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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ การศึกษาเปรีย บเสมือนการ

วางรากฐานเพื่อเรียนรู้และประกอบอาชีพในอนาคต การศึกษาจึงเกิดการพัฒนาเพื่อปรับตัวเข้าสู่

สังคมโลกมากขึ้น เนื่องมาจากทั้งปัจจัยภายในที่เกิดความต้องการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญและ

ทันสมัย และปัจจัยภายนอกที่เกิดจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจและ

การเมือง ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกันทําให้ประเทศไทยและประชาชนไทยต้องปรับตัวให้

ทันสมัย (พรกมล ลีภักดิ์ปรีดาและไกรชิต สุตะเมือง , 2555) การศึกษาในประเทศไทยก็เกิดการ

พัฒนาเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการตอบรับโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องได้ทั้งสาระวิชาและได้ทักษะ 

3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะ

ชีวิตและอาชีพเพื่อความสําเร็จทั้งด้านการทํางานและการดําเนินชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) การศึกษาในประเทศไทยจึงต้องมีการปรับทิศทางให้มีความเป็นสากล

มากขึ้น ปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถทําให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสากลได้ก็คือ ทักษะด้านการใช้ภาษา 

ซึ่งภาษาที่มีผู้ใช้เป็นภาษาราชการมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในอดีต ปัจจุบัน 

อนาคต ซึ่งคนไทยในปัจจุบันนิยมเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบ

อาชีพกันเป็นจํานวนมาก รวมทั้งโรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ มีการตอบสนองความต้องการของ

สังคม ด้วยการเปิดโปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา (จักรพรรดิ คงนะ, 2550) ผู้ที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษย่อมได้รับผลดี 

ทั้งในเร่ืองการเพิ่มโอกาสในการไปศึกษาต่อและโอกาสในการประกอบอาชีพยังต่างประเทศมาก

ยิ่งขึ้น แต่การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าใดนัก แม้รัฐบาลบังคับให้

ทุกคนเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ก็ยังมีคนไทย จํานวนมากที่พูด

จํานวนมากที่พูดภาษาอังกฤษหรือไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ทั้ง ๆ ที่รวมเวลา



2 

    
 

ในการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ส่วนใหญ่ไม่ต่ํากว่า 10 ปี (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553) 

กระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามที่จะส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษให้แก่คนไทย ด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนที่ เปิดสอนโครงการใช้

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 

(จุฑามาศ แสงงาม และอวยพร เรืองตระกูล, 2556) เพื่อให้คนไทยได้เตรียมตัวในการพัฒนาทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หลังจากนั้นโรงเรียนสองภาษาจึงเกิดขึ้นมา มีลักษณะเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อพัฒนา

ศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาของผู้เรียน (ชัยพร สกุลพนารักษ์, 2552: 42) 

ซึ่งโรงเรียนเอกชนนั้นก็ได้ตอบรับนโยบายของกระทรวงศึกษาในเร่ืองนี้ด้วย 

โรงเรียนเอกชนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาภายใต้

การกํากับของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ , 2541) โรงเรียนเอกชนจึงเป็น

ตัวเลือกทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ปกครองในปัจจุบัน มีการศึกษาที่สูงขึ้นและมีอํานาจการ

ต่อรองทางเศรษฐกิจมากกว่าที่ผ่านมา โรงเรียนเอกชนเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการ

ตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการที่จะเลือกลงทุนทางการศึกษาให้กับบุตรหลาน ซึ่งต้องพิจารณาจาก

หลากหลายปัจจัยว่า มีปัจจัยใดที่สร้างความพอใจให้กับผู้ปกครองมากที่สุด นั่นหมายถึงผู้ปกครอง

และนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย (รัตนา ยั่งยืน, 2555) ดังนั้นผู้ปกครองบางส่วนจึงเลือกที่จะ

ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา ที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองได้มากกว่าโรงเรียนทั่วไป 

จากการที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อทักษะทางด้านภาษาของบุตรหลานมาก

ขึ้น โรงเรียนสองภาษาจึงเปรียบเสมือนทางเลือกหนึ่งของผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาเพื่อ

ประสิทธิภาพของผู้เรียนในด้านภาษาอังกฤษและยังแสดงให้เห็นถึงความพยาบาลของรัฐ ในการ

สร้างมิติใหม่ของการจัดการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการพัฒนาความรู้ (พิสิษฐ์ ร่วมมงคล , 2549: 4) 

โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้สถานศึกษาที่มี

ศักยภาพทดลองจัดโครงการโรงเรียนสองภาษา ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อนําร่องไปก่อนตั้งแต่ปี



3 

    
 

การศึกษา 2541 (ชัยพร สกุลพนารักษ์, 2552: 3-4) โดยระบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวัน

นั้น จะมีค รูชาวต่างชาติ เจ้ าของภาษาและครูไทยประจําชั้น เข้ าสอนวิชาตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ (sarasas ektra school, 2552) นักเรียนแต่ละระดับชั้นจะได้เรียนทั้งสองภาษา

ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละวัย เช่น การ

เรียนการสอนหลักสูตรสองภาษาในระดับปฐมวัยจะเน้นการเรียนและประกอบกิจกรรมเป็นสอง

ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและ

เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน ได้ปรับตัวเข้าสู่สังคม โดยมี

ครูผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทําให้นักเรียนได้พัฒนาความฉลาดรอบรู้ของตนอย่างยั่งยืนและ

ครบถ้วนทุกด้าน 

การจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษานั้นได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจาก

ผู้ปกครอง โดยที่ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ  

โดยรวมในระดับมาก เน่ืองจากพ่อ แม่ ผู้ปกครองทุกคนต่างคาดหวังและปรารถนาจะให้บุตรหลาน

ของตนเป็นคนเก่ง เป็นคนดีมีความเพียบพร้อมทุกอย่างเท่าที่จะเป็นได้ โดยฝากให้เป็นหน้าที่ของครู

หรือโรงเรียนเป็นผู้อบรมบ่มเพาะ สร้างเสริมให้ถึงพร้อมตามที่ต้องการ (สุเทพ โคฮุด , 2554) การที่

ผู้ปกครองไว้วางใจในการเลือกส่งบุตรหลานเข้าศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนจึงต้อง

พัฒนาการสอนอย่างไม่หยุดนิ่ง และต้องหาวิวัฒนาการ เทคโนโลยีใหม่มาช่วยเพิ่มเติมความรู้ให้แก่

นักเรียน เพราะในอนาคตไม่เกิน 10 ปี โรงเรียนเอกชนที่มีอยู่ประมาณ 3,000 กว่าโรงเรียน จะเหลือ

ประมาณ 2,000 โรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนที่อยู่ได้ต้องมีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง (ชุลีพร 

อร่ามเนตร, 2553) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนเอกชนจึงควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอนสม่ําเสมอ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาศึกษาในโรงเรียน นอกจากการ

จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียน

เอกชนยังมีการจัดการเรียนการสอนภาษาสามอีกด้วย จากข้อมูลโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศทั้งหมด 11 ภาษา

ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษา

อาหรับ ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ซึ่งไม่นับรวมภาษาอังกฤษเพราะถือว่าเป็นวิชาที่ทุก

คนต้องเรียนในโรงเรียนอยู่แล้ว (เจนจิรา มหาราช, 2555)  
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ภาษาที่สามเร่ิมมีบทบาทมากขึ้นหลังจากที่รมว.กระทรวงศึกษาธิการประกาศโครงการ

English Speaking Year 2012 ออกไป หลายคนคงเร่ิมให้ความสําคัญกับการเรียนภาษากันมากขึ้น 

นั่นเพราะภาษาถือเป็นบันไดที่จะทําให้เราก้าวสู่ความสําเร็จและเป็นประตูเชื่อมออกไปสู่

ต่างประเทศได้ (อติภา พิสณฑ์, 2556) ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในเร่ืองทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

ภาษาต่างประเทศมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาที่มีความสําคัญรองลงไป คง

หนีไม่พ้น ภาษาจีน จะเห็นได้ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนั้น เป็นสาเหตุที่ทําให้ภาษาจีน

เป็นภาษาที่มีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลก แซงหน้า

ภาษาอังกฤษไปแล้ว (จิราวดี รัตนไพฑูรย์ชัย, 2555) 

โรงเรียนเอกชนหลายแห่งจึงเร่ิมมีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้เป็นการจัดการ

เรียนการสอนมากกว่า 2 ภาษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้เด็กมีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ภาษาต่างประเทศ นอกจากจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแล้ว ทักษะทางด้านภาษายังช่วยให้

ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ง่ายและกว้างขึ้น ในขณะที่

ภาษาต่างประเทศ อ่ืน ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม และภาษากัมพูชา  

เป็นต้น สถานศึกษาสามารถจัดสอนได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลพินิจ (ธัญทิพ บุญเยี่ยม 

และ ทิวาพร ทาวะรมย์, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับที่เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) ได้กล่าวว่า 

ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องมีโรงเรียนสามภาษา เน้นภาษาหลักเพิ่มอีก 1 ภาษาโดยเฉพาะ

ภาษาจีน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพความสามารถของบุคคลและการแข่งขันในระดับประเทศ โดย

โรงเรียนเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนมากกว่า 2 ภาษาเป็นโรงเรียนในระบบประเภท

นานาชาติ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศหรือหลักสูตรต่างประเทศที่

ป รับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหม่หรือหลักสูตรที่ จัดทํ าขึ้ นเองที่ ไม่ใช่หลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ และใช้ภาษาเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยไม่จํากัดเชื้อชาติ 

ศาสนา และไม่ขัดต่อศีลธรรมและความมั่นคงของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน, 2546)  

การแข่งขันกันของโรงเรียนเอกชนเพื่อดึงดูดใจของผู้ปกครอง ให้ส่งบุตรหลานเข้าเรียน

ในสถานศึกษาของตนมีมากขึ้นทุกขณะ ทั้งนี้เพราะโรงเรียนเอกชนไม่มีหลักประกันว่าจะมั่นคง

เหมือนโรงเรียนรัฐบาล การบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจะแตกต่างจากโรงเรียนของ
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รัฐบาล โดยมีลักษณะทางธุรกิจการศึกษา คือ ต้องเน้นทางด้านวิชาการ ทางด้านปัจจัยทางการตลาด

ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล สิ่งนําเสนอทาง

กายภาพ และกระบวนการทางการตลาด รวมทั้งทางด้านหลักเศรษฐศาสตร์คือ ต้องได้กําไรหรือไม่

ขาดทุนเป็นอย่างน้อย (ศิริพร สุพรรณการและกิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ , ม.ป.ป.: 423) เพราะเมื่อ

ผู้ปกครองได้ให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน ผู้ปกครองย่อม

มีจุดมุ่งหมายที่คาดหวังไว้ ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหาร โดยมุ่งจัดการศึกษา

ที่ทันสมัย ใช้ระบบการเรียนปนเล่น เน้นการเรียนแบบใช้กิจกรรมมากขึ้น มีการจัดการศึกษาที่

คํานึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย เน้นการจัดบริการอาหารที่มีคุณค่าที่เหมาะสมได้สัดส่วน ทําให้

เด็กมีสุขภาพจิตดี รู้จักการเอ้ือเฟื้อต่อบุคคลรอบข้าง มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างมีความสุข 

(ศุภรักษน์ ธชณรงค์, 2550: 2) 

จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งได้พัฒนาหลักสูตรของ

โรงเรียนจากเดิมให้เป็นการจัดการเรียนการสอนมากกว่า 2 ภาษา เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้ปกครองในปัจจุบัน ที่ต้องการวางพื้นฐานด้านการศึกษาและทักษะการสื่อสารให้แก่บุตรหลาน 

เพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต การแข่งขันของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบมากกว่า 2 ภาษาก็ย่อมสูงขึ้นตาม เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่น จุดด้อยที่

แตกต่างกัน โรงเรียนที่ดีมีคุณภาพควรเป็นโรงเรียนที่ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ด้วยกระบวนการที่หลากหลายตามบริบท ทรัพยากรและศักยภาพที่โรงเรียนมีอยู่ (สุดาวรรณ เครือ

พานิช, 2549) ซึ่งจะสามารถทําให้ผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจ จนตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้า

มาศึกษาในโรงเรียน ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ผู้วิจัยจึงสนใจในเร่ืองการพัฒนาเกณฑ์การ

ตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ภายใต้

การประยุกต์เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพื่อศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้ทั้งที่พึงประสงค์และ

ไม่พึงประสงค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้   และหาทางทําให้แนวโน้มที่พึงประสงค์เกิดขึ้นและ

ป้องกันแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป (อนันต์ พันนึก, 2550)  

การวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) มีความเหมาะสม

กับงานวิจัยชิ้นนี้  เนื่องจากความยืดหยุ่นของเทคนิคนี้  ที่ ใช้การสัมภาษณ์เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในวงการการศึกษา ผู้ปกครองที่มีความต้องการส่ง 
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บุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาโดยตรง 

และกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถในด้านของการเรียนการสอนภาษา ทําให้

ผู้วิจัยสามารถที่จะเพิ่มประเด็นแนวโน้มของผู้ให้ข้อมูลหลัก คนก่อนหน้า เข้าไปกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

คนต่อ ๆ มาได้ตลอด และยังเป็นการช่วยทบทวนคําตอบของผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ที่ตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการตีความบทสัมภาษณ์ให้

น้อยลง เพื่อให้ได้แนวโน้มที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด และการทํา FDFR รอบที่ 2 ยังช่วยให้ผู้วิจัย

และผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้กลับมาทบทวนคําตอบและการตีความหมายว่ามีความข้าใจตรงกันหรือไม่ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นกับคําตอบของผู้ให้ข้อมูลหลัก มากที่สุด ก่อนจะนําเสนอข้อมูลเกณฑ์

การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา และ

เสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่สถานศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจใน

ธุรกิจด้านการศึกษา นําไปใช้เพื่อพัฒนาให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิจัยเอกสารสําหรับจัดทําประเด็นของเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนใน

สถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

2. เพื่อประยุกต์เทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR สําหรับพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือก

เรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

3. เพื่อจัดทําแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการ

เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

 

ค าถามในการวิจัย 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาและการประยุกต์เทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR สําหรับ

พัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบมากกว่า 2 ภาษาเป็นอย่างไร 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาภาพอนาคตของการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนใน

สถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ดังนี ้

1.1 ด้านอัตมโนทัศน์ของผู้ปกครองที่มีต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษา

เอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนมากกว่า 2 ภาษา (Family) 

1.1.1 สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 

1.1.2 การวางเป้าหมายชีวิตให้แก่บุตรหลาน 

1.1.3 ความสําคัญของทักษะภาษาในปัจจุบัน 

1.2 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบมากกว่า 2 ภาษา (School) 

1.2.1 สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

1.2.2 สิ่งแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา 

1.2.3 ความคาดหวังเกี่ยวกับหลักสูตรของสถานศึกษา 

1.2.4 บุคลากรของสถานศึกษา 

1.2.5 กระบวนการเรียนการสอน 

1.2.6 การรักษาความปลอดภัย 

1.3 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Outcome) 

1.3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

1.3.2 พัฒนาการของบุตรหลาน 

1.3.3 ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษา 

2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นบุคคลที่

อยู่ในวงการการศึกษา และเป็นผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่อยู่ในช่วงปฐมวัยถึงประถมศึกษาจํานวน  

17 คน ตามที่โทมัส แมคมิลแลน (Thomas T.Macmillan) เสนอว่า ถ้าใช้ผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวน
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มากกว่า 17 คนขึ้นไป อัตราความคลาดเคลื่อนจะยิ่งลดน้อยลงเท่ากับ 0.2 โดยผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลหลักออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้ปกครองหรือผู้ที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วงปฐมวัยถึง

ประถมศึกษา จํานวน 11 คน 

2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้บริหารหรือครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนมากกว่า 2 ภาษา จํานวน 3 คน 

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นศิษย์เก่าในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน

มากกว่า 2 ภาษา จํานวน 3 คน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาเร่ืองการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยตามภาพที่ 1    

คือ การวิจัยเอกสาร (Documentary Survey) เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของ

ผู้ปกครอง ที่มีต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอน

มากกว่า 2 ภาษา (Family) การเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียน       

การสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา (School) และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Outcome) เพื่อเป็นการ

เตรียมพร้อมข้อมูลในขั้นปฐมภูมิ ก่อนที่ผู้วิจัยจะนําข้อที่ได้จากขั้นตอนการวิจัยเอกสารนั้น มาสร้าง

เป็นแนวสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน 17 คน ซึ่งเป็นผู้วิจัยได้ทําการคัดเลือกด้วยตนเองและ

แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ปกครองหรือผู้ที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วง

ปฐมวัยถึงประถมศึกษา จํานวน 11 คน 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้บริหารหรือครูผู้สอนใน

สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา จํานวน 3 คน และ 3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

หลักที่เป็นศิษย์เก่าในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนมากกว่า 2 ภาษาจํานวน 3 คน  

โดยก่อนที่ผู้วิจัยจะทําการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยได้ทําการอธิบายขั้นตอนของ

การทําวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ให้แก่ผู้ให้ข้อมูลหลักรับฟัง และ

ซักถามข้อสงสัยต่อผู้วิจัย เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันทั้งสองฝ่าย หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้ทําการส่งแนว

สัมภาษณ์ อันประกอบด้วยคําถามที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้ให้



9 

    
 

ข้อมูลหลัก ให้แก่ผู้ให้ข้อมูลหลักก่อนทําการสัมภาษณ์จริง คําถามทั้งหมดมีลักษณะเป็นคําถาม

ปลายเปิด ไม่มีการชี้นําคําตอบ หลังจากนั้นจึงนัดวันที่จะเข้าไปทํา EDFR รอบที่ 1 หรือการ

สัมภาษณ์ ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยได้ขออนุญาตบันทึกภาพและบทสนทนา 

ขณะดําเนินการสัมภาษณ์ด้วย เมื่อผู้ให้ข้อมูลหลักตอบคําถาม ผู้วิจัยได้ทําการทบทวนคําตอบเป็น

ระยะ เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักยืนยันคําตอบของตนเองว่ามีความเข้าใจตรงกันหรือไม่  

หลังจากที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักครบทุกคนแล้ว  ผู้วิจัยจึงนําคําตอบทั้งหมดมา

วิเคราะหค์วามถี่ของคําตอบ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่จะจัดกลุ่มความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก

ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มาสรุปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่

มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามที่จะใช้

เป็นเคร่ืองมือในขั้นตอน EDFR ขั้นต่อไป หลังจากดําเนินการสร้างแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 

ผู้วิจัยจึงนัดผู้ให้ข้อมูลหลักอีกคร้ัง เพื่อนําแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นมาจากคําตอบของผู้ให้ข้อมูล

หลักในรอบแรก กลับไปให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง  3 กลุ่มทําอีกคร้ัง เป็นขั้นตอน EDFR รอบที่ 2 

กับผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มเดิม เพื่อเป็นการยืนยันคําตอบของผู้ให้ข้อมูลหลักจากการสัมภาษณ์ EDFR 

รอบแรกว่า ตรงตามความคิดเห็นที่ได้ให้ไว้ในครั้งก่อนหรือไม่ เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

ได้ครบตามจํานวน 17 ชุดแล้ว จึงนําแบบสอบถามมาประมวลผลคําตอบ เพื่อสรุปค่ามัธยฐาน ฐาน

นิยม ค่าความแตกต่างระหว่างพิสัย ให้ได้แนวโน้มในการการตัดสินใจเลือกเรียน ในสถานศึกษา

เอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา และความสอดคล้องของความคิดเห็น  

หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงนําแบบสอบถาม ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ยืนยันคําตอบเรียบร้อยแล้ว 

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (IOC) 

เพื่อให้ทราบว่า แบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดทําขึ้นนั้น มีการตั้งคําถามที่ครอบคลุมเนื้อหา ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ หากผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า คําถามข้อใดไม่สอดคล้องกันกับ

วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจะทําการตัดคําถามนั้นออก หากข้อใดที่สอดคล้องกันก็จะเก็บไว้เช่นเดิม เมื่อ

ขั้นตอนการทํา IOC เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้มาซึ่งแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเกณฑ์การ

ตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเอกสาร (Documentary Survey) 

- อัตมโนทศันข์องผูป้กครองที่มีตอ่การส่ง

บุตรหลานเข้าเรียน  

- การเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษา

เอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

มากกว่า 2 ภาษา  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

 
 

สร้างแนวสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
หลักจํานวน 17 คน 

 

เทคนิคEDFR รอบที่ 1 

แนวโน้มในการการตัดสินใจเลือก
เรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 

2 ภาษา 
 

เทคนิคEDFR รอบที่ 2 
 

แนวทางในการการตัดสินใจเลือก
เรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า  

2 ภาษา 

แบบสอบถาม 

IR Mode 
 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
 

เกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจดัการเรียนการสอนแบบ
มากกว่า 2 ภาษา 

การสังเคราะหข์ึ้นรปูเปน็เกณฑ ์
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. เพื่อทราบประเด็นตัวชี้วัดเชิงสหสัมพันธ์ของการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษา

เอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

2. เพื่อทราบเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ด้วยเทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา หมายถึง โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง

จากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย โดยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3 เพิ่มให้แก่

นักเรียน นอกเหนือจากวิชาหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

การวิจัยอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research; EDFR) หมายถึง เทคนิคการ

วิจัยเพื่อศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ และหาวิธีทําให้แนวโน้มที่พึง

ประสงค์เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขเพื่อลดแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก หมายถึง ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญตรงตามคุณสมบัติที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ ใน

ที่นี้คือผู้ปกครองหรือผู้ที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ผู้บริหารหรือครูผู้สอนและศิษย์เก่าใน

สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนมากกว่า 2 ภาษา 

อัตมโนทัศน์ของผู้ปกครอง หมายถึง สิ่งที่ผู้ปกครองรู้สึก หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับใน

เร่ืองต่าง ๆ ในที่นี้หมายถึงทัศนคติที่มีต่อการเลือกโรงเรียนการวางเป้าหมายในอนาคตให้แก่บุตร

หลาน เป็นต้น 

สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว หมายถึง ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยวัดจาก

รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนของครอบครัว 

การวางเป้าหมายในชีวิตของบุตรหลาน หมายถึง การกําหนดเป้าหมายทางด้าน

การศึกษา การประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่บุตรหลาน เพื่อเป็นปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือก

สถานศึกษา 

การใช้ทักษะภาษา หมายถึง การใช้ความรู้ ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อ

ทําการสื่อสารกับชาวต่างชาติได ้
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ศักยภาพของสถานศึกษา หมายถึง ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา คือ ด้าน

การเรียนการสอน ด้านอาคารและสถานที่ ด้านความปลอดภัย และด้านบุคลากร 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอย่างเท่าเทียมกัน หมายถึง การจัดคาบเรียนหรือเวลาเรียน

ในหนึ่งสัปดาห์ให้มีการเรียนการสอนของแต่ละภาษาเท่า ๆกัน ไม่มากหรือน้อยไปกว่ากัน  

สื่อการสอน หมายถึง สิ่งที่ครูใช้เป็นเคร่ืองมือในการสอนนักเรียน เพื่อให้บรรลุ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

บุคลิกภาพของบุคลากร หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต่อสิ่งแวดล้อมที่

กําลังเผชิญอยู่ มีความสามารถในการควบคุมตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ 

การรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา หมายถึง ระบบการรักษาความปลอดภัย

ป้องกันอุบัติ เหตุภายในโรงเ รียนที่อาจเกิดขึ้นกับนักเ รียนและการป้องกันอันตรายจาก

บุคคลภายนอก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หมายถึง การวัดผลสําเร็จทางการเรียนของนักเรียน ในด้าน

ความรู้ ทักษะที่ได้รับ โดยวัดผลออกมาในรูปแบบของคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย



 

13 
 

 
บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ือง “การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มี

การจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา” ผู้วิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

                           1. แนวคิดเกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 

                2 ภาษา 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของผู้ปกครอง 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 4. หลักการพัฒนาเกณฑ์ 

 5. ทฤษฎีการตัดสินใจ 

 6. ความเข้าใจพื้นฐานเพื่อการวิจัยอนาคตเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR  

 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 2 ภาษา 

ปิยนุช ทองทั่ว (2552) กล่าวว่า โรงเรียนนานาชาติที่เปิดสอนกันอยู่ในปัจจุบันนี้ มีทั้ง

ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา แต่เดิมโรงเรียนนานาชาติเกิดขึ้นเพราะความต้องการของ

ชาวตา่งประเทศที่ต้องเข้ามาอาศัยในประเทศไทยและมีบุตรหลานที่อยู่ในวัยเรียน เพื่อให้บุตรหลาน

ไดรับการศึกษาตามระบบเดิมหรือใกล้เคียงกับที่เคยเรียนมา จนต่อมาโรงเรียนนานาชาติกลายเป็น

ความนิยมของผู้ปกครองไทย จากการที่หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติไม่ได้จัดขึ้นสําหรับคนไทย 

อาจทําให้นักเรียนไทยขาดโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้

กําหนดให้โรงเรียนนานาชาติทุกแห่งจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เด็กนักเรียน 

เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติ ภาษาและวัฒนธรรมของตนเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อใน

สถานศึกษาของไทยต่อไป 
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ชัยสิทธิ์ ตั้งธงทองกุล (2553) อธิบายว่า โรงเรียนที่มีการจัดการหลักสูตรการเรียนการ

สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ได้กลายเป็นเส้นทางการพัฒนาของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง 

ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองที่ส่งลูกเข้าเรียนมากกว่าหลักสูตรปกติ โดยมีความมุ่งหวังจะให้บุตร

หลานได้ทักษะภาษาอังกฤษจากอาจารย์เจ้าของภาษา รวมไปถึงความกล้าแสดงออก แต่โรงเรียน

สองภาษาบางแห่งยังประสบปัญหา ผลยังไม่เป็นที่พอใจ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้ปกครองและผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง 

สินีนาฏ นาเจริญ (2554) อธิบายว่า การใช้หลักสูตรของประเทศอ่ืนนอกจากอังกฤษและ

อเมริกาหลักสูตรของชาติสามารถเอ้ือประโยชน์ ในการเชื่อมต่อกับหลักสูตรที่ใกล้เคียงหรือ

