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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกใหบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน

ระบบสองภาษา ในจังหวัดเชียงใหม 
 
คําช้ีแจง   แบบสอบถามฉบับนี้ทําข้ึนเพื่อใชประกอบการศึกษาคนควาแบบอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการเลือกใหบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชนระบบสองภาษา ในจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงขอมูลที่
ไดรับจะนําไปใชประโยชนในการศึกษา และเปนแนวทางในการปรับปรุง  แกไข พัฒนาระบบการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม ใหดีย่ิงๆข้ึนไป 

 แบบสอบถามแบงเปน 5 สวน 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 ทัศนคติของผูปกครองตอการเลือกใหบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชนสองภาษาใน จ.เชียงใหม                                 
 สวนที่ 3 ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกใหบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน

สองภาษาในจังหวัดเชียงใหม 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการเลือกใหบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชนสองภาษาใน จ. 
เชียงใหม 
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ 

   จึงขอความกรุณาจากทานใหคําตอบทุกคําถาม และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
                                                ผูจัดทํา 
โปรดตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย ลงใน  ทีอ่ยูหนาขอความทีท่านเลอืกและเติมขอความในชองวางที่เวนไว 
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
1. เพศ 

 (1) ชาย      (2) หญิง 
2. อายุ............ป 
3.     ระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 (1) ตํ่ากวาปริญญาตรี     (3) สูงกวาปริญญาตรี 
 (2) ปริญญาตรี     

4.     อาชพี 
 (1) รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ    (5)  พนักงานบริษัทฯ 
 (2)  ประกอบธุรกิจสวนตัว     (6)  รับจางสถาบนัการเงิน 
 (3)  คาขาย      (7) ๆ โปรดระบุ........................... 
 (4)  เกษตรกร     

5.      ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดอืนของครอบครัว………………………….บาท/เดือน 
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สวนที่ 2 ทัศนคตขิองผูปกครองตอในโรงเรียนเอกชนสองภาษา ในจังหวัดเชียงใหม  
คําชี้แจง  โปรดตอบคําถามโดยทาํเคร่ืองหมาย ลงใน  ที่อยูหนาขอความทีท่านเลอืกและเติมขอความในชองวางที่เวน

ไว 
1. ทานมีความคิดเห็นอยางไร เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนสองภาษา  (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. โรงเรียนมีชื่อเสียงและคุณภาพของบุคลากร  2. ระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3. มีเจาของภาษามาสอนเชนภาษาอังกฤษ จีน  4. นักเรียนมีความสามารถดานภาษามากกวาโรงเรียนอื่น  

 5. อื่นๆ (ระบ)ุ........................................................ 
2. ทานคิดวาขอใดคือขอดีของการเขาเรียนโรงเรียนเอกชนสองภาษา (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. ผูบริหารมีการบริหารจัดการและ มีวิสัยทัศนทีด่ี              2. ผลการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยอยูในเกณฑด ี
 3. บุตรหลานมีพัฒนาการและทักษะดานภาษามากข้ึน         4. นักเรียนมีระเบียบวินัยดีเย่ียม 
 5. มีอุปกรณการเรียนการสอนทีท่ันสมัย                   6. การดูแลเอาใจใสนักเรียนดี  
 7. นักเรียนสามารถสอบเรียนตอในระดับสูงไดเปอรเซ็นตสูง  8. จํานวนนักเรียน/ครู/หอง ไมมากเกินไป 
 9. นักเรียนมีความม่ันใจในตนเองสูง กลาแสดงออก  10. มีการเรียนการสอนท่ีดี        

อื่นๆ (ระบ)ุ............................................................. 
3. ทานคิดวาขอใดคือขอเสียของการเขาเรียนโรงเรียนเอกชนสองภาษา (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. คาใชจายในการเลาเรียนคอนขางสูง   2. นักเรียนมีความม่ันใจตนเองเกินไป (กาวราว) 
 3. นักเรียนมีสังคมคับแคบ (นักเรียนมีจํานวนนอย)  4. นักเรียนรับวัฒนธรรมตะวันตกจากครูฝร่ังมากเกินไป 
 5. เกงดานภาษาแตออนวิชาการ    6. อื่นๆ (ระบ)ุ………………................................... 

