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บทคัดย่อ
งานวิจั ย ครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจัยและแนวทางการบริห ารภาพลักษณ์ของโรงเรียน
นานาชาติเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มผู้ปกครอง
ของนั กเรี ยนซึ่งศึกษาในระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนานาชาติเชี ยงใหม่ ปีการศึกษา 2556
จานวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่เป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียน จานวน 6 ท่าน
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้โดยการหาค่าทางสถิติซึ่งได้แก่ ความถี่ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการแปลความ เกี่ยวกับสภาพปัจจัย และแนวทางการบริห ารภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติ
เชียงใหม่ และนาเสนอข้อมูลรูปความเรียง
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากกับสภาพปัจจัยซึ่งครอบคลุมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านผลสัม ฤทธิ์ของนักเรียน รวมถึงมีความเห็นด้วย
มากกับภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ สาหรับแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่เป็นฝ่ายบริหารและผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมพบว่าได้มีการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อม ฝ่ายบริหารได้จัดสรรงบประมาณมากขึ้น ทั้งการดูแลปีต่อปี และการดูแล
ระยะยาว มีโครงการปรับปรุงโรงเรียนทั้งสภาพแวดล้อมโดยรวม และการจัดสร้างอาคารใหม่ มีการวางแผน
บุคลากรสาหรับดูแลสภาพแวดล้อม และการใช้อาคารสถานที่ให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด ด้านการประช าสัมพันธ์
ฝ่ายบริ ห ารได้มีการจ้ างบุ คลากรที่เป็ น มืออาชีพด้านการทาเว็บไซต์ มีการร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อส่ ง
นั ก เรี ย นออกไปท ากิ จ กรรมการกุศ ลตามสถานที่ต่ าง ๆ และมีก ารวางแผนที่จ ะเข้า ถึง กลุ่ มเป้า หมายมากขึ้ น
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ด้านบุคลากร ฝ่ายบริหารได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีระบบการคัดเลือกบุคลากร
ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด มีการจัดหน้าที่การทางานที่ชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปกครองเพื่อการจัดหา
แนวทางพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น และมีนโยบายเพิ่มสวัสดิการให้กับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทางานมา
นาน ด้านผลสั มฤทธิ์ของผู้ เรี ย น ฝ่ ายบริ หารได้มีการสนับสนุนให้มีการส่ งนักเรียนออกไปแข่งขันทั้งทางด้าน
วิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ภายนอกโรงเรียน มีการจัดครูที่ปรึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อติดตามนักเรียน
ในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ
สภาพปัจจัย การบริหารภาพลักษณ์ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
Abstract
This research aims to study the general conditional factors and image of Chiang Mai
International School. Random sampling was used to get the subjects who were the parents of
senior high school students in the academic year of 2013. The research required 200
questionnaires from the parents and formal interviews with six selected parents. Percentage,
frequency and mean were used to analyze the qualitative data whereas content analysis and
data interpretation were used for the qualitative data. The findings of this research study were
presented in form of table as well as descriptive information.
It was found that most questionnaire respondents strongly agreed with all conditional
factors involving environment, public relation, staff, and student achievement as well as the
image of Chiang Mai International School. Moreover the data gained from the interviews
revealed that the budget for both annual and long term maintenance was allocated and the
school renovation was planned to improve the environment and the buildings. As for public
relation, a professional web designer was hired to create a good school website and there was
the cooperation between the school and some organizations provide the opportunities for the
students to join charity activities. Furthermore the school staff was encouraged in selfimprovement continuously and strong recruitment system was developed. In addition, the
comments of all parents were always considered for the school improvement. The policy
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of rewarding effective and senior staff was also established students were enhanced to attend
academic competitions and the advisors for the small groups of students were assigned to help
improve the students’ performance.
Keywords
Conditional Factors, Image Improvement, International School
บทนา
การศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ประเทศต่าง ๆ จึ งหั น มาสนใจเรื่ องของโลกาภิวัฒ น์และให้ ความส าคัญกับการศึกษามากขึ้นเรื่อย ๆ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ได้ถูกนามาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และการที่จะทาให้ประชาชนส่วนมากเข้าใจใน
