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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์ของนักเรียนยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือศึกษาอนาคตภาพของนักเรียนยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย
วิธีการศึกษาอนาคตภาพแบบ EDFR กับผู้ให้ข้อมูลหลัก 13 คน ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้จัดการหรือผู้อ านวยการ
ของโรงเรียนนานาชาติจ านวน 3 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ปกครองนักเรียนจีนจ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ การส ารวจ
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก  2 กลุ่มสภาพปัจจุบันและอนาคต
ภาพของนักเรียนยุวชนจีนเข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถ่ี ค่า
ร้อยละ และวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) โรงเรียนนานาชาติโดยมีนักเรียนจีนเข้ามาศึกษา พบปัญหาด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนจีน 
ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนจีน ปัญหาด้านการจัดการเรียนหรือการบริหารนักเรียนจีน ปัญหาด้านผู้ปกครองจีน ปัจจัย
หลักที่ส่งผลต่อการเลือกมาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ ปัญหาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความ
กดดันเป็นอย่างมากและปัญหาสภาพมลพิษทางอากาศของประเทศจีน สภาพปัญหาของผู้ปกครองจีนในเชียงใหม่ส่วนใหญ่ มี
ปัญหาด้านภาษา 2) อนาคตภาพของนักเรียนยุวชนจีนที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ  โดยภาพรวมสรุปว่าแนวโน้มของ
นักเรียนจีนที่จะเข้ามาศึกษาในอนาคตจะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน แต่ละโรงเรียนมีทิศทางการพัฒนาตนเองเพ่ือแก้ปัญหา
ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ตามข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการและผู้ปกครองจีนส าหรับนักเรียนจีนในอนาคตเห็นว่า หากผู้ปกครอง
อยากจะส่งบุตรหลานมาเรียนที่เชียงใหม่ ครอบครัวต้องมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว ทั้งแนวคิดและระบบ
การศึกษา 
 
คําสําคัญ: นักเรียนยุวชนจีน, โรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่, สถานการณ์, อนาคตภาพ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) To study the situation of young Chinese students 
studying abroad in International Schools of Chiang Mai province area.2)To study the scenario of young 
Chinese students studying abroad in International Schools of Chiang Mai province area by using ethnographic 
delphi futures research (EDFR) to study with thirteen participants. The instrument used in this study were 
survey general information of international schools, and interviewed with thirteen participants about the 
current conditions and the scenario of young Chinese students studying abroad in international Schools of 
Chiang Mai province area. The statistics used in data analysis were conducted by means of frequency 
distribution, percentage of data, and analysis of specific content. 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3รองศาสตราจารย์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 The findings were as follows: 1) Chinese students who came to study abroad in international 
schools has English communication problems; behavior problems; study management problems or 
managing problems with Chinese students; Problems with Chinese parents. The main factors affecting the 
decision of study abroad in international schools of Chiang Mai province were extremely pressured 
educational environment, and air pollution problems in China. Problems with Chinese parents who company 
with children in Chiang Mai was language and communication problems. 2) The scenario of young Chinese 
students who are coming to studying aboard in international schools of Chiang Mai province are certainly 
increasing. Each school has a self-development direction to solve current problems. According to the 
directors and Chinese parents to see that, if the parents want to send their children to study in Chiang Mai, 
parents and family must be ready to change and adapt both concepts and educational systems. 
 
Keywords:  Younger Chinese students, International Schools of Chiang Mai Province Area, Situation, Scenario 
 
