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การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน 
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่ 

Guardians’decision to enroll their children in Mini-Chinese-Thai Program                
at Chongfah Sinseung Wanichbamrung School, Chiang Mai Province 

 
 

วีระ  แสงแก้ว* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียน

ทดลองสองภาษา ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่  ปี
การศึกษา  2555  จ านวน 75 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ  ผลการวิจัยพบว่าการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง
วาณิชบ ารุง จังหวัดเชียงใหม่ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนของครู ด้านสภาพครอบครัวและแนวโน้มอนาคต และด้านวัฒนธรรมของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ โดยการ
จัดเรียงอันดับสูงสุดจ านวน 5 อันดับ พบว่า  อันดับ 1 คือ ครูผู้สอนภาษาจีนใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอน  
ซึ่งอยู่ในด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู อันดับ  2 คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครู
เจ้าของภาษา อันดับ 3 คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านภาษาจีนให้แก่นักเรียน 
อันดับ 4  คือ จัดครูประจ าชั้นและครูผู้ช่วยได้เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนภายในห้องเรียนโดยอันดับ 2-4 อยู่ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน และอันดับ  5  คือ โอกาสทางหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพในอนาคตของ
นักเรียน ซึ่งอยู่ในด้านสภาพครอบครัวและแนวโน้มอนาคต  ส่วนด้านวัฒนธรรมของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่  ไม่
อยู่ใน 5 อันดับของการตัดสินใจของผู้ปกครอง 
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ค าส าคัญ 
 การตัดสินใจของผู้ปกครอง  ห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  
 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate guardians’ decision to enroll their  
children in Mini-Chinese-Thai Program at Chongfah Sinseung Wanichbamrung  School, Chiang 
Mai Province. The subjects of this study were 75  guardians  of children in mini - Chinese - 
Thai program at  Chongfah Sinseung Wanichbamrung  School, Chiang Mai Province  in  the  
academic year of 2012. The instrument used in  this  study  was a set of 5 scale  questionnaires. 
The data was analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and  
arrangement in rank. 

The findings of this  study  were : 
Guardians’ decision  to enroll their  children in Mini- Chinese -Thai Program at Chongfah 

Sinseung Wanichbamrung  School, Chiang Mai Province depended on 4 aspects; the teaching-
learning management , the ability to manage the teaching of teachers, family  background  and  
future trend, and the cultural factors of  the community  where the students  live. The first  five  
priorities are: 1) The  Chinese  teacher  speaks  Chinese while organizing  the learning  process, 
which  is in  the  ability to manage the teaching of teachers. 2) The  learning  activities  of  the  
Chinese  native  teacher.  3. The  learning  activities  which  encourage  the  knowledge  and  
the  Chinese  language  skills of  the  students. 4) The advisor and  assistant appropriated  with 
the number of students in the classroom. The second to fourth rank was in the teaching-
learning management. While  the  fifth  rank  is  the  opportunity  in  getting  a future job which  
is  in family background and  future  trend. Whereas the  cultural  factors  of  the  community  
where  the  students live    do not fit in any of   rank 1-5. 
 