เทคโนโลยีต่าง ๆ จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารกับคนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
ทาให้ คนไทยให้ความสาคัญกับภาษาอังกฤษมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้การก่อตั้งกลุ่มอาเซียนที่กาลังจะมีการ
ดาเนินการในปี พ.ศ. 2558 ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้ ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่คนไทยส่ วนมากให้ความสาคัญมาก
ขึ้น โรงเรียนนานาชาติจึงกลายเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของตนได้รับการ
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษอย่ า งเป็ น ธรรมชาติ ภ ายใต้ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
ชีวิตประจาวัน แต่ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัวที่ไม่ต้องการส่งบุตรหลานไปศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายสูงมาก อีกทั้งไม่ไว้วางใจว่าบุตรหลานจะดูแลตนเองได้ดี หรือมีความปลอดภัยในชีวิตเพียงพอหรือไม่
ผู้ปกครองในปัจจุบันจึงมีความนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่เปิดสอนในจังหวัดที่อาศัยอยู่ หรือ
ใกล้เคียง เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจการศึกษาประเภทนี้อย่างมากมาย
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) เป็นระยะเวลา 56 ปี เป็นโรงเรียน
นานาชาติแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นแห่งแรกในพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ในสมัยเริ่มแรกนั้นเป็น
สถานศึกษาที่มีไว้ให้สาหรับการสอนลูก ๆ ของมิชชันนารีที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยเท่านั้น ต่อมา
ได้ขยายออกไปเป็นโรงเรียนสาหรับบุตรหลานชาวต่างชาติที่เข้ามาทางานในประเทศไทย และในปัจจุบัน เริ่มมีการ
รับนักเรียนไทยเข้าศึกษาบ้าง แต่มีการจากัดอัตราส่วนจานวนนักเรียนไทยกับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติ
เชียงใหม่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร (กอ
ฤทัย อยู่เจริญ, 2551) ปัจจุบันมีการก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีกจานวน 7 โรงเรียน
(2557,
รายชื่ อ โรงเรี ย นในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ) คื อ โรงเรี ย นนานาชาติ น ครพายั พ โรงเรี ย นนานาชาติ
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เปรมติ ณสู ล านนท์ โรงเรี ย นนานาชาติ ล านนา โรงเรียนนานาชาติ อเมริกั นแปซิฟิ ก โรงเรี ยนนานาชาติเ กรซ
โรงเรียนคริสเตียนเชียงใหม่เยอรมัน และโรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่
ทัน สมั ย เพื่อ ดึง ดู ดความต้ องการของผู้ ป กครองและนัก เรีย นให้ เ ข้า มาศึ กษาในโรงเรีย น ตามหลั กทฤษฎีท าง
การตลาด การที่โรงเรี ยนนานาชาติมีจ านวนมากขึ้นทาให้เกิดส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งย่อมจะส่ งผล
กระทบต่อโรงเรียนที่เปิดทาการสอนมาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน
เมื่อเกิดการแข่งขันทางด้านธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียน
นานาชาติเชียงใหม่จะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่บุคคลทั่วไป (หาทฤษฏีมาซัพพอร์ต)
ในสังคมและชุมชน ซึ่งอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (2548) ได้กล่าวถึงความสาคัญของ
ภาพลักษณ์ที่ดีคือ ทาให้องค์กรได้รับความเชื่อถือและการสนับสนุนจากลูกค้า และเป็นเสมือนเกราะป้องกันเมื่อมี
ปัญหา โดยความสาเร็จสูงสุดของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่นั้นคือการที่เมื่อมีการ
กล่าวถึงโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่จะถูกนึกถึงเป็นอันดับแรกซึ่งจะส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจของผู้ ปกครอง ในการน าบุ ตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่ งนี้ ทั้งนี้ภ าพลั กษณ์ของโรงเรียน
นานาชาติเชียงใหม่ที่เปิดให้บริการทางการศึกษาสาหรับชาวต่างประเทศมานาน ในมุมมองคนทั่วไปยังมักเข้าใจว่า
เป็นสถานศึกษาสาหรับชาวต่างประเทศเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงขณะนี้ได้มีการเปิดรับนักเรียนไทยและนักเรียน
ต่างชาติตามอัตราส่ว นที่กาหนดไว้ อีกทั้งภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ที่ชุมชนและคนทั่ว ไป
รั บ ทราบจะมีลั กษณะปิ ด ขาดการประชาสั มพันธ์ห รือสื่ อสารกับคนในชุม ชนเป็นภาษาไทยเพื่อให้ เข้าใจและ
รับทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่กาลังกระทาอยู่ทาให้ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนสามารถเข้าถึงได้เฉพาะ
คนกลุ่มเล็ก ๆ ที่รู้ภาษาอังกฤษเท่านั้น หากแม้ว่ามีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสามารถประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
กับคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลดีกับโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ที่ได้ฝังภาพลักษณ์ของโรงเรียนไว้ในหัวใจของทุกคน
อย่างดีเยี่ยมเนื่องจากจะมีกลุ่มคนที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงที่มีชีวิตที่พูดแทนโรงเรี ยนได้เป็นอย่างดี ในทางกลับกัน
หากการสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนไม่ดี สื่อสารกันกับชุมชนไม่เข้าใจ ผลที่ออกมาก็จะตรงกันข้ามทันที ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงสภาพปัจจัยและแนวทางการบริหารภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพปัจจัยและการบริหารภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ ผู้ ป กครองของนั กเรีย นระดั บชั้ นมั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ จานวน 300 คน
