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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา
แผนการ เรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล แผนการเรียนภาษาจีน–
ภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง ได้แก่ เพศ รายได้ และระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง จ านวน 3 โรงเรียน โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 170 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 49 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.982 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติการทดสอบค า t (t-test) และ F (F-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One–way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใช้ การ
เปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ความคาดหวังของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน- ภาษา อังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสตูล.ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความ
คาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสตูลด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก.(�̄� = 4.19, SD. = 0.69) รองลงมาคือ ด้าน
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (�̄�= 4.18, SD. = 0.67) และด้านการจัดการเรียนการ
สอน อยู่ในระดับมาก (�̄�= 4.17, SD. = 0.75) ตามล าดับ 2..ผลเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครอง
ที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล 
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ของผู้ปกครอง.พบว่า 1) ผู้ปกครองที่มีเพศ แตกต่างกันมีความ
คาดหวังต่อการจัดการศึกกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
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สตูล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมี
ความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สตูล ไม่แตกต่างกัน 3) ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา
แผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัย 
พบว่า  

1) ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก  (�̄� = 4.19, SD. = 0.69) 
รองลงมาคือ ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (�̄�= 4.18, SD. = 0.67) และด้านการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (�̄�= 4.17, SD. = 0.75) ตามล าดับ 

2) ผลเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ ของ
ผู้ปกครอง พบว่า  
 2.1) ผู้ปกครองที่มีเพศ แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกกษาแผนการเรียน
ภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 

2.2) ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาแผน 
การเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ไมแ่ตกต่างกัน 

2.3) ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาแผน 
การเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ไมแ่ตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษ 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study the parents' expectations regarding the 
educational management of Chinese - English learning plans of secondary schools in 
Satun province. The sample group used in this research was parents with children who 
are studying in secondary school in Satun province. Chinese-English learning plan for the 
academic year 2019, divided by parents' general information such as gender, income, 
and educational level of parents of 3 schools, by calculating the sample size by opening 
the finished tables of Crazy and Morgan. (Krejcie and Morgan, 1970, which received 170 
samples. The research instruments were The 5 rating scales questionnaire with 49 items 
with the reliability of 0.982. The statistics used for data analysis are Percentage, 
Frequency, Mean and Standard Deviation. Deviation by using t-test and F (F-test) 
statistics and One-way Analysis of Variance in In the event that significant differences are 
found, use The comparison of multiple factors by the Scheffe 'method is as follows. 1. 
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Parents' expectations regarding educational management of Chinese-English learning 
plans of secondary schools in Satun Province The overview is at a high level. Which is in 
accordance with the assumptions set When considering each aspect, it was found that 
The expectation of parents on the educational management of Chinese-English learning 
plan of secondary schools in Satun province in personnel was at the high level (�̄�= 4.19, 
SD. = 0.69), followed by the resources for The teaching and learning was at a high level 
(�̄� = 4.18, SD. = 0.67) and the teaching and learning management. Was at the high level 
(�̄�= 4.17, SD. = 0.75) respectively. 2. The comparison of the parents' expectations on the 
educational management of Chinese-English learning plans of secondary schools in 
Satun province, classified according to Gender, education level And income of parents, 
found that 1) Parents with gender There are expectations about the educational 
management of Chinese-English learning plans of secondary schools in Satun province 
with statistical significance at the level of 0.05. 2) Parents with education levels There 
are different expectations about the educational management of Chinese - English 
learning plans of secondary schools in Satun province. Not different. 3) Parents with 
monthly income There are different expectations about the educational management of 
Chinese - English learning plans of secondary schools in Satun province. Not different. 
The result of the research shows that 

1) Parents' expectations regarding educational management of Chinese-English 
learning plans of secondary schools in Satun province The overview is at a high level. 
Which is in accordance with the base resolution When considering each aspect, it was 
found that The expectation of parents on the educational management of Chinese-
English learning plan of secondary schools in Satun province in personnel was at the 
high level (�̄� = 4.19, SD. = 0.69), followed by the resources for The teaching and learning 
was at a high level (�̄�= 4.18, SD. = 0.67) and the teaching and learning management. 
Was at the high level (�̄� = 4.17, SD. = 0.75) respectively. 

