
  
 

 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา จึงมีความจําเปนตองเตรียมความพรอมใหสามารถ
ปรับตัวกาวตามโลกไดอยางรูเทาทันมากข้ึน ซ่ึงการสรางและใชความรูจะมีสวนสําคัญในการ
ขับเคล่ือนและกอใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
ความรูในตัวมนุษย ความรูทางเทคโนโลยี และความรูในวิทยาการตาง ๆ ซ่ึงเปนการพัฒนารากฐาน
การแขงขันในเศรษฐกิจระดับจุลภาคของประเทศ ท่ีถือเปนปจจัยช้ีนําในการเพิ่มขีดความสามารถ
ของการแขงขันของแตละประเทศท่ีจะกาวเขาสูสังคมฐานความรู รากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนา
ความรูคือการศึกษา เพื่อใหการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญไปในทิศทางท่ีพึ่งประสงค เปาหมาย
ในการจัดการศึกษามุงจัดใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ปลูกฝงใหประชากรมีความรู
ความสามารถทั้งทางวิชาการในดานตาง ๆ รวมท้ัง ความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ และเอกลักษณของความเปนไทย  การศึกษาจึงมีความจําเปนสําหรับบุคคลทุกเพศ
ทุกวัย โดยเฉพาะผูท่ีอยูในวัยศึกษาเลาเรียน สภาพแวดลอม ในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว เรียกวาเปนยุคขาวสารความรู หรือสารสนเทศ และการเรียนรูภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนา
ถึงระดับชาติ ใหทัดเทียมกับตางชาติไดอยางทันเหตุการณในทุกดาน การศึกษาหาความรู จึงมีความ
จําเปนในการพัฒนาชีวิตใหทันตอสังคมโลก 
   จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีเปนศูนยรวมทางการศึกษาในเขตภาคเหนือ ต้ังแตระดับ
อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ทําใหผูปกครองท่ีอาศัยอยูในเขตภาคเหนือสงบุตรหลานมาเลาเรียน
ในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากข้ึนทําใหกิจการโรงเรียนเอกชนเจริญเติบโต ทําใหธุรกิจโรงเรียนเอกชน
มีการลงทุนเพิ่มข้ึนมีระบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนา และมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูปกครองใหสงบุตรหลานเขาเรียน ซ่ึงผูปกครองเองก็มีความรู ขอมูล
ขาวสาร ในการพิจารณาโรงเรียนเพิ่มข้ึน ซ่ึงในปจจุบันโรงเรียนเอกชนสองภาษาในเชียงใหมท่ี
ไดรับความการยอมรับและมีช่ือเสียงก็จะมีปริมาณนักเรียนเพิ่มข้ึน ทําใหปริมาณนักเรียนใน
โรงเรียนท่ัวไปที่ไมมีการเรียนการสอนในระบบสองภาษามีปริมาณนักเรียนลดลงไป ซ่ึงจะเห็นได
วาผูปกครองใหความสําคัญกับการศึกษาของบุตรหลาน โรงเรียนไดมีการพัฒนาการเรียนการสอน
และบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการของผูปกครองก็จะมีนักเรียน
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เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนระบบสองภาษา ท่ีมีความพรอมในแตละดาน และมีหลาย
ทางเลือกให เชนการเรียนการสอนแบบสองภาษา(Bilingual)  แบบภาษาอังกฤษ (English Program) 
แมวาคาใชจายในการเรียนการสอนจะคอนขางสูงเม่ือเทียบกับโรงเรียนท่ัวไป แตผูปกครองก็ยินดีท่ี
จะจายเพ่ืออนาคตของบุตรหลาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสอบแขงขันในระดับอุดมศึกษา
และเขาสูสังคมวัยทํางานในอนาคตอยางมีคุณภาพตอไป 
  สําหรับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหมมีโรงเรียนประเภทสามัญท่ีสอนตั้งแตระดับ
อนุบาลจนถึงมัธยมปลาย และต้ังแตระดับประถมถึงมัธยมปลาย มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1.1 โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญท่ัวไปและโรงเรียนสองภาษาท่ีสอนต้ังแตระดับอนุบาล
ถึงมัธยมปลาย ในจังหวัดเชียงใหม  ป 2550-2551 