หลักสูตรเดียวกับหลักสูตรของประเทศบ้านเกิดของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนต่อเมื่อกลับไป

ประเทศของตนเอง บางโรงเรียนใช้หลักสูตรของชาติของนักเรียน ซึ่งทําให้เกิดประโยชน์เนื่องจาก

เมื่อเด็กกลับประเทศ เด็กก็สามารถต่อเนื่องได้ และโรงเรียนเหล่านี้มักรวมกลุ่มผู้ปกครองและครู

ที่มาจากประเทศนั้น ๆ  

สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Schools Association of 

Thailand 2014) กล่าวว่า โรงเรียนในประเทศไทย ที่จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรที่มาจาก

ต่างประเทศ ดัดแปลงมาหรือสร้างขึ้นเอง แต่ไม่ใช่หลักสูตรแห่งชาติของประเทศไทย และมีการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาไทยเป็นสื่อหลัก ได้รับ

การกําหนดประเภทโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ 

หลักสูตรที่โรงเรียนใช้ในการเรียนการสอนอาจเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นเอง หรือมีนัก

การศึกษาพัฒนาขึ้น จนกลายเป็นทฤษฏีในทางการศึกษา และมีรูปแบบการจัดการเรียนที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว  

ดังนั้นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย  2 ภาษาจึงเป็นสถานศึกษาที่มี

การพัฒนาหลักสูตรมาจากหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เนื่องจาก

หลักสูตร 2ภาษาแบบเดิมยังไม่สามารถที่จะทําให้ผู้ปกครองได้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตาม

ความคาดหวังได้เท่าใดนัก เพราะความต้องการของผู้ปกครองย่อมเพิ่มมากขึ้นตามสังคมโลกที่

กว้างไกลขึ้น การใช้หลักสูตรต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรของประเทศไทยจึงกลายเป็น

ทางเลือกหนึ่งสําหรับรองรับความต้องการของผู้ปกครอง โดยในการเรียนการสอนในโรงเรียนจะมี



15 
 

 
 

นักเรียนที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เน้นการเรียนการสอนด้านภาษา คือ ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม และ

เป็นการวางพื้นฐานด้านภาษาเพื่อนําไปต่อยอดในการศึกษาต่อที่ต่างประเทศอีกด้วย ผู้วิจัยจึงใช้

แนวคิดเกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย  2 ภาษา เพื่อสอบถาม

ความคิดเห็นในการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียน

การสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

 
 
ภาพที่ 2 สถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 2 ภาษา 
ที่มา : Thai-Chinese International School, เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
https://lmzavesky.wordpress.com/2012/07/29/thai-chinese-international-school/ 
 

 
 
ภาพที่ 3 บรรยากาศการเรียนการสอน 
ที่มา : Anglo Singapore International School, เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://anglosingapore.ac.th/64/admissions/?lang=th
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ภาพที่ 4 สถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 2 ภาษา 
ที่มา : Thai-Chinese International School, เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://pantip.com/topic/31556252 
 

 
 
ภาพที่ 5 บรรยากาศการเรียนการสอน 
ที่มา : Glory International School, เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://gloryinternational-bubuya.blogspot.com/2011/11/1011.html 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของผู้ปกครอง 

สุรางค์  โค้วตระกูล (2544) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์หรือทัศนะที่มีต่อตนเอง ( Self-

Concept) หมายถึง ความคิดที่บุคคลสามารถเข้าใจในตนเอง สามารถประเมินค่าตนเองและหา

ข้อสรุปเกี่ยวกับตนเองได้ ซึ่งแต่ละคนจะมีการพัฒนาความคิดในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง มีความ

เด่นชัดและแตกต่างไปจากสิ่งแวดล้อมและบุคคลอ่ืน อัตมโนทัศน์พัฒนามาจากเจตคติ ค่านิยม 

ความปรารถนา แรงจูงใจและการทําหน้าที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

จินดารัตน์ โพธิ์นอก (2557) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับ

ตนเองทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม อัตมโนทัศน์มีทั้งด้านบวกและลบ เกิดจากการ

ที่ผู้เรียนสังเกตปฏิกิริยาของผู้อ่ืนที่มีต่อตนและเกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับอันจะก่อให้เกิดการรับรู้ 

ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544: 65-66, อ้างถึงใน ลีลี่ รัศมีมณฑล) จําแนกองค์ประกอบของ 

อัตมโนทัศน์ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านแรกคือ องค์ประกอบการรับรู้ สิ่งที่คนรับรู้เกี่ยวกับลักษณะทาง

ร่างกายของตนเอง ด้านต่อมาคือ องค์ประกอบทางความคิด ความคิดของบุคคลเกี่ยวกับคุณสมบัติ

เด่นของตนเอง แสดงถึงคุณภาพในการปรับตัวของชีวิต และด้านสุดท้ายคือองค์ประกอบทางเจตคติ 

เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อตนเอง รวมถึงความเชื่อหรือสิ่งต่าง ๆ ที่สร้างปรัชญาการดําเนินชีวิต

ให้แก่บุคคลนั้น 

 

 
 

ภาพที่ 6 อัตมโนทัศน์ของผู้ปกครอง 
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สรุปว่าอัตมโนทัศน์ของผู้ปกครอง คือ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ปกครองแต่ละท่าน โดย

ขึ้นอยู่กับเจตคติ ค่านิยม ความปรารถนา แรงจูงใจ และประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต ซึ่งผู้ปกครอง

แต่ละท่านย่อมมีอัตมโนทัศน์ที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบการรับรู้ องค์ประกอบทางความคิด 

และองค์ประกอบทางเจตคติ  อัตมโนทัศน์พัฒนามาจากความคิด ตามการอบรมเลี้ ยงดู 

สภาพแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการตัดสินใจเลือกตัดสินใจส่งบุตรหลาย

เข้าศึกษาในสถานศึกษาตามอัตมโนทัศน์ที่ผู้ปกครองแต่ละท่านมีอยู่  

นอกจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของผู้ปกครองแล้ว แนวคิดและทฤษฎี

นี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฏีความต้องการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างถึงทฤษฎีความต้องการ

บางทฤษฏีด้วย 

Abraham H. Maslow (1970) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ ไว้ว่ามีด้วยกัน  

5 ขั้น คือ ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 

(Safety Needs) ความต้องการทางสังคมและความรัก (Social Needs) ความต้องการได้รับการยกย่อง

นับถือ (Esteem Needs) และความต้องการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุด (Self-Actualization 

Needs) 
 

 
ภาพที่ 7 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ 
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จากภาพที่ 7 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ มนุษย์มีความต้องการทางกายภาพ 

(Physiological Needs) เพื่อการดํารงอยู่รอดของชีวิต เช่น อาหาร ที่อยู่ ยารักษาโรค เป็นต้น เมื่อ

ความต้องการขั้นแรกได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะเกิดความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 

(Safety Needs) ในด้านชีวิตและทรัพย์สิน หากไม่ได้รับการตอบสนองในขั้นนี้มนุษย์จะเกิด

ความรู้สึกกลัว ไม่มั่นคง ต่อมาคือ ความต้องการทางสังคมและความรัก (Social Needs) เมื่อความ

ต้องการในสองขั้นแรกได้รับตอบสนองแล้ว มนุษย์จะเกิดความต้องการที่จะมีเพื่อน มนุษย์จะสร้าง

ความรัก ความผูกพันกับผู้อื่น ต้องการการยอมรับจากสังคม ขั้นต่อมาคือ ความต้องการได้รับการยก

ย่องนับถือ (Esteem Needs) ต้องการให้ผู้อ่ืนยกย่องสรรเสริญตัวเอง ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงจาก

สังคม มีความสามารถและความสําเร็จ มีความมั่นใจในตนเอง มีความภาคภูมิใจในสถานภาพทาง

สังคม และขั้นสุดท้ายคือ ความต้องการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุด (Self-Actualization 

Needs) ซึ่งเป็นความต้องการระดับสูงสุด บุคคลตระหนักรู้ความสามารถของตนเอง และแก้ไข

ข้อบกพร่องอย่างสุดความสามารถ ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต  

วรรณ์วรีย์ จันทร์ฉายรัศมี (2554) กล่าวถึงทฤษฏีความต้องการว่า เป็นแรงขับพื้นฐาน

ของมนุษย์ 3 ประการ คือ ประการแรกคือ ความต้องการเพื่อความประสบผลสําเร็จ ผู้มีความ

ต้องการด้านนี้สูง จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา ประการต่อมาคือ ความต้องการมีพลัง

ความสามารถ ผู้ที่มีความต้องการด้านนี้สูงจะเป็นผู้ที่ชอบการแข่งขัน ใช้ความสามารถในทางบวก  

ประการสุดท้ายคือ ความต้องการที่จะผูกพันกับคนอ่ืน ผู้ที่มีความต้องการในด้านนี้สูง จะเป็นผู้ที่

พยายามสร้างความสัมพันธ์ ชอบการสังสรรค์ และกิจกรรมทางสังคม 

สรุปว่าความต้องการเป็นสิ่งพื้นฐานทางด้านจิตใจของมนุษย์ เมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาบน

โลกก็ย่อมมีความต้องการเกิดขึ้นตามมาด้วย ความต้องการเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจ ให้แก่มนุษย์ใน

การทําสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการ เช่น ความปลอดภัยในชีวิต 

การได้รับการยอมรับ การประสบความสําเร็จ การได้รับความรัก เป็นต้น เมื่อมนุษย์ได้รับการสนอง

ความต้องการในขั้นต้นแล้ว มนุษย์ก็จะแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้ตนเองประสบความสําเร็จในชีวิต 

แต่เมื่อประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งแล้ว มนุษย์ย่อมเกิดความต้องการในขั้นต่อไปเร่ือย ๆ จนกว่า

จะถึงจุดที่ตนเองมีความพึงพอใจสูงสุด ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของ
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ผู้ปกครอง เพื่อสอบถามความคิดเห็น ในการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเ รียนในสถานศึกษา

เอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

3. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2556) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ 

ความสามารถหรือความสําเร็จของนักศึกษาที่ได้จากการเรียนการสอน ซึ่งวัดผลความสําเร็จหรือ

ระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาว่ามีความรู้มากน้อย จากผลของคะแนนสอบในแต่ละวิชา 

และประเมินผลออกมาในรูปของเกรดเฉลี่ยสะสม 

สุมาลี เอกพลและบุษบงกช บุญกุศลผล (2557) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายถึง ความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการเรียนรู้ในชั้น

เรียนในรายวิชาต่าง ๆ โดยอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถวัดเป็นคะแนนที่ได้จากการ

ทดสอบ หรือเกรดที่ได้จากการเรียน 

ลักษณสุภา บัวบางพลู (2554) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นผลจากองค์ประกอบ 

2 ด้าน คือ ด้านสติปัญญาและด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา บุคคลจะประสบความสําเร็จทางการศึกษาได้

ต้องขึ้นอยู่กับทั้งสองปัจจัยที่กล่าวมา คือ องค์ประกอบด้านสติปัญญาเป็นความสามารถในการคิด

ของคน จากการสั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด และ

องค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา เช่น ทัศนคติที่มีต่อวิชาเรียน รูปแบบการสอนและการคบเพื่อน  

เป็นต้น 

เตือนใจ ทองดี (2549) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของ

นักเรียนที่ เกิดจากการเรียนการสอน หรือการแสวงหาความรู้ ความสามารถของนักเรียนซึ่ง

ประกอบด้วยความสามารถทางด้านสมองความรู้และทักษะต่าง ๆ เป็นสิ่งชี้วัดถึงการพัฒนาของ

ผู้เรียน  

สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นการวัดผลสําเร็จทางการเรียนของนักเรียน ใน

ด้านความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการเรียนการสอน หรือการแสวงหาความรู้ ความสามารถ โดยมีการ

วัดผลออกมาในรูปแบบของคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย สิ่งที่ทําให้เ กิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประกอบด้วยสติปัญญา ทัศนคติที่มีต่อการเรียน รูปแบบการสอน และความสามารถทางทักษะ    

ต่าง ๆ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทําให้ทราบศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เมื่อได้ทราบ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะทําให้นักเรียนได้ทราบข้อบกพร่อง ก่อนจะนําไปพัฒนาจุดด้อยของ

ตนเอง เพื่อให้ได้ผลการเรียนที่น่าพอใจมากขึ้น ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เพื่อสอบถามความคิดเห็น ในการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

 
4. หลักการพัฒนาเกณฑ์ 

พยนต์ ง่วนทอง (2552) ได้กล่าวว่า เกณฑ์หมายถึง ระดับที่ใช้ตัดสินคุณภาพของการ

ดําเนินงาน หรือผลประกอบการที่ได้ การกําหนดเกณฑ์จะต้องคํานึงถึงแนวคิด ค่านิยม หรือความ

คาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกประเมินจากบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

บุคคลภายนอกองค์กร เพื่อนร่วมงาน และองค์กรที่ถูกประเมิน เพื่อเป็นการลดความขัดแย้งเกี่ยวกับ

การกําหนดเกณฑ์ 

วิชัย บํารุงศรี (2550) ในการสร้างหรือพัฒนาเกณฑ์ สามารถทําได้หลายลักษณะขึ้นอยู่

กับว่าจะสร้างเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อประเมินอะไร เกณฑ์ที่สร้างนั้นจะต้องสอดคล้องกับที่ตั้งใจจะ

ประเมิน และวิธีการสร้างเกณฑ์ย่อมมีแตกต่างกันไปตามลักษณะที่ประเมินและวัตถุประสงค์การ

ประเมิน 

เชษฐา เทียมเพชร (2543: 75 อ้างถึงใน วิชัย บํารุงศรี) กล่าวถึงลักษณะของเกณฑ์ที่ดีว่า 

ต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการประเมิน ระบุระดับการยอมรับให้ชัดเจน มีความเที่ยงตรงและ

เป็นปรนัย มีความตรงทั้งภายในและภายนอก ท้าทายความสามารถให้ผู้ประเมินอยากที่จะประเมิน 

เหมาะกับความรู้ความสามารถของผู้ประเมิน มีความน่าเชื่อถือ มีอํานาจการทํานายพฤติกรรมสูง 

และเป็นส่วนที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม ค่านิยมของสังคม  

สรุปได้ว่าการพัฒนาเกณฑ์คือ การกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ให้มีความ

ครอบคลุมจุดประสงค์ที่ผู้วิจัยตั้งใจจะประเมิน ต้องมีการระบุระดับการยอมรับให้ชัดเจน มีความ

เที่ยงตรง โดยการพัฒนาเกณฑ์นั้นจะต้องคํานึงถึงกลุ่มบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ทั้งผู้

ประเมินและผู้ถูกประเมิน เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง เกณฑ์จะต้องมีความ

น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย นอกจากนั้นเกณฑ์ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ค่านิยม

ของคนในสังคมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการประเมินอีกด้วย ผู้วิจัยจึงใช้ทฤษฎีการพัฒนาเกณฑ์ เพื่อ
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นํามาใช้เป็นแนวทางในการวิจัยเร่ือง“การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชน

ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา” 

 

5. ทฤษฎีการตัดสินใจ 

คอตเลอร์ (Kotler 2000: 176-178 อ้างถึงใน รณกร เงินวิเชียร) กล่าวว่า สิ่งที่ผู้บริโภคใช้

ตัดสินใจประกอบด้วยปัจจัยภายในคือ แรงจูงใจ การรับรู้และการเรียนรู้บุคลิกภาพ ทัศนคติของ

ผู้บริโภคซึ่งจะสะท้อนให้เห็นความต้องการ ความตระหนักในการที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 

สุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

ชาญชัย ขุนคํา (2554) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ คือ การกําหนดประเด็นที่สนใจ 

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ เพื่อเสนอทางเลือกที่ช่วยแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ใน

ประเด็นที่สนใจ และตัดสินใจเลือกทํากิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการนําทางเลือก ที่ได้เลือกแล้วไป

ปฏิบัติไดอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล  

แครียา ภู่พัฒน ์(2551) กล่าวว่า กระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย 

5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อและ

พฤติกรรมหลังการซื้อ 

 
ภาพที่ 8 การตัดสินใจของผู้บริโภค 

 

จากภาพที่ 8 สามารถสรุปทฤษฎีการตัดสินใจได้ว่าการที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้า 

จะต้องผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนก่อนทําการตัดสินใจเลือกซื้อ เร่ิมจากการรับรู้ความต้องการคือ

การรับรู้ได้ว่าตนเองต้องการสิ่งใด ต่อมาคือการค้นหาข้อมูล ซึ่งจะนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้าในขั้นของการประเมินทางเลือก อาจมีการเปรียบเทียบราคา คุณภาพของสินค้าหลาย
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ยี่ห้อที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นของตนเอง และต้องการบริการหลัง

การขาย ซึ่งเป็นพฤติกรรมหลังการซื้อสินค้า ผู้วิจัยจึงใช้การตัดสินใจของผู้บริโภค เพื่อสอบถาม

ความคิดเห็นในการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียน

การสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

 

6. ความเข้าใจพื้นฐานเพื่อการวิจัยอนาคตเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

 สุบัน มุขธระโกษา กล่าวว่า เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR พัฒนาขึ้นโดยผสมผสาน

เทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi) มีขั้นตอนด้วยกัน 

6 ขั้นตอน คือ กําหนดและเตรียมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ การสัมภาษณ์ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล สร้าง

เคร่ืองมือ ทําเดลฟายรอบที่สอง สาม และเขียนภาพอนาคต 

 

 
ภาพที่ 9 ขั้นตอนการวิจัยอนาคตเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

 

จากภาพที่ 9 ขั้นตอนการวิจัยอนาคตเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ขั้นแรกคือ การ

กําหนดและเตรียมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ อธิบายถึงจุดมุ่งหมายขั้นตอนต่าง ๆของการวิจัย ระยะเวลาและ 

ประโยชน์ ให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีโอกาสเตรียมข้อมูลและความคิดล่วงหน้า ต่อจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอน

การสัมภาษณ์ที่มีความยืดหยุ่น ผู้วิจัยสามารถเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ที่จะสนอ งตอบต่อ

จุดมุ่งหมาย เวลา งบประมาณ และสถานการณของการวิจัยได้ อาจจะเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโน้ม

ที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นไปไดและน่าจะเป็น หลังจากนั้นจึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห

เพื่อสร้างเป็นเคร่ืองมือสําหรับเดลฟายรอบที่ 2–3 ก่อนจะนําแนวโน้มที่ได้มาเขียนภาพอนาคต 
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จุมพล พูลภัทรชีวิน (2548) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการวิจัยในอนาคตไม่ใช่การทํานาย

ที่ถูกต้อง แต่เป็นการสํารวจเพื่อศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้ เพื่อหาทางทําแนวโน้มที่พึงประสงค์ให้

เกิดขึ้นและขจัดแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไปหรือลดลง 

อัญชลี เพลินมาลัย (2556) กล่าวว่า การคาดการณ์หรือการพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตว่ามีความน่าจะเป็นไปในทิศทางใดเพื่อการเตรียมความพร้อมและรับมือกับ

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ 

สรุปได้ว่าการวิจัยอนาคต คือ การสํารวจแนวโน้มความเป็นไปได้ในอนาคต เพื่อหามติ

ในการเตรียมพร้อมและสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น และขจัดความไม่พึงประสงค์ให้ลดลง มี

ทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ เตรียมผู้เชี่ยวชาญ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์และสังเคราะหข้อมูล สร้าง

เคร่ืองมือเพื่อทําเดลฟายรอบที่ 2 ทําเดลฟายรอบที่ 2กับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม และเขียนภาพอนาคต

จากข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ศึกษาความเข้าใจพื้นฐานเพื่อการวิจัยอนาคตเทคนิคการวิจัย

อนาคตแบบ EDFRเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการวิจัยเร่ือง“การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือก

เรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา”  

 

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กาญจนี ขันคํา (2557) วิจัยเร่ือง “ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ปกครองใน

การเลือกโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษา ในจังหวัดเชียงใหม่” การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียน

อนุบาลหลักสูตรสองภาษา และปัญหาข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน

โรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษาในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปกครองของนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษาในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 295 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมู ลจาก

แบบสอบถามแล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองของ

นักเรียนเป็นคนไทยที่มีรายได้ต่ํากว่าเดือนละ 30,0000 บาท และส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน

อนุบาลหลักสูตรสองภาษาเพื่อต้องการให้มีความเก่งด้านภาษาสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย  2 ภาษา 

สมพร พูมมา (2557) วิจัยเร่ือง “ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ปกครองในการเลือก

โรงเรียนอนุบาลเอกชนในอําเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ปกครอง

ในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอําเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบางสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรในการศึกษาคือ ผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน

อําเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง จํานวน 12แห่ง จากกลุ่มตัวอย่าง 312 ราย ใช้

เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ รายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท เหตุผลที่ส่ง

บุตรหลานเข้าเรียนคือเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนจริง และจํานวนครู 1 คนต่อนักเรียน 20-25 คน 

ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน

อําเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากที่สุด 

คือ ด้านบุคลากร รองลงมาคือด้านช่องทางการให้บริการ ระดับปานกลาง คือ ด้านราคา และด้าน

การส่งเสริมการตลาด 

กิรณา สังข์เสวก (2554) ได้ทําวิจัยเร่ือง “การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความเหมาะสมของ

สภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนําเข้า ประเมินกระบวนการการดําเนินงาน และประเมินผลผลิตของ

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนและ ผู้ปกครอง 

เคร่ืองมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สรุปประเด็น ผลการวิจัยพบว่า การประเมินด้าน

บริบทของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มที่มีความคิดเห็นระดับมากคือ ผู้บริหาร รองลงมา

คือ ผู้ปกครอง การประเมินด้านปัจจัยนําเข้าของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มที่มีความ

คิดเห็นระดับมากคือ ผู้บริหาร รองลงมาคือ นักเรียน การประเมินด้านกระบวนการดําเนินงานของ

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีความคิดเห็นระดับมากคือ ผู้บริหาร รองลงมาคือนักเรียน การ

ประเมินด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มที่มีความคิดเห็นระดับมากคือ 

ผู้บริหาร รองลงมาคือ นักเรียน 

ธัญญมาศ วุ่นศิริ (2554) วิจัยเร่ือง “ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่

มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ในอนาคต 

ภายใต้แบรนด์ฮาร์เปอร์ของผู้บริโภคในไทย” การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วน
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ประสมทางการตลาด ศึกษาลักษณะกลุ่มประชากร และศึกษาข้อมูลด้านแรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมด้านปริมาณการติดตั้งชิ้นส่วนชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ภายใต้แบรนด์ฮาร์เปอร์ ของ

ผู้บริโภคในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคในประเทศไทยจํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 36-45ปี 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 30,00-45,000 

บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่วนประสมผลิตภัณฑ์ อยู่ระดับดีมาก ข้อมูลด้าน

แรงจูงใจพบว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคด้านอารมณ์และด้านเหตุผลอยู่ในระดับดี 

ปนิตา อุบลน้อย (2554) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

การส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา(หลักสูตรสองภาษา)ของโรงเรียนอรุณประดิษฐ์  

จังหวัดเพชรบุรี” การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการส่ง

บุตรหลานเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา(หลักสูตรสองภาษา)ของโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัด

เพชรบุรีกลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียน

อรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจและแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

วิจัย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1.ด้านผลิตภัณฑ์กับ

ความไว้วางใจโดยภาพรวมที่มีต่อโรงเรียน  2.ด้านราคากับเงื่อนไขระยะเวลาในการชําระเงิน 3.ด้าน

ช่องทางการจัดจําหน่ายกับที่ตั้งของโรงเรียนสะดวกในการเดินทาง 4.ด้านการส่งเสริมการขายกับ

ความสัมพันธ์ที่ดีของครูและโรงเรียน 5.ด้านบุคลากรกับความรู้ ความสามารถของครูชาวไทย 6.