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่
2.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการแจกแบบสอบถาม
กลุ่ ม ผู้ ป กครองของนั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2556
ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ จานวน 200 คน ทาการสุ่มตัวอย่างโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือก คือ ผู้ปกครองที่เป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียน และผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียน
2.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์
กลุ่ ม ผู้ ป กครองของนั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2556
ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ จานวน 6 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงมาจากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการแจก
แบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ ผู้ปกครองที่เป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียน และผู้ปกครองที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของโรงเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสอบถาม โดยโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ และตอนที่ 2 สภาพปัจจัยและภาพลักษณ์ ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
จานวน 45 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบให้เลือกตอบตามความเห็นด้วย 5 ระดับ
สาหรับการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามนั้นผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คนได้ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง จากนั้นจึงนาประเด็นคาถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับประชากรกลุ่มอื่นที่มี ลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้รวบรวมข้อมูลจริงจานวน 30 คน
2.2 แบบสัมภาษณ์ สร้างโดยการยึดหลักบริหารทฤษฎี 4 M ซึ่ง ประกอบด้วย Man หรือ คนหมายถึง
การบริหารกาลังคน จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
Money หรือ เงินหมายถึง การบริหารเงิน จะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุด และให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล Materials หรือ วัตถุดิบหมายถึง การบริหารวัสดุในการดาเนินงาน ว่าจะทา
อย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยน์สูงสุด Management หรือ การจัดการหมายถึง การจัดการ คือ
กระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่
ในการสร้างประเด็นคาถามด้านแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ด้วยทฤษฎี 4 M นี้
มีการนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้วจึงนาไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 6 คน
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 แบบสอบถาม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จานวน 200 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 จากนั้นได้ทาการตรวจสอบพบว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุ กฉบับ จึงนามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติใน
ขั้นตอนต่อไป
3.2 การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 คน และรวบรวมข้อมูล
จากการจดบันทึก และถอดเทปจากการสัมภาษณ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ได้มีการวบรวม ข้อมูล ที่แสดงสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามเพื่อนามาวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้
ความถี่ และร้อยละ ส่วนสภาพปัจจัยของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และภาพลักษณ์นั้น ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักเรียนจานวน 6 คนวิเคราะห์โดยการแปลความ และนาเสนอข้อมูลในรูปความ
เรียง
การแปลค่าคะแนนเฉลี่ย
4.51-5.00
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
2.51-3.50
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1.00-1.50
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 เป็นเพศหญิง จานวน
124 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 มีอายุต่ากว่า 25 ปี จานวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 12.50 อายุ 25-34 ปี จานวน
25 คนคิดเป็นร้อยละ 12.50 อายุ 35-44 ปี จานวน 67 คนคิดเป็นร้อยละ 33.50 อายุมากกว่า 44 ปี จานวน
83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 มีสัญชาติยุโรป 31 คนคิดเป็นร้อยละ 15.50 สัญชาติโอเชียเนีย 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.50 สัญชาติอเมริกันจานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 สัญชาติแอฟริกา จานวน 0 คน มีอาชีพ เป็น
เจ้าของธุรกิจจานวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 14.00 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจจานวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 6.00
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พนักงานเอกชน จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รับจ้าง 18 คนคิดเป็นร้อยละ 9.00 อื่น ๆ จานวน 40
คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 16.00 ปริญญาตรี
66 คนคิดเป็นร้อยละ 33.00 การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00
1.2 สภาพปัจจัยและภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
ตารางที่ 1 ระดับความเห็นด้วยของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละปัจจัย
ข้อ
1
2
3
4
5