บทนํา 
 ปัจจุบันน้ี  แนวโ น้มของกระแสโลกาภิ วัตน์
การศึกษาต่อต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าให้
ความต้องการศึกษาต่อต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ต้ังแต่มีการเปิด
ประเทศ (Reform and Opening) ในปี ค.ศ.1987 เป็นต้น
มาท าไห้การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว (นาริตา ชัยธิมา, 2560) รายได้และมาตรฐานการ
ครองชีพของประชาชนจีนเพ่ิมข้ึน ผู้ปกครองจีนได้มีโอกาส
เลือกการศึกษาที่ดีให้ลูกหลานเอง จึงเกิดกระแสการศึกษา
ในต่างประเทศในสมัยใหม่ ตามสถิติของกระทรวงศึกษาธิการ
จีนประกาศว่า ระหว่าง ค.ศ.1987 - 2010 จ านวนนักเรียน
ศึกษาในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนจนถึงปี ค.ศ.2017 ประชาชนจีน
ที่ศึกษาในต่างประเทศมีจ านวน 256.51 ล้านคน (Center for 
China & Globalization, 2015) นอกจากน้ี ตามเอกสารที่
ปี ค.ศ.2015 รายงานการพัฒนาคนจีนการศึกษาในต่างประเทศ
แสดง ให้ เห็น ว่า  เมื่ อ เปรียบเที ยบกับปี  ค .ศ .2012 ปี  
ค.ศ.2015 คนจีนไปเรียนปริญญาตรีในต่างประเทศลดลง
จาก 61% ถึง 44% แต่คนจีนไปเรียนมัธยมที่ต่างประเทศ
จาก 17% เพ่ิมข้ึนถึง 27% นักเรียนจีนมีหน่ึงในสามวางแผน
จะไปศึกษามัธยมที่ต่างประเทศ (Yuan Qiao, 2018) 
 นับต้ังแต่ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก
(World Trade Organization WTO) และการที่ประเทศ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้ประเทศไทยขยายตัวของ
ธุรกิจการศึกษานานาชาติ ซึ่งจ านวนโรงเรียนนานาชาติใน
ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 
ถึง 2560 โดยในปีการศึกษา 2556 มีโรงเรียนนานาชาติ
จ านวน 143 โรงและพอมาถึงปีการศึกษา 2560 ได้เพ่ิมมากถึง 
182 โรง(กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) โรงเรียนนานาชาติใน
เชี ยง ใหม่ จากปี  พ .ศ .2553 มีทั้ งหมด  7 แห่ ง  พอ ถึงปี  
พ.ศ.2562 โรงเรียนนานาชาติซึ่งมีรายชื่อในทะเบียนโรงเรียน
เอกชนจังหวัดเชียงใหม่มีทั้ งหมด 10 แห่ง (Office of the 

Private Education Commission, 2019) ดังกล่าวน้ีแสดงให้
เห็นว่าโรงเรียนนานาชาติมีจ านวนเพ่ิมข้ึนทุกปี การศึกษา
นานาชาติของประเทศไทยพัฒนาอย่างรวดเร็ว และ
สถานศึกษานานาชาติของจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มที่จะ
เพ่ิมข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาวต่างชาติที่จะเข้า
มาอีก 
 นอกจากน้ี Belt and Road (B&R) หรือที่ นิยม
เรียกว่า One Belt, One Road (OBOR) ภาษาไทยเรียกว่า 
เส้นทางสายไหม โดยค าน้ี เริ่ ม ต้นจากประธานาธิบดี   

(Xi Jinping) 习近平 ของประเทศจีนที่ต้องการรื้อปงอน
เส้นทางสายไหมเดิม (Silk Road) และพัฒนาเป็นเส้นทาง
สายไหมใหม่ (New Silk Road) เพ่ือเชื่อมโยงทวีปเอเชีย
ยุโรป และแอปริกาเข้าด้วยกัน (Forbes Thailand, 2018) 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส าคัญในการร่วมมือพัฒนากัน 
ต่อมาประเทศไทยกับประเทศจีนจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ย่ิงข้ึน และมีโอกาสร่วมกันพัฒนากว้างข้ึน ซึ่งเป็นจุดที่ดึงดูด
ผู้เรียนจีนมาศึกษาในประเทศไทยมีจ านวนมาก ในสองปีที่
ผ่านมา ผู้เรียนจีนที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยกลายเป็น
นักเรียนยุวชนมาศึกษาปฐมวัยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว กลุ่ม
นักเรียนยุวชนจีนน้ีท าให้เกิดความสนใจอย่างกว้างขวางในสังคม 
 ด้วยสภาพดังกล่าวน้ี ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจกับ
ปรากฏการณ์ของนักเรียนยุวชนจีนที่เดินทางมาศึกษาใน
โรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เก่ียวกับสถานการณ์ของนักเรียนยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาใน
โรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้ววางแผนด้วย
อนาคตภาพเพ่ือหาแนวโน้มที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต
ข้างหน้า 5 ปี  และน าผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ให้
ผู้ปกครองมีทางเลือกการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่
เชียงใหม่ ทางโรงเรียนนานาชาติได้ปรับปรุงให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ข้างหน้าต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ของนักเรียนยุวชนจีนที่
เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือศึกษาอนาคตภาพของนักเรียนยุวชนจีนที่
เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
 การวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของนักเรียนยุวชนจีน
ที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
หัวข้อต่างๆ ดังน้ี 