ด้านกระบวนการให้บริการกับครูความสามารถ 7.ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการแต่งกายของ

ครู ที่มีความเหมาะสม สวยงาม  

วรรณวรีย์ จันทร์ฉายรัศมี (2554) ได้วิจัยเร่ือง “การเลือกโรงเรียนอนุบาลของผู้ปกครอง

เด็กปฐมวัยในเครือจิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค”มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง

ในการเลือกโรงเรียนอนุบาล และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกโรงเรียนอนุบาลของ

ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองเด็กปฐมวัยอายุ2-3ปีที่นําเด็กมาทํากิจกรรมที่จิมโบ

รี เพลย์ แอนด์ มิวสิคจํานวน 200 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลวิจัยพบว่า 

ผู้ปกครองมีความต้องการในการเลือกโรงเรียนอนุบาลตามด้านต่อไปนี้ 1.ด้านสถานที่ 2.ด้าน



27 
 

 
 

บุคลากร 3.ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 4.ด้านบริการ ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกโรงเรียนอนุบาลคือ ด้านรายได้ และด้านระดับการศึกษา 

จิวรัส อินทร์บํารุง (2553) วิจัยเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติของ

ผู้ใช้บริการอินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม” มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติของผู้ใช้บริการ

อินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง บมจ. ธนาคารกรุงไทย กลุ่มตัวอย่างคือลูกค้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการศึกษาพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าให้

ความเชื่อถือใน ktb online เพราะใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ด้านราคาพบว่าไม่มีการเก็บ

ค่าธรรมเนียมรายปี ด้านทัศนคติพบว่าลูกค้ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการอินเตอร์เนตแบงค์

กิ้ง และมีความไว้วางใจในบริการของธนาคารมาก 

ชัยสิทธิ์  ตั้งธงทองกุล (2553) ทําวิจัยเร่ือง “การบริหารโรงเรียนสองภาษา” มี

วัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารโรงเรียนสองภาษา กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนที่จัดการเรียนการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษ 3 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าโครงการสองภาษา 

คณาจารย์ในโครงการและนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร หลักฐาน การสังเกต

และการสัมภาษณ์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต ผลการวิจัยจําแนก

เป็น 2 หัวข้อ คือ สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทยและแนวทางปฏิบัติที่

เหมาะสมในการบริหารจัดการโรงเรียนสองภาษา ในด้านหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ออย่างน้อย 

4 สาระวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย ซึ่งนักเรียนต้องจ่ายค่าเรียนเพิ่มจากโครงการปกติ เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมการสอน อาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์ชาวไทยและเจ้าของภาษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

กําหนด โรงเรียนจะจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน โครงการสองภาษาควรให้

ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตร เน้นพัฒนาครูให้มีทักษะถ่ายทอดความรู้ การจัดสภาพแวดล้อม

ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้  

ศักดิ์ชาย เรืองวัชรศักดิ์และคณะ (2551) วิจัยเร่ือง “ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียน

ที่มีต่อโรงเรียนสองภาษาเทศบาลตําบลแก่งคอย” มีจุดประสงค์เพื่อสํารวจความคาดหวังของ

ผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนสองภาษาในเขตเทศบาลตําบลแก่งคอย กลุ่ม

ตัวอย่างคือผู้ปกครองจํานวน 190 คน จาก 4 โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ใช้การ
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for window เพื่อหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวัง

ของผู้ปกครองด้านการเรียนการสอน ผู้ปกครองให้ความสําคัญด้านการมีน้ําใจ ความมีน้ําใจและ

ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี ด้านอาคารสถานที่มีความปลอดภัย และมีกิจกรรมพิเศษ 

ยุทธ โตอดิเทพย์ (2544) วิจัยเร่ือง “การพัฒนาเกณฑ์การประเมินงานเขียนร้องกรอง

ประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินงาน

เขียนร้องกรองประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ การศึกษา

เกณฑ์การประเมิน การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน การทดลองใช้เกณฑ์การประเมิน และการประเมิน

และปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน กลุ่มตัวอย่างคือ ครู ผู้ทรงคุณวุฒิและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่ม แบบประเมินงาน

เขียนร้องกรอง  แบบเขียนพรรณนา แบบประเมินความสอดคล้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษายังไม่มีเกณฑ์

ประเมินงานเขียนร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ ครูต้องการเกณฑ์ประเมิน 5 ด้าน คือฉันทลักษณ์ 

เนื้อหา การใช้คํา โวหาร และความคิดสร้างสรรค์ ความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินมีความ

สอดคล้องและเหมาะสม ครูมีความพอใจต่อเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาขึ้น ใช้ได้มีประสิทธิภาพ 

นักเรียนสามารถเขียนกลอนสุภาพได้ในระดับดี ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจกับเกณฑ์การประเมิน 

ศิริพร สุพรรณการและ กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ วิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม

หลังการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง:กรณีศึกษาโรงเรียนราษฎร์บํารุงศิลป์” มีจุดประสงค์

เพื่อศึกษาความเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและปัจจัย

ภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนราษฎร์บํารุงศิลป์ และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลังการตัดสินใจเลือกโรงเรียนราษฎร์

บํารุงศิลป์ ประชากรคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราษฎร์บํารุงศิลป์ กลุ่มตัวอย่าง 345 คน สถิติที่

ใช้ในการวิจัย ได้แก่ความถี่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) แบบสองกลุ่มอิสระต่อกัน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple 

Regression Analysis) จากการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า ผู้ปกครองที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมหลังการตัดสินใจเลือกโรงเรียนราษฎร์บํารุงศิลป์ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทาง
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การตลาดบริการและปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลังการตัดสินใจเลือกโรงเรียนราษฎร์

บํารุงศิลป์ 

โจนาธาน เอ็ม.บี. สเติร์นและโทมัส เอ็ม. สมิธ (Jonathan M.B. Stern and Thomas M. 

smith 2016) ศึกษาเร่ือง “โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย : อะไรคือสิ่ง

ขับเคลื่อนความต้องการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่อธิบายความแตกต่างในการทํางาน

ระหว่างโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนในประเทศอินโดนีเซีย ทําไมจึงมีความต้องการโรงเรียน

เอกชนสูงแม้ว่าจะมีความกังวลด้านคุณภาพและด้านวิชาการ และศึกษาผลกระทบที่มีต่อนโยบาย

การศึกษาแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์คือ ตัวแทนองค์กรโรงเรียนเอกชน ผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชน ครูและผู้ปกครอง เคร่ืองมือในการวิจัยคือ ข้อมูลเชิงปริมาณจากโครงการ

ประเมินผลนักเรียนนานาชาติปี 2009และแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างที่สําคัญของโรงเรียนรัฐและโรงเรียน

เอกชนในอินโดนีเซียคือ ความอิสระ แนวโน้มในอดีตแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ยากจน เรียน

โรงเรียนรัฐมีความสามารถในการสอบมากกว่าโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของรัฐให้โอกาสทางการ

ศึกษากับนักเรียน โรงเรียนเอกชนต้องการงบประมาณจํานวนมาก เพื่อจ้างครูและจัดการอบรมเพื่อ

พัฒนาอาชีพ  

ดินเซอร์ ออคัมและออสมาน ไทเทรค (Dincer Olcum and Osman Titrek (2015) ได้ทํา

การวิจัยเร่ือง “ผลกระทบจากการตัดสินใจของผู้บริหารต่อความพึงพอใจของครู” มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตัดสินใจของผู้บริหารต่อความพึงพอใจของครู กลุ่มตัวอย่างคือครูและ

ผู้บริหาร 167 คนจากโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะตุรกี เคร่ืองมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในงานของครูและผู้บริหารที่เข้าร่วมในการวิจัยอยู่ในระดับสูง 

ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการตัดสินอย่างมีเหตุผล ไม่ค่อยใช้วิธีการหลีกเลี่ยง และระดับความ

พึงพอใจของครูมีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสําคัญกับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

เค. อิสคานดาและคณะ (K. Iskandar and others (2015) ศึกษาเร่ือง “การประเมินระบบ

การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติ Binus Serpong” มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน

ระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ Binus Serpong เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 

กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารโรงเรียนและผู้เรียน เคร่ืองมือในการวิจัยคือ แนวสัมภาษณ์ ผลการศึกษา
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พบว่า การใช้ระบบจัดการในการเรียนการสอน ที่จะช่วยให้นักเรียน ผู้ปกครองและครูในด้านการ

สอนและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

นูร์ อัลยานี ยาคอบ, มาเรียนา โมฮาเมด ออสมานและไซยาเร บาค็อก (Noor Alyani 

Yaacob, Mariana Mohamed Osman and Syahriah Bachok (2015) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “การประเมิน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง เมื่อเลือกโรงเรียนเอกชนสําหรับลูก: กรณีศึกษา

ของ ลังงอร์ มาเลเซีย : เพื่อทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อครอบครัวในการเลือกโรงเรียนเอกชนสําหรับบุตรหลาน เคร่ืองมือวิจัยคือแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนขึ้นลําดับแรกคือ รายได้ของครอบครัว  

รองลงมาคือ ระยะทางการเดินทางและสถานที่ตั้งของโรงเรียนเอกชน คุณภาพของครูและ

ประสิทธิภาพของโรงเรียนและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองให้ความสําคัญน้อย

เป็นอันดับท้าย ๆ  

ฮาฟฟี บอสเดอเมอร์, ฮูยา โคแดนและฮาทิส เบตู ออกดาส (Hafife Bozdemir, Hülya 

Kodan and Hatice Betül Akdaş (2014) ได้วิจัยเร่ือง “ข้อเสนอของครูประถมศึกษาต่อนักเรียน

ประถมศึกษาเกี่ยวกับความสํานึกทางสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อเสนอของโรงเรียน

ประถมศึกษาในเร่ืองการแนะนําด้านจิตสํานึกทางสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักเรียน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง นํามาวิเคราะห์อัตราร้อยละและความถี่ ผล

การศึกษาพบว่า กิจกรรมในหลักสูตรมีอิทธิพลเพียงพอต่อการเป็นอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม และ

ไม่มีความจําเป็นจะต้องแยกหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มอีก 

นูร์ อัลยานี ยาคอบและคณะ (Noor Alyani Yaacob and others (2014) ได้ทําการวิจัย

เร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนเอกชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาของผู้ปกครอง เมื่อจะตัดสินใจส่งบุตรหลายเข้าเรียนในโรงเรียน

เอกชน เคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบปิด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบว่าผู้ปกครองส่วนหนึ่งให้ความสําคัญต่อหลักสูตรเป็นลําดับแรก ลําดับต่อมาคือ 

สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก ผลงานด้านวิขาการของโรงเรียนเป็นลําดับที่สาม และ

ลําดับสุดท้ายคือการมีครูที่มีคุณภาพ 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029615002625
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029615002625
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029615002625
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029615002625
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814043857
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814043857
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ตารางที่ 1 ตารางการใช้ประโยชน์จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

การใช้ประโยชน์ 
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แนวคิดเกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 2 ภาษา      

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของ
ผู้ปกครอง 

     

แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน      

หลักการพัฒนาเกณฑ์      

ทฤษฎีการตัดสินใจ      

ความเข้าใจพื้นฐานเพื่อการวิจัยอนาคต
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR      

 

จากตารางที่ 1 สรุปการใช้ประโยชน์จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ว่า ผู้วิจัยใช้

แนวคิดเกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 2 ภาษา เพื่อประกอบการ

เขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย สร้างเคร่ืองมือในการ

วิจัย แบบแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการวิจัย  

ผู้วิจัยใช้ประโยชน์จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของผู้ปกครอง เพื่อ

ประกอบการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย แบบแผนในการวิเคราะห์

ข้อมูลและอภิปรายผลการวิจัย  
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ผู้วิจัยใช้ประโยชน์จากแนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อประกอบ การเขียน

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

แบบแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการวิจัย  

ผู้วิจัยใช้ประโยชน์หลักการพัฒนาเกณฑ์  เพื่อประกอบการเขียนความเป็นมาและ

ความสําคัญของปัญหา พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย และสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย  

ผู้วิจัยใช้ประโยชน์ทฤษฎีการตัดสินใจ  เพื่อประกอบการเขียนความเป็นมาและ

ความสําคัญของปัญหาและพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ใช้ประโยชน์ความเข้าใจพื้นฐานเพื่อการ

วิจัยอนาคตเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพื่อประกอบการเขียนความเป็นมาและความสําคัญ

ของปัญหา พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย และสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย  
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวทางการศึกษาและการใช้ประโยชน์ 
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1. ส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อผู้ปกครอง
ในการเลือกโรงเรียนอนบุาลหลักสูตรสองภาษา ใน
จังหวัดเชียงใหม ่(กาญจนี ขันคํา, 2557) 

   
 

  
 
 

2. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ปกครองในการ
เลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอําเภอเมืองหลวงพระ
บาง จังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สมพร พูมมา, 2557) 

  

 

  

3. การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  
(กิรณา สังข์เสวก, 2554)  

  
 

  

4. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจ
ที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ในอนาคต 
ภายใต้แบรนด์ ฮาร์เปอร์ของผู้บริโภคในไทย  
(ธัญญมาศ วุ่นศิริ, 2554) 
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการวิจัยเพื่อศึกษาแนวโน้มในอนาคตที่ใช้เป็นแนวทาง

ในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic 

Delphi Futures Research(EDFR) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิจัยที่เลือกนําจุดเด่นหรือข้อดีของเทคนิคEFR 

(Ethnographic Futures Research) และเดลฟาย (Delphi)มารวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยทั้งสองเทคนิค 

ต่างมีส่วนในการแก้ไขจุดอ่อนของแต่ละเทคนิคได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยใช้แนวสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ

เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งแรกและใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลวิจัยคร้ัง

ที่สองกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มเดิมซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกเรียนใน

สถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา โดยมีวิธีการดําเนินการ

ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

 

ขั้นตอนท่ี 1 

1.1 การวิจัยเอกสาร 

ผู้วิจัยได้ทําการวิจัยเอกสาร (documentary research)โดยได้คัดเลือกเอกสารที่มี

ประเด็นเกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาวิ เคราะห์ โดยมี เกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็นความจริง

(authenticity) ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ว่าเอกสารมีการให้ข้อมูลที่แท้จริงหรือไม่ อาจใช้วิธีการสอบถาม

หรือตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและพิจารณาว่าข้อมูลที่

ได้มาสอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการบันทึกเอกสารหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นเอกสารควรมีความน่าเชื่อถือ

(credibility) ไม่มีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ไม่มีการสอดแทรกความ

คิดเห็นของผู้เขียนมากจนเกินไปต่อมาเอกสารควรเป็นตัวแทนทางข้อมูล(representativeness)ระดับ

แรกผู้วิจัยควรพิจารณาว่าเอกสารนั้นเป็นตัวแทนให้กับข้อมูลเอกสารประเภทเดียวกันได้หรือไม่  

ระดับที่สอง 
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ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์เป็นตัวแทนของประชาการได้หรือไม่ เพื่อที่จะสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์

ได้และสุดท้ายเอกสารต้องมีความหมาย (meaning) ผู้วิจัยควรคัดเลือกเอกสารที่มีความชัดเจน เข้าใจ

ง่าย พิจารณาข้อมูลเพื่อตีความข้อเท็จจริง สรุปสาระสําคัญ และตีความหมายแฝงที่ซ่อนอยู่ 

โดยในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชน

ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ผู้วิจัยได้วิจัยเอกสารเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของ

ผู้ปกครองที่มีต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียนการเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อนํามาสร้างแนว

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

1.1.1 ขั้นตอนการก าหนดและเตรียมผูใ้ห้ข้อมูลหลัก 

ผู้วิจัยวิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก

เป็นบุคคลที่อยู่ในวงการการศึกษาและเป็นผู้ปกครองที่มีความต้องการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาใน

สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา จํานวน 17 คน ตามที่โทมัส แมคมิลแลน 

(Thomas T.Macmillan) เสนอว่า ถ้าใช้ผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวนมากกว่า 17 คนขึ้นไป อัตรา

ความคลาดเคลื่อนจะยิ่งลดน้อยลงเท่ากับ 0.2 ผู้วิจัยจึงแบ่งผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 3 กลุ่ม โดยผู้วิจัย

มีเกณฑ์ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้  

1.1.1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้ปกครองหรือผู้ที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วง

ปฐมวัยถึงประถมศึกษาจํานวน 11 คนกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. นางศุกกร นํ้าใจด ี

2. นางกุลชลี ลาวัณยากุล 

3. นางอรุณี ลาวัณยากุล 

4. นายยุทธนา บวรวัฒนาชัย   

5. นางสาวเบญจา เอกนิรันดร์ 

6. นางสาวดวงแก้วงาม เกตุสุข 

7. นางตวงพจน์ รู้รอบดี 

8. นางสาวกนกวรรณ  เทพณรงค์ 

9. นางสาวนริศา  สิทธิรัตน์ 
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10. นางอารยา ธนะวัฒนานนท ์

11. นางสาวธนาพร อินสว่าง 

1.1.1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ เป็นครูผู้สอนหรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ

สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนมากกว่า 2 ภาษา จํานวน 3 คนกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. นายวุฒินนท์ ทวีเศรษฐ 

2. นางสาวอรอุมา มาลัยสวรรค์ 

3. นางสาวประสุดา จันทร์มั่น 

1.1.1.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นศิษย์เก่าในสถานศึกษาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนมากกว่า 2 ภาษาจํานวน 3 คน 

1. นางสาววราภัสร์ ภูวพัชรีรัตน์   

2. นางสาวธัญธวัล เหมทานนท์ 

3. นางสาวอรุณศจ ีแซ่เบ๊  

การเตรียมผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยคร้ังนี้มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งดังนั้นใน

เบื้องต้น ผู้วิจัยต้องติดต่อผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละคนเป็นการส่วนตัว เพื่ออธิบายถึงวัตถุประสงค์ 

จุดมุ่งหมาย และขั้นตอนต่างๆของการวิจัย  เวลาที่ต้องใช้โดยประมาณและประโยชน์ของการทํา

วิจัยก่อน จากนั้นจึงขอความร่วมมือเพื่อเข้าไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูล 

1.2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์หรือ EDFR รอบที่ 1 

ผู้วิจัยส่งหัวข้อการสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลหลักศึกษาล่วงหน้าก่อนดําเนินการ

สัมภาษณ์ ลักษณะคําถามเป็นปลายเปิดและไม่ชี้นํา มุ่งเน้นศึกษาหาภาพอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น

จริง  ผู้วิจัยดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกท่านด้วยตนเอง พร้อมจดบันทึก และบันทึกเสียง

ขณะสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การทบทวนคําตอบและสรุปประเด็นเป็นระยะๆ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

ในขั้นตอนนี้ คือ แนวสัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1) มีแนวสัมภาษณ์ประเด็นหลักทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ 

1. อัตมโนทัศนข์องผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบมากกว่า 2 ภาษาให้แก่บุตรหลาน 

2. ความต้องการที่มีต่อสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนมากกว่า 2 ภาษา 
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่คาดหวังต่อสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบมาก กว่า 2 ภาษา 

1.2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 

จากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แยกประเภทความคิดเห็นที่

เหมือนหรือแตกต่างกัน โดยพยายามรักษาคําพูดของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ให้มากที่สุดก่อนนํามาจัดกลุ่ม 

จัดประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกันไว้ในกลุ่มเดียวกันจึงได้แนวโน้มในการการตัดสินใจเลือกเรียนใน

สถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า2 ภาษาเพื่อไปสร้างแบบสอบถามที่เป็น

เคร่ืองมือในการทํา EDFR คร้ังที่ 2 

1.2.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักมาวิเคราะห์เนื้อหา จาก

การจัดกรอบคําตอบจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยได้สร้างเป็นข้อคําถามมาตราประเมินค่า

แบบลิเคิร์ท(R.A. Likert) ที่กําหนดช่วงความรู้สึกของคนตั้งแต่ 1-5 คือ จากน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุด

โดยแทนค่าเป็นตัวเลขจาก 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ โดยเลข 5 หมายถึงมากที่สุด เลข 1 หมายถึง

น้อยที่สุด โดยได้ข้อคําถามของแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

1) ด้านอัตมโนทัศน์ของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาให้แก่บุตรหลาน จํานวน 6 ข้อ 

2) ด้านความต้องการที่มีต่อสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

มากกว่า 2 ภาษา จํานวน 9 ข้อ 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่คาดหวังต่อสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบมากกว่า 2 ภาษา จํานวน 6 ข้อ 

1.3 ขั้นตอนการท า EDFR รอบที่ 2 

 เมื่อสร้างแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเทคนิค EDFR รอบที่ 

2 โดยการนําแบบสอบถามให้ผู้ให้ข้อมูลหลักตรวจสอบอีกคร้ัง แล้วพิจารณาตอบคําถามแนว

ทางการพัฒนาที่ผู้ให้ข้อมูลหลักเคยให้ไว้จากการสัมภาษณ์เพื่อเป็นการยืนยันคําตอบเดิม  
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 เมื่อผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดแล้ว จึงนํามาวิเคราะห์

หาค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ระหว่างควอไทล์ที่1กับควอไทล์ที่3  

 ค่ามัธยฐานที่คํานวณจากคําตอบของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับเกณฑ์ความเป็นไปได้

หรือแนวโน้มแนวทางการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น พิจารณาโดยใช้การแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 ค่ามัธยฐานระหว่าง 4.51-5.00 แปลว่าข้อความนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มาก

ที่สุด 

 ค่ามัธยฐานระหว่าง 3.51-4.50 แปลว่าข้อความนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มาก 

 ค่ามัธยฐานระหว่าง 2.51-3.50 แปลว่าข้อความนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ปาน

กลาง 

 ค่ามัธยฐานระหว่าง 1.51-2.50 แปลว่าข้อความนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้น้อย 

 ค่ามัธยฐานระหว่าง 1.00-1.50 แปลว่าข้อความนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้น้อย

ที่สุด 

 ค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 1 กับควอไทล์ที่ 3 หากค่าพิสัยระหว่างควอ

ไทล์ของแนวทางใดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก มี

ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน หากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ใดมีค่ามากกว่า  1.50 แสดงว่า ความ

คิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักไม่สอดคล้องกัน ภาพอนาคตที่พึงประสงค์จะเป็นแนวทางในการ

พัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 

2 ภาษาจะพิจารณาจากค่าคะแนนความถี่เป็นร้อยละ 5 ขึ้นไป 

 

ขั้นตอนท่ี 2 

2.1 ขั้นตอนการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Index Of Item Objective 

Congruence: IOC) 

เมื่อผู้วิจัยได้แนวการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มี

การจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษามาจากกระบวนการ EDFR แล้ว จะนํามาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยวิเคราะห์เนื้อหาว่าสามารถเป็นเกณฑ์การเลือกที่เหมาะสมได้หรือไม่ 
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โดยให้ผู้เชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประเมินแบบทดสอบเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

เน้ือหากับจุดประสงค์การเรียนรู้  

หากแบบทดสอบมีความสอดคล้องผู้เชี่ยวชาญจะให้ค่าเป็น “+1” หากไม่มีความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะให้ค่าเป็น “-1” และหากไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นมีความสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์หรือไม่ก็จะให้ค่าเป็น “0”จากนั้นนําผลคะแนนเหล่านี้มาคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์

ของความสอดคล้องความเที่ยงตรงของแบบสอบถามถ้าค่า IOC มีค่า 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าแนวทางใน

การพัฒนาเกณฑ์การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียน

การสอนแบบมากกว่า 2 ภาษามีความเหมาะสม และหากได้ค่า IOC ต่ํากว่า 0.5 ควรพิจารณา

แนวทางนั้นใหม่ หรือคัดเลือกออกไป 

2.2 ขั้นตอนการสังเคราะห์ขึ้นรูปเป็นเกณฑ์ 

เมื่อผู้วิจัยได้แนวทางการพัฒนาเกณฑ์เมื่อผู้วิจัยได้แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การ

ตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษามาจาก

กระบวนการ EDFR แล้วนั้นก็นํามาเรียบเรียงและสังเคราะห์ขึ้นรูปเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม ที่จะ

กลายเป็นเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

มากกว่า 2 ภาษา 

ภาพที่ 10 ในการศึกษาเร่ืองการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษา

เอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาผู้วิจัยได้เร่ิมต้นจากการทบทวนวรรณกรรม

เร่ืองที่เกี่ยวข้องคือ แนวคิดเกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 2 ภาษา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของผู้ปกครองแนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลักการพัฒนาเกณฑ์ทฤษฎีการตัดสินใจความเข้าใจพื้นฐานเพื่อการวิจัยอนาคตเทคนิคการวิจัย

อนาคตแบบ EDFR และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะกําหนดและเตรียมผู้เชี่ยวชาญ ออกเป็น3 กลุ่ม

คือ 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ปกครองหรือผู้ที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเข้าศึกษาในโรงเรียนจํานวน 11 

คน2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารหรือครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนมากกว่า 

2 ภาษา จํานวน 3 คนและ 3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักเรียนหรือศิษย์เก่าในโรงเรียนที่มีการจัดการ

เรียนการสอนมากกว่า 2 ภาษาจํานวน 3 คนแล้วส่งแนวการสัมภาษณ์ให้แก่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้

เตรียมพร้อมก่อนทําการสัมภาษณ์จริง หรือ EDFR รอบที่ 1 นําข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์มา
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วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนํามาสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการทํา EDFR รอบที่ 2 

เป็นการยืนยันคําตอบของผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาจากการทํา EDFR รอบแรก หลังจากนั้นจึงนํา

แบบสอบถามที่ได้พัฒนาเสร็จแล้ว ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบสอบถาม (IOC) ว่าคําถามที่ตั้งครอบคลุมเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  หากมีข้อใดที่

ผู้เชี่ยวชาญปฏิเสธ ผู้วิจัยจะตัดออก หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้มาซึ่งแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา

เกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 

ภาษา 
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ภาพที่ 10 ขั้นตอนในการวิจัย

ปฏิเสธ (No) 
 

ยอมรับ (Yes) 

ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 

EDFRรอบที่ 2 

แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเกณฑ ์

การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชน 

ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 

 2 ภาษา 

 

วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 

สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม 

ส้ินสุด 

เริ่มต้น 
 

EDFRรอบที่ 1 

กําหนดและเตรียมผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ทบทวนวรรณกรรม 

IOC 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ขั้นแรก

ผู้วิจัยได้ทําการวิจัยเอกสารเพื่อหาข้อมูลขั้นปฐมภูมิ  และใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 

Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) ในการเก็บข้อมูลจากการใช้แนวสัมภาษณ์และ

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลทั้งสองแบบ ได้นําไปใช้ต่างกัน คือ ข้อมูลที่

ได้จากแนวสัมภาษณ์ นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูล เพื่อนําไปทําแบบสอบถาม หลังจาก

นั้นจึงนําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแบบสอบถามมาหาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่างควอ

ไทล์ ซึ่งในบทนี้ผู้วิจัยจะนําเสนอประเด็น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับแนวโน้มใน

อนาคตที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบมากกว่า 2 ภาษา และผลที่ได้จากการสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามที่ทําโดยผู้ให้ข้อมูล

หลัก เพื่อยืนยันคําตอบเป็นคร้ังสุดท้าย โดยมีสัญลักษณ์และความหมายในการนําเสนอผลวิเคราะห์

ข้อมูลดังนี ้

Md. หมายถึง ค่ามัธยฐาน 

Mo. หมายถึง  ฐานนิยม 

Q1 หมายถึง  ค่าควอไทล์ที่ 1 

Q3 หมายถึง  ค่าควอไทล์ที่ 3 

IR หมายถึง  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

A หมายถึง  เป็นแนวทางในการนําไปสู่การตัดสินใจเลือกเรียนในสถาน 

ศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

B หมายถึง  ไม่เป็นแนวทางในการนําไปสู่การตัดสินใจเลือกเรียนในสถาน 

ศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 
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ผลการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 

1.1 ผลการวิจัยเอกสาร 

ผู้วิจัยได้ทําการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยได้ดําเนินการศึกษา

จากเอกสารทางวิชาการ การสืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในเร่ืองอัตมโนทัศน์ของผู้ปกครอง

ที่มีต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียน การเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียน

การสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสาร 

คือ เป็นความจริง  (authenticity) มีความน่าเชื่อถือ  (credibility)  เป็นตัวแทนทางข้อมูล

(representativeness) และสุดท้ายต้องมีความหมาย (meaning) ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเอกสารที่มีความ

ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อพิจารณาข้อมูล ตีความข้อเท็จจริง สรุปสาระสําคัญ และตีความหมายแฝงที่

ซ่อนอยู่ ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบ แนวคิด ทฤษฏี  ตามผลการวิจัยเอกสารดังต่อไปนี้ 