2) The comparison of the parents' expectations on the educational management 
of Chinese-English learning plans of secondary schools in Satun province, classified by 
gender, educational level And income of parents found that 
 2.1) Parents with gender There are differences in expectations of educational 
management, study plans.The Chinese - English language of secondary schools in Satun 
Province were significantly different at the level of 0.05. 
 2.2) Parents with education levels Differences in expectations of educational 
management Chinese-English language study plan of secondary schools in Satun Province 
Not different 
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 2.3) Parents with monthly income There are different expectations about 
the educational management of Chinese - English learning plans of secondary schools in 
Satun province. Not different 
Key words: Parents' expectations of educational management, Chinese - English learning 
plan 
 
บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเอง 
อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 สนับสนุนให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีการด าเนินการคืบหน้าไปมาก แต่จะต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อสารได้มากขึ้น โดยปฏิรูปทุกด้านให้เชื่อมโยง
กัน ทั้งเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน การทดสอบวัดผลและประเมินผล เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี  
ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ เรียนวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศได้ดี 
ซึ่งการปฏิรูปหลักสูตรในขณะนี้ แม้ว่าผู้เรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษในประเทศไทยจะมีจ านวนมากกว่า 
8.5.แสนคน แต่มีผู้เรียนได้ผลเพียง.2.แสนกว่าคนเท่านั้น เพราะมีการก าหนดให้นักเรียนทั้งโรงเรียนเรียน
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เรียนครั้งละ.1.ชั่วโมงต่อหนึ่งวิชา และสอนไม่เป็นไปตามกระบวนการ หาก
ต้องการให้ผู้เรียนเรียนได้ผล ต้องเรียนตามกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน มีการสอนวิชาสนทนา เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาการใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้ได้จริง ทั้งนี้ ต้องไม่มีการบังคับเรียน ให้
สอนเฉพาะผู้ที่สมัครใจ (ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ,2558) การที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่ดีตามที่สังคมต้องการนั้น ผู้ปกครองนับว่ามีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การศึกษากับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพโดยผู้ปกครอง
จะต้องให้โอกาสส่งเสริม สนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนเพราะผู้ปกครองที่ใกล้ชิดกับ
นักเรียนและมีบทบาทที่ส าคัญที่จะต้องร่วมมือกับสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้
พัฒนาไปตามศักยภาพ ผู้วิจัย จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษา อังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูลว่ามีความคาดหวัง
อยู่ในระดับใดเพ่ือน าผลวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจ ก าหนดเป้าหมายนโยบายหรือ
แนวทางในการวางแผนงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานของชาติและมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในอนาคต ตลอดจนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และสังคม
ที่โรงเรียนพึงมีต่อส่วนรวมอันจะมีผลต่อความม่ันคงหรือด ารงอยู่ของโรงเรียน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–

ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล           
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2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ ของ
ผู้ปกครอง 
 3..เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน  –
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรต้น (Independent Variables)                   ตัวแปรตาม(dependent Variables) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ.(Survey Research).โดย
ก าหนดให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานก าลังศึกษาในแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล เป็นหน่วยวิเคราะห ์(Unit of analysis) 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากร คือ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล แผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 โรงเรียน 
ซึ่งจ านวนผู้ปกครองทั้งหมด 316 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานก าลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล แผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 
โรงเรียน โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, 1970, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น.43) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 170 คน 
โดยผู้วิจัยเลือกสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก (Simple Random Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการ 
ศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ลักษณะของแบบสอบ 
ถามตอนที่ 2 เป็นแบบประมาณมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบ่งแบบสอบถาม 
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองมีลักษณะเป็นแบบ
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ตรวจ สอบรายการ (checklist) ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระดับชั้นของนักเรียน 
และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความความคาดหวังของผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการศึกษา
แผนการ เรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล 5 ด้าน จ านวน 49 ข้อ ดังนี้ 
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน 10 ข้อ 2) ด้านสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนจ านวน 13 ข้อ 3) ด้าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จ านวน 8 ข้อ 4) ด้านบุคลากรจ านวน 8 ข้อ 5) ด้าน
ทรัพยากรเพ่ือการเรียน การสอน จ านวน 10 ข้อ 