 
สวนที ่3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนเอกชนระบบสองภาษา ในจังหวัดเชียงใหม 
 

ในสวนที่ 3 เรียงลําดับความสําคัญลงในชองลาํดบัความสําคัญใหเลือก  4  ลําดบั คือ  
 ความสําคัญมากที่สุด ใสหมายเลข 1  
 ความสําคัญมาก  ใสหมายเลข 2  
 ความสําคัญปานกลาง ใสหมายเลข 3  
 ความสําคัญนอยที่สุด ใสหมายเลข 4       

 
 

ปจจัยดานผลิตภณัฑ ลําดับความสําคัญ 
1. โรงเรียนมีชื่อเสียงมายาวนานและเปนที่ยอมรับของสังคม  
2. โรงเรียนเปนโรงเรียนศาสนาที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และใหนักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางศาสนา 

 

3. สงเสริมระเบียบวินัยของนกัเรียน  
4. โรงเรียนมีแนวทางดําเนินงานทีช่ัดเจนและมีความเปนปจจุบัน  
5. มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่สนบัสนุนใหนักเรียนมีสมาธิและความรับผิดชอบ  
6. นักเรียนที่จบจากโรงเรียนสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
7. นักเรียนมีความสามารถดานภาษามากกวาโรงเรียนอื่น  
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ปจจัยดานราคา ลําดับความสําคัญ 
1. คาธรรมเนียมทีเ่ก็บมีความคุมคาและเหมาะสมกบัประสิทธิภาพของนักเรียน  
2. ผูปกครองเบิกคาเลาเรียนได  
3. คาธรรมเนียมการศึกษาคุมคากวาเม่ือเทียบกับโรงเรียนเอกชนอื่น  
4. ผอนชําระคาเลาเรียนได  
5. คาธรรมเนียมการศึกษาถูกกวาทีอ่ื่น  
6. ไดรับทุนการศกึษา  

ปจจัยดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอมและส่ือการเรียนการสอน ลําดับความสําคัญ 
1. โรงเรียนมีส่ือและอุปกรณการเรียนที่ทันสมัย และเพียงพอ  
2. มีการอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยี ส่ือสารสนเทศ  
3. โรงเรียนมีหองสมุดและหองปฏิบัติการทีท่ันสมัย เชน หองวิทยาศาสตร หองคณิตศาสตร 
หองศูนยภาษา และอื่นๆ 

 

4. มีอาคารและจํานวนหองเรียนที่เพียงพอ และอปุกรณในหองเรียนทีท่ันสมัย  
5. หองเรียนสะอาด อากาศถายเทสะดวก  
6. สภาพแวดลอมของโรงเรียนรมร่ืน สวยงาม นาอยู  
7. มีโรงอาหารกวางขวางและเพียงพอกบัจํานวนนกัเรียน  
8. มีการจัดส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพทีด่ีอยูเสมอ  

ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ลําดับความสําคัญ 
1. มีเพือ่นหรือญาติศึกษาอยูกอนหนาแลว  
2. ไดรับการแนะนําจากญาติ  
3. มีการประชาสัมพันธโรงเรียนผานส่ือตาง ๆ  
4. ไดรับการแนะนําจากศิษยเกาของโรงเรียน  
5. มีการแนะนําของครูจากโรงเรียนเดิม  

ปจจัยดานบุคลากรและการบริหาร ลําดับความสําคัญ 
1. โรงเรียนมีกฎระเบียบในการควบคุมพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงามของสังคม  
2. ครูผูสอนสอนใหนักเรียนมีศีลธรรม และความมีระเบียบวินัย  
3. โรงเรียนมีการติดตามแจงความประพฤติใหผูปกครองทราบสมํ่าเสมอ  และการดูแลเอาใจ
ใสเปนอยางดี 

 