1) อัตมโนทัศน์ของผู้ปกครอง คือ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ปกครองแต่ละท่าน 

โดยขึ้นอยู่กับเจตคติ ค่านิยม ความปรารถนา แรงจูงใจ และประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต อัตมโน

ทัศน์นั้นได้รับการพัฒนามาจากความคิด การอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การดําเนินชีวิต ซึ่งผู้ปกครองแต่ละท่านย่อมมีอัตมโนทัศน์ที่แตกต่างกันไป ตามองค์ ประกอบการ

รับรู้ องค์ประกอบทางความคิด และองค์ประกอบทางเจตคติ และอัตมโนทัศน์เป็นสิ่งที่ผู้ปกครอง

ใช้ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่ตรงกับความต้องการของ

ตนเองและความชื่นชอบของบุตรหลาน ผู้วิจัยพบว่า อัตมโนทัศน์ของผู้ปกครองที่มีต่อการส่งบุตร

หลานเข้าเรียน สามารถแบ่งเป็นปัจจัยย่อย ๆ ได้แก่ ฐานะของผู้ปกครอง ซึ่งในปัจจุบันผู้ปกครองมี

อํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าอดีต การที่ผู้ปกครองจะตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้แก่บุตร

หลาน ผู้ปกครองจะเลือกโรงเรียนที่มีค่าเทอมเหมาะสมกับฐานะของตนเอง เพื่อไม่ให้เป็นภาระ

ค่าใช้จ่าย หากโรงเรียนมีค่าเทอมที่สูงเกินจริง ผู้ปกครองมีสิทธิที่จะเลือกโรงเรียนอ่ืน ซึ่งราคาค่า

เทอมถูกกว่า และมีหลักสูตรคล้ายคลึงกัน  

 การวางเป้าหมายในอนาคตให้แก่บุตรหลาน ผู้ปกครองจะมีการวางแผน

อนาคตให้แก่บุตรหลานโดยผู้ปกครองบางท่านได้ใช้อัตมโนทัศน์ของตนเอง ซึ่งผ่านประสบการณ์

มาก่อนบุตรหลานเป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดทิศทางในอนาคตให้แก่บุตรหลาน ว่าจะเลือกเรียน
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อะไร ที่จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างสูงที่สุด นอกจากนั้นยังมีการวางแผน ให้

บุตรหลานได้สืบทอดกิจการของครอบครัวต่อไปโดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาอีกด้วย 

  ความสําคัญของภาษาต่างประเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งจากอัตมโนทัศน์ของ

ผู้ปกครอง ความสําคัญของภาษาต่างประเทศมีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนค่อนข้างมาก เนื่องจาก

การเรียนหลักสูตรที่เน้นภาษา ผู้เรียนย่อมมีความได้เปรียบในการใช้ภาษามากกว่าหลักสูตรทั่วไป 

เน่ืองจากนักเรียนจะได้มีการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน 

2) การเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาเอกชน สถานศึกษาเอกชนควรมีการ

พัฒนาศักยภาพอย่างสม่ําเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง จากการวิจัยเอกสาร 

ผู้วิจัยสามารถแบ่งการเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาเอกชนออกเป็น ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา หลักสูตรของสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา กระบวนการเรียน

การสอน และการรักษาความปลอดภัย  

ปัจจัยภายในสถานศึกษา คือ สถานศึกษามีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

เคร่ืองเล่นและพื้นที่สําหรับการเล่นมีความปลอดภัยต่อนักเรียน มีความร่มร่ืน ห้องเรียนมีอากาศ

ถ่ายเทสะดวก อาคารเรียนมีความสมบูรณ์  ส่วนปัจจัยภายนอกสถานศึกษา คือ สถานที่ตั้งของ

สถานศึกษา สภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา เช่น การคมนาคม แหล่งชุมชน เป็นต้น  

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาเอกชน สถานศึกษา

บางส่วนมีการปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 

จนเกิดการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมา จากเดิมที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น

สื่อกลาง ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองในปัจจุบันได้เท่าที่ควร สถานศึกษา

เอกชนบางแห่งจึงพัฒนาหลักสูตร 2ภาษาแบบเดิม โดยนําหลักสูตรต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับ

หลักสูตรของประเทศไทย กลายเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา จนกระทั่ง

กลายเป็นทางเลือกหนึ่ง  ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติที่ เข้ามาพํานักในประเทศไทย เน้นการเรียนการสอนด้านภาษา คือ ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และ

เป็นการวางพื้นฐานด้านภาษา เพื่อนําไปต่อยอดทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
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บุคลากรของสถานศึกษา จะต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน

แต่ละด้าน คือจบการศึกษาจากสาขานั้น ๆ โดยตรง หากเป็นการเรียนการสอนภาษา จะต้องให้

เจ้าของภาษาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้เองโดยตรง เพื่อให้ผู้เรียนได้ซึมซับทั้งภาษาและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษาควบคู่กันไป โดยการเรียนการสอนส่วนใหญ่ จะมีกระบวนการเรียนการสอน

พื้นฐาน 3 ขั้นตอน คือ ผู้สอนจะต้องมีขั้นตอนในการนําเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมเข้า

สู่บทเรียน ขั้นตอนการเข้าสู่บทเรียน ให้ผู้เรียนได้ซึมซับความรู้ได้อย่างเต็มที่ และขั้นตอนสรุป

บทเรียน เพื่อย้ําเตือนความเข้าใจในบทเรียนให้แก่ผู้เรียนอีกคร้ัง     

การเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาข้อสุดท้ายคือ การรักษาความ

ปลอดภัย เป็นสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งให้ความสําคัญ เนื่องจากสถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจาก

ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลายเข้ามาในโรงเรียน สถานศึกษาย่อมต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของ

นักเรียนตามไปด้วย  

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นการวัดผลสําเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ใน

ด้านความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการเรียนการสอน หรือการแสวงหาความรู้ ความสามารถ โดยมีการ

วัดผลออกมาในรูปแบบของคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย การวัดและประเมินผลสามารถทําได้หลายวิธี 

เช่น การทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบ จะทําให้ทราบว่าผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ครูได้ทํา

การสอนไปแล้วมากเพียงใด ซึ่งคะแนนของการวัดผลสามารถวัดผลของศักยภาพในการของครูได้

ด้วย การวัดผลจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เป็นวิธีที่จะทําให้ทราบว่าผู้เรียนมีการให้ความ

ร่วมมือในการทํากิจกรรมในชั้นเรียนหรือไม่ ผู้เรียนมีบทบาทอย่างไรเวลาที่ทํากิจกรรม ผู้เรียนมี

ปัญหาบกพร่องทางการเรียนหรือไม่ เป็นวิธีที่ครูผู้สอนควรใช้ประกอบกับการทดสอบความรู้ด้วย

แบบทดสอบ และยังมีวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การจด

บันทึก เป็นต้น 

สิ่งที่ทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วยสติปัญญา ทัศนคติที่มี

ต่อการเรียน รูปแบบการสอนและความสามารถทางทักษะต่างๆ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทําให้

ทราบศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เมื่อได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะทําให้นักเรียน

ได้ทราบข้อบกพร่องก่อนจะนําไปพัฒนาจุดด้อยของตนเองเพื่อให้ได้ผลการเรียนที่น่าพอใจมากขึ้น
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ตารางที่ 3 สรุปองค์ประกอบสําคัญของการวิจัยเอกสาร ตามแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยที่ 
    เกี่ยวข้อง 
 

ที่ นักวิชาการ/นักวิจัย 

องค์ประกอบของการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชน 
ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

อัตมโนทัศน์ของ
ผู้ปกครอง 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
สถานศึกษาเอกชน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 

1 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ.์ (2551)   - 

2 จินดารัตน์ โพธิ์นอก. (2557).  - - 

3 
จุฑามาศ แสงงาม และอวยพร 
เรืองตระกูล. (2556). 

-   

4 เจนจิรา มหาราช. (2555). -  - 

5 ชัยพร สกุลพนารักษ์. (2552). -   
6 ชัยสิทธิ์ ตั้งธงทองกลุ. (2553). -   
7 ชุลีพร อร่ามเนตร. (2553). - -  
8 ปิยนุช ทองทั่ว. (2552).   - 

9 พยนต์ ง่วนทอง. (2552). - -  

10 
พรกมล ลีภักดิ์ปรีดาและไกรชิต สุ
ตะเมือง. (2555). 

 - - 

11 พิสิษฐ์  ร่วมมงคล. (2549). -  - 

12 
ภูวดล ภักดีและเนตรนภา ไวทย์
เลิศศักดิ.์ (2558). 

 - - 

13 รัตนา ยั่งยืน. (2555).   - 

14 ลักษณสุภา บัวบางพลู. (2554). - -  
15 ลีลี่ รัศมีมณฑล. (2547).  - - 

16 วรรณ์วรีย์ จันทร์ฉายรัศมี. (2554).  -  
17 วิชัย บํารุงศรี. (2550). - -  

18 
ศักดิ์ชาย เรืองวัชรศักดิ์และคณะ. 
(2551). 

 - - 

19 
ศิริพร สุพรรณการและกิตติพงษ์ 
โสภณธรรมภาณ. 

 - - 

 
หมายเหตุ : เครื่องหมาย () หมายถึง มีข้อมูลสอดคล้องและเครื่องหมาย (–) หมายถึง ไม่มีข้อมูลสอดคล้อง
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1.2 ผลการถอดเทปสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน 17 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้   

1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้ปกครองหรือผู้ที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วงปฐมวัย

ถึงประถมศึกษา จํานวน 11 คน   

2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เปน็ครูผู้สอนหรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาที่มี

การจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา จํานวน 3 คน 3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นศิษย์เก่า

ในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนมากกว่า 2 ภาษา จํานวน 3 คนดังนั้นผู้วิจัยขอนําเสนอ

คําตอบของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

1.2.1 ด้านปัจจัยน าเข้า 

1.2.1.1 หลักสูตร 

“อยากจะให้ลูกสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 

เหมือนกับเจ้าของภาษาเองเพราะ ภาษาอังกฤษมีความสําคัญ ซึ่งลูกเองก็ได้รับการปลูกฝัง

จากเราตั้งแต่เด็กและได้รับการฝึกทักษะภาษาจากเรามาตั้งแต่เล็กจนมาถึงตอนน้ี ทําให้ถ้าจะ

ส่งลูกเข้าโรงเรียนก็คิดว่า ควรจะเลือกโรงเรียนท่ีทําให้เกิดการต่อยอดทักษะด้านภาษาให้กับ

ลูกไปเรื่อย ๆ เช่น มีหลักสูตรเหมือนต่างประเทศ” (เบญจา เอกนิรันดร์, 2559) 

“การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่สอนมากกว่า 2 

ภาษา ควรที่จะมีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบต่างประเทศ เน้นในเรื่องของการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม เพื่อให้เด็กได้สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามได้อย่าง

คล่องแคล่ว ถูกต้อง และแม่นยํา” (ยุทธนา บวรวัฒนาชัย, 2559) 

“โรงเรียนที่อยากส่งให้ลูกเข้าเรียน ควรจะมีหลักสูตรที่มี

มาตรฐาน ควรมีการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียน สามารถฟัง พูด หรือติดต่อสื่อสารได้

อย่างถูกต้องและคล่องแคลว่นอกจากน้ียังจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของภาษาต่างประเทศ

ให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลายด้วย” (กนกวรรณ เทพณรงค์, 2559) 

“ควรมีหลักสูตรที่มีความเป็นสากล โรงเรียนควรมีครูเจ้าของ

ภาษามาสอนนักเรียนโดยตรง และตารางการเรียนแต่ละวันควรมีลักษณะที่ชัดเจน แบ่งเวลา

เรียนแต่ละภาษาให้เท่า ๆ กัน เด็กจะได้เรียนรู้ภาษาอย่างเต็มที่ และการเรียนแต่ละภาษาโดยมี

เวลาเรียนเท่า ๆ กัน” (ธัญธวัล เหมทานนท์, 2559) 
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 “อยากให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่เด็กจะ

รับได้ หากจบเพียงปริญญาตรี แล้วเขาไม่ต้องการศึกษาต่อแล้วก็ไม่บังคับ หากเขาต้องการก็

ให้เรียนต่อไป แต่ต้องได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ ไม่มากและไม่น้อยเกินไป ด้านใดที่ดีอยู่

แล้วก็ส่งเสริม ส่วนด้านใดที่ควรได้รับการพัฒนา ก็จะพัฒนาอย่างเต็มที่  หลักสูตรของ

โรงเรียนต้องได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ” (ธนาพร อินสว่าง, 

2559) 

“การจะเลือกโรงเรียน ที่บ้านจะดูที่หลักสูตร โดยทั่วไปแล้ว 

หลักสูตรการเรียนการสอนก็ควรต้องผ่านมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหม เป็นสิ่ง

แรกที่ควรพิจารณาเลยนะ เพราะถ้ากระทรวงยังไม่รับรอง เราเรียน ๆ ไปแล้วเกิดปัญหาก็ต้อง

มาเริ่มเรียนใหม่ ในโรงเรียนใหม่ ไม่ไหวนะ” (วราภัสร์ ภูวพัชรีรัตน์, 2559) 

“อยากส่งให้ลูกเรียนในโรงเรียนที่เน้นสอนภาษา โดยเฉพาะ

ภาษาจีน เพราะเป็นภาษาที่มีความสําคัญในช่วงน้ี ช่วงที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนเต็มตัว หลักสูตรของโรงเรียนจึงควรทันสมัยไปด้วย ภาษาจึงมีบทบาทอย่างมาก

สําหรับประเทศไทยเพราะจะต้องใช้ภาษาต่างประเทศของประเทศอาเซียนในการ

ติดต่อสื่อสารกัน ภาษาจีนก็เป็นภาษาหน่ึงที่ใช้ในประชาคมอา เซียน เพื่อการติดต่อสื่อสาร

หรือการติดต่อค้าขาย เป็นต้น” (ตวงพจน์   รู้รอบดี, 2559) 

“เราต้องยอมรับว่าโรงเรียนที่เน้นการสอนภาษา จะต้องมี

ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงตามสิ่งอํานวยความสะดวกที่เราต้องการ เช่น หลักสูตรที่มีมาตรฐาน

และทันสมัยมีกิจกรรมส่งเสริมความชอบของเด็ก ซึ่งโรงเรียนจะต้องมีต้นทุนสูงตามไป

ด้วย” (กนกวรรณ   เทพณรงค์, 2559) 

1.2.1.2 บุคลากร 

“ที่บ้านไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า จะต้องให้ลูกเรียนแบบ

ไหน ต้องทําอะไร ยังไง แต่เรารู้ว่าในปัจจุบันน้ีทักษะการใช้ภาษาเป็นสิ่งสําคัญ  จึงอยากให้

ลูกรู้ภาษาแบบคนอื่นจะได้เป็นพื้นฐานของเขาในอนาคต  เพราะยิ่งเติบโดขึ้นเท่าไหร่ เขาจะ

ยิ่งต้องใช้ภาษาในชีวิตประจําวันมากขึ้น ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เพราะเดี๋ยวน้ีไม่ว่าจะทํา

อะไรหรือจะไปท่ีไหน  เห็นได้จากเวลาไปเท่ียวต่างประเทศ  ก็จะเห็นว่าต้องใช้ภาษาของเขา

ในการสื่อสารเสียเป็นส่วนใหญ่ แม้กระทั่งไปเท่ียวในประเทศ เราก็เจอชาวต่างชาติเยอะแยะ 

เพราะฉะน้ันเลยทําให้คิดว่า การสื่อสารส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ภาษาต่างประเทศด้วยกันทั้งน้ัน 
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เลยอยากให้ลูกพูดภาษาต่างประเทศได้บ้าง โดยเฉพาะภาษาจีนเป็นภาษาที่สําคัญ  เพราะ

ในตอนน้ีคนจีน เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งที่เป็นพ่อค้า และนักท่องเที่ยว 

ต่อไปชาวจีนคงจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอีก เลยทําให้คิดว่าควรจะรู้ภาษาต่างประเทศไว้

บ้าง จะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต ยิ่งถ้าได้เรียนภาษากับครูที่เป็นเจ้าของภาษาเลยก็จะดีมาก”  

(อรุณี ลาวัณยากุล, 2559) 

“โรงเรียนควรมีการสอนภาษาโดยเจ้าของภาษาเอง มีการ

เรียงลําดับขั้นตอนการเรียนรู้ด้านภาษาอย่างถูกต้อง และให้ผู้เรียนได้รับความรู้จริง ๆ คือ มี

การฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนและการเรียนรู้ด้านการสนทนาในชีวิตประจําวัน ก่อนจะไป

เรียน เก่ียวกับไวยากรณ์ภายหลัง” (เบญจา เอกนิรันดร์, 2559) 

“การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนภาษา ควรมีการ

จัดการเรียนการสอนที่เจ้าของภาษามาสอนเอง เช่น ภาษาญี่ปุ่น ก็ต้องมีคนญี่ปุ่นมาสอน

โดยตรง ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนจะได้รู้จักวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปด้วย ควรทําให้

นักเรียนสามารถพูดได้คล่องแคล่ว นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้” (ศุภกร นํ้าใจดี, 2559) 

“โรงเรียนท่ีเน้นการสอนภาษา ควรมีการเรียนการสอนแบบที่

มีครูชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษาจริง มาทําหน้าที่สอนนักเรียน มาฝึกให้นักเรียนสามารถ

อ่าน เขียน ฟัง พูดและสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง ชัดเจน และ

สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ แล้วครูก็จะต้องเป็นมิตรกับเด็ก ๆ ยิ้มแย้ม แจ่มใส อารมณ์ดี 

เด็กสามารถเข้าถึงครูได้ง่ายเพื่อที่จะปรึกษาเรื่องต่าง ๆได้และครูควรเล่าปัญหาของเด็กให้

ผู้ปกครองฟังบ้าง เพื่อที่จะได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ซึ่งจะกลายเป็นผลดีต่อเด็ก” (ดวงแก้ว 

งามเกตุสุข, 2559)  

“โรงเรียนที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ต้องมีครูชาวต่างชาติที่

เป็นเจ้าของภาษามาทําการสอนเอง เพื่อที่นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการซึมซับ การฟัง

สําเนียงชาวต่างชาติเอง และมีความม่ันใจในที่จะการสื่อสารกับชาวต่างชาติ  เพราะได้เรียน

กับเจ้าของภาษามาก่อนแล้ว” (อารยา ธนะวัฒนานนท,์ 2559) 

“นอกจากน้ันครูผู้สอนควรมีความชํานาญในวิชาที่ตนเอง

สอน เช่น ครูสอนภาษาควรเป็นเจ้าของภาษา โรงเรียนเองก็ต้องมีการจัดอบรม เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่โรงเรียนอีกทาง

หน่ึง” (วุฒินนท์ ทวีเศรษฐ, 2559) 
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“บุคลิกภาพของบุคลากรในโรงเรียน ก็ควรจะเป็นแบบอย่าง

ให้แก่นักเรียนในทกุด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

ซึ่งนักเรียนต้องดูตัวอย่างจากครูอยู่แล้ว ถ้าครูทํากริยาที่ไม่เหมาะสม นักเรียนอาจเกิดการ

เลียนแบบที่ผิดได้ เม่ือผู้ปกครองไว้วางใจที่จะส่งลูกเข้าเรียนแล้ว โรงเรียนก็ต้องมีครูที่เป็น

แบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนด้วย” (ศุภกร นํ้าใจดี, 2559) 

“อีกสิ่งหน่ึงที่สําคัญ คือ การสร้างบุคลิกภาพของบุคลากร 

เพราะชีวิตของเด็กส่วนใหญ่ในวัยเรียนรู้ และวัยพัฒนาการ ดังน้ันบุคลากรของโรงเรียนทุก

คนต้องตระหนักถึงข้อน้ีว่าทุกการกระทํา ทุกคําพูดน้ัน มีสายตาของเด็กกําลังจับจ้องและ

พร้อมปฏิบัติตามเสมอ” (ธนาพร อินสว่าง, 2559)   

“ส่วนด้านบุคลากรคนท่ีเป็นครูควรมีความเป็นมิตร วางตัวกับ

เด็กอย่างเหมาะสมทําให้เด็กรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจ และเด็กกล้าที่จะเข้าไปหาเพื่อพูดคุย 

หรือซักถามสิ่งที่ไม่เข้าใจ คือสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนได้ เด็กรู้สึกอบอุ่น มากกว่า

ที่จะรู้สึกกลัวหรือหวาดระแวง” (นริศา สิทธิรัตน์, 2559)  

“ปัจจัยท่ีสําคัญอีกเรื่องคือ บุคลากรในโรงเรียนท่ีดีต้องมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การใช้คําพูดคําจาที่

ไพเราะน่าฟังไม่ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรงเกินเหตุ และสามารถสื่อสารให้ผู้ปกครอง 

เข้าใจพัฒนาการด้านการเรียนของลูกได้ พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยของผู้ปกครองให้กระจ่าง

ได้” (กุลชลี ลาวัณยากุล, 2559) 

“อีกสิ่งที่ให้ความสําคัญมากคือ บุคลิกภาพของบุคลากร ทั้งครู

และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนควรเป็นแบบอย่างที่ดี การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย คอยรับฟังความ

คิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ไม่ประพฤติตัวไป

ในทางที่ไม่ดี และมีความสนใจ ใส่ใจดูแลนักเรียนเสมอ มีความเป็นกันเองบ้าง ให้นักเรียน

สามารถท่ีจะกล้าเข้าไปปรึกษาปัญหาได้” (ตวงพจน์ รู้รอบดี, 2559) 

“บุคลิกภาพของบุคลากรในโรงเรียน มีความสําคัญเป็นอย่าง

มาก เนื่องจากบุคลิกภาพ จะเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็น

ผลให้ผู้ปกครองไว้วางใจฝากบุตรหลานของตนให้อยู่ในความดูแลของครูประจําชั้น ซึ่งคนที่

เป็นครูควรที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ สื่อสารกับผู้ปกครองให้
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ทราบพัฒนาการของเด็ก และรู้จักการต่อรองกับนักเรียนอย่างมีเหตุมีผล” (ประสุดา จันทร์

ม่ัน, 2559) 

1.2.1.3 สภาพแวดล้อม 

“ มีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

เช่น มีสนามเด็กเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้ง ให้เด็กเล่นตามเวลาที่เหมาะสมเพื่อผ่อนคลายจาก

การเรียนและได้เล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างกล้ามเน้ือให้แข็งแรงส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้ง

ในและนอกห้องเรียน  ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างสังเกตและระมัดระวังความปลอดภัยของ

เด็กขณะที่ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนอยู่เสมอ” (เบญจา เอกนิรันดร์, 2559) 

“โรงเรียนที่ดีควรมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ทุกคนต้อง

ช่วยกัน รักษาความสะอาดเสมอ จะได้ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย อยากให้มีความสะอาด

สะอ้านตามมาตรฐานหรือตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กําหนดไว้ สภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียนควรจะมีความน่าอยู่ร่มรื่น และร่มเย็น ต้นไม้เยอะ เห็นแล้วสบายตา อยู่แล้วสบาย

ใจ” (ดวงแก้ว งามเกตุสุข, 2559) 

“สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ควรจะมีความเป็นธรรมชาติ 

เพื่อให้เด็กได้ใกล้ชิดธรรมชาติอีกทางหน่ึง เหมือนว่าโรงเรียนได้ปลูกฝังจิตสํานึกความรัก

ธรรมชาติให้แก่เด็กในทางอ้อม อยากให้มีต้นไม้ในโรงเรียนเยอะ ๆ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่

อึดอัด และที่สําคัญสถานที่ตั้งของโรงเรียนต้องสะดวกต่อการเดินทางไปรับ ไปส่ง รถไม่ติด

เกินไป ผู้ปกครองจะลําบากในการเดินทาง” (ยุทธนา บวรวัฒนาชัย, 2559) 

“โรงเรียนที่อยากให้ลูกเรียน จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่

ทําให้เด็กรู้สึกอึดอัดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน มีความเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น อากาศถ่ายเท เย็น

สบาย น่าอยู่น่าเรียน อาคารใหม่ ห้องเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวก และต้องมีความปลอดภัย

ด้วย” (กนกวรรณ เทพณรงค์, 2559) 

“ลําดับต่อมาคือ ความสะอาดภายภายในโรงเรียน โรงอาหาร 

ห้องเรียน และห้องนํ้าต้องถูกสุขลักษณะ สุขอนามัย มีต้นไม้เยอะ ร่มรื่น อากาศถ่ายเท  เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทํากิจกรรมทั้งในร่มและกลางแจ้ง เด็กๆมี

พื้นที่ในการออกกําลังกาย เตะฟุตบอลท่ีเค้าชอบ ให้เค้ารู้สึกผ่อนคลายจากการเรียน” (อารยา 

ธนะวัฒนานนท,์ 2559) 
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“ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ควรที่จะเอื้ออํานวยต่อการ

เรียนรู้  การเจริญเติบโต พัฒนาการทั้งร่างกายและความคิดของเด็กอยู่ เสมอ  เรื่อง

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าระหว่างเดินทาง

มาโรงเรียน เด็กต้องเจอกับการจราจรที่ติดขัด อาจมีผลต่อการใช้ เวลาในการเดินทาง ทําให้

ต้องตื่นแต่เช้า เม่ือมาถึงโรงเรียนก็ง่วงนอนจนไม่มีสมาธิในการเรียน โรงเรียนจึงไม่ควร

ตั้งอยู่ในที่ที่การจราจรติดขัดมากเกินไป แค่เดินทางก็เหน่ือยทั้งเด็กและผู้ปกครองที่คอยมา

รับมาส่ง” (ธนาพร อินสว่าง, 2559) 

“สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ควรเอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้คือ 

เป็นแหล่งเรียนรู้หรือส่งเสริมต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา ทําให้เด็กรู้สึกอยากเรียนรู้ การจัด

สถานที่ให้เด็กเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้ง ให้นักเรียนผ่อนคลายพร้อมกับสอดแทรกความรู้

ไปด้วย” (นริศา สิทธิรัตน์, 2559)  

“สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยทั่วไปก็ควรจะมีต้นไม้

เยอะๆ เพื่อให้ความเย็น ร่มรื่น มีสนามกีฬา หรือพื้นทีใ่ห้เด็กเล่นกีฬาอย่างเหมาะสม มีอากาศ