xˉ

รายการ

S.D.

แปลผล

(n=200)

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์
ปัจจัยด้านบุคลากร
ประสิทธิผลทางการเรียน
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่

3.52
3.54
4.16
4.08
4.03

7.88
5.82
5.89
2.43
5.98

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยในระดับมากในทุกปัจจัย โดยปัจจัยที่
เห็นด้วยมากที่สุดคือปัจจัยด้านบุคลากร อันดับรองลงมาคือปัจจัยด้านประสิทธิผลทางการเรียน อันดับถัดไปคือ
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ถัดไปเป็นปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ และอันดับสุดท้ายคือ ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และในความเห็น ด้วยของแต่ละปัจจัยก็มีข้อปลีกย่อยในการให้ระดับความ
คิดเห็นที่น่าสนใจดังนี้
ตารางที่ 2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
µ

ข้อ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
1
2
3
4
5
6



แปลผล

0.88
0.96
0.94
0.94
0.94
0.93

มาก
มาก
มาก
มาก
น้อย
มาก

(N=200)

มีทาเลที่ตั้งปลอดภัย
ตั้งอยู่ในชุมชนมีความสะดวกในการเดินทางของนักเรียน
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาติดต่อ
มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
มีที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบาย
จัดพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเหมาะสม
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4.16
4.02
3.70
3.55
2.12
3.25
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ตารางที่ 2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (ต่อ)
µ

ข้อ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
7
8
9
10
11
12



แปลผล

0.83
0.91
0.90
0.80
0.91
0.89
7.88

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

(N=200)

สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
อาคารเรียนมีความสะอาด
อาคารเรียนมีความสวยงาม
มีการปรับปรุงอาคารภายในโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
มีห้องเรียนและห้องประกอบการที่เหมาะสม
มีห้องเรียนและห้องประกอบการพอเพียง
เฉลี่ยรวม

4.16
3.90
3.20
3.42
3.25
3.47
3.52

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาความเห็นด้วยกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีทาเลที่ตั้งปลอดภัย และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา และตั้งอยู่ในชุมชนมี
ความสะดวกในการเดินทางของนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบาย
ตารางที่ 3 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์
ข้อ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จัดทาเอกสารแนะนาโรงเรียน
จัดทาวีซีดีแนะนาโรงเรียน
จัดทาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณะ
จัดทาเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน
ประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีความ
เหมาะสม
โรงเรียนมีการแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน
โรงเรียนเข้าร่วมงานสาธารณกุศลกับชุมชน
ชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นที่รู้จักของบุคคลในชุมชน/สังคม
ชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในชุมชน/สังคม
เฉลี่ยรวม
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µ

(N=200)
3.65
0.88
3.23
0.89
3.82
0.94
3.17
0.98

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2.82

0.92

ปานกลาง

3.15

0.93

ปานกลาง

3.75
3.39
4.12
4.31
3.54

0.88
0.96
0.79
0.72
5.82

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

แปลผล
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จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาความเห็นด้วยกับปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์เป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในชุมชน/สังคม รองลงมาคือ ชื่อเสียงของ
โรงเรีย นเป็น ที่รู้จั กของบุคคลในชุมชน/สั งคม และจัดทาเว็ปไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของ
โรงเรียนต่อสาธารณะตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อรายงานข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 4 ปัจจัยด้านบุคลากร
µ

ข้อ ปัจจัยด้านบุคลากร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



(N=200)