Keywords 
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บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้
การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อัน 
เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4) และยังเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม แนวคิด ทฤษฎี  เทคโนโลยี การติดต่อโทรคมนาคม โดยมีสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร คือ 
ภาษา และในปัจจุบันภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในระดับสากลนั้นไม่มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่ยังมีภาษาจีนซึ่ง
เป็นที่นิยมและใกล้ที่จะมาแทนที่ภาษาอังกฤษในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
การศึกษาของชาติที่จะเปิดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มสมาชิก
สามารถมาศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาของประเทศภายในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศซึ่ง
จากอดีตนั้นยังเป็นศูนย์กลางในการค้าขายสินค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่น าสินค้ามาขายโดย
การล่องเรือมาตามแม่น้ าโขงจังหวัดเชียงรายเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่  และตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
จะสังเกตได้จากร้านค้าต่าง ๆ ในตัวเมืองจังหวัด เชียงใหม่ล้วนแต่มีเจ้าของเป็นเชื้อสายจีนทั้งนั้น เมื่อมีการตั้ง
ครอบครัวการผสมผสานความสัมพันธ์ของคนเชียงใหม่กับชาวจีนหรือชาวจีนกับชาวจีนด้วยกันจึงเกิดเป็น
ครอบครัวและมีบุตรหลานเพื่อสืบเชื้อสาย วัฒนธรรม และภาษา  
 จากอดีตที่ผ่านมาการศึกษาภาษาจีนในเมืองเชียงใหม่ เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2444 (โรงเรียนช่องฟ้าซิน
เซิงวาณิชบ ารุง, 2553) ในระยะแรกเป็นการจัดการศึกษา แบบไม่มีโรงเรียน ซึ่งรัฐบาลสมัยรัชกาลที่5เรียกว่า
โรงเรียนวิเศษเชลยศักดิ์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เรียกว่า โรงเรียนบุคคลเปิดสอนตามบ้านหรือสถานที่ของ
ครูผู้สอน นักเรียนในสมัยนั้นเรียกกันว่าโรงเรียนครู  (ระบุชื่อของครูผู้สอน) ซึ่งการเปิดสอนภาษาจีนนั้นได้รับการ
ปิดกั้นจากรัฐบาลภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2475 นโยบายทางด้าน
การศึกษาของรัฐบาลไทยมีการเปลี่ยนแปลง คือ มีการเคร่งครัดกวดขันโรงเรียนจีน มีการจ ากัดชั่วโมงการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนจีนเหลือเพียง วันละ 2 ชั่วโมง ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2480-2484 โรงเรียนจีนทั่วประเทศเริ่มขอ
เลิกกิจการบางส่วน ที่เหลือซึ่งเป็นส่วนใหญ่ถูกรัฐบาลสั่งปิดเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนจีนทั่วประเทศ 
 จากประวัติของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ในอดีตนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมบรรพชนชาวจีนที่เห็น
คุณค่าของการศึกษาของบุตรหลานและเล็งเห็นความส าคัญของภาษาจีนในอนาคต  ซึ่งมีการเจริญเติบโตและพัฒนา
ไปอย่างก้าวไกล  จะสังเกตได้จากการเสียสละทั้งก าลังทรัพย์ก าลังกาย และก าลังใจเพ่ือจัดการศึกษาให้กับบุตรหลาน 
อีกท้ังการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบันโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิช
บ ารุง เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนภาษาจีนประเภทสามัญ ตามมาตรา 15 (1) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน  
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พ.ศ.2525 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการและเพ่ิมวิชาภาษาจีนกลางเป็นสาระ เพิ่มเติม และได้ขอ
อนุญาตเปิดสอนห้องเรียนทดลองสองภาษาไทย-จีนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวนหนึ่งห้องเรียน ท าให้โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุงได้รับ
การยอมรับและมีชื่อเสียงอีกสถานศึกษาหนึ่งที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานบริหารงานโดย มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิง
วาณิชบ ารุงวิทยา ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 4 
 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  (2554, 63)  มีโครงการห้องเรียนน าร่องสองภาษาเป็นโครงการที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้าน ภาษา ศิลปวัฒนธรรมจีนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
กล้าแสดงออก มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย-จีน มีคุณธรรม-จริยธรรมรวมทั้งมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เมื่อโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุงได้เปิดห้องเรียนทดลองสองภาษาไทย -จีน ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวนหนึ่งห้องเรียนในปีการศึกษา 2554  มีรูปแบบการจัดการศึกษาโดยก าหนด
จ านวนนักเรียน  25 คน และมีครูผู้สอน 2 คน เป็นครูที่มาจากประเทศจีน พูดภาษาจีน (เหล่าซือ) และครูที่เป็น
คนไทย เรียนวิชาเอกภาษาจีน เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีนโดย
ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นจ านวนมาก  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษารายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง (2554,3 ) พบว่า  ผู้ปกครอง
จ านวนมากเสนอแนะให้มีการเปิดห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัด
เชียงใหม่ดังนั้นทางคณะกรรมการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุงวิทยา  และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  จึงได้
ร่วมกันวางแผน ก าหนดนโยบายการขยายห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน ในปีการศึกษา 2555 โดยการรับ
นักเรียนจ านวนสองห้องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งท าให้ในปัจจุบันโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุงมี
ห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน จ านวน 3 ห้องเรียนแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ปกครองที่มีความ
ต้องการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัด
เชียงใหม่  
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้ผู้ปกครองตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาในห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการวิจัย
สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และวางแผนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนทดลองสองภาษา 
ไทย-จีน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน 
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร  
   ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จังหวัด
เชียงใหม่  ปีการศึกษา 2555 จ านวน  75  คน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
   การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา ในห้องเรียน
ทดลองสองภาษา ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
(1) การจัดการเรียนการสอน (2) ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู (3) สภาพครอบครัวและแนวโน้ม
อนาคต (4) วัฒนธรรมของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
   ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลอง สองภาษา ไทย -
จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale) 5 ระดับ ครอบคลุมเนื้อหาที่วิจัยทั้ง 4 ด้านคือ (1) การจัดการเรียนการสอน (2) ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนของครู (3) สภาพครอบครัวและแนวโน้มอนาคต และ (4) วัฒนธรรมของชุมชนที่นักเรียน
อาศัยอยู่ 
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็นแบบปลายเปิดแสดงความคิดเห็นเรื่อง การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่ 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และ น ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือน ามาแปรผลต่อไป 
   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

  ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าสถิติ  ดังนี้ 
  ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี และร้อยละ น าเสนอในรูป

ของตารางประกอบการบรรยาย 
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  ตอนที่  2  การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย -

จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (σ)  และการจัดอันดับ  น าเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย 
ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ความถี่ประกอบการบรรยาย 

 
ผลการวิจัย 

 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสองภาษาไทย-จีนโรงเรียนช่อง
ฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดเรียงอันดับสูงสุดจ านวน 5 อันดับ พบว่าอันดับ 1 คือ ครูผู้สอน
ภาษาจีนใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งอยู่ในด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู  
อันดับ  2 คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษา อันดับ 3 คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านภาษาจีนให้แก่นักเรียน อันดับ 4  คือ จัดครูประจ าชั้นและครูผู้ช่วยได้เหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียนภายในห้องเรียน โดยอันดับ 2-4 อยู่ในด้านการจัดการเรียนการสอน และอันดับ 5 คือ โอกาสทาง
หน้าที่การงานและการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน      มีส่วนในการตัดสินใจส่งบุตรหลาน เข้าศึกษาใน
ห้องเรียนทดลองสองภาษาไทย-จีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่  อยู่ในด้านสภาพครอบครัว
และแนวโน้มอนาคต ส่วนด้านวัฒนธรรมชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู ่  ไม่อยู่ใน 5 อันดับ  การตัดสินใจของ
ผู้ปกครอง ดังแสดงในตารางที่  1  

 
 

ตารางท่ี  1  สรุปผลการเรียงอันดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสอง
ภาษา ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่   
 

อันดับ รายการ 
µ σ แปลผล 

(N =75) 

 
     1. 

 
ครูผูส้อนภาษาจีนใช้ภาษาจีนในการจัดการเรยีนการสอน 

 
4.71 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษา 4.71 0.56 มากที่สุด 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่่งเสรมิความรู้และทักษะด้าน

ภาษาจีนให้แก่นักเรยีน 
 

4.65 
 

0.63 
 

มากที่สุด 

4. จัดครูประจ าช้ันและครผูู้ช่วยได้เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนภายใน
ห้องเรียน 

 
4.57 

 
0.64 

 
มากที่สุด 
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5 โอกาสทางหน้าท่ีการงานและการประกอบอาชีพในอนาคตของ
นักเรียน มสี่วนในการตดัสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรยีน
ทดลองสองภาษาไทย -จีน  โรงเรยีนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  
จังหวัดเชียงใหม่  

 
 
 

4.56 

 
 
 

0.64 

 
 
 