ถ่ายเทสะดวก ทําเลที่ตั้งไม่อยูใ่นพื้นที่แออัดหรือเขตชุมชน เพราะอาจจะทําให้เด็กรู้สึกอึดอัด 

ผู้ปกครองก็จะต้องเจอจราจรติดขัดตอนที่ไปรับไปส่ง” (กุลชลี ลาวัณยากุล, 2559) 

“สภาพแวดล้อมบริ เวณโรงเรียนควรที่จะ มีความร่มรื่น 

เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้ โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กพร้อมต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา

โรงเรียนมีความปลอดภัย น่าไว้ใจ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าประตูตลอดเวลา มีครู

ยืนต้อนรับนักเรียน และช่วยสแกนผู้ปกครองที่มารับนักเรียนว่าเป็นผู้ปกครองจริงหรือไม่ 

ช่วยเสริมความปลอดภัยอีกแรง” (ตวงพจน์ รู้รอบดี, 2559) 

“สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนของ

นักเรียน คือ มีความสะอาดและมีการรักษาความปลอดภัยที่ดี นอกจากน้ันอาคารเรียนและ

อุปกรณ์ภายในห้องเรียน จะต้องมีความพร้อมสําหรับการใช้งาน อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพ

ที่ดี ปลอดภัยต่อครู และนักเรียน และรองรับกับอายุของนักเรียน และวิชาที่แตกต่างกันไป” 

(อรอุมา มาลัยสวรรค์, 2559)  

“อีกอย่างหน่ึงที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียน คือ อาชีพ ถ้า

โรงเรียนที่ตั้งเป้าไว้ให้หลานเข้าเรียนน้ัน ตั้งอยู่ไกลบ้านหรือที่ทํางาน  ใจกลางเมืองที่รถติด
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มาก ซึ่งไม่สะดวกต่อการเดินทาง หรือการไปรับไปส่งก็อาจมีผล ทําให้ไม่สามารถส่งหลาน

ไปเรียนที่โรงเรียนน้ันได้” (ธัญธวัล เหมทานนท,์ 2559) 

1.2.1.4 ส่ิงสนับสนุน   

“และฐานะก็มีผลต่อการเลือกโรงเรียนอย่างแน่นอน เพราะว่า

โรงเรียนที่เน้นสอนภาษาแบบน้ี เค้าต้องจ้างครูเจ้าของภาษามาสอน ราคาค่าเทอมเลยต้องสูง

กวา่โรงเรียนทั่วไป เพื่อแลกกับสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน ค่าจ้างครูต่างชาติที่มา

สอนนักเรียนและหลักสูตรที่แตกต่างออกไป” (อรุณี ลาวัณยากุล, 2559) 

“เราก็เหมือนผู้ปกครองทั่วไป ที่อยากให้หลานของเราได้รับ

การศึกษาที่ดี อยากให้เรียนสูง ๆ เท่าที่เค้าอยากจะเรียน โดยเฉพาะเรื่องของภาษาที่อยากจะ

ให้หลานได้เรียนในโรงเรียนที่เน้นสอนภาษาตั้งแต่เด็ก อย่างน้อยหลานก็จะได้ซึมซับ

สําเนียงของครูต่างชาติจนเป็นความเคยชิน ซึ่งเป็นความได้เปรียบของเด็กที่เรียนโรงเรียน

สอนภาษาที่จะได้รับการศึกษาด้านภาษาเป็นพิเศษมากกว่าเรื่องอื่น ๆ และทางครอบครัวก็มี

ความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมกันอย่างเต็มที่ ต้องเตรียมพร้อมด้านการเงิน 

เพราะถ้าหากโรงเรียนท่ีต้องการให้หลานเข้าเรียน มีค่าเทอมที่สูง แต่สถานะทางการเงินของ

ครอบครัวไม่ดีพอเพียงที่จะจ่ายค่าเทอมได้ เราจะไม่สามารถส่งให้เขาเรียนโรงเรียนน้ันได้”  

(ธัญธวัล เหมทานนท,์ 2559) 

“ในการเลือกโรงเรียน คิดว่าอาชีพไม่ค่อยมีผลต่อการเลือก

โรงเรียนโดยตรง แต่อาชีพเป็นสิ่งที่ผลต่อฐานะ ที่เป็นสิ่งมีผลโดยตรงกับการเลือกโรงเรียน

ให้กับลูกอย่างแน่นอน เพราะถ้าเงินเดือนน้อยก็จะไม่มีเงินส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียน ที่มีการ

สอนหลายภาษาแบบน้ี อย่างที่รู้ กันว่า โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ค่าเทอมแพงทั้งน้ัน”    

(กุลชลี ลาวัณยากุล, 2559)  

 “การจะเลือกโรงเรียนให้บุตรหลาน สิ่งแรกที่มีผลต่อการ

เลือกอย่างมาก คือฐานะและอาชีพ สิ่งเหล่าน้ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียน เพราะคิดว่าถ้าจะ

เลือกส่งลูกเข้าโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพดีแบบที่เราต้องการ แต่ยังไงก็

อยากให้ราคาค่าเทอมสมเหตุสมผลนะ” (กนกวรรณ เทพณรงค์, 2559) 

“พี่ยังคิดอีกว่าฐานะของเราก็มีผลต่อการเลือกส่งบุตรหลาน

เข้าเรียนในโรงเรียนต่างๆ เนื่องจากครอบครัวมีลูกหลายคน จึงต้องคํานึงถึงผลตอบแทนที่จะ
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ได้รับจากการส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนน้ัน ๆ ด้วยว่าจะไดร้ับความรู้คุ้มค่าหรือเปล่า และยัง

รวมไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในเรื่องอื่นในอนาคตด้วย” (ตวงพจน์ รู้รอบดี, 2559) 

“ทุกคนย่อมอยากให้บุตรหลานเรียนโรงเรียนดี ๆ ด้วยกัน

ทั้งน้ัน แต่ฐานะและอาชีพเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนอย่างแน่นอน เน่ืองจาก

ฐานะและอาชีพน้ันเป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมให้บุตรหลานมีการศึกษาที่ดีได้  หากฐานะดี 

บุตรหลานก็มีโอกาสที่จะได้เข้าเรียนโรงเรียนที่ดี ๆ มีความทันสมัย ตามกําลังทรัพย์ของเราที่

จะส่งเขาเรียนได้” (นริศา สิทธิรัตน์, 2559) 

“ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนสองภาษา 

หรือสามภาษา เพราะเห็นถึงความสําคัญของภาษา ในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงภาษาอังกฤษ

เท่าน้ันที่มีคนใช้ในการสื่อสาร แต่ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ก็เป็นภาษาที่สําคัญ คนเริ่มให้ความ

สนใจในการให้บุตรหลานเรียนเพิ่มเติมมากขึ้น ดังน้ันการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนที่มี

การสอนภาษาที่สาม ย่อมมีความคุ้มค่ากว่าไปเรียนเพิ่มเติมข้างนอกอีก เสียค่าเทอมทางเดียว 

ไม่ต้องเสียค่าเรียนพิเศษเพิ่มอีกรอบ” (ประสุดา จันทร์ม่ัน, 2559) 

“การเลือกโรงเรียนส่วนหน่ึงก็เลือกจากฐานะของครอบครัว 

ที่มีผลต่อการเลือก โรงเรียนเพราะกําลังทรัพย์ที่ผู้ปกครองสามารถหามาได้ ต้องเป็น

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในบ้าน ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายเยอะ ก็อาจมีผลต่อการที่จะพิจารณาเลือกว่าจะ

ส่งบุตรหลานให้เข้าเรียนโรงเรียนแบบไหน หากเป็นไปไดทุ้กคนก็อยากจะเลือกโรงเรียนที่ดี

ที่สุดให้ลูกอยู่แล้ว ที่บ้านส่งให้เรียนโรงเรียนสามภาษา เพราะคิดว่านอกจากภาษาอังกฤษ

แล้ว ภาษาจีนก็มีความสําคัญเหมือนกัน เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางด้าน

เศรษฐกิจต่อประเทศอื่น ๆ คือมีการผลิตและขายส่งสินค้าให้กับต่างประเทศ สินค้าที่ขายใน

ไทยหลายอย่าง ก็รับมาจากประเทศจีน แล้วเรายังได้ทํากิจกรรมตามความชอบอีกด้วย”  

(อรุณศจี แซ่เบ๊, 2559) 

“อาชีพและฐานะมีผลต่อการเลือกโรงเรียน เพราะโรงเรียน

บางโรงเรียนน้ัน มีค่าใช้จ่ายต่อเทอมถึงหน่ึงแสนบาทขึ้นไป ทําให้บางครอบครัวไม่สามารถ

ส่งบุตรหลานเข้าเรียนได้ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป” (วุฒินนท์ ทวีเศรษฐ, 2559) 

“โรงเรียนควรมีความปลอดภัย ไม่ปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้า

มาในโรงเรียนซึ่งจะทําให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้ ควรให้ผู้ปกครองลงชื่อหรือสแกนบัตรทุก

ครั้งที่มารับเด็ก เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยอีกทางหน่ึง” (ยุทธนา บวรวัฒนาชัย, 2559)  
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“ส่วนเรื่องสภาพของอาคารเรียนก็ต้องไม่เป็นอันตรายต่อ

นักเรียน ควรดูแลอุปกรณ์ในห้องเรียน อุปกรณ์ในที่ ๆ เด็กต้องไปใกล้ชิดให้มีความสะอาด 

ปลอดภัยอยู่เสมอ มียามรักษาความปลอดภัย ไม่ให้คนแปลกหน้าเข้ามาในโรงเรียนได้ง่าย ๆ” 

(ศุภกร นํ้าใจดี, 2559) 

1.2.2 ด้านกระบวนการ 

1.2.2.1 วิธีการสอน 

“ในเรื่องของการสอนจะ ครูจะต้องมีการสอนแบบเป็น

ขั้นตอน คือ การนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียน การสอนเน้ือหา การทําแบบฝึกหัดเรื่องท่ีเรียน และ

การสรุปเน้ือหา ซึ่งครูจะต้องมีสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน สื่อมีความน่าสนใจ 

ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ในห้องเรียนมากที่สุด สื่อการสอนที่ดีจะช่วยให้นักเรียน สนใจ

บทเรียนได้มากขึ้น” (อรอุมา มาลัยสวรรค์, 2559) 

“โรงเรียนที่เน้นสอนภาษาควรแบ่งกิจกรรมแต่ละภาษาให้

เท่ากัน เพราะถ้าเอนไปทางใดทางหน่ึง อีกภาษาหน่ึงจะกลายเป็นภาษาที่เข้ามาเสริมแค่น้ัน 

ต้องมีสิ่งที่ทําให้เด็กคิดวิเคราะห์ ซึ่งสื่อท่ีดีก็ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้มากมายและหลายทาง แต่

สื่อที่ไม่ดีหรือสื่อที่ไม่เพียงพอก็ทําให้เกิดการเรียนรู้น้อยหรืออาจไม่เกิดเลย” (ธนาพร อิน

สว่าง, 2559) 

“ส่วนบุคลากรภายในโรงเรียน ต้องมีความสามารถในด้าน

การสอน โดยใช้วิธีการทํากิจกรรมในชั้นเรียน ให้นักเรียนเกิดการซึมซับไปเรื่อย ๆ  บุคลากร

ต้องมีเทคนิคในการสอนนักเรียนที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน”  (วรา

ภัสร์ ภูวพัชรีรัตน์, 2559) 

1.2.2.2 กิจกรรม 

“นอกจากการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน

แล้ว โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างรายวิชา ซึ่งจะช่วยให้เด็กเข้าใจได้ว่า

สามารถนําความรู้ที่เรียนมาใช้ได้อย่างไร ในชีวิตจริง และควรจัดกิจกรรมที่ทําให้เด็กผ่อน

คลายจากการเรียน เช่น กีฬาสี ซึ่งได้ทั้งความสามัคคี ความมีนํ้าใจนักกีฬาร่างกายแข็ง” (ประ

สุดา จันทร์ม่ัน, 2559) 

“ชอบโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรม เพราะดูไม่เน้นการเรียน

มากเกินไป การทํากิจกรรมมีผลดีนะ การทํากิจกรรมจะช่วยให้เด็กสามารถวัดความชอบของ
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ตัวเอง และบอกผู้ปกครองให้ส่งเสริมความสามารถของตัวเองให้เต็มที่ได้อีกทางหน่ึง แล้วก็

อยากให้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากการเรียนเพียงอย่างเดียว” (ธัญธวัล เหมทานนท์, 2559) 

“โรงเรียนนานาชาติมีข้อดีอีกอย่างคือ กิจกรรมเยอะไม่ใช่เน้น

การเรียนอย่างเดียวเค้ายังมีการจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้กัน 

กิจกรรมนันทนาการให้เด็กได้เรียนรู้ควบคู่กับความสนุก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ

เราที่อยากให้ลูกได้ความรู้ ได้สังคม และได้ความสนุกสนาน เค้าจะได้มีทัศนคติที่ดีต่อการ

เรียน” (กุลชลี ลาวัณยากุล, 2559) 

“อยากให้การเรียนในโรงเรียนมีความสนุกสนาน และ

ความสุข ซึ่งจะให้ผลดีทางจิตใจต่อเด็กมากกว่า โรงเรียนควรจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนให้

นักเรียนเรียนรู้เสมือนจริงฝึกการปฏิบัติจริง ๆ การลงมือทําเอง นักเรียนจะได้เรียนรู้จาก

ความสําเร็จและความผิดพลาด เป็นการสั่งสมประสบการณ์อย่างหน่ึง ครูไม่ควรสอนใน

ตําราอย่างเดียว ต้องมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการสอนด้วย” (ตวงพจน์ รู้รอบดี, 2559) 

1.2.2.3 วิธีการจัดการ 

“หลังจากการเรียนการสอนแล้ว ครูจะต้องมีระบบการ

ประเมินผลที่ชัดเจน มีเกณฑ์มาตรฐาน ให้เด็กได้สร้างผลงานของตัวเองจากความรู้ที่ได้รับ 

เน้นดูผลงานเด็ก ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะใช้ความรู้คู่กับจินตนาการในการทํางาน” (ธนาพร อิน

สว่าง, 2559) 

“เห็นครูไปอบรมกันบ่อย ๆ คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะการอบรม

จะช่วยให้ครูได้อัพเดตความรู้ และการใช้สื่อการสอนแบบใหม่ ๆ ทําให้เราเรียนแบบไม่เบื่อ 

เทคนิคการสอนของครูน่ะสําคัญ สะท้อนให้เห็นการเตรียมพร้อมของครูในการวางแผนสอน 

และการเรียนแบบบูรณาการก็สนุก เป็นการเรียนรู้แบบซึมซับวิธีการประยุกต์ใช้แต่ละวิชา

เข้าด้วยกัน" (วราภัสร์ ภูวพัชรีรัตน์, 2559) 

1.2.3 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

“การส่งลูกเข้ามาเรียน เราก็ต้องหวังจะให้ลูกได้ความรู้มาอย่างเต็มที่ 

ผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังคือ ลูกเราสามารถนําภาษาที่เขาสนใจ พูดสื่อสารได้จริง กล้าพูดกล้า

แสดงออกไม่หวังว่าลูกจะต้องได้คะแนนสูงทุกวิชา ขอแค่ลูกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต้องอยู่ในระดับที่ผ่าน ถ้าหากว่าลูกไม่มีพัฒนาการเลย จะต้อง

พิจารณาก่อนว่า ลูกเราสามารถรับความรู้และการถ่ายทอดความรู้จากครูได้มากน้อยเพียงใด 
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ในการเรียนลูกให้ความสนใจเรียนหรือไม่ จากน้ันจึงดูวิธีสอนของครูว่าเป็นอย่างไร ถ้าการ

สอนดีแล้ว แต่ลูกเราเองที่ขาดความสนใจก็จะไม่ตําหนิทางโรงเรียน แต่จะส่งลูกให้เรียน

พิเศษเพิ่มในวิชาที่อยากให้ผลการเรียนดีแทน” (ศุภกร นํ้าใจดี, 2559) 

“ครอบครัวได้วางเป้าหมายทางการศึกษาให้ลูก อย่างแรกจะต้อง

พิจารณาความสามารถของลูกเราว่ามีความถนัดในด้านไหน ชอบทําอะไร อะไรที่ทําแล้วมี

ความสุข ดูเป็นตัวของตัวเอง  แล้วครอบครัวก็จะส่งเสริมความสามารถในด้านน้ัน  ๆ ของ

เขา ให้เขามีความสามารถเด่นชัดมากยิ่งขึ้น มีความม่ันใจในตัวเองเพิ่มขึ้นกว่าเดิม จะได้ทํา

สิ่งที่ตัวเองชอบได้ดีมากยิ่งขึ้น  จริง ๆแล้วก็อยากจะเน้นเรื่องทักษะทางภาษาเพิ่มอีกสิ่งหน่ึง 

ให้เป็น เรื่องหลักของเขา เน่ืองจากในตอนน้ีภาษามีความสําคัญอย่างมาก อยากให้ลูกได้เรียน

ภาษา โดยเฉพาะภาษาที่สําคัญในตอนน้ีคือ ภาษาจีนกลาง เน่ืองจากเป็นภาษาหน่ึงจากหลาย 

ๆ ภาษาที่มีจํานวนผู้ใช้มากที่สุดในโลก และอีกอย่างหน่ึงคือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

จีน ทําให้อัตราการจ้างงานคนที่สามารถพูดภาษาจีนได้เพิ่มมากขึ้นและโอกาสทางธุรกิจ

สําหรับผู้ที่รู้ภาษาจีนน่าจะมีมากขึ้น การเลือกโรงเรียนสามารถวัดได้หลายทาง ทั้งชื่อเสียงที่

มีมาก่อนหน้า ที่เราจะส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียน อีกสิ่งหน่ึงที่จะวัดได้ก็ เริ่มจากการดู

ความสามารถของลูกเราก่อนว่า พร้อมที่จะรับความรู้ที่ครูสอนหรือไม่ และทําการฝึกฝนลูก

เพิ่มเติมในส่วนที่ลูกของเราขาดให้ครบถ้วน แล้วเฝ้าติดตามผลพัฒนาการเรียนของลูกว่าไป

ในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง อีกสิ่งหน่ึงที่คาดหวังในการส่งลูกเข้าเรียนคือให้ลูกรู้จักโลกและ

สังคม สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และอยากให้ลูกมีความรู้ เช่น วิทยาศาสตร์

เบื้องต้นมากพอที่จะไม่หลงเชื่อข้อมูลหลอกลวงด้านสุขภาพหรืออื่น ๆ ที่ถูกส่งทุกวันใน 

social media เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของลูกเอง และอยากให้ลูกสอบเข้าโรงเรียนแล

มหาวิทยาลัยดัง ๆ ได้” (ดวงแก้ว งามเกตุสุข, 2559) 

“เป้าหมายทางการศึกษาที่ผู้ปกครองวางไว้ให้บุตรหลาน โดยจะเน้น

ในด้านของภาษาเป็นสําคัญ โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนหลัก ๆ คือ เพื่อศึกษาต่อหรือ

นําไปประกอบอาชีพตามความถนัด ความพึงพอใจของบุตรหลาน และเพื่อเป็นประโยชน์ใน

การสานต่อกิจการของครอบครัว โดยต้องการให้บุตรหลานได้เรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้าน 

วิชาการ สังคม และความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม รวมถึงทักษะในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

ควบคู่ไปพร้อมกัน“ชื่อเสียงของโรงเรียนก็เป็นสิ่งหน่ึงที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียน” (อรอุมา 

มาลัยสวรรค์, 2559) 
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“การเลือกโรงเรียนให้หลาน จะเน้นการวางพื้นฐานในอนาคตให้

มากกว่า อย่างการที่ส่งเข้าเรียนโรงเรียนสองภาษา เพราะคิดว่าภาษาน้ันมีความสําคัญในการ

เรียนในระดับที่สูงกว่าน้ี และต้องใช้ในการทํางานในอนาคตแน่ ๆ และอยากให้หลานได้

เรียนภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน ที่มีความสําคัญเพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากร

เยอะและคนจีนน้ัน อาศัยอยู่ทั่วโลก การสื่อสารกับคนจีน เราจึงจําเป็นต้องรู้ภาษาจีน ที่ส่ง

หลานเข้าเรียน ก็คาดหวังว่าหลานจะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้   สามารถนําความรู้

ด้านภาษาและทุก ๆด้านที่ได้เรียนมา เพื่อไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองใน

อนาคต เป็นคนดีของสังคม และมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม” (อารยา ธนะวัฒนา

นนท,์ 2559) 

“ที่บ้านเน้นที่จะให้เด็กเห็นความสําคัญของการศึกษาในแต่ละรายวิชา

ว่า นําประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร ไม่ใช่แค่ให้เรียนตามหลักสูตร หรือตามหนังสือ

แต่ไม่รู้จักเอามาประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังต้องชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละรายวิชาที่เม่ือ

นํามาบูรณาการกันแล้ว จะเกิดเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตประจําวันของเราเอง คือ เม่ือเด็กได้เห็นว่า 

สิ่งที่เขาเรียนน้ัน เป็นรูปธรรมหรือใช้การได้เขาก็จะเกิดความอยากรู้อยากเรียนมากขึ้น และ

จะนําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ โดยเฉพาะทักษะทางภาษาที่สําคัญต่อเด็กมาก เพราะการ

ใช้ภาษาที่ถูกต้องทั้งในด้านพูดและด้านเขียนจะแสดงให้ถึงการศึกษา ที่ประสบความสําเร็จ

ในตัวเด็กคนน้ัน เราก็อาจให้เขาลองเรียนทีละภาษา หากภาษาใดที่เขารู้สึกพอใจและสนุกกับ

การเรียนก็ควรส่งเสริมต่อในภาษานั้น” (ธนาพร อินสว่าง, 2559)  

 “มีความคาดหวังจะให้ลูกเรียนต่อในหลักสูตรมากกว่า 2 ภาษา 

เน่ืองจากมีความเห็นว่าการจะให้ลูกเรียนภาษาที่ 3 มีความจําเป็นมากในปัจจุบัน เพราะกําลัง

จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งภาษามีความสําคัญในการสื่อสารเรื่องธุรกิจ จึงอยากให้ลูกได้

เรียนหลายภาษาตามที่เขาสนใจ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของเรา และเป็นพื้นฐานในการ

เรียนต่อในโรงเรียนดี ๆ แต่ถ้าลูกเรียนแล้วไม่เห็นพัฒนาการด้านการเรียนของลูก ก็จะเข้าไป

คุยกับผู้บริหารเอง ถึงนโยบายของโรงเรียน ถ้าเรารู้สึกว่านโยบายโรงเรียนน้ันไม่ตรงตาม

ต้องการ อาจจะย้ายลูกออก เพราะเราไม่สามารถบอกให้เขาเปล่ียนแปลงนโยบายอะไร ได้อยู่

แล้ว” (อรุณี ลาวัณยากุล, 2559) 

“อยากให้ลูกใช้ความรู้ทางด้านภาษาที่เรียนมาให้คุ้มค่า สามารถจะพูด

ได้เหมือนเป็นภาษาของตัวเอง พูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ และไม่กลัวชาวต่างชาติ เวลาที่
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ชาวต่างชาติขอความช่วยเหลือ สามารถท่ีจะช่วยเขาได้ และอยากใหลู้กสามารถสอบเข้าเรียน

ต่อในหลักสูตรนานาชาติได้ เพื่อเป็นการต่อยอดจากความรู้เดิมที่เรียนโรงเรียนแนวน้ีมา

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ถือว่าเป็นการวางพื้นฐานให้กับลูกตั้งแต่แรก เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ

เขาแล้ว” (กุลชลี ลาวัณยากุล, 2559) 

“มีความคาดหวังที่จะให้ลูกเรียนหลักสูตรอินเตอร์ ในระดับการศึกษา

ที่สูงขึ้นไปเพราะมีความคิดเห็นว่า ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ในปัจจุบัน มีความสําคัญ

เป็นอย่างมาก เด็กที่พูดภาษาต่างประเทศไม่ได้มีน้อยลงแล้ว ถ้าลูกของเราได้เรียนรู้ภาษาและ

สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ก็จะมีโอกาสต่อตัวเองมากขึ้น ถ้าไม่เห็นการพัฒนา

ของลูกเราจะต้องทําการส่งเสริมให้เขาเอง โดยการหาที่เรียนพิเศษเพิ่มเติม และตรวจสอบ

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในด้านที่ลูกของเรายังขาดไป ต้องหม่ันสังเกตการเรียนรู้ของลูกเราเอง

ด้วย” (กนกวรรณ เทพณรงค์, 2559) 

“การส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนที่เน้นสอนภาษา มีความคาดหวังให้ลูก

สามารถท่ีจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ได้เรียนรู้ภาษาที่ 3 เพิ่มขึ้น 

เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ภาษา ในยุคน้ีที่เรารู้เพียงภาษาเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว 

นอกจากน้ันยังอยากให้เค้าได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา สอบเข้าเรียนต่อในที่ที่เค้าอยากเรียนได้

สําเร็จ” (ตวงพจน์ รู้รอบดี, 2559) 

“ทุก ค นที่ บ้ าน ค า ดห วั งแ ค่ ให้ เ ร าส า มา ร ถฟั ง  พูด  อ่ า น  เ ขี ย น

ภาษาต่างประเทศได้ในระดับพอใช้ รู้จักมารยาทตามหลักสากล สามารถใช้ชีวิตร่วมกับ

ชาวต่างชาติได้ดี ไม่โดนเขาตําหนิว่าไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อน ได้ผลดีต่อตัวเอง อีก

อย่างหน่ึงที่ถูกคาดหวังคือสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งก็ทําสําเร็จแล้ว” (วราภัสร์ 

ภูวพัชรีรัตน์, 2559) 

“ครอบครัวอยากให้เราอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี เพื่อเป็นพื้นฐานใน

การสอบเข้าเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นไป และต้องการให้ฝึกการเข้าสังคม จากการเลือกคบเพื่อน

ในโรงเรียนสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ด้านการเรียนไม่ตกต่ําก็พอแล้วจริง 

ๆ แล้วชื่อเสียงของโรงเรียนก็มีส่วนที่ทําให้ผู้ปกครองส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนน้ี” (อรุณศจี 

แซ่เบ๊, 2559) 

“ผู้ปกครองคาดหวังให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาที่เรียน ผ่านข้อสอบที่เป็น