บุคลากรให้บริการแก่ผู้ปกครอง/ผูม้ าใช้บริการ/นักเรียนด้วย
ความประทับใจ
บุคลากรให้บริการด้วยความรวดเร็ว
บุคลากรยินดีให้คาแนะนาเมื่อเกิดปัญหา
บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงานที่ตัวเอง
รับผิดชอบ
บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
บุคลากรให้ความสนิทสนมเป็นกันเองกับนักเรียน
บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ครูผสู้ อนยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
ครูผสู้ อนเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับนักเรียน
ที่ทาผิดพลาดเป็นอย่างดี
ครูผสู้ อนเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับนักเรียน
ที่มีผลการเรียนต่าเป็นอย่างดี
เฉลี่ยรวม

แปลผล

4.17

0.73

มาก

3.99
4.17

0.74
0.82

มาก
มาก

4.16

0.78

มาก

4.12
4.20
4.14
4.16

0.75
0.75
0.78
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก

4.26

0.72

มาก

4.22

0.73

มาก

4.16

5.89

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าเมื่อพิจารณาความเห็นด้วยกับปัจจัยด้านบุคลากรเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด คือ ครู ผู้ ส อนเอาใจใส่ ให้ ความช่ว ยเหลื อและแก้ปั ญหาให้ กับนักเรียนที่ท าผิ ดพลาดเป็น อย่างดี
รองลงมาคือ ครูผู้สอนเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่าเป็นอย่างดี และ
บุคลากรให้ความสนิทสนมเป็นกันเองกับนักเรียนตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ บุคลากรให้บริการด้วย
ความรวดเร็ว
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วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558

ตารางที่ 5 ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
µ

(N=200)

ข้อ ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
1
2
3
4
5

นักเรียนเรียนเก่งสามารถสร้างชื่อเสียง
ทางวิชาการให้แก่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาสามารถเข้าเรียนตรงตามสาขาทีต่ ้องการใน
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงได้
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามีคุณภาพตรงกับความต้องการของชุมชน/สังคม
เฉลี่ยรวม

แปลผล

4.06

0.64

มาก

3.98

0.59

มาก

4.26
4.02
4.10
4.08

0.68
0.79
0.68
2.43

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาความเห็นด้วยกับปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาสามารถเข้าเรียนตรงตามสาขาที่ต้องการในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ได้ รองลงมาคือ นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามีคุณภาพตรงกับความต้องการของชุมชน/สังคม และนักเรียนเรียนเก่ง
สามารถสร้างชื่อเสียงทางวิชาการให้แก่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ตารางที่ 6 ภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
µ

ข้อ ภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
1
2
3
4
5
6
7



แปลผล

0.69
0.77
0.67
0.69
0.68
0.84
0.88

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

(N=200)

มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม
มีการจัดการหลักสูตรอเมริกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีผลงานด้านวิชาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
มีการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ฝึกนักเรียนให้เป็นมีความเป็นผู้นา
ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้กับนักเรียน(มารยาท การใช้ภาษา)
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4.34
4.09
4.23
4.37
4.29
3.89
3.95
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ตารางที่ 6 ภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ (ต่อ)
µ

ข้อ ภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
8
9
10
11
12



แปลผล

0.80
0.91
0.94
0.72
0.68
5.98

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

(N=200)

ผู้บริหารเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักและให้การยอมรับนับถือ
มีอัตราค่าเล่าเรียนทีเ่ หมาะสม
มีอัตราส่วนสัญชาติของครูที่เหมาะสม
มีอัตราส่วนสัญชาติของนักเรียนที่เหมาะสม
นักเรียนสามารถใช้ชีวิตที่โรงเรียนอย่างมีความสุข
เฉลี่ยรวม