 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 (2550-2551) 
 หมายเหตุ:  *  คือโรงเรียนเอกชนระบบสองภาษา 

ที่ ชือ่โรงเรียน ป 2550 ป 2551 เพิม่ขึน้/ลดลง คดิเปนรอยละ

1 สารสาสนวิเทศเชยีงใหม* -                           360                        360                      100.00

2 วารีเชยีงใหม* 1,987                       2,256                     269 13.54

3 ธรรมราชศึกษา 1,150                       1,403                     253 22.00

4 ไมตรีจิตครสิเตยีน 51                            196                        145 284.31

5 เทพบดนิทรวิทยา 2,856                       2,930                     74 2.59

6 วิชยัวิทยา* 634                          687                        53 8.36

7 มงฟอรตวิทยาลัย* 3,143                       3,195                     52 1.65

8 โกวิทธาํรงเชยีงใหม 1,834                       1,885                     51 2.78

9 เรยนีาเชลีวิทยาลัย 2,459                       2,502                     43 1.75

10 เรยนีาเชลีวิทยาลัย* 2,459                       2,502                     43 1.75

11 เมตตาศึกษา 463                          495                        32 6.91

12 สนัตศึิกษา 360                          377                        17 4.72

13 ขาลสวุรรณอนุสรณ 320                          320                        0 0.00

14 อนุศึกษา 441                          441                        0 0.00

15 เชยีงใหมคณาวิทย 27                            -                         -27 -100.00

16 ปรนิสรอยแยลสวิทยาลัย 5,994                       5,957                     -37 -0.62

17 ไชยโรจนวิทยา 406                          366                        -40 -9.85

18 วรเชษฐอนุสสรณ 188                          148                        -40 -21.28

19 มงฟอรตวิทยาลัย(ประถม)* 2,148                       2,106                     -42 -1.96

20 จิตราวิทยา 1,644                       1,601                     -43 -2.62

21 พิงครตัน* 572                          522                        -50 -8.74

22 วชริวิทย ฝายมธัยม 1,846                       1,770                     -76 -4.12

23 พระหฤทยั* 4,111                       3,985                     -126 -3.06

24 วชริวิทย 952                          797                        -155 -16.28

25 สริมิงัคลานุสรณ 1,033                       829                        -204 -19.75

26 ดาราวิทยาลัย 7,215                       6,975                     -240 -3.33

27 เชยีงใหมครสิเตยีน 1,222                       846                        -376 -30.77
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จากขอมูลโรงเรียนเอกชนสามัญท่ัวไปและโรงเรียนเอกชนสองภาษา ตาราง 1.1 จะเห็นได
วาในปการศึกษา 2551 มีจํานวนนักเรียนหลายโรงเรียนท่ีมีจํานวนลดลงจากป 2550 และโรงเรียนท่ี
มีการเรียนการสอนแบบระบบสองภาษามีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนเชนโรงเรียนสารสาสนวิเทศ
เชียงใหม (เปดกิจการปการศึกษา 2551) โรงเรียนวารีเชียงใหม โรงเรียนวิชัยวิทยา ท่ีมีปริมาณ
นักเรียนเพ่ิมข้ึนในระดับท่ีสูง เปนเหตุผลท่ีนาสนใจท่ีจะศึกษาถึงทัศนะคติ  ปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนเอกชนสองภาษาใหบุตร
หลานไดเขาเรียน รวมถึงความพึงพอใจของผูปกครองท่ีใหบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนเอกชนสอง
ภาษาดังกลาว และโรงเรียนเอกชนสามัญท่ัวไปจะมีจํานวนนักเรียนลดลงตองจัดระบบการเรียนการ
สอนใหเปนแบบสองภาษา เพื่อปองกันไมใหจํานวนนักเรียนลดลงไปมากกวานี้ ก็จะทําใหนักเรียน
ไดรับประโยชนจากการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนใหดียิ่งข้ึน  

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของผูปกครองตอการเลือกใหบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน
สองภาษา 

2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการ
เลือกใหบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชนสองภาษา  

3) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการเลือกใหบุตรหลานเขาศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสองภาษา 