มากที่สุด 

 
อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษา เรื่อง การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสอง
ภาษา ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จังหวัดเชียงใหม่  มีข้อค้นพบและประเด็นที่สมควรหยิบยกมา
ประกอบการอภิปรายผล  ดังนี้ 
 จากการจัดอันดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสองภาษา 
ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จังหวัดเชียงใหม่ อันดับ  1 คือ ครูผู้สอนภาษาจีนใช้ภาษาจีนในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ในด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู  ทั้งนี้อาจเป็น เพราะว่า 
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุงมีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนทดลองสองภาษา  ไทย-จีน จังหวัดเชียงใหม่  
โดยให้ครูเจ้าของภาษาสอนในรายวิชาดังต่อไปนี้ (1) วิชาภาษาจีน (2) วิชาศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ (3) วิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา (4) วิชาคอมพิวเตอร์ และ (5) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ซึ่งครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาจะ
ใช้ภาษาจีนในการสอนและสนทนากับนักเรียนตลอดเวลา โดยมีครูที่เป็นครูที่พูดภาษาไทยช่วยแปลความหมายเมื่อ
เด็กนักเรียนไม่รู้ความหมายของภาษาจีน  ซึ่งท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่องและสนุกกับการเรียน 
และตรงกับความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการให้ครูผู้สอนภาษาจีนใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับ อมรา คุ้มจันอัด (2551) กล่าวว่า ผู้ปกครองมีความคาดหวังให้ครูที่สอนภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 อันดับ 2 คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษา   ซึ่งอยู่ในด้านการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในด้านการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนทดลองสองภาษาของโรงเรียน ช่องฟ้าซินเซิง
วาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดครูเจ้าของภาษาที่จบการศึกษามาจากประเทศจีนจ านวน 1 คน และครูที่มีวุฒิ
การศึกษาทางด้านภาษาจีนโดยตรงที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย   อีก 1 คน ดูแลนักเรียน 
25  คนต่อหนึ่งห้องเรียน ซึ่งจะช่วยในการจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง  สอดคล้องกับ 
ฐิติมา โชคคณาพิทักษ์ (2551) ที่กล่าวว่า โรงเรียนจัดให้มีครูผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา  
จ านวนครูผู้สอนมีความเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนและมีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้  และ
ครูผู้สอนมีคุณภาพจบตรงสาขาวิชาที่สอนและมีประสบการณ์ในการสอนอย่างดี 
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 อันดับ 3 คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านภาษาจีนให้แก่นักเรียน ซึ่งอยู่
ในด้านการจัดการเรียนการสอน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทดลองสองภาษา 
ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาจีนจากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นการบูรณาการกิจกรรมวันตรุษจีนโดยการให้นักเรียนประดิษฐ์โคมจีน  
เขียนชื่อของไหว้เจ้าเป็นภาษาจีน  ศึกษาพิธีกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันตรุษจีน     สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเสริมทักษะ
การเรียนรู้ประกอบกับการปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านภาษาจีน สอดคล้องกับ อมรา  คุ้มจันอัด  (2551)  
กล่าวว่า โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่เรียนอ่อนภาษาอังกฤษและเสริมนักเรียนที่เก่งให้เรียนดียิ่งขึ้น
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและจัดการเรียนการสอนอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทยผสมผสานกับความเป็นสากลและจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน 
 อันดับ 4 คือ จัดครูประจ าชั้นและครูผู้ช่วยได้เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนภายในห้องเรียน ซึ่งอยู่ในด้าน
การจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย -จีน 
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่  จัดครูประจ าชั้นและครูผู้ช่วยดูแลนักเรียนจ านวน 2 คน โดย
มีครูเชื้อสายจีนที่มาจากประเทศจีนหนึ่งคน และครูที่เป็นชาวไทยหนึ่งคนดูแลนักเรียน 25 คน ซึ่งท าให้การจัดการ
เรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ท่ัวถึง สอดคล้องกับวรรณา  ปัญญาดี  (2550)  กล่าวว่า โรงเรียนมีการ
คัดเลือกครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี และมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในการสอน 
ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการบริหารงานของโรงเรียน ครูและบุคลากรยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง และโรงเรียน
มีการจัดหาครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาที่ใช้ในการสอน 
 อันดับ 5 คือ โอกาสทางหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียนมีส่วนในการ
ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในห้องเรียนทดลองสองภาษาไทย -จีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัด
เชียงใหม่  ซึ่งอยู่ในด้านสภาพครอบครัวและแนวโน้มอนาคต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองเล็งเห็นผลที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคตในด้านการศึกษาต่อยังต่างประเทศ การประกอบอาชีพของเด็กที่เรียนจบไปและเพ่ือเป็น
ทางเลือกหรือความสามารถทางภาษาที่จะใช้ในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป สอดคล้องกับ 
เบญจพร  อยู่ชูชัยมงคล (2550) กล่าวว่า ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ มี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการงาน มีฐานะที่มั่นคงจะกลับมาช่วยเหลือโรงเรียนของตน สร้างความสัมพันธ์กับ
โรงเรียนเก่าของตนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้นและร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือหา
รายได้จัดตั้งกองทุนต่าง ๆ เพ่ือเป็นสวัสดิการหรือการพัฒนาโรงเรียนและเช่นเดียวกับกัณฐิกา  กิตติเอกชัย (2546) 
ได้กล่าวว่า ผู้ปกครองเลือกสถานศึกษาส าหรับบุตรก็เพราะคาดหวังจะได้อรรถประโยชน์จากสถานศึกษา เช่น ด้านการ
งานและอาชีพที่สามารถหารายได้และความรู้มาช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพ   
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 จากการจัดอันดับ 1-5 พบว่า  อันดับ 1 อยู่ในด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู  
อันดับ 2, 3 และ 4 อยู่ในด้านการจัดการเรียนการสอน  อันดับ 5 อยู่ในด้านสภาพครอบครัวและแนวโน้มอนาคต  
ส่วนด้านวัฒนธรรมของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ ไม่อยู่ใน 5 อันดับการตัดสินใจของผู้ปกครอง  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่านักเรียนในห้องเรียนทดลองสองภาษามาจากครอบครัวที่แตกต่างกันบางคนมาจากครอบครัวที่มีเชื้อสาย
จีน  บางคนมาจากครอบครัวที่มีเชื้อสายไทยพ้ืนเมือง  บางคนมาจากครอบครัวที่มีเชื้อสายลูกครึ่งไทยอังกฤษ  ซึ่งแต่
ละครอบครัวมีวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างกันประกอบกับสภาพชุมชุนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยว  
เป็นส่วนมากจึงท าให้ด้านวัฒนธรรมของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ ไม่อยู่ใน 5 อันดับการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัด
เชียงใหม่ 
 