3.48
3.62
3.78
3.92
4.44
4.03

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาความเห็นด้วยกับภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่เป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนสามารถใช้ชีวิตที่โรงเรียนอย่างมีความสุข รองลงมาคือ มีการ
ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน และมีชื่อเสียงและเป็นที่ย อมรับของสังคมตามลาดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักและให้การยอมรับนับถือ
2. สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่เป็นฝ่ายบริหารและผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
นานาชาติเชียงใหม่พบว่าได้มีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ด้านสภาพแวดล้อม ฝ่ายบริหารได้จัดสรรงบประมาณมากขึ้น ทั้งการดูแลปีต่อปี และการดูแล
ระยะยาว มีโครงการปรับปรุงโรงเรียนทั้งสภาพแวดล้อมโดยรวม และการสร้างอาคารใหม่ มีการวางแผนบุคลากร
สาหรับดูแลสภาพแวดล้อม และการใช้อาคารสถานที่ให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด
2.2 ด้านบุคลากร ฝ่ายบริหารได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีระบบการ
คัดเลื อกบุ คลากรให้ ตรงกับ ความต้องการมากที่สุ ด มี การจัดหน้าที่ก ารทางานที่ชั ดเจน รับฟัง ข้อคิดเห็ นจาก
ผู้ป กครองเพื่อการจัดหาแนวทางพัฒ นาการบริการให้ ดียิ่งขึ้น และมีนโยบายเพิ่มสวัส ดิการให้กับบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและทางานมานาน
2.3 ด้านประสิทธิผลของผู้เรียน ฝ่ายบริหารได้มีการสนับสนุนให้มีการส่งนักเรียนออกไปแข่งขันทั้ง
ทางด้านวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ภายนอกโรงเรียน มีการจัดครูที่ปรึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อติดตาม
นักเรียนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
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2.4 ด้านการประชาสั มพัน ธ์ ฝ่ ายบริห ารได้มีการจ้างบุคลากรที่เป็นมืออาชีพด้านการทาเว็ปไซต์
มีการร่ ว มมือกับ องค์กรภายนอก มีการส่ งนักเรียนออกไปทากิจกรรมการกุศลตามสถานที่ต่าง ๆ และมีการ
วางแผนที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
การอภิปรายผล
1. ด้า นสภาพแวดล้ อ มภายในโรงเรี ยน ผลการศึ กษาพบว่ า การมี ทาเลที่ตั้ งปลอดภัย เป็ นสิ่ งที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด นั่นหมายถึงการคานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนต้องมาก่อนอื่นเสมอจึงจะทา
ให้ ผู้ ป กครองไว้ ว างใจในการส่ ง บุ ต รหลานเข้ า มาเล่ า เรี ย น การมี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อยดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาอาคารและ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยและสะอาดอยู่เสมอทาให้สามารถสร้างความประทับใจให้แก่
ผู้ปกครองและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้เป็นอย่างดี จึงสอดคล้องกับ กฤษณ์ บุตรเนียน จุไร โชคประสิทธิ์ และอรสา
จรู ญธรรม (2554) ได้ทาการวิจั ย เรื่อง ปั จ จัยในการเลื อกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีว ศึกษาเอกชน ในจังหวัด
ปราจีนบุรี พบว่าผู้ปกครองนักเรียนมีระดับการตัดสินใจระดับมากในปัจจัยต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การบริหารความ
ปลอดภัย
2. ด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่าชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในชุมชน/
สังคม รองลงมาคือ ชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นที่รู้จักของบุคคลในชุมชน/สังคม เป็นไปในทางบวก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมื อที่จะทาให้คนภายนอกได้รู้จักโรงเรียน ทาให้
การขยายโรงเรียนเป็นไปได้ดีและง่ายขึ้น โดย กองวิทยาการ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (2552) ได้อธิบายเรื่อง
การประชาสัมพันธ์ไว้ว่า หลักการพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพคือ องค์กรจะต้องมีนโยบายที่ดีใน
การดาเนินงานรวมทั้งมีการประพฤติปฏิบั ติที่ดีต่อประชาชนและคานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน (Public
interest) เป็นหลัก ซึ่งผู้บริหารองค์กรจะมีส่วนอย่างมากในการนาองค์กรไปสู่การยอมรับและสนับสนุนจาก
ประชาชนโดยผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของประชาชนแล้วนา
ข้อมูลเหล่านั้นมากาหนดเป็นนโยบายในการดาเนินการที่เหมาะสมรวมทั้งจะต้องเผยแพร่ชี้แจงถึงนโยบายและการ
ดาเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเกิดความเข้าใจมีความนิยมชมชอบและให้การ
สนับสนุนกับองค์กร
3. ด้านบุคลากร ผลการศึกษาพบว่าครูผู้สอนเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่ทา
ผิดพลาดเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของโรงเรียนนานาชิตเชียงใหม่ได้เอาใจใส่ช่วยเหลือและสามารถ