3.  การตรวจสอบเชิ ง เนื้ อหา .(Content.Validity)  และความเชื่ อมั่น  (Reliability)  ของ
แบบสอบถาม ผลการตรวจสอบเชิงเนื้อหา พบว่า ข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.66-1.00 
ในส่วนค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคอัลฟ่าของครอนบาค (Cronbachs 
อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด ,2556, น.117) กับแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด ซึ่งเป็นคนละกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า แบบสอบถามมีค่าเชื่อมั่น 0.982 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard.Deviation) ส าหรับการเปรียบเทียบความความคาดหวังของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สตูล ตามตัวแปร รายได้ของผู้ปกครอง วิเคราะห์โดยใชสถิติการทดสอบค่า F (F-test) และการวิเคราะห์
ความแปร ปรวนแบบทางเดียว (One–way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติใช้การเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองที่มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา  แผนการเรียนภาษาจีน–
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูลพบว่า.ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่า 
เพศหญิง ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรีขึ้นไป และมีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15,000 
-25,000 บาท  
 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก (�̄� = 4.19, SD. = 0.69) ด้าน
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (�̄�= 4.18, SD. = 0.67) และด้านการจัดการเรียนการ
สอน อยู่ในระดับมาก (�̄�= 4.17, SD. = 0.75) ตามล าดับ 

ผลเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ของ
ผู้ปกครอง พบว่า 1) ผู้ปกครองที่มีเพศ แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกกษาแผนการเรียน
ภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 2) ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาแผนการ
เรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ไม่แตกต่างกัน 3) ผู้ปกครองที่มี
รายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียน ภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน -

ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล จ าแนกตามเพศ ของผู้ปกครอง  
ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการ
จัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–

ภาษาอังกฤษ 

เพศชาย เพศหญิง 
t sig 

�̄� 𝑆 𝐷  �̄� 𝑆 𝐷  

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.90 0.50 4.46 0.62 6.55*** 0.001 

2. ด้านสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน 3.90 0.48 4.47 0.58 6.94* 0.048 

3. ด้านความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรยีนกับ
ผู้ปกครอง 

3.86 0.43 4.33 0.59 5.86*** 0.001 

4. ด้านบุคลากร 3.93 0.44 4.48 0.61 6.72*** 0.001 

5. ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 3.94 0.42 4.45 0.58 6.41*** 0.001 

ภาพรวม 3.90 0.42 4.44 0.53 -7.26 0.02 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 ระดับความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก (�̄� = 4.19, SD. = 
0.69) ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (�̄�= 4.18, SD. = 0.67) และด้านการจัดการ
เรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (�̄�= 4.17, SD. = 0.75) ตามล าดับ มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
อมรา คุ้มจันอัด (2557) ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนสองภาษาของ
โรงเรียนเบญจมบพิตร โดยศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนสอง
ภาษา ของโรงเรียนเบญจมบพิตร ส านักงานเขตดุสิต สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ด้าน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก.โดยมีความคาดหวังด้านบุคลากรเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านบริหารจัดการด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ด้านสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน ด้านวิชาการ และ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นอันดับสุดท้าย  

ผลเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ของ
ผู้ปกครอง พบว่า  

1. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษ ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ปกครองทุกท่าน
ล้วนมีความคาดหวังให้โรงเรียนจัดการศึกษาที่ดีให้แก่บุตรหลานของตน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ด้านบุคลากร และ
ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่แสดงให้ทราบถึงผู้ปกครองให้ความส าคัญแก่
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จัดการจัดศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนทุกรูปแบบ จากผลวิจัย
ดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอมรา คุ้มจันอัด (2557) ความคาดหวังของผู้ปกครอง 
ต่อการจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนสองภาษาของโรงเรียนเบญจมบพิตร โดยศึกษาความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนสองภาษา ของโรงเรียนเบญจมบพิตร ส านักงานเขตดุสิต 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคาดหวังด้านบุคลากรเป็นอันดับ 
1 รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
ด้านสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน ด้านวิชาการ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นอันดับ
สุดทาย 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียน
ภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและ
รายไดข้องผู้ปกครอง อภิปรายผลได้ดังนี้ 