สรุป 
 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน โรงเรียน
ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่อยู่ในอันดับ 1 คือ ครูผู้สอนภาษาจีนใช้ภาษาจีนในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งอยู่ในด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู และส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในด้าน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย-จีน นั้นเน้นให้ครูเจ้าของ
ภาษาใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาจีน และจัดครูประจ าชั้นและครู
ผู้ช่วยดูแลนักเรียนได้เหมาะสมซึ่งในห้องเรียนมีนักเรียนจ านวน  25  คน ต่อครู 2 คน และในด้านสภาพครอบครัว
และแนวโน้มอนาคต ผู้ปกครองให้ความสนใจในเรื่องโอกาสทางหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพในอนาคต
ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะมีความได้เปรียบทางด้านภาษาจีนเมื่อจบการศึกษาออกไป ส่วนด้านวัฒนาธรรมของ
ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ไม่อยู่ใน 5 อันดับของการตัดสินใจของผู้ปกครอง 
 ข้อเสนอแนะ 

  จากการวิจัยเรื่องการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสอง
ภาษา ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จังหวัดเชียงใหม่มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
       1.1 ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนทดลองสองภาษาไทย-จีน เช่น
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช้ภาษาจีนในการสื่อสารระหว่างเด็กและผู้ปกครอง 
       1.2 ควรพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้ภาษาจีนสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้นักเรียน  และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
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      1.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนทดลองสองภาษา ไทย -จีน ในด้าน

ความได้เปรียบทางด้านภาษาจีนของเด็กนักเรียนเมื่อจบการศึกษาในอนาคต 
      ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

     ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรเข้าศึกษาในห้องเรียนทดลองสอง
ภาษา ไทย-จีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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