ตัวชี้วัดและสามารถนําความรู้ที่ได้น้ัน มาใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น หากบุตรหลานเรียนภาษา 
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ผู้ปกครองจะคาดหวังให้บุตรหลานสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาน้ัน ๆ ได้ การที่บุตร

หลานสามารถสื่อสารภาษาที่สองและสาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ภาษาที่เป็น

ภาษาแม่และภาษาที่สองจะต้องอยู่ในระดับท่ีดีด้วย” (วุฒินนท์ ทวีเศรษฐ, 2559)
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ภาพที่ 11 สรุปผลการสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 ด้านปัจจัยนําเข้า 

ด้านท่ี 1  
ด้านปัจจัยน าเข้า 

หลักสูตร 
  - มีการนําหลักสูตรจากสถาบันที่มี 
  ช่ือเสียงในต่างประเทศมาประยกุต์ 
  ในการเรียนการสอน 
  - หลักสูตรได้รับการรับรองจาก 
  กระทรวงศึกษาธิการ 
  - หลักสูตรมีความทันสมัย 

บุคลากร 
  - ครูมีความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาที่ 
  สอน 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
  บุคลิกภาพดี 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
  มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตวิทยาในการ 
  อยู่ร่วมกับเด็ก ให้คําปรึกษากับเด็ก 
  และให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองได้ 

สภาพแวดล้อม 
  - บรรยากาศในโรงเรียนมคีวามร่มรื่น 
  น่าเรียน 
  - สถานที่ตั้งไม่อยู่ในที่ชุมชนที่ม ี  
  การจราจรหนาแนน่ 
  - อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ์ และ 
  ห้องเรียนมีอปุกรณ์ 
  - สถานทีทํากิจกรรมในร่มและ  
  กลางแจ้งที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้
  และเสริมสมรรถนะทางร่างกาย 

สิ่งสนับสนุน 
- เรียกเก็บค่าเทอมเหมาะสม 

- มีระบบรักษาความปลอดภัย 
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\ภาพที่ 12 สรุปผลการสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 ด้านกระบวนการ 
 

ด้านที่ 2  
ด้านกระบวนการ 

 

วิธีการสอน 
  - มีการสอนเป็นขั้นตอนและมีความทันสมัย 
  - มีสื่อการสอนทีห่ลากหลายและมีการใช้เทคโนโลยี 
  รว่มด้วย 
  - มีการจัดเวลาเรียนแต่ละภาษาอย่างเท่าเทียมกนั 

กิจกรรม 
  - มีการจัดกิจกรรมบรูณาการกับวชิาที่เรยีน 
  - มีการทํากิจกรรมเพ่ือนันทนาการและกิจกรรมตาม 
   ความสนใจของผู้เรียน 
   - มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมหรือแลกเปลี่ยน  
  วัฒนธรรม 

วิธีการจัดการ 
 

  - มีการเตรียมแผนการสอน 
  - มีการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและ 
  บุคลากรทางการศึกษา 
  - มีการบูรณาการความรูร้ะหว่างรายวิชาภาษากับ 
  วิชาหลกัอื่น เช่น วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ 
  - การประเมินผลการเรยีนด้วยผลงานหรือโครงงาน 
  ที่เน้นความสร้างสรรค ์
  -เกณฑก์ารประเมินผลการเรยีนชดัเจนและเป็น
สากล 
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 ภาพที่ 13 สรุปผลการสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ด้านท่ี 3  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
- ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
- ผู้เรียนสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
- มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
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1.3 ผลการสกัดแนวโน้มในอนาคตท่ีใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนใน

สถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา  

ผู้วิจัยรวบรวมแนวโน้มจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีต่อแนวทางในการ

ตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา แล้ว

นํามาสกัดเป็นแนวโน้ม รวมทั้งสิ้น 28 แนวโน้ม ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านหลักสูตรมี 3 แนวโน้ม 

2. ด้านบุคลากรมี  3 แนวโน้ม 

3. ด้านสภาพแวดล้อมมี 4 แนวโน้ม 

4. ด้านสิ่งสนับสนุนมี 2 แนวโน้ม 

5. ด้านวิธีการสอนมี 3 แนวโน้ม 

6. ด้านกิจกรรมมี 3 แนวโน้ม 

7. ด้านวิธีการจัดการมี 5 แนวโน้ม 

8. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามี 5 แนวโน้ม 

ผู้วิจัยจะนําเสนอประเด็นแนวโน้มพร้อมความถี่ในการตอบแบบสอบถามของ

ผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ตามตารางที่ 4 ด้านล่างนี ้

ตารางที่ 4  ความถี่และค่าร้อยละที่คนตอบประเด็นแนวโน้มในอนาคตที่ใช้เป็นแนวทางในการ

ตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า  2 

ภาษา  

ประเด็นแนวโน้ม ความถี่ในการตอบ ค่าร้อยละ 

1.หลักสูตร 
1.1 มีการนําหลักสูตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
มาประยุกต์ในการเรียนการสอน 

3 27.27 

1.2 หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 5 45.46 
1.3 หลักสูตรมีความทันสมัย 3 27.27 
รวม                                                                           11 100 
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ตารางที่ 4 ความถี่และค่าร้อยละที่คนตอบประเด็นแนวโน้มในอนาคตที่ใช้เป็นแนวทางในการ

ตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า  2 

ภาษา (ต่อ) 

ประเด็นแนวโน้ม ความถี่ในการตอบ ค่าร้อยละ 

2. บุคลากร 
2.1 ครูมีความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาที่สอน 10 43.48 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบุคลิกภาพดี  4 17.40 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ดี มี
จิตวิทยาในการอยู่ร่วมกับเด็ก ให้คําปรึกษากับเด็ก และ
ให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองได้ 

9 39.12 

รวม                                                                                                    23 100 

3. สภาพแวดล้อม 
3.1 บรรยากาศในโรงเรียนมีความร่มร่ืนน่าเรียน  8 38.10 
3.2 สถานที่ตั้งไม่อยู่ในที่ชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น   3 14.29 
3.3 อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ์ และห้องเรียนมีอุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอนพร้อม 

3 14.29 

3.4 สถานทีทํากิจกรรมในร่มและกลางแจ้งที่ทําให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และเสริมสมรรถนะทางร่างกาย 

7 33.32 

รวม                                                                                                              21 100 

4. สิ่งสนับสนุน   
4.1 เรียกเก็บค่าเทอมเหมาะสม 4 26.67 
4.2 มีระบบรักษาความปลอดภัย 11 73.33 
รวม                                                                                                          15         100 
5.วิธีการสอน 
5.1 มีการสอนเป็นขั้นตอนและมีความทันสมัย  5 26.32 
5.2 มีสื่อการสอนที่หลากหลายและมีการใช้เทคโนโลยี
ร่วมด้วย 

8 42.11 

5.3 มีการจัดเวลาเรียนแต่ละภาษาอย่างเท่าเทียมกัน 6 31.57 
รวม                                                                                                          19         100 
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ตารางที่ 4 ความถี่และค่าร้อยละที่คนตอบประเด็นแนวโน้มในอนาคตที่ใช้เป็นแนวทางในการ

ตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า  2 

ภาษา (ต่อ) 

ประเด็นแนวโน้ม ความถี่ในการตอบ ค่าร้อยละ 

6. กิจกรรม 
6.1 มีการจัดกิจกรรมบูรณาการกับวิชาที่เรียน 3 21.43 
6.2 มีการทํากิจกรรมเพื่อนันทนาการและกิจกรรมตามความ
สนใจของผู้เรียน 

9 64.29 

6.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 14.28 
รวม                                                                                                                  14        100 
7. วิธีการจัดการ 
7.1 มีการเตรียมแผนการสอน 4 23.53 
7.2 มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2 11.76 

7.3 มีการบูรณาการความรู้ระหว่างรายวิชาภาษากับวิชาหลักอ่ืน 
เชน่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

6 35.29 

7.4 การประเมินผลการเรียนด้วยผลงานหรือโครงงานที่เน้น
ความสร้างสรรค์ 

3 17.66 

7.5 มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนชัดเจนและเป็นสากล 2 11.76 
รวม                                                                                                               17 100 

8.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
8.1 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ 14 42.42 
8.2 ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศตาม
เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

7 21.21 

8.3 ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 

4 12.12 

8.4 ผู้เรียนสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 6 18.18 
8.5 มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 2 6.07 

รวม                                                                                                                     33 100 
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1.4 ผลการวิเคราะห์ EDFR รอบที่ 2 

การวิจัยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามให้กับผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวน 17 

คนในกลุ่มเดิม เพื่อเป็นการยืนยันคําตอบของการสัมภาษณ์หรือทํา EDFR รอบที่  1 โดย

แบบสอบถามนี้เป็นการแบ่งมาตราส่วนตามความพึงพอใจแบ่งเป็น 5 ช่วงคะแนน เร่ิมจาก 5 

หมายถึง มากที่สุด ไปจนถึง 1 หมายถึง น้อยที่สุด หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ 

เพื่อหาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพื่อหาแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ 

แนวโน้มที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และแนวโน้มที่มีความสอดคล้องกันของผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่

มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.5 ซึ่งจะเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์มีค่าร้อยละ 5 ขึ้นไป โดย

สามารถสรุปแต่ละด้านได้ดังนี ้

1.4.1 ด้านหลักสูตร 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาด้านหลักสูตร 

 

1.หลักสูตร 

 

ภาพอนาคต 

(ร้อยละ) 
 

Md. 

 

Mo. IR 

แนวโน้ม

ท่ีเป็นไป

ได้ 

ความ

สอดคล้อง

ของ

ความเห็น 
A B 

1.1 มีการนําหลักสูตรจากสถาบันที่มี

ช่ือเสียงในต่างประเทศมาประยุกต์ใน

การเรียนการสอน 

100 0 4.0 4.0 1.0 มาก สอดคล้อง 

1.2 หลักสูตรได้รับการรบัรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
88.3 11.7 4.0 3.5 1.5 มาก สอดคล้อง 

1.3 หลักสูตรมีความทันสมัย 100 0 4.0 4.0 1.0 มาก สอดคล้อง 

 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า แนวโน้มในอนาคตที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

เลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา มีโอกาสเป็นไป
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ได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มพึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันใน แต่ละแนวโน้ม (QR ≤1.5) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า ด้านหลักสูตร การนําหลักสูตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียง

ในต่างประเทศมาประยุกต์ในการเรียนการสอน หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

และหลักสูตรมีความทันสมัยมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.51-

4.50 เป็นแนวโน้มพึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีความ

คิดเห็นสอดคล้องกันในและแนวโน้ม (QR ≤1.5)  

1.4.2 ด้านบุคลากร 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาด้านบุคลากร 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า แนวโน้มในอนาคตที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

เลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา มีโอกาสเป็นไป

ได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มพึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันใน แต่ละแนวโน้ม (QR ≤1.5) 

 
2.บุคลากร 
 

ภาพอนาคต 
(ร้อยละ) 

 
Md. 

 
Mo. IR 

แนวโน้ม
ท่ีเป็นไป

ได้ 

ความ
สอดคล้อ
งของ

ความเห็น A B 
2.1 ครูมีความเช่ียวชาญตรงกับวิชาที่
สอน 

100 0 4.0 4.0 1.0 มาก สอดคล้อ
ง 

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
บุคลิกภาพดี  

100 0 5.0 5.0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อ
ง 

2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตวิทยาในการอยู่
ร่วมกับเด็ก ให้คําปรึกษากับเด็ก และ
ให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองได้ 

100 0 5.0 5.0 1.0 มากที่สุด สอดคล้อ
ง 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีบุคลิกภาพดี ครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกับเด็ก ให้คําปรึกษากับเด็ก และ

ให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองได้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 4.51-5.00 และผู้ให้ข้อมูล

หลักมีความคิดเห็นว่า เป็นแนวโน้มพึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยข้อมูล

หลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤1.5) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า ครูมีความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาที่สอนมีโอกาสเป็นไป

ได้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.51-4.50 เป็นแนวโน้มพึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม 

(มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในและแนวโน้ม (QR 

≤1.5)  

1.4.3 ด้านสภาพแวดล้อม 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาด้านสภาพแวดล้อม 

 

 
3. สภาพแวดล้อม 

ภาพอนาคต 
(ร้อยละ) 

 
Md. 

 
Mo. IR 

แนวโน้ม
ท่ีเป็นไป

ได้ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น A B 

3.1 บรรยากาศในโรงเรียนมีความร่ม
รื่นน่าเรียน  

100 0 4.0 4.0 1.0 มาก สอดคล้อง 

3.2 สถานที่ตั้งไม่อยู่ในที่ชุมชนที่มี
การจราจรหนาแน่น   

88.3 11.7 4.0 3.5 1.5 มาก สอดคล้อง 

3.3 อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ์ และ
ห้องเรียนมีอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนพร้อม 

100 0 5.0 5.0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง 
 

3.4 สถานทีทํากิจกรรมในร่มและ
กลางแจ้งที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และเสริมสมรรถนะทางร่างกาย 

100 0 4.0 4.0 1.0 มาก สอดคล้อง 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า แนวโน้มในอนาคตที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

เลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา มีโอกาสเป็นไป

ได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มพึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันใน แต่ละแนวโน้ม (QR ≤1.5) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า ด้านสภาพแวดล้อม อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ์ และ

ห้องเรียนมีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง  

4.51-5.00 และผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า เป็นแนวโน้มพึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อย

ละ 85 ขึ้นไป) โดยข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤1.5) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่าบรรยากาศในโรงเรียนมีความร่มร่ืนน่าเรียน สถานที่ตั้ง

ไม่อยู่ในที่ชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น และสถานทีทํากิจกรรมในร่มและกลางแจ้งที่ทําให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้และเสริมสมรรถนะทางร่างกายมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัธยฐาน

อยู่ในช่วง 3.51-4.50 เป็นแนวโน้มพึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป)  โดยผู้ให้

ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในและแนวโน้ม (QR ≤1.5)  

1.4.4 ด้านสิ่งสนับสนุน 

ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ 

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาด้านสิ่งสนับสนุน 

 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า แนวโน้มในอนาคตที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

เลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา มีโอกาสเป็นไป

 
4.ด้านสิ่งสนับสนุน 
 

ภาพอนาคต 
(ร้อยละ) 

 

 
Md. 

 

Mo
. 

IR 
แนวโน้มท่ี
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น A B 

4.1 เรียกเก็บค่าเทอมเหมาะสม 100 0 5.0 5.0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง 
4.2 มีระบบรักษาความปลอดภัย 100 0 4.0 4.0 1.0 มาก สอดคล้อง 
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ได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มพึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันใน แต่ละแนวโน้ม (QR ≤1.5) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า ด้านสิ่งสนับสนุน เรียกเก็บค่าเทอมเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 4.51-5.00 และผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า เป็น

แนวโน้มพึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดย ข้อมูลหลักมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤1.5) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.51-4.50 เป็นแนวโน้มพึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อย

ละ 85 ขึ้นไป) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในและแนวโน้ม (QR ≤1.5)  

1.4.5 ด้านวิธีการสอน 

ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ 

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาด้านวิธีการสอน 

 
 
 
5.ด้านวิธีการสอน 

ภาพอนาคต 
(ร้อยละ) 

 
Md. 

 
Mo. IR 

แนวโน้ม
ท่ีเป็นไป

ได้ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น A B 

5.1 มีการสอนเป็นขั้นตอนและมี
ความทันสมัย  

100 0 5.0 5.0 1.0 มากที่สุด สอดคล้อง 

5.2 มีส่ือการสอนที่หลากหลาย
และมีการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย 

100 0 4.0 4.0 0.0 มาก สอดคล้อง 

5.3 มีการจัดเวลาเรียนแต่ละภาษา
อย่างเท่าเทียมกัน 

100 0 5.0 5.0 1.0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า แนวโน้มในอนาคตที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

เลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา มีโอกาสเป็นไป

ได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มพึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันใน แต่ละแนวโน้ม (QR ≤1.5) 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า ด้านวิธีการสอน มีการสอนเป็นขั้นตอนและมีความ

ทันสมัย การจัดเวลาเรียนแต่ละภาษาอย่างเท่าเทียมกันอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 

4.51-5.00 และผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า เป็นแนวโน้มพึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อย

ละ 85 ขึ้นไป) โดยข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤1.5) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่าการมีสื่อการสอนที่หลากหลายและมีการใช้เทคโนโลยี

ร่วมด้วยมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.51-4.50 เป็นแนวโน้มพึง

ประสงค์ในทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันใน

และแนวโน้ม (QR ≤1.5)  

1.4.6 ด้านกิจกรรม 

ตารางที่ 10 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาด้านกิจกรรม 

 

 
 
6.ด้านกิจกรรม 
 

 
ภาพอนาคต 
(ร้อยละ) 

 
Md. 

 
Mo. IR 

แนวโน้ม
ท่ีเป็นไป

ได้ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น A B 

6.1 มีการจัดกิจกรรมบูรณาการ
กับวิชาที่เรียน 

100 0 4.0 4.0 0.0 มาก สอดคล้อง 

6.2 มีการทํ ากิจกรรมเพื่ อ
นันทนาการและกิจกรรมตาม
ความสนใจของผู้เรียน 

94.1 5.9 4.0 4.0 1.5 มาก สอดคล้อง 

6.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
หรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

100 0 4.0 4.0 0.0 มาก สอดคล้อง 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า แนวโน้มในอนาคตที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

เลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา มีโอกาสเป็นไป

ได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มพึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันใน แต่ละแนวโน้ม (QR ≤1.5) 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมบูรณาการกับวิชาที่เรียน การทํา

กิจกรรมเพื่อนันทนาการและกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

หรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.51-4.50 

เป็นแนวโน้มพึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันในและแนวโน้ม (QR ≤1.5)  

1.4.7 ด้านวิธีการจัดการ 

ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาด้านวิธีการจัดการ 

 

 
 
7. ด้านวิธีการจัดการ 

ภาพอนาคต 
(ร้อยละ) 

 
Md. 

 
Mo. IR 

แนวโน้ม
ท่ีเป็นไป

ได้ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น A B 

7.1 มีการเตรียมแผนการสอน 100 0 4.0 4.0 0.0 มาก สอดคล้อง 
7.2 มีการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนและบคุลากร
ทางการศึกษา 

94.1 5.9 4.0 4.0 1.5 มาก สอดคล้อง 

7.3 มีการบูรณาการความรู้
ระหว่างรายวิชาภาษากับวิชาหลัก
อื่ น  เ ช่ น  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
คณิตศาสตร์ 

100 0 5.0 5.0 1.0 มากที่สุด สอดคล้อง 

7.4 การประเมนิผลการเรียนด้วย
ผลงานหรือโครงงานที่เน้นความ
สร้างสรรค์ 

94.1 5.9 4.0 4.0 1.5 มาก สอดคล้อง 

7.5 มีเกณฑก์ารประเมินผลการ
เรียนชัดเจนและเปน็สากล 

94.1 5.9 4.0 4.0 1.5 มาก สอดคล้อง 

 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า แนวโน้มในอนาคตที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

เลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา มีโอกาสเป็นไป
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ได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มพึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันใน แต่ละแนวโน้ม (QR ≤1.5) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า ด้านวิธีการจัดการ มีการบูรณาการความรู้ระหว่าง

รายวิชาภาษากับวิชาหลักอ่ืน เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัธยฐานอยู่

ในช่วง 4.51-5.00 และผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า เป็นแนวโน้มพึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม (มี

ค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤1.5) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่าการเตรียมแผนการสอน การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา มีการประเมินผลการเรียนด้วยผลงานหรือโครงงานที่เน้นความ

สร้างสรรค์ และมีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนชัดเจนและเป็นสากล  มีโอกาสเป็นไปได้อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.51-4.50 เป็นแนวโน้มพึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อย

ละ 85 ขึ้นไป) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในและแนวโน้ม (QR ≤1.5)  

1.4.8 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาด้านผลสัมฤทธิท์างการศึกษา 

 

8.ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา 

ภาพอนาคต 
(ร้อยละ) 

 
Md. 

 
Mo. 

 
IR 

แนวโน้ม
ท่ีเป็นไป

ได้ 

ความ
สอดคล้อ
งของ

ความเห็น A B 
8.1 ผู้เรียนสามารถส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศได ้

100 0 5.0 5.0 0.5 มาก
ที่สุด 

สอดคล้อ
ง 

8.2 ผู้เรียนมีผลการเรียนอยูใ่น
ระดับมาตรฐานของประเทศตาม
เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

100 0 5.0 5.0 1.0 มาก
ที่สุด 

สอดคล้อ
ง 

8.3 ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษา
ต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 

100 0 5.0 5.0 1.0 มาก
ที่สุด 

สอดคล้อ
ง 
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ 
จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาด้านผลสัมฤทธิท์างการศึกษา (ต่อ) 

 

8.ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา 

ภาพอนาคต 
(ร้อยละ) 

 
Md. 

 
Mo. 

 
IR 

แนวโน้ม
ท่ีเป็นไป

ได้ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น A B 

8.4 ผู้เรียนสามารถนําความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได ้

100 0 5.0 5.0 1.0 มาก
ที่สุด 

สอดคล้อง 

8.5 มีศษิย์เก่าที่ประสบความสําเรจ็
ในการประกอบอาชีพ 

82.4 17.6 4.0 4.0 1.0 มาก สอดคล้อง 

 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่าแนวโน้มในอนาคต ที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

เลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา มีโอกาสเป็นไป

ได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มพึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันใน แต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแนวโน้มที่ผู้ เรียน

สามารถสื่อสารภาษา ต่างประเทศได้ ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศตาม

เกณฑ์ของกระทรวง ศึกษาธิการ ผู้ เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือ

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและผู้เรียนสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 4.51-5.00 และผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า เป็นแนวโน้ม

พึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

ในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤1.5) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ

ผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นว่ามีโอกาสเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.51-4.50 เป็น

แนวโน้มพึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤1.5)   
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ขั้นตอนท่ี 2 

2.1 ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) 

หลังจากขั้นตอนการทําวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยอนาคต แบบ EDFR ครบทั้ง 2 

รอบ ผู้วิจัยได้แนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบมากกว่า 2 ภาษา หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามมาให้ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยได้กําหนด

เงื่อนไขว่าผู้เชี่ยวชาญที่จะทํา IOC ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีความเกี่ยวข้องในด้านการจัดการเรียน

การสอน จํานวน 3 ท่าน โดยถ้าหากค่า IOC ของแบบสอบถามข้อใดมีค่า 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า

แนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 

2 ภาษา แนวทางนั้นมีความเหมาะสม หากค่า IOC ของแบบสอบถามข้อใดมีค่าต่ํากว่า 0.5 ไป แสดง

ว่าแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

มากกว่า 2 ภาษา แนวทางนั้นไม่มีความเหมาะสม ผลจากการวิเคราะห์ดังตารางที่ 13 นี้มาเพื่อนํา

แนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อไป 

 

ตารางที่ 13 ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item Objective Congruence: 

IOC) 

ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านท่ี 1 ด้านปัจจัยน าเข้า 

1.หลักสูตร 
1.1 มีการนําหลักสูตรจากสถาบันที่มี
ชื่อเสียงในต่างประเทศมาประยุกต์ใน
การเรียนการสอน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

1.2 หลักสูตรได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 13 ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) (ต่อ) 

ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

2. บุคลากร 
2.1 ครูมีความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาที่
สอน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
บุคลิกภาพดี  

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตวิทยาในการอยู่
ร่วมกับเด็ก ให้คําปรึกษากับเด็ก และ
ให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองได้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. สภาพแวดล้อม 
3.1 บรรยากาศในโรงเรียนมีความร่ม
ร่ืนน่าเรียน  

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3.2 สถานที่ตั้งไม่อยู่ในที่ชุมชนที่มี
การจราจรหนาแน่น   

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3.3 อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ์ และ
ห้องเรียนมีอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนพร้อม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3.4 สถานทีทํากิจกรรมในร่มและ
กลางแจ้งที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และเสริมสมรรถนะทางร่างกาย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4. สิ่งสนับสนุน      
4.1 เรียกเก็บค่าเทอมเหมาะสม 1 1 1 1 สอดคล้อง 
4.2 มีระบบรักษาความปลอดภัย 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 13 ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) (ต่อ) 

ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ คะแน

นเฉลี่ย 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

ด้านท่ี 2 ด้านกระบวนการ 

1.วิธีการสอน 
1.1 มีการสอนเป็นขั้นตอนและเนื้อหา
ทันสมัย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

1.2 มีสื่อการสอนที่หลากหลายและมีการ
ใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

1.3 มีการจัดเวลาเรียนแต่ละภาษาอย่าง
เท่าเทียมกัน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. กิจกรรม 
2. มีการจัดกิจกรรมบูรณาการกับวิชาที่
เรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2.2 มีการทํากิจกรรมเพื่อนันทนาการและ
กิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. วิธีการจัดการ  
3.1 มีการเตรียมแผนการสอน 1 1 1 1 สอดคล้อง 
3.2 มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3.3 มีการบูรณาการความรู้ระหว่าง
รายวิชาภาษากับวิชาหลักอื่น เช่น 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 13 ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) (ต่อ) 

ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
3.4 มีการประเมินผลการเรียนด้วยผลงาน
หรือโครงงานที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3.5 มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียน
ชัดเจนและเป็นระบบสากล 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

ด้านท่ี 3 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
1.1 ผู้เรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

1.2 ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับ
มาตรฐานของประเทศตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

1.3 ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

1.4 ผู้เรียนสามารถนําความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

1.5 มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

 
2.2 ผลการสังเคราะห์ขึ้นรูปเป็นเกณฑ ์

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินแบบสอบถามในการทํา EDFR รอบที่ 2 

ที่ให้ผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวน 17 คน ได้ทําเพื่อจัดองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป็น

เกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 

ภาษา จากเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
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มากกว่า 2 ภาษาจําแนกตามประเด็นหลักทั้ง 3 ด้านคือ ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้าน

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งสามารถสังเคราะห์เป็นเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษา

เอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาจําแนกตามประเด็นย่อย ที่แสดงได้ตาม

ตารางที่ 13 

ตารางที่ 14 การขึ้นรูปเป็นเกณฑ์ของการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการ

เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา  

เกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษา
เอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
มากกว่า 2 ภาษา จ าแนกตามประเด็นหลัก 

เกณฑก์ารตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษา
เอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 
2 ภาษา จ าแนกตามประเด็นย่อย 