2.1 ผู้ปกครองที่มีเพศ แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกกษาแผนการ 
เรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0 .05  ผู้ ปกครองที่ มี เพศต่ างกันอาจจะมีความความคิดในแต่ละด้ านที่ แตกต่างกัน 
มีเป้าหมายที่ต่างกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยืนยง จิรัฏฐิติกาล (2555) ได้วิจัยเรื่อง 
ความคาดหวังของผู้ปกครอง ในการน าบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี  
พบว่า ผู้ปกครองที่มี เพศ ต่างกันมีความความคาดหวังในการน าบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
เอกชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.05 และศิริพร สุขประเสริฐ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.05 เนื่องจากอาจจะมีผลจากผู้ปกครองที่มี เพศต่างกัน 
ให้ความส าคัญที่จะต้องให้การศึกษากับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ โดย
ผู้ปกครองจะต้องให้โอกาสส่งเสริม สนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหา ให้กับนักเรียนแตกต่างกัน อย่างไรก็
ตามบทบาทของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 คือ 1) การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานระดับ
มัธยมศึกษามีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 2) การมีส่วนร่วมและประสานงานกับสถานศึกษา 3) การเข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสถานศึกษา สมัครเข้าเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ารับฟังและอบรม
เกี่ยวกับงานในสถานศึกษาร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนของสถานศึกษาและร่วม
รับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นในฐานะผู้มีส่วนร่วม 

2.2 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา 
แผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริพร สุขประเสริฐ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครอง 
ต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่า 
วุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ไม่แตกต่างกัน  

2.3 ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา 
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แผนการเรียน ภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ไม่แตกต่างกัน กัน ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริพร สุขประเสริฐ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครอง
ต่อการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า รายได้ที่
แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ในด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ย 
ที่น้อยที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความคาดหวังว่า หลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อมูล
เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาที่สอนมีความเหมาะสม ดังนั้น เห็นควรเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดท าหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน หรือสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองส าหรับการชี้แจงหรือจัดท าหลักสูตรของโรงเรียน 

 2. ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ในด้านสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือความคาดหวังว่าโรงเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านวิชาการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ จึงเห็นควรสื่อสารวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของโรงเรียนด้านการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ให้กับชมชุนทราบ เพ่ือให้
รับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 

 3.  ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความคาดหวังให้โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 

 4. ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ในด้านด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ความคาดหวังว่าครูจะมีความเสมอภาค ยุติธรรมให้แก่นักเรียนทุกคนในชั้นเรียน จึงเห็นควรให้ผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และรับทราบผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพ่ือให้ได้รับรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผล 

 5. ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ในด้านด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความคาดหวังให้ โรงเรียนมีสื่อปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนทางภาษา 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แท๊บเลต สื่อออนไลน์อย่างเพียงพอ จึงเห็นควรจัดสรรทรัพยากรด้านสื่อให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน และเหมาะสมกับงบประมาณ และการเข้าถึงสื่อของผู้ปกครองและชุมชน 

 
 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

660 

 

เอกสารอ้างอิง 
บุญชม ศรีสะอาด. (2556) การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 9) กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น 

 ยืนยง จิรัฏฐิติกาล. (2555). ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนในการน าบุตรหลานเข้าเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชน จังหวัดลพบุรี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  ศิริพร สุขประเสริฐ. (2556). ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2552). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542. กรุงเทพมหานคร : ส านักนายกรัฐมนตรี.  
   ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. (2558). ไขข้อข้องใจ CHINESE - ENGLISH 
PROGRAM. กรุงเทพมหานคร : เอดิสัน เพรส โปรดักส์. 
             อมรา คุ้มจันอัด (2557). ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาโครงการ โรงเรียน
สองภาษาของโรงเรียนเบญจมบพิตร ส านักงานเขตดุสิต สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.กรุงเทพมหานคร. 
 