4. ครูผูสอนมีการเตรียมการสอนลวงหนาและเปนปจจุบัน  
5. ผูบริหารมีความเปนผูนําและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหนักเรียน  
6. ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่สอน  
7. ผูบริหารมีชือ่เสียงโดงดัง เปนที่รูจักในสังคม  
8. มีเจาหนาที่ในการใหบริการขอมูลตาง ๆ อยางเพียงพอและรวดเร็ว  

ปจจัยดานการเรียนการสอน และระดับมาตรฐานของโรงเรียน ลําดับความสําคัญ 
1. โรงเรียนไดรับการประกันคุณภาพมาตรฐานการศกึษาแหงชาติ  
2. มีการสนับสนนุและสงเสริมดานวิชาการ  
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ปจจัยดานการเรียนการสอน และระดับมาตรฐานของโรงเรียน ลําดับความสําคัญ 
3. มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนทีด่ ีและสงเสริมกิจกรรม  
4. มีการจัดหลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  
5. นักเรียนมีความรูและทักษะเปนเลิศทางวิชาการ สามารถแขงขันกบัหนวยงานภายนอกได  
 6. มีการประชุมและติดตอกบัผูปกครองอยูสมํ่าเสมอเพื่อชี้แจงเกี่ยวกบัความคืบหนาทางการ
เรียนของบุตรหลาน และการจัดหลกัสูตรการศึกษา 

 

7. โรงเรียนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม  
8. นักเรียนสามารถสอบเขาศกึษาตอในระดับมหาวทิยาลัยในคณะที่ดแีละสถาบันที่มีชื่อเสียง  

 
สวนท่ี 4 ความพึงพอใจของผูปกครองหลังจากที่ตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระบบสองภาษาใหบุตรหลานเขาเรียนใน

จังหวัดเชียงใหม  
 
1. ขอใดคือความพึงพอใจในบุตรหลานที่ไดเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนสองภาษา  (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. บุตรหลานมีผลการเรียนที่ดข้ึีน    2. บุตรหลานมีความสุขกับการเรียนมากข้ึน 

 3. บุตรหลานมีความสุภาพออนโยน กิริยา วาจาเรียบรอย  4. บุตรหลานมีสุขภาพแข็งแรง มีสังคมการ
                  เรียนที่ด ี   

 5. บุตรหลานมีพัฒนาการและทักษะดานภาษามากข้ึน   6. บุตรหลานมีความสามารถดานภาษามากข้ึน 
  7. บุตรหลานมีระเบียบวินัย มีความรับผดิชอบเพิม่ข้ึน   8. อื่นๆ 
(ระบ)ุ..................................................... 

 
2. ขอใดที่ทานมีความพึงพอใจในโรงเรียนเอกชนสองภาษาที่บุตรหลานเขาเรียน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. เปนโรงเรียนที่มีชือ่เสียงและคุณภาพของบุคลากร  2. เปนโรงเรียนที่สมกับที่มีมาตรฐานการการศึกษา
  3. มีเจาของภาษามาสอนเชนภาษาอังกฤษ จีน        4. ผูบริหารมีการบริหารจัดการที่ด ี 
  5. มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีสมํ่าเสมอ        6. มีอุปกรณการเรียนการสอนทีท่ันสมัยกวา  
  7. การดูแลเอาใจใสนักเรียนดี       8. คาเลาเรียนคุมคากับคุณภาพของการเรียนการสอน     

 9. นักเรียนสามารถสอบเรียนตอในระดับสูงไดดใีนเปอรเซ็นตสูง 
 10. อื่นๆ (ระบ)ุ................................................................................. 

 
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ  

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

ผูศึกษาขอขอบคณุท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ดวยครับ 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-สกุล  นายสมเกยีรติ   ทองยู 
 
วัน  เดือน  ปเกิด  29 กันยายน 2514  
 
ประวัติการศกึษา  -  พ.ศ. 2535    สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ
      การตลาด คณะธุรกิจการเกษตร  
      มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
ประสบการณทํางาน - พ.ศ. 2536-2538  เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยแมโจ 
   -  พ.ศ. 2538- ปจจุบัน   ผูชวยผูจัดการธุรกิจสัมพันธ ธนาคารกรุงเทพ 
      จํากัด (มหาชน) สํานักธุรกจิสันปาขอย 

 