1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจ 
3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา 
4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความต้องการ

และแรงจูงใจ 
5. การวิจัยเชิงอนาคต 

 โดยสรุปเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบอีดีเอปอา
(Ethnographic Delphi Future Reaesrh:EDFR) งานวิจัย
อนาคตแบบ EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาเทคนิค 
EFR และเทคนิค Delphi เข้าด้วยกัน เป็นเทคนิคการวิจัยที่
มุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายที่ต้องการ และมีความเชื่อพ้ืนฐาน
ของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหน่ึงในปัจจุบัน โดยข้ันตอน
แรกตามเทคนิแบบ EFR เป็นการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ 
ข้ันตอนต่อไปตามเทคนิแบบ Delphi ซึ่งข้ันตอนที่สอง น า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ ข้ันตอนที่สาม ตาม
ข้ันตอนที่สองสร้างเครื่องมือ เพ่ือด าเนินข้ันตอนที่สี่ ข้ันตอน
ที่ห้าเป็นข้ันตอนสุดท้าย คือ การเขียนอนาคตภาพตาม
ข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนดังกล่าวน้ัน 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ณฐัยาภรณ์  ผ่องแผ้ว (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง 
อนาคตภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมภายใต้
ประชาคมอาเซียน ด้วยเทคนิค EDFR เพ่ือสร้างอนาคตภาพ 
กับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน โดยมีข้ันตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็น 3 ข้ันตอน คือ ข้ันการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้ันการศึกษา 
แนวโน้มอนาคตภาพด้วยเทคนิค EDFR และข้ันการเขียน
ภาพอนาคต ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการจัดการศึกษาใน
พ้ืนที่พหุวัฒนธรรมในปัจจุบัน โดยภาพรวมมีลักษณะการจัด
การศึกษาที่เอื้อต่อผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์
ในระดับพอสมควรแสดงว่าโรงเรียนยังให้ความส าคัญ 

 
ตระหนักถึงการจัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรม อนาคต
ภาพการจัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรม โรงเรียนจะให้
ความส าคัญและค านึง ถึงความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนมากข้ึน ส่งเสริมให้นักเรียนรักความ
เป็นชุมชน รักและหวงแหนรากวัฒนธรรมหลักสูตรของ
โรงเรียน ส่ง เสริมความเข้มแข็งในด้านภาษาไทยกับ
ภาษาอังกฤษเป็นหลักต่อไปจะเป็นภาษาจีน ภาษาลาว 
ภาษาพม่า และภาษาชาติพันธ์ ครูมีความรู้ความเข้าใจและมี
ทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างและความ
หลากหลายของผู้เรียน รูปแบบการเรียนการสอนเน้นการ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ การประกอบอาชีพบนฐานของชุมชน
เป็นต้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและตัวอยา่ง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนยุวชนจีนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 9 
แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  ตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 
1 เป็นผู้จัดการหรือผู้อ านวยการของโรงเรียนนานาชาติ 
จ านวน 3 ท่านยินดีเปิดเผยข้อมูล กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ปกครอง
นักเรียนยุวชนจีน จ านวน 10 คน ได้มาจากการใช้วิธีสืบสาว
เชื่อมโยงบุคคล (Snowball Selection) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยน้ีมีชนิดเดียว โดย
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือของ เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
(2562) คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับผู้ให้
สัมภาษณ์กลุ่มผู้จัดการหรือผู้อ านวยโรงเรียน และกลุ่ม
ผู้ปกครองนักเรียนจีน โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือมีค่า CVI เท่ากับ 0.86 และมีค่าสัมประสิทธ์ิ 
แอลป่า (α) เท่ากับ 0.55 (ระดับดีมาก)  
 วิธีดําเนินงานการ 
  1. การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน โดยการศึกษา
เอกสาร  ต ารา แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่างส าหรับผู้จักการ
หรือผู้อ านวยโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนยุวชนจีนทั้ง 2 
ฉบับ เพ่ือให้ได้สถานการณ์และอนาคตภาพของนักเรียน
ยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ 
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  3. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนเสนอประธาน
และกรรมการที่ปรึกษาการวิจัยเพ่ือตรวจสอบรายละเอียด
ของเน้ือหาและความถูกต้องของภาษาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ แก้ไขตามค าแนะน า 
  4. ปรับปรุ งแก้ ไขแบบสัมภาษณ์ตามที่
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเสนอแนะให้สมบูรณ์ แล้วน าแบบ
สัมภาษณ์ทั้ ง  2 ฉบับที่สมบูรณ์แล้วไปด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการส ารวจ
และการสัมภาษณ์ 1) การส ารวจข้อมูลโรงเรียน ศึกษา
รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลและเอกสารจากเว็บไซต์
ทางการโรงเรียน และติดต่อทางโรงเรียนนานาชาติทั้ง 10 