ด้านหลักสูตร 

1. มีการนําหลักสูตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงใน
ต่างประเทศมาประยุกต์ในการเรียนการสอน 
2. หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
3. หลักสูตรมีความทันสมัย  

ด้านบุคลากร 

1. ครูมีความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาที่สอน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบุคลิกภาพดี  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมนุษยสัมพันธ์
ดี มีจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกับเด็ก ให้คําปรึกษา
กับเด็ก และให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองได้ 

ด้านสภาพแวดล้อม 

1. บรรยากาศในโรงเรียนมีความร่มร่ืนน่าเรียน  
2. สถานที่ตั้งไม่อยู่ในที่ชุมชนที่มีการจราจร
หนาแน่น   
3. อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ์ และห้องเรียนมี
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพร้อม 
4. สถานที่ทํากิจกรรมในร่มและกลางแจ้งที่ทําให้
เกิดการเรียนรู้และสมรรถภาพทางร่างกาย 

ด้านสิ่งสนับสนุน 
1. เรียกเก็บค่าเทอมเหมาะสม 
2. มีระบบรักษาความปลอดภัย 
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ตารางที่ 14 การขึ้นรูปเป็นเกณฑ์ของการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา (ต่อ) 

เกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษา
เอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
มากกว่า 2 ภาษา จ าแนกตามประเด็นหลัก 

เกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษา
เอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 
2 ภาษา จ าแนกตามประเด็นย่อย 

 
ด้านวิธีการสอน 
 

1. มีการสอนเป็นขั้นตอนและมีความทันสมัย  
2. มีสื่อการสอนที่หลากหลายและมีการใช้
เทคโนโลยีร่วมด้วย 
3. มีการจัดเวลาเรียนแต่ละภาษาอย่างเท่าเทียม
กัน 

ด้านกิจกรรม 

1. มีการจัดกิจกรรมบูรณาการกับวิชาที่เรียน 
2. มีการทํากิจกรรมเพื่อนันทนาการ 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 

ด้านวิธีการจัดการ 

1. มีการเตรียมแผนการสอน 
2. มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3. มีการบูรณาการความรู้ระหว่างรายวิชาภาษา
กับวิชาหลักอื่น เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
4. มีการประเมินผลการเรียนด้วยผลงานหรือ
โครงงานที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ 
5. มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนชัดเจนและ
เป็นระบบสากล 
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ตารางที่ 14 การขึ้นรูปเป็นเกณฑ์ของการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา (ต่อ) 

เกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษา
เอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 
2 ภาษา จ าแนกตามประเด็นหลัก 

เกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษา
เอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 
2 ภาษา จ าแนกตามประเด็นย่อย 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ 
2. ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานของ
ประเทศตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
4. ผู้เรียนสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
5. มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ 

 
จากตารางที่ 14 ข้างต้นแสดงให้เห็นเกณฑ์ย่อยของเกณฑ์หลักของการตัดสินใจเลือก

เรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ในด้านปัจจัยนําเข้า 

ด้านกระบวนการและด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งแต่ละด้านได้สะท้อนให้เห็นความคาดหวัง

ของผู้ปกครองที่มีต่อสถานศึกษาและบุตรหลานของตน ผู้ประกอบการสถานศึกษาจะต้องทําความ

เข้าใจว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้บุตรหลานได้สืบทอดกิจการของครอบครัว หรือ

ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต ผู้ปกครองจึงต้องการวางพื้นฐานในการศึกษา

ให้แก่บุตรหลานต้ังแต่เด็ก ซึ่งฐานะของครอบครัวมีผลต่อการเลือกสถานศึกษา ดังนั้นราคาค่าเทอม

จึงไม่ควรสูงเกินไป ควรอยู่ในขอบเขตของความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

ของสถานศึกษา ต้นทุนค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย

และมีความเป็นสากล เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างทั่วถึงอีกทาง

หนึ่ง
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บทท่ี 5 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มี

การจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์แยกตามการวิจัยเอกสาร

สําหรับจัดทําประเด็นของตัวชี้วัดเชิงสหสัมพันธ์ของการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่

มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา เพื่อประยุกต์เทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR สําหรับ

พัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 

2 ภาษา และเพื่อจัดทําแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียน

การสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นตอนการกําหนดและเตรียมผู้ให้ข้อมูลหลัก 

2. ขั้นตอนการสัมภาษณ์หรือ EDFR รอบที่ 1 

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

4. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

5. ขั้นตอนการทํา EDFR รอบที่ 2 

6. ขั้นตอนการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) 

7. ขั้นตอนการเขียนภาพอนาคต 

ซึ่งในบทนี้ผู้วิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับคือ สรุปผลการวิจัย การอภิปรา ย

ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะตามลําดับ 

 

ขั้นตอนท่ี 1 

1.1 สรุปผลการวิจัยเอกสาร 

ผู้วิจัยได้ทําการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยได้ดําเนินการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ 

การสืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในเร่ืองอัตมโนทัศน์ของผู้ปกครองที่มีต่อการส่งบุตรหลาน

เข้าเรียน การเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 
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ภาษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งสรุปได้ว่า อัตมโนทัศน์ของผู้ปกครองที่มีต่อการส่งบุตร

หลานเข้าเรียน คือ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ปกครองแต่ละท่าน โดยขึ้นอยู่กับเจตคติ ค่านิยมความ

ปรารถนาแรงจูงใจ และประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต ซึ่งอัตมโนทัศน์เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองใช้ เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตนเอง

และความชื่นชอบของบุตรหลาน   

การเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

มากกว่า  2 ภาษา สถานศึกษาเอกชนมีการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ําเสมอ ที่เห็นได้ชัดคือ ด้าน

หลักสูตรการเรียนการสอน ที่สถานศึกษาเอกชนมีการปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

สังคม จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติที่เข้ามาพํานักในประเทศไทย นักเรียนจะได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม 

และเป็นการวางพื้นฐานด้านภาษา เพื่อนําไปต่อยอดทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นการวัดผลสําเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ในด้าน

ความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการเรียนการสอน โดยวัดผลออกมาในรูปแบบของคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย 

จะทําให้ทราบศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เมื่อได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะทําให้

นักเรียนได้ทราบข้อบกพร่อง ก่อนจะนําไปพัฒนาจุดด้อยของตนเอง เพื่อให้ได้ผลการเรียนที่น่า

พอใจมากขึ้น  

1.2 สรุปผลการถอดเทปสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 

สรุปผลจากการสัมภาษณ์ในด้านปัจจัยนําเข้า จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก มี

ความคิดเห็นสอดคล้องกันในเร่ืองของหลักสูตร คือมีการนําหลักสูตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงใน

ต่างประเทศมาประยุกต์ ในการเรียนการสอน หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

และหลักสูตรที่มีความทันสมัย บุคลากรก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน ผู้ให้ข้อมูลหลักต้องการให้

สถานศึกษา มีครูที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาที่สอน มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตวิทยา

ในการอยู่ ร่วมกับเด็ก ให้คําปรึกษากับเด็กและให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองได้ ในส่วนของ

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ควรมีบรรยากาศในโรงเรียนมีความร่มร่ืน ให้ผู้เรียนมีความต้องการ

ที่จะมาเรียน สถานที่ตั้งไม่อยู่ในที่ชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ์ และ

ห้องเรียนมีอุปกรณ์พร้อมสําหรับการเรียนการสอน และสถานที่ทํากิจกรรมในร่มและกลางแจ้งที่ทํา
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ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเสริมสมรรถนะทางร่างกาย และสุดท้ายสิ่งสนับสนุนอ่ืนที่ทําให้ผู้ให้

ข้อมูลหลักต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาคือการเรียกเก็บค่าเทอมที่ราคาเหมาะสม  

และมีระบบรักษาความปลอดภัย 

สรุปผลจากการสัมภาษณ์ในด้านกระบวนการ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก มี

ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในเร่ืองของการที่สถานศึกษา ในเร่ืองวิธีการสอน สถานศึกษาควรมี

การสอนเป็นขั้นตอนและมีความทันสมัย มีสื่อการสอนที่หลากหลายและมีการใช้เทคโนโลยีร่วม

ด้วย และควรมีการจัดเวลาเรียนแต่ละภาษาอย่างเท่าเทียมกัน เร่ืองกิจกรรม ควรมีการจัดกิจกรรม

บูรณาการกับวิชาที่เรียน เพื่อนันทนาการและกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เร่ืองวิธีการจัดการของสถานศึกษาในส่วนของการเรียนการ

สอน ครูควร มีการเตรียมแผนการสอน มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษามีการบูรณาการความรู้ระหว่างรายวิชาภาษากับวิชาหลักอ่ืน การประเมินผลการเรียน

ด้วยผลงานหรือโครงงานที่เน้นความสร้างสรรค์  และมีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนชัดเจนและ

เป็นสากล 

สรุปผลจากการสัมภาษณ์ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในเร่ืองของ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ที่ผู้เรียนควรมีผลการ

เรียนอยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศ  สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือ

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้มีศิษย์เก่าที่

ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 

1.3 สรุปผลการสกัดแนวโน้มในอนาคตท่ีใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนใน

สถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

สรุปจํานวนแนวโน้มความถี่ของประเด็นแนวโน้มในอนาคตที่ใช้เป็นแนวทางใน

การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ที่ได้

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก สามารถจัดกลุ่มประเด็นแนวโน้มที่มีต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

ในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ทั้งหมด 28 แนวโน้ม ดังนี้ 
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1.3.1 ด้านหลักสูตร ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ หลักสูตรได้รับการ

รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รองลงมาคือ การนําหลักสูตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงใน

ต่างประเทศมาประยุกต์ในการเรียนการสอน และหลักสูตรมีความทันสมัย  

1.3.2 ด้านบุคลากร ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ ครูมีความเชี่ยวชาญตรง

กับวิชาที่สอน รองลงมาคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตวิทยาในการอยู่

ร่วมกับเด็ก ให้คําปรึกษากับเด็ก และให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองได้ ประเด็นที่มีค่าความถี่น้อยที่สุด 

คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบุคลิกภาพดี 

1.3.3 ด้านสภาพแวดล้อม ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ ครูบรรยากาศใน

โรงเรียนมีความร่มร่ืนน่าเรียน รองลงมาคือ สถานทีทํากิจกรรมในร่มและกลางแจ้งที่ทําให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้และเสริมสมรรถนะทางร่างกาย ประเด็นที่มีค่าความถี่น้อยที่สุด คือ สถานที่ตั้งไม่อยู่

ในที่ชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ์และห้องเรียนมีอุปกรณ์ในการ

จัดการเรียนการสอนพร้อม 

1.3.4 ด้านสิ่งสนับสนุน ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ มีระบบรักษาความ

ปลอดภัย รองลงมาคือ การเรียกเก็บค่าเทอมอย่างเหมาะสม 

1.3.5 ด้านวิธีการสอน ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ มีสื่อการสอนที่

หลากหลายและมีการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย  รองลงมาคือ มีการจัดเวลาเรียนแต่ละภาษาอย่างเท่า

เทียมกัน ประเด็นที่มีค่าความถี่น้อยที่สุด คือ มีการสอนเป็นขั้นตอนและมีความทันสมัย 

1.3.6 ด้านกิจกรรม ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ มีการทํากิจกรรมเพื่อ

นันทนาการและกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมบูรณาการกั บ

วิชาที่เรียน ประเด็นที่มีค่าความถี่น้อยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม 

1.3.7 ด้านวิธีการจัดการ ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ มีการบูรณาการ

ความรู้ระหว่างรายวิชาภาษากับวิชาหลักอ่ืน เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รองลงมาคือ มีก าร

เตรียมแผนการสอนประเด็นที่มีค่าความถี่น้อยที่สุด คือ มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

และบุคลากรทางการศึกษา และมีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนชัดเจนและเป็นสากล 
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1.3.8 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ เรียน

สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ รองลงมาคือ ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานของ

ประเทศตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นแนวโน้มที่มีค่าความถี่น้อยที่สุดคือ มีศิษย์เก่า

ที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 

1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ EDFR รอบที่ 2 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น จํานวน 17 คน ผลการวิเคราะห์

แนวโน้มที่เป็นไปได้ของแนวทางการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียน

การสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

1.4.1 ด้านหลักสูตร ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้

ในตั้งแต่ระดับมากและมากที่สุด ได้แก่  

1. หลักสูตรได้รับการยอมรับมาตรฐานจากต่างประเทศ  

2. หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  

3. หลักสูตรมีความทันสมัย  

1.4.2 ด้านบุคลากร ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ใน

ตั้งแต่ระดับมากและมากที่สุด ได้แก่  

1. ครูมีความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาที่สอน  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบุคลิกภาพดี  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตวิทยาในการอยู่

ร่วมกับเด็กให้คําปรึกษากับเด็ก และให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองได้ 

1.4.3 ด้านสภาพแวดล้อม ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาส

เป็นไปได้ในตั้งแต่ระดับมากและมากที่สุด ได้แก่  

1. บรรยากาศในโรงเรียนมีความร่มร่ืนน่าเรียน  

2. สถานที่ตั้งไม่อยู่ในที่ชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น   

3. อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ์ และห้องเรียนมีอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

การสอนพร้อม 
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4) สถานทีทํากิจกรรมในร่มและกลางแจ้งที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ

เสริมสมรรถนะทางร่างกาย 

1.4.4 ด้านสิ่งสนับสนุน ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไป

ได้ในตั้งแต่ระดับมากและมากที่สุด ได้แก่  

1. เรียกเก็บค่าเทอมเหมาะสม 

2. มีระบบรักษาความปลอดภัย 

1.4.5 ด้านวิธีการสอน ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไป

ได้ในตั้งแต่ระดับมากและมากที่สุด ได้แก่  

1. มีการสอนเป็นขั้นตอนและมีความทันสมัย  

2. มีสื่อการสอนที่หลากหลายและมีการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย 

3. มีการจัดเวลาเรียนแต่ละภาษาอย่างเท่าเทียมกัน 

1.4.6 ด้านกิจกรรม ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ใน

ตั้งแต่ระดับมากและมากที่สุด ได้แก่  

1. มีการจัดกิจกรรมบูรณาการกับวิชาที่เรียน 

2. มีการทํากิจกรรมเพื่อนันทนาการและกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

1.4.7 ด้านวิธีการจัดการ ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไป

ได้ในตั้งแต่ระดับมากและมากที่สุด ได้แก่  

1. มีการเตรียมแผนการสอน 

2. มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา 

3. มีการบูรณาการความรู้ระหว่างรายวิชาภาษากับวิชาหลักอ่ืน เช่น 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

4. การประเมินผลการเรียนด้วยผลงานหรือโครงงานที่เน้นความสร้างสรรค์ 

5. มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนชัดเจนและเป็นสากล 

1.4.8 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มี

โอกาสเป็นไปได้ในตั้งแต่ระดับมากและมากที่สุด ได้แก่  
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1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ 

2. ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศตามเกณฑ์ของ

กระทรวง ศึกษาธิการ 

3. ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่

มีชื่อเสียง 

4. ผู้เรียนสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

5. มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 

ขั้นตอนท่ี 2 

2.1 สรุปผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) 

 ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามมาให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ หรือมีความเกี่ยวข้องในด้าน

การจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาจํานวน 3 ท่าน ประเด็นที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

ซึ่งแสดงว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการ

เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา มีดังนี้ 

ด้านหลักสูตร ทุกประเด็นประเด็นที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 เป็นแนวทางที่เหมาะสมใน

การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

ด้านบุคลากร ทุกประเด็นประเด็นที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 เป็นแนวทางที่เหมาะสมใน

การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

ด้านสภาพแวดล้อม ทุกประเด็นประเด็นที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 เป็นแนวทางที่

เหมาะสมในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 

2 ภาษา 

ด้านสิ่งสนับสนุน ทุกประเด็นประเด็นที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 เป็นแนวทางที่

เหมาะสมในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 

2 ภาษา 

ด้านวิธีการสอน ทุกประเด็นประเด็นที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 เป็นแนวทางที่เหมาะสม

ในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 
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ด้านกิจกรรม ทุกประเด็นประเด็นที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 เป็นแนวทางที่เหมาะสมใน

การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

ด้านวิธีการจัดการ ทุกประเด็นประเด็นที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 เป็นแนวทางที่

เหมาะสมในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 

2 ภาษา 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทุกประเด็นประเด็นที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 เป็น

แนวทางที่เหมาะสมในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบมากกว่า 2 ภาษา 

2.2 สรุปผลการสังเคราะห์ขึ้นรูปเป็นเกณฑ ์

การสังเคราะห์ขึ้นรูปเป็นเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชน ที่มี

การจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ด้านท่ี 1 หลักสูตร 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าด้านหลักสูตรมีเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกเรียน

ในสถานศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา จําแนกตามประเด็นย่อย 

ดังนี้ 1) มีการนําหลักสูตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศมาประยุกต์ในการเรียนการสอน  

เพื่อให้หลักสูตรมีความเป็นสากลมากขึ้น ง่ายต่อการเทียบโอนไปเรียนต่างประเทศ  2) หลักสูตร

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถย้ายไปเรียนยังสถานศึกษาอ่ืน

ภายในประเทศได้ 3) หลักสูตรมีความทันสมัย ทันต่อกระแสสังคมในปัจจุบันที่มีการรับเอา

วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามากกว่าในอดีต 

ด้านท่ี 2 บุคลากร 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าด้านบุคลากร มีเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกเรียน

ในสถานศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา จําแนกตามประเด็นย่อย 

ดังนี ้1) ครูมีความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาที่สอน ผู้ปกครองจะเกิดความเชื่อมั่นว่าความรู้ที่ถูกถ่ายทอด

มาจากครูผู้สอนนั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบุคลิกภาพดี เป็น

แบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ทั้งในเร่ืองกิริยามารยาท การแต่งกาย การวางตัว ซึ่งนักเรียนต้องดู
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ตัวอย่างจากครูอย่างแน่นอน 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตวิทยาในการอยู่

ร่วมกับเด็ก ให้คําปรึกษากับเด็ก และให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองได้  

ด้านท่ี 3 สภาพแวดล้อม 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าด้านสภาพแวดล้อม มีเกณฑ์ในการตัดสินใจ

เลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา  จําแนกตาม

ประเด็นย่อย ดังนี้ 1) บรรยากาศในโรงเรียนมีความร่มร่ืนน่าเรียน บรรยากาศที่ดีจะส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง เมื่อนักเรียนรู้สึกสบายเมื่ออยู่ในโรงเรียน จะทําให้เกิดความรู้สึกอยาก

เรียน 2) สถานที่ตั้งไม่อยู่ในที่ชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น เพราะจะทําให้เสียเวลาในการเดินทาง

รับ ส่งนักเรียน และเสียสุขภาพจิต 3) อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ์ และห้องเรียนมีอุปกรณ์ในการ

จัดการเรียนการสอนพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน4) สถานที่ทํากิจกรรมในร่มและกลางแจ้งที่

ทําให้เกิดการเรียนรู้และสมรรถภาพทางร่างกาย เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง 

เมื่อเรียนแล้วต้องมีเวลาพักทํากิจกรรมส่วนตัวเพื่อเสริมสร้างทักษะและสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ 

ด้านท่ี 4 สิ่งสนับสนุน 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าด้านสิ่งสนับสนุน มีเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือก

เรียนในสถานศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา จําแนกตามประเด็น

ย่อย ดังนี้ 1) เรียกเก็บค่าเทอมเหมาะสม ค่าเทอมจะต้องมีราคาสมเหตุสมผลกับปัจจัยที่มีใน

สถานศึกษา หากค่าเทอมราคาสูงเกินไป ผู้ปกครองจะเลือกสถานศึกษาอ่ืนที่มีปัจจัยใกล้เคียงกัน แต่

มีราคาค่าเทอมที่ถูกกว่า 2) มีระบบรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยต่อบุตรหลานเป็นสิ่งที่

ผู้ปกครองให้ความสําคัญมาก เมื่อผู้ปกครองมั่นใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนแล้ว สถานศึกษาต้องดูแล

ผู้เรียนเป็นอย่างดีเท่ากับที่ผู้ปกครองดูแลมาตลอด 

ด้านท่ี 5 วิธีการสอน 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าด้านวิธีการสอน มีเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือก

เรียนในสถานศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา จําแนกตามประเด็น

ย่อย ดังนี้ 1) มีการสอนเป็นขั้นตอนและมีความทันสมัย เป็นสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนการสอน 

การสอนแบบเป็นขั้นตอน จะทําให้ผู้เรียนค่อย ๆ ซึมซับความรู้แบบเป็นค่อยเป็นค่อยไป 2) มีสื่อ

การสอนที่หลากหลายและมีการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มีความ
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สนใจกับบทเรียน จะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ 3) มีการจัดเวลาเรียนแต่ละภาษาอย่างเท่าเทียมกัน 

ผู้เรียนจะได้วัดความชอบของตนเองว่าชอบภาษาใด เพื่อจะได้ส่งเสริมทักษะของตนเองได้อย่าง

เต็มที่ 

ด้านท่ี 6 กิจกรรม 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าด้านกิจกรรม มีเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกเรียน

ในสถานศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา จําแนกตามประเด็นย่อย 

ดังนี้ 1) มีการจัดกิจกรรมบูรณาการกับวิชาที่เรียน เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าวิชาที่เรียนอยู่นั้นสามารถ

ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 2) มีการทํากิจกรรมเพื่อนันทนาการ สถานศึกษาควร

จัดทํากิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กผ่อนคลายจากการเรียนภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 3) มี

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  เมื่อเรียนภาษาแล้ว ก็ควรจะเรียนรู้

วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆไปด้วย 

ด้านท่ี 7 วิธีการจัดการ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าด้านวิธีการจัดการ มีเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือก

เรียนในสถานศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา จําแนกตามประเด็น

ย่อย ดังนี ้1) มีการเตรียมแผนการสอน การวางแผนการสอนสะท้อนให้เห็นความใส่ใจในการสอน

ของครู 2) มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ในการสอนของครู และปรับปรุงหลักสูตรวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3) มีการบูรณาการความรู้

ระหว่างรายวิชาภาษากับวิชาหลักอ่ืน เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 4) มีการประเมินผลการเรียน

ด้วยผลงานหรือโครงงานที่เน้นความคิดสร้างสรรค์  ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในการสร้าง

ผลงานของตนเองอย่างไม่มีขีดจํากัด 5) มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนชัดเจนและเป็นระบบสากล 

เพราะการประเมินต้องมีความเที่ยงตรง มีเกณฑ์ให้เห็นชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความลําเอียงในการ

วัดผล 

ด้านท่ี 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าด้านวิธีการจัดการ มีเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือก

เรียนในสถานศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา จําแนกตามประเด็น

ย่อย ดังนี ้1) ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ จากความรู้ที่ได้จากสถานศึกษา 2) ผู้เรียนมี
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ผลการเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิ การ 3) ผู้ เรียน

สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง  4) ผู้เรียนสามารถนํา

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการสอนของสถานศึกษา

และ 5) มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจ

ให้แก่ผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาอีกด้วย 

 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยปรากฏว่า การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการ

เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาสอดคล้องกับงานวิจัยของพรกมล ลีภักดิ์ปรีดาและไกรชิต สุตะ

เมือง (2555) ว่าปัจจัยด้านทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษมีความสําคัญต่ออนาคตบุตรหลานที่จะ

สามารถปรับตัวด้านการสื่อสารได้เมื่ออยู่ต่างประเทศ และโรงเรียนจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก

ครบครันและให้ความสําคัญกับสื่อการสอนที่ใช้เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  

ผู้ปกครองในปัจจุบันเร่ิมมีความสนใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษาหรือมากกว่า 2 ภาษา เพราะ เนื่องจากจะเป็นเส้นทางที่จะนําไปสู่

การเรียนการสอนในอนาคต โดยผู้ปกครองที่นําบุตรหลานเข้ามีเรียนนั้นย่อมมีความคาดหวังที่จะ

ให้บุตรหลานนั้น ได้มีการสื่อสารหรือใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นยํา และกล้าที่จะสื่อสารกับ

ชาวต่างชาติได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ชัยสิทธิ์ ตั้งธงทองกุล (2553) อธิบายว่า โรงเรียนที่มีการ

จัดการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ได้กลายเป็นเส้นทางการพัฒนาของ

สถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองที่ส่งลูกเข้าเรียนมากกว่าหลักสูตรปกติ 

โดยมีความมุ่งหวังจะให้บุตรหลานได้ทักษะภาษาอังกฤษจากอาจารย์เจ้าของภาษา รวมไปถึงความ

กล้าแสดงออก แต่โรงเรียนสองภาษาบางแห่งยังประสบปัญหา ผลยังไม่เป็นที่พอใจ และไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นที่

สอดคล้องกันและมีความเป็นไปได้มากที่สุดในแต่ละด้านดังนี้  

ด้านอัตมโนทัศน์ของผู้ปกครอง ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ ฐานะครอบครัว

และสนับสนุนตามความต้องการของบุตรหลาน ด้านนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ผู้ปกครองจะ

ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกเรียนสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนมากกว่า 2 
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ภาษา เพราะว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะต้องทําการค้นหาก่อนว่าบุตรหลานของตนเองมีความชอบ

หรือสนใจในด้านใด จากนั้นจึงจะทําการสนับสนุนตามความต้องการของบุตรหลานเป็นหลัก และ

ฐานะครอบครัวก็นับเป็นเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่ผู้ปกครองจะใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจใน

การเรียนสถานศึกษา เพราะว่าการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษานั้น มักจะมีค่าเทอม

หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่อนข้างสูง เนื่องจากครูผู้สอนจะเป็นเจ้าของภาษาที่มาทําการสอนให้กั บ

นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนี ขันคํา  (2557) เร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการที่มี

ผลต่อผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษาในจังหวัดเชียงใหม่ ว่าปัจจัยด้าน

ราคาที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนมากที่สุดคือ ค่าเทอมที่มีความเหมาะสม รองลงมาคือมีควา ม

ยืดหยุ่นในการชําระเงิน   

ด้านความต้องการที่มีต่อสถานศึกษา ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ  ระบบการ

รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ซึ่งนับว่าระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนนั้นเป็น

ปัจจัยที่สําคัญเป็นอย่างมากที่ผู้ปกครองนํามาใช้ในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา เนื่ องจาก เด็ก