 
1.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 เพื่อใหทราบถึงทัศนะคติของผูปกครองตอการเลือกใหบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสองภาษา เพื่อใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกให
บุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชนสองภาษา และเพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของผูปกครองท่ี
มีตอการเลือกใหบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชนสองภาษา เพื่อใชผลการวิจัยเปนแนวทางใน
การปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง ชุมชนและ
พัฒนาการเรียนการสอนใหเปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพมากยิ่งๆ ข้ึนไป  
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1.4  ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ

ผูปกครองในการเลือกใหบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชนระบบสองภาษา ในจังหวัด
เชียงใหม  โดยเลือกศึกษาเฉพาะผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ือเสียงใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 3 โรงเรียน คือโรงเรียนวารีเชียงใหม โรงเรียนสารสาสนวิเทศ
เชียงใหมและโรงเรียนวิชัยวิทยาเชียงใหม ชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2552   

 
1.5   นิยามศัพท 

โรงเรียนเอกชน   หมายถึง   โรงเรียนเอกชนท่ีเปดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา ปท่ี 1-6 และระดับมัธยมศึกษา และไดรับอนุญาตเปนโรงเรียนท่ีถูกตอง ตามระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในท่ีนี้เปนกรณีศึกษาโรงเรียนเอกชน 3 แหง คือโรงเรียนวารีเชียงใหม, 
โรงเรียนสารสาสนวิเทศเชียงใหม และโรงเรียนวิชัยวิทยา ซ่ึงถือวาเปนโรงเรียน 2 ภาษาท่ีมีช่ือเสียง
ในระดับใกลเคียงกัน 

โรงเรียนเอกชนสองภาษา  หมายถึง สถานศึกษาท่ีดําเนินการโดยเอกสารซ่ึงอยูในความ
รับผิดชอบของ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ทําการเปดสอนนักเรียน
เปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เปดรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา ถึงช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  

ผูปกครอง หมายถึง ผูท่ีทําหนาที่อุปการะหรือดูแลเอาใจใส หรือใหการอบรมส่ังสอน 
ใกลชิดอาจเปนบิดา มารดา หรือญาติพี่นองก็ได 

การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ี
ไดพิจารณาหรือประเมินอยางดีแลววาเปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย 

ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดหรือการลงความคิดเห็นตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงไมจําเปนวา
ถูกตองหรือไมในท่ีนี้ หมายถึง ความคิดเห็นของผูปกครองท่ีไดแสดงออกในการตอบแบบสอบถาม 

การประสานสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน หมายถึง การติดตอระหวางผูปกครอง
กับโรงเรียน ไดแก การรับทราบผลการเรียนของนักเรียน การรับทุนการศึกษา การรวมประชุมกับ
ทางโรงเรียน การเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อกอใหเกิดความรวมมืออันดีระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครอง 
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การบริหารโรงเรียน หมายถึง การท่ีผูบริหารไดใชความพยายามตาง ๆในการจัดสรร
ทรัพยากรอันไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการ
สอน และบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรนักเรียนอันมีคุณภาพอันพึงประสงคของสังคม 

การจัดการศึกษา หมายถึง การดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการเรียนและส่ือการสอนของ
โรงเรียนเอกชนสองภาษา 

การเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมและประสบการณตาง ๆ ใหแกนักเรียน 
ตลอดจนการอบคม ศีลธรรมจรรยาและความประพฤติของนักเรียนเพ่ือใหเปนคนดี มีความรู 
ความสามารถพอที่นํามาเล้ียงชีพและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ประกอบดวยหลักสูตรการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียน ส่ือการเรียนการอสนและการวัดผลประเมินผล 

อาคารสถานท่ี หมายถึง อาคารเรียนรู หองประกอบการเรียนการสอน สถานท่ี และบริเวณ
ของโรงเรียนและการจัดส่ิงแวดลอมของโรงเรียน 

บุคลากร หมายถึง บุคคลท่ีทําหนาท่ีการสอนในโรงเรียนเอกชนสองภาษา หมายรวมถึง
บุคลากรผูทําการสอนและสนับสนุนการสอนท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ 