แห่งเพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม มีโรงเรียน 9 แห่งสามารถ
เปิดเผยข้อมูลโรงเรียน 2)การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่ม
โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง มีเพียง 3 แห่งยินดีเปิดโอกาสให้ผู้วิจัย
เข้าโรงเรียนสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่ม
ผู้ปกครองจีน 10 ท่าน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจข้อมูลโรงเรียน 
โดยสรุปแล้วสร้างตารางวิเคราะห์ 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล  
ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้จัดการหรือผู้อ านวยการโรงเรียน และกลุ่ม
ผู้ปกครองนักเรียนยุวชนจีน สรุปตามโครงร่างการสัมภาษณ์
ของแต่ละกลุ่มเป็นประเด็นที่ชัดเจนแล้วเขียนอนาคตภาพ
ของนักเรียนยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา อนาคตภาพของนักเรียนยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวคิดทฤษฎี 
1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ 
3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา 
4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความต้องการและ
แรงจูงใจ 
5. การวิจัยเชิงอนาคต 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน 

1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนยุวชนจีนใน
โรงเรียนนานาชาติ 
2. ปัญหาที่ประสบ 
3. ปัจจัยที่เลือกมาศึกษา 
 

ภาพอนาคต 
1. นักเรียนยุวชนจีนในอนาคต 
2. การวางแผนของโรงเรียน 
3. ข้อเสนอแนะจากโรงเรียน  และ
ผู้ปกครองจีน 
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ผลการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 สภาพปัจจุบันของนักเรียนยุวชนจีนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 9 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูล 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า โรงเรียนนานาชาติทั้ง 9 
โรงเรียนน้ี รับนักเรียนอายุต่ าที่สุดคือ 2 ขวบในการควบคุม
สัดส่วนนักเรียนจีน ส่วนใหญ่ไม่ควบคุมสัดส่วนนักเรียนจีน  
มีจ านวน 6 แห่ง ส่วนจ านวนนักเรียนจีน (อายุต่ า 12 ปี)  
มีจ านวนนักเรียนมากที่สุดคือ 101 คน มีจ านวนนักเรียน
น้อยที่สุดคือ 7 คน เปอร์เซ็นนักเรียนจีนที่อยู่ในโรงเรียน
นานาชาติ มีจ านวน 3 แห่งเปอร์เซ็นนักเรียนจีนภายใน 
10% (ร้อยละ 10)  มีจ านวน 3 แห่งเปอร์เซ็นนักเรียนจีน
ภายใน 11-20% (ร้อยละ 10-20) มีจ านวน 1 แห่งเปอร์เซ็น
นักเรียนจีนภายใน 21-30% (ร้อยละ 21-30)  มีจ านวน 1 
แห่งเปอร์เซ็นนักเรียนจีนภายใน 31-40% (ร้อยละ 31-40)  
มีจ านวน 1 แห่งเปอร์ เซ็นนักเรียนจีนภายใน  41-50%  
(ร้อยละ 41-50) 
  1. ปัญห าแล ะอุ ป ส ร รคของ โ ร ง เ รี ย น
นานาชาติโดยมีนักเรียนจีนเข้ามาศึกษา 
   1 .1  ปัญหา ด้ านภาษาอั ง กฤษของ
นักเรียนจีนนักเรียนจีนต้องมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ เน่ืองจาก