จะต้องใช้เวลาในการอยู่โรงเรียนประมาณ 6-7 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นผู้ปกครองจะต้องคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของบุตรหลานเป็นอย่างมาก ถ้าโรงเรียนมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีผู้ปกครองจะ

มีความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ซึ่งในปัจจุบันระบบการรักษาความปลอดภัยจึงเป็น

เกณฑ์สําคัญที่ผู้ปกครองใช้ในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยนั้นมีความสอดคล้องกับ

งานวิจัยของรัตนา ยั่งยืน (2555) ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในส่งบุตรหลานเข้า

เรียนเป็นนักเรียนประจําของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสถานศึกษา 

รองลงมาคือ ด้านระเบียบวินัย ด้านความปลอดภัย ด้านการเรียนรู้ และด้านสังคม โดยปัจจัยที่มีผล

ต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นนักเรียนประจําของโรงเรียนอัสสัมชัญ

ศรีราชาอยู่ในระดับมากที่สุดคือ โรงเรียนมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม รองลงมา คือ การ

ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปเรียน   

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเจนเนตร คุยสี  (2556) เกี่ยวกับปัจจัย

ที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาของผู้ปกครองตําบลท่าฬ่อ อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง คิอ ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัย

ด้านชื่อเสียงของโรงเรียน ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย และปัจจัยด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เน้นการ
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เรียนแบบสองภาษาและสอนภาษาที่สามเพิ่มเติมให้แก่นักเรียน และปัจจัยด้านอาคาร สถานที่

ตามลําดับ  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือทักษะการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ภาษาต่างประเทศ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน

การสอนภาษานั้น ย่อมมีความคาดหวังที่จะให้บุตรหลานของตนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและแม่นยํา สามารถกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติ

ได้  

หากนําผลการศึกษาแต่ละด้านของการตัดสินใจเลือกเรียนสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาที่ศึกษาไว้นั้น สรุปเป็นแนวทางแต่ละด้านได้ดังนี้ 

1.ด้านปัจจัยนําเข้า ผู้ประกอบการควรคํานึงถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา ที่จะต้องมีความชัดเจน เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจที่ตรงกันกับสถานศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษาและครูจะต้องมีความเชี่ยวชาญ มีบุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดีกับ

ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งสิ่งนี้จะสร้างความประทับใจแรกเร่ิมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเร่ืองตําแหน่ง

ที่ตั้งของโรงเรียนที่จะต้องมีความสะดวกในการเดินทาง มีสถานที่สําหรับให้นักเรียนทํากิจกรรม มี

ความร่มร่ืน และการรักษาความปลอดภัยที่ดี  

2. ด้านกระบวนการ ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่า วิธีการสอนให้เด็กเข้าใจเนื้อหาและ

สมารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นสิ่งสําคัญ การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ

วัฒนธรรมเพื่อเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการเตรียมแผนการสอนและมีสื่อการสอนที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของนักเรียน ต้องมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ มีการประเมินผลการเรียนจากผลงาน ของ

นักเรียนและมีเกณฑ์การวัดผลที่เป็นมาตรฐานสากล เกิดการยอมรับผลการประเมินด้านการศึกษา

ร่วมกัน 

3.ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผู้ปกครองต่างมีความคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับความ

คาดหวังต่อผลที่จะได้รับจากการส่งบุตรหลานเข้าเรียนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

มากกว่า 2 ภาษา ว่าผู้เรียนจะสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว มีผลการเรียนนะ

ดับที่ผ่านเกณฑ์ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วย
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สนับสนุนให้สถานศึกษามีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้ปกครอง ในปัจจุบัน 

สรุปได้ว่าแนวทางในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

มากกว่า 2 ภาษานั้น ผู้ปกครองจะทําการตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์ในหลาย ๆ ด้านเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจและสิ่งที่สําคัญก็เพื่อที่จะให้บุตรหลานของตนได้รับการเรียนการสอนที่ดีที่ สุดและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งครูผู้สอนครูผู้สอนจะต้องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียน

การสอนที่หลากหลาย สร้างสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการ

จัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจ โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่ง

อนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับเข้าถึงเพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารการจัดการ

เรียนรู้แนวใหม่ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง (แสงรุ้ง  พูลสุวรรณ, 

2554) 

ดังนั้นการที่ผู้ปกครองจะตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบมากกว่า 2 ภาษา ให้บุตรหลานนั้นจะต้องใช้เกณฑ์ในหลาย ๆ ด้านประกอบการตัดสินใจ ทั้ง

ด้านอัตมโนทัศน์ของผู้ปกครอง ซึ่งจะต้องคํานึงถึงความต้องการหรือความสนใจของบุตรหลาน 

ฐานะครอบครัว และการปลูกฝังให้บุตรหลานเห็นความสําคัญของการศึกษา ด้านความต้องการที่มี

ต่อสถานศึกษา จะต้องคํานึงถึงการมีนโยบายหรือแนวทางการเรียนการสอนที่ชัดเจน  มีสื่อการสอน

ที่แปลกใหม่เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน   บุคลากรมีบุคลิกภาพดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และระบบการรักษาความปลอดภัย  และด้านผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา จะต้องคํานึงถึงการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาต่างประเทศ   ผ่านการประเมินผลการศึกษาในแต่ละระดับชั้น และโอกาสที่กว้างขวางในการ

ประกอบอาชีพ จะต้องพิจารณาทั้ง 3 ด้านไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งถ้าผู้ปกครองใช้เกณฑ์ต่างๆ นี้ไว้เป็น

แนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

มากกว่า 2 ภาษา จะส่งผลให้ความต้องการของผู้ปกครองและนโยบายของโรงเรียนเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันตามที่ผู้ปกครองต้องการและเป็นประโยชน์ต้องบุตรหลานของตนมากที่สุดทําให้

บุตรหลานเรียนอย่างมีความสุขและได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน
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ภาพที่ 14 สรุปแนวทางการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ด้านหลักสูตร 

สถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 

ภาษา 

ด้านหลักสูตร หลักสูตรได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรมีความทันสมัย 

มีการนําหลักสูตรจากสถาบันที่มี
ชื่อเสียงในต่างประเทศมาประยุกต์

ในการเรียนการสอน 
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ภาพที่ 15 สรุปแนวทางการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ด้านบุคลากร 

 

สถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 

ภาษา 

ด้านบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
บุคลิกภาพดี 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมนุษย
สัมพันธ์ดี มีจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกับ

เด็ก ให้คําปรึกษากับเด็ก และให้
คําแนะนําแก่ผู้ปกครองได้ 

ครูมีความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาที่สอน 
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ภาพที่ 16 สรุปแนวทางการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ด้านสภาพแวดล้อม 

สถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 

ภาษา 

ด้านสภาพแวดล้อม สถานที่ตั้งไม่อยู่ในที่ชุมชนที่มี
การจราจรหนาแน่น   

อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ์ และ
ห้องเรียนมีอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

การสอนพร้อม 

บรรยากาศในโรงเรียนมีความร่มร่ืน
น่าเรียน 
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ภาพที่ 17 สรุปแนวทางการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ด้านสิ่งสนับสนุน 

 

สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

ด้านสิ่งสนับสนุน 

มีระบบรักษาความปลอดภัย 

เรียกเก็บค่าเทอมเหมาะสม 
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ภาพที่ 18 สรุปแนวทางการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ด้านวิธีการสอน 

สถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 

ภาษา 

ด้านวิธีการสอน 

มีส่ือการสอนที่หลากหลายและมี
การใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย 

มีการสอนเป็นขัน้ตอนและมีความทันสมัย 
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ภาพที่ 19 สรุปแนวทางการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ด้านกิจกรรม 

 

สถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 

ภาษา 

ด้านกิจกรรม 

มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรอื
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

มีการจัดกิจกรรมบรูณาการกับวิชาที่เรียน 

  101 



103 
 

 

 

 

ภาพที่ 20 สรุปแนวทางการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ด้านวิธีการจัดการ 

สถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 

ภาษา 

ด้านวิธีการจัดการ 

มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

มีการเตรียมแผนการสอน 

มีการบูรณาการความรู้ระหว่าง
รายวิชาภาษากับวิชาหลักอื่น 

การประเมินผลการเรียนด้วย
ผลงานหรือโครงงานที่เน้น

ความสร้างสรรค์ 
มีเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียนชัดเจนและเป็นสากล 
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ภาพที่ 21 สรุปแนวทางการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มช่ืีอเสียง 

ผู้เรียนสามารถนําความรู้
มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพ 

สถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 

ภาษา 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา 

ผู้เรียนมผีลการเรียนอยู่ในระดบัมาตรฐานของ
ประเทศตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการศึกษา 

ผู้เรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้ 
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าการพัฒนาหรือปรับปรุงสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียน

การสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ควรมุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ซึ่งจะ

พิจารณาจากด้านหลักสูตร สถานศึกษาควรมีการนําหลักสูตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ

มาประยุกต์ในการเรียนการเรียนต่างประเทศ ที่สําคัญหลักสูตรจะต้องได้รับการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นหลักสูตรทีมีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และสุดท้าย

หลักสูตรต้องมีความทันสมัยทันต่อกระแสสังคมในปัจจุบันที่กระแสวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามี

บทบาทมากขึ้นตามลําดับ 

ด้านบุคลากร สถานศึกษาจะต้องจ้างครูมีความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาที่สอน มีครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีบุคลิกภาพดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองว่า ความรู้ที่ถูกถ่ายทอด

มาจากครูผู้สอนนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ นอกจากนั้นครูและ

บุคลากรทางการศึกษาควรมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกับเด็ก ให้คําปรึกษากับเด็ก 

และให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองได้  

ด้านสภาพแวดล้อม สถานศึกษาจะต้องสถานที่ตั้งไม่อยู่ในที่ชุมชนที่มีการจราจร

หนาแน่น สะดวกต่อการเดินทาง สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้มีความร่มร่ืน อาคารเรียนมีสภาพ

สมบูรณ์ และห้องเรียนมีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และต้องมีสถานที่ทํากิจกรรมในร่ม

และกลางแจ้งที่นักเรียนทําให้เกิดการเรียนรู้และสมรรถภาพทางร่างกาย  

ด้านสิ่งสนับสนุน สถานศึกษาควรเรียกเก็บค่าเทอมอย่างเหมาะสม ค่าเทอมจะต้องมี

ราคาสมเหตุสมผลกับปัจจัยที่มีในสถานศึกษา และต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยคอยดูแลทางเข้าออกสถานศึกษา และบริเวณโดยรอบของสถานศึกษา  

ด้านวิธีการสอน ครูควรมีการสอนเป็นขั้นตอนและมีความทันสมัย ให้ผู้เรียนค่อย ๆ ซึม

ซับความรู้แบบเป็นค่อยเป็นค่อยไป  ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและมีการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย

และมีการจัดเวลาเรียนแต่ละภาษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ความสําคัญกับทุกภาษา 

ด้านกิจกรรม สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการกับวิชาที่เรียน ให้ผู้เรียนรู้จัก

ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัน มีการทํากิจกรรมเพื่อนันทนาการ เพื่อให้เด็กผ่อน
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คลายจากการเรียนภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม  

ด้านวิธีการจัดการ ครูควรมีการเตรียมแผนการสอนก่อนที่เข้าสู่ชั่วโมงการสอนจริง ได้

ทดลองใช้แผนการสอน และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับเด็กแต่ละระดับ มีการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอนของครู และ

ปรับปรุงหลักสูตรวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ควรมีการบูรณาการความรู้ระหว่างรายวิชาภาษา

กับวิชาหลักอื่น เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มีการประเมินผลการเรียนด้วยผลงานหรือโครงงาน

ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ และต้องมีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนชัดเจนและเป็นระบบสากล ที่

ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผู้ปกครองมีความคาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศได้ จากความรู้ที่ได้จากสถานศึกษา มีผลการเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานของ

ประเทศตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งเป็น

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการสอนของสถานศึกษานําความรู้ที่ได้ศึกษามาสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ

มัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งหากสถานศึกษามีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในการ

ประกอบอาชีพ จะเป็นปัจจัยที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ในการทําวิจัยคร้ังต่อไป อาจจะมีการระบุเขตพื้นที่ที่ต้องการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจง 

เพื่อทําการเปรียบเทียบว่าผู้ปกครองที่อยู่ในถิ่นฐานที่แตกต่างกัน มีความต้องการที่แตกต่างกันหรือ

ตรงกันอย่างไร นอกจากนั้นสถานศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยยังมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่ม

ขึ้นมาเร่ือย ๆ หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวความคิดเกี่ยวกับภาษาที่ผู้ปกครองเห็น

ความสําคัญในปัจจุบันนี้คือ ภาษาจีน อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ดังนั้นจึงมีหลายประเด็นที่

น่าสนใจเกี่ยวสถานศึกษาที่ เน้นการสอนภาษา เพื่อจะได้นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

สถานศึกษาของตนให้ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองได้ดีมากขึ้นด้วย 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (EDFR รอบที่1) 

“การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชน 

ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา” 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1ชื่อ-สกุล

............................................................................................................................................. 

1.2 อาชีพ/ตําแหน่ง 

………………………………………………………………………….…………………. 

ตอนท่ี 2 แนวทางในการสัมภาษณ์ 

1. ด้านอัตมโนทัศน์ของครอบครัว  

1.1 ท่านวางเป้าหมายทางการศึกษาของบุตรหลานไว้อย่างไร 

1.2 ฐานะและอาชีพของท่านมีผลต่อการเลือกโรงเรียนให้แก่บุตรหลานหรือไม่ 

1.3 ภาษาที่ 3 ที่สําคัญในปัจจุบันคือภาษาอะไร เพราะเหตุใด 

2. ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

มากกว่า 2 ภาษา (School) 

2.1 สภาพแวดล้อมที่ควรมีภายในสถานศึกษา 

2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา 

2.3 ท่านคาดหวังเกี่ยวกับหลักสูตรของสถานศึกษาไว้อย่างไร 

2.4 บุคลากรของสถานศึกษาควรเป็นอย่างไร 

2.5 กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนควรเป็นอย่างไร 

2.6 การรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา จําเป็นหรือไม่ อย่างไร 
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3. ด้านผลลัพธ์  

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่ผู้ปกครองคาดหวัง 

3.2 ความคาดหวังให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมากกว่า 2 ภาษาในระดับที่

สูงขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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แบบสอบถามการวิจัยอนาคต (EDFR รอบ 2) 

แนวทางการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 

ภาษา 

 

แบบสอบถามชุดนี้สร้างขึ้นจากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก เกี่ยวกับแนวโน้มที่จะใช้เป็นแนวทางในการ

ตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า  2 ภาษา ที่มีความเป็นไปได

และพึงประสงค์ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักไดประเมินว่า แนวโน้มแต่ละด้านมีความ

เป็นไปไดมากนอ้ยเพียงใด และแนวโน้มดังกล่าวนั้น พึงประสงค์หรือไมพึงประสงค์โดยแบ่งแบบสอบถามชุดนี้

ออกเป็น 2 ตอน ไดแก่ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. แนวโน้มในอนาคต ที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบมากกว่า 2 ภาษา ในด้านต่าง ๆ  

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับท่านในช่องว่าง 

1. เพศ …………………..…………… 

2. อายุ ……………..……………… ปี 

3. วุฒิการศึกษา …………………………………………………….……… 

4.  รายได้ต่อเดือน ……………………………………………………. บาท 

ตอนท่ี 2 แนวโน้มในอนาคตท่ีใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนท่ีมี

การจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

ค าชี้แจง 1.  ให้ท่านประเมินความเป็นไปได้ของแนวโน้มแต่ละด้านและท าเคร่ืองหมาย 

 ในช่องตัวเลือกท่ีตรงกับระดับการประเมินของท่าน โดยให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

1 หมายถึง ประเด็นที่จะเป็นแนวโน้มของการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาได้น้อยที่สุด 
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2 หมายถึง ประเด็นที่จะเป็นแนวโน้มของการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาได้น้อย 

3 หมายถึง ประเด็นที่จะเป็นแนวโน้มของการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาได้ปานกลาง 

4 หมายถึง ประเด็นที่จะเป็นแนวโน้มของการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาได้มาก 

5 หมายถึง ประเด็นที่จะเป็นแนวโน้มของการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษาได้มากที่สุด 

2. โปรดให้ค าตอบว่าภาพอนาคตของแนวโน้มในแต่ละด้าน เป็นสิ่งท่ีพึง
ประสงค์หรือไมพึงประสงค์โดยท าเครือ่งหมาย  ในช่องใดช่องหนึ่ง 
A หมายถึง เป็นแนวทางในการนําไปสู่การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 
B หมายถึง ไม่เป็นแนวทางในการนําไปสู่การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

แนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนใน

สถานศึกษาเอกชนที่มกีารจัดการเรียน

การสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

แนวโน้มที่จะเกิดขึน้ 
หรือเป็นจริง 

(เลือกได้ 1 ช่อง) 

ภาพอนาคต 
(เลือกได ้
 1 ช่อง) 

เหตุผล 
(ถ้ามี) 

1 2 3 4 5 A B 

1.หลักสูตร 
1.1 มีการนําหลักสูตรจากสถาบันที่มี
ช่ือเสียงในต่างประเทศมาประยุกต์ในการ
เรียนการสอน 

        

1.2 หลักสูตรได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

        

1.3 หลักสูตรมีความทันสมัย         

2.บุคลากร 
2.1 ครูมีความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาที่สอน         

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
บุคลิกภาพดี  
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แนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนใน

สถานศึกษาเอกชนที่มกีารจัดการเรียน

การสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

แนวโน้มที่จะเกิดขึน้ 
หรือเป็นจริง 

(เลือกได้ 1 ช่อง) 

ภาพอนาคต 
(เลือกได้  
1 ช่อง) 

เหตุผล 
(ถ้ามี) 

1 2 3 4 5 A B  

2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมนุษย
สัมพันธ์ดี มีจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกับเด็ก 
ให้คําปรึกษากับเด็ก และให้คําแนะนําแก่
ผู้ปกครองได้ 

        

3.สภาพแวดล้อม 
3.1 บรรยากาศในโรงเรียนมีความร่มรื่น
น่าเรียน  

        

3.2 สถานที่ตั้งไม่อยู่ในที่ ชุมชนที่มี
การจราจรหนาแน่น   

        

3.3 อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ์ และ
ห้องเรียนมีอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนพร้อม 

        

3.4 สถานทีทํากิจกรรมในร่มและ
กลางแจ้งที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และเสริมสมรรถนะทางร่างกาย 

        

4.สิ่งสนับสนุน 

4.1 เรียกเกบ็ค่าเทอมเหมาะสม         

4.2 มีระบบรักษาความปลอดภัย          

5.วิธีการสอน  

5.1 มีการสอนเป็นขั้นตอนและมีความ
ทันสมัย  

         

5.2 มีส่ือการสอนที่หลากหลายและมีการ
ใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย 

         

5.3 มีการจัดเวลาเรียนแต่ละภาษาอย่าง
เท่าเทียมกัน 
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แนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนใน

สถานศึกษาเอกชนที่มกีารจัดการเรียน

การสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

แนวโน้มที่จะเกิดขึน้ 
หรือเป็นจริง 

(เลือกได้ 1 ช่อง) 

ภาพอนาคต 
(เลือกได้  
1 ช่อง) 

เหตุผล 
(ถ้ามี) 

 

 1 2 3 4 5 A B   

6.กิจกรรม  

6.1 มีการจัดกิจกรรมบูรณาการกับวิชาที่
เรียน 

         

6.2 มีการทํากิจกรรมเพื่อนันทนาการและ
กิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 

         

6.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

         

7.วิธีการจัดการ  

7.1 มีการเตรียมแผนการสอน          

7.2 มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา 

         

7.3 มีการบูรณาการความรู้ระหว่าง
ร า ย วิ ช า ภ า ษ า กั บ วิ ช า ห ลั ก อื่ น  เ ช่ น 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

         

7.4 การประเมนิผลการเรียนด้วยผลงาน
หรือโครงงานทีเ่นน้ความสร้างสรรค์ 

         

7.5 มีเกณฑก์ารประเมินผลการเรยีน
ชัดเจนและเปน็สากล 

         

8.ผลลัพธ ์  

8.1 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ส่ื อ ส า ร
ภาษาต่างประเทศได้ 

         

8.2 ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับ
มาตรฐานของประเทศตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

         

8.3 ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มี
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ช่ือเสียง 

แนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนใน

สถานศึกษาเอกชนที่มกีารจัดการเรียน

การสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

แนวโน้มที่จะเกิดขึน้ 
หรือเป็นจริง 

(เลือกได้ 1 ช่อง) 

ภาพอนาคต 
(เลือกได้  
1 ช่อง) 

เหตุผล 
(ถ้ามี) 

 

1 2 3 4 5 A B  

8.4 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู้ ม า
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

         

8.5 มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ 
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แบบวัดความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 

แนวทางการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชนท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

แบบมากกว่า 2 ภาษา 

 

 ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี …….  

แนวทางการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชน การพิจารณา 

+1 0 -1 
1.หลักสูตร 

1.1 มีการนําหลักสูตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศมาประยุกต์ในการ
เรียนการสอน 

   

1.2 หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
1.3 หลักสูตรมีความทันสมัย    

2.บุคลากร 
2.1 ครูมีความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาที่สอน    
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบุคลิกภาพดี     
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกับ
เด็ก ให้คําปรึกษากับเด็ก และให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองได้ 

   

3. สภาพแวดล้อม 
3.1 บรรยากาศในโรงเรียนมีความร่มรื่นน่าเรียน     
3.2 สถานที่ตั้งไม่อยู่ในที่ชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น      
3.3 อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ์ และห้องเรียนมีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนพร้อม 

   

3.4 สถานทีทํากิจกรรมในร่มและกลางแจ้งที่ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเสริม
สมรรถนะทางร่างกาย 

   

4. สิ่งสนับสนนุ 
4.1 เรียกเก็บค่าเทอมเหมาะสม    
4.2 มีระบบรักษาความปลอดภัย    
5.วิธีการสอน 
5.1 มีการสอนเป็นขั้นตอนและมคีวามทันสมัย     
5.2 มีส่ือการสอนที่หลากหลายและมีการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย    
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แนวทางการตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชน การพิจารณา 

+1 0 -1 
5.3 มีการจัดเวลาเรียนแต่ละภาษาอย่างเท่าเทียมกัน    
6. กิจกรรม 
6.1 มีการจัดกิจกรรมบูรณาการกับวิชาที่เรียน    
6.2 มีการทํากิจกรรมเพื่อนันทนาการและกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน    
6.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม    
7. วิธีการจัดการ 
7.1 มีการเตรียมแผนการสอน    
7.2 มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา    
7.3 มีการบูรณาการความรู้ระหว่างรายวิชาภาษากับวิชาหลักอื่น เช่น 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

   

7.4 การประเมนิผลการเรียนด้วยผลงานหรือโครงงานที่เน้นความสร้างสรรค์    
7.5 มีเกณฑก์ารประเมินผลการเรยีนชัดเจนและเป็นสากล    
8.ผลลัพธ ์
8.1 ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้    
8.2 ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

   

8.3 ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียง 

   

8.4 ผู้เรียนสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้    
8.5 มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ    
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก 

และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักสัมภาษณ์การตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษาเอกชน 
ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบมากกว่า 2 ภาษา 

ท่ี ชื่อ – สกุล วันท่ีสัมภาษณ์ วันท่ีแจกแบบสอบถาม 

1 นางศุภกร  นํ้าใจดี 12 มีนาคม 2559 25 มีนาคม 2559 

2 นางกุลชลี  ลาวัณยากุล 18 กุมภาพันธ์2559 26 มีนาคม 2559 

3 นางอรุณี    ลาวัณยากุล 18 กุมภาพันธ์ 2559 26 มีนาคม 2559 

4 นางสาวธนาพร  อินสว่าง 24 กุมภาพันธ์ 2559 26 มีนาคม 2559 

5 นางสาวเบญจา  เอกนิรันดร์ 20 กุมภาพันธ์ 2559 28 มีนาคม 2559 

6 นางสาวดวงแก้ว  งามเกตุสุข 12 มีนาคม 2559 26 มีนาคม 2559 

7 นางตวงพจน์   รู้รอบดี 13 มีนาคม 2559 25 มีนาคม 2559 

8 นางสาวกนกวรรณ   เทพณรงค์ 13 มีนาคม 2559 25 มีนาคม 2559 

9 นางสาวนริศา  สิทธิรัตน์ 2 มีนาคม 2559 28 มีนาคม 2559 

10 นางอารยา  ธนะวัฒนานนท์ 2 มีนาคม 2559 28 มีนาคม 2559 

11 นายยุทธนา  บวรวัฒนาชัย   2 มีนาคม 2559 25 มีนาคม 2559 

12 นางสาววราภัสร์  ภูวพัชรีรัตน์   3 มีนาคม 2559 28 มีนาคม 2559 

13 นางสาวอรุณศจี  แซ่เบ๊ 3 มีนาคม 2559 28 มีนาคม 2559 

14 นายวุฒินนท์   ทวีเศรษฐ 13 มีนาคม 2559 25 มีนาคม 2559 

15 นางสาวอรอุมา   มาลัยสวรรค์ 4 มีนาคม 2559 28 มีนาคม 2559 

16 นางสาวประสุดา   จันทร์มั่น 24 กุมภาพันธ์ 2559 26 มีนาคม 2559 

17 นางสาวธัญธวัล  เหมทานนท์ 3 มีนาคม 2559 28 มีนาคม 2559 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  

(Index Of Item Objective Congruence : IOC) 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 

1. นางสาววันวิสาข์ เรืองปานกัน ฝ่ายวิชาการ(ทะเบียนวัดผล) 

2. นางสาวสมหญิง  เพ็ชรรัตน์ ครู 

3. นางสาวจิราพร รุ่งอร่าม ครู 
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ภาคผนวก ค 

ภาพประกอบ 
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล  

ที่อยู่ 

อาชีพ 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2557 

 

พ.ศ. 2557 

 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2557 - 2559 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 

 

 

นางสาวเมศินี คูประชามิตร 

952 หมู่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 

ข้าราชการ 

 

สําเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

โรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตําแหน่งครู 

สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน จังหวัดนครปฐม ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ 

กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 
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