แก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีจนผู้ปกครองมีความไว้วางใจและพึงพอใจในผลที่ออกมาสู่ตัวนักเรี ยนที่พวก
เขาสามารถรับรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจัย ของกฤษณ์ บุตรเนียน จุไร โชคประสิทธิ์ และอรสา
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จรูญธรรม (2554) ได้พบว่าหนึ่ง ในปัจจัยสาคัญที่ผู้ปกครองเลือกสถานศึกษาคือ ครูดูและนักเรียนด้วยความรัก
ห่วงใยและเอาใจใส่เท่าเทียมกัน
4. ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่สาเร็จการศึกษาสามารถเข้าเรียนตรงตาม
สาขาที่ต้องการในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ ซึ่งทาให้ผู้ปกครองพึงพอใจในการสอนที่มีคุณภาพเป็นอย่างมากอีกด้วย
สอดคล้องงานวิจัยของกับบุญชม ศรีสะอาด (2524) ที่กล่าวไว้ว่าการสอนที่มีคุณ ภาพจะอานวยให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพสู ง และงานวิจัยของ จิราภรณ์ สีขาว (2536) พบว่าความเลื่อมใสศรัทธาของนักเรียนที่มีต่อ
โรงเรียนเกิดจากความภาคภูมิใจของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนแล้วประสบความสาเร็จในการทางานและการศึกษา
ต่อ
บทสรุป
การศึกษาสภาพปัจจัย การบริหารภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ พบว่า ผู้ปกครองมีระดับ
ความเห็นด้วยมากในทุกปัจจัย รวมทั้งภาพลักษณ์ของโรงเรียนด้วย ดังนั้น ผู้บริหารควรมีแนวทางการบริหาร
เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ซึ่งในปัจจุบันดีอยู่แล้ วให้ดีขึ้นกว่าใน
ปัจจุบันและสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุก ๆ คนในโรงเรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การคัดสรรบุคลากรที่มี
คุณภาพ การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมาย การวางอัตรากาลังคน
ในการทางานให้เหมาะสม การวางแผนด้านงบประมาณ การเพิ่มแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ และยุทธวิธีใหม่ ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นที่ต้องการเข้า
มาศึกษาของนักเรียนทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอจาแนกข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการบริหารภาพลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่มีอายุ 56 ปี และมีเนื้อที่ที่
จากัด โรงเรียนควรจะมีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดผลมากที่สุด ควรมีการปรับปรุงอาคารต่าง
ๆ ในทุก ๆ ปี เพื่อให้ดูสะอาดและสวยงาม รวมถึงการสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเก่าที่ทรุดโทรม
2. ด้านการประชาสัมพันธ์ แม้โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่จะมีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ที่ดี แต่เมื่อมีการ
เพิ่มขึ้นของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนจึงควรทาการประชาสัมพันธ์มากขึ้นโดยสามารถทาได้
หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อทากิจกรรมสาธารณกุศล หรือการจัดทาพื้นที่โฆษณาเพื่อ
เข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายมากขึ้น ควรมีการจัดทาสื่ อต่าง ๆ เพื่อแนะนาโรงเรียนให้คนภายนอกได้รู้จัก และจัด
กิจกรรมภายในโรงเรียนเพื่อให้คนภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การจัดแสดงละคร การจัดการแข่งขันกีฬา เป็น
ต้น
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3. ด้านบุคลากร แม้โรงเรียนนานาชาติจะมีการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษ แต่บุคลากรไทยบางคน
ยังไม่มีความสามารถทางภาษาที่ดีพอดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาความสามารถทางภาษาของบุคลากรเหล่านี้อย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อการให้ บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ครูผู้สอนควรมีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนของ
ครูผู้สอน โดยเฉพาะอย่ายิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด รวมถึงการพัฒนาด้านจรรยาบรรณของครูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
4. ด้านประสิทธิผลของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อต่างประเทศ โรงเรียนจึงใช้
หลักสูตรของอเมริกาเป็นหลักในการเรียนการสอน ซึ่งมีความเข้มข้นของเนื้อหาต่างจากหลักสูตรในประเทศ ทาให้
นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศต้องออกไปเรียนพิเศษนอกโรงเรียน โรงเรียนจึงควรมีการสอนหลักสูตรที่
สามารถใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือมีการสอนเสริมให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศ และ
ควรมีการติดตามผลสาหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
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