โรงเรียนนานาชาติเริ่มจากภาษาอังกฤษต้องการพ้ืนฐาน
ภาษาอั ง กฤษที่ ดี ห าก นัก เรี ยนจี น ไม่ มี พ้ื นฐ านทาง
ภาษาอังกฤษที่ดีจะไม่ผ่านการทดสอบเพ่ือเขศึกษาต่อใน
โรงเรียนได้ 
   1.2 ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน
จีนสืบเน่ืองมาจากเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน ด้วยเหตุที่สื่อสารกันไม่เข้าใจจึงท าให้เกิดการเข้าใจผิด 
คิดว่าเพ่ือนแกล้งจึงเกิดการต่อต้านเพ่ือน ๆ และทะเลาะ
วิวาทกัน และเด็กอาจมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   1.3 ปัญหาด้านการจัดการเรียนหรือการ
บริหารนักเรียนจีนการใช้ภาษาในห้องเรียนของนักเรียนจีน 
โดยเฉพาะหากในห้องเรียนมีนักเรียนจีนอยู่ในห้องเดียวกัน
เป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนและสื่อสารด้ว
ภาษาอังกฤษกับนักเรียนชาติอื่นจึงไม่สามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้ดีข้ึนได้ เมื่อไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่าง
ดีจึงส่งผลให้ครูจัดการเรียนการสอนยากและส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กอีกด้วย 
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   1 .4  ปัญหา ด้านผู้ ปกครองจีนหาก
ผู้ปกครองของนักเรียนจีนเองมีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษไม่ดี 
เกิดปัญหาด้านการสื่อสารอีก ทั้งแนวคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน อาจท าให้ไม่เข้าใจและไม่สามารถแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนของนักเรียนได้ 
  2. สภาพของโร ง เรียนนานาชาติโดยมี
นักเรียนจีนเข้ามาศึกษา 
1)กฎเกณฑ์มาตรฐานหรือระบบสอบเข้าโรงเรียนแต่ละ
โรงเรียนมีมาตรฐานหรือระบบสอบเข้า โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเกณฑ์พ้ืนฐาน รวมถึงมีการสอบคณิตศาสตร์และสอบ
สัมภาษณ์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองด้วย แต่หากนักเรียนย่ิง
มีอายุน้อย เช่น 3 ขวบจะมีโอกาสเข้าเรียนได้มากกว่าเพราะ
ไม่ค่อยบังคับในด้านทักษะภาษาอังกฤษมาก 
   การบริการของโรงเรียนโรงเรียนส่วน
ใหญ่ไม่มีแผนกหรือการเจาะจงการให้ค าปรึกษาส าหรับ
นักเรียนจีนเป็นการเฉพาะ โดยทั่วไปใช้ภาษาอังกฤษในการ
ประสานงาน แต่หากมีปัญหาพิเศษหรือต้องการล่ามจีน ก็จะ
มีครูจีนเข้ามาช่วยเหลือได้อยู่แล้ว ส่วนฝ่ายรับสมัคร ใน
โรงเรียนที่มี นักเรียนจีนจ านวนเยอะกว่าก็จะมีคนพูด
ภาษาจีนได้ โดยจะให้บริการท าวีซ่าและอ านวยความสะดวก
ส าหรับการสมัครเข้าโรงเรียน จัดการเวลาทดสอบ เป็นต้น 
ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างไม่
มีปัญหา ก็จะให้บริการเหมือนนักเรียนต่างชาติทั่วไป 
  3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ามาศึกษาของ
นักเรียนจีน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่  
   3.1 ปัจจัยภายในประเทศจีน เช่น ระบบ
การศึกษาของประเทศจีนท าให้นักเรียนและผู้ปกครองกดดัน
มาก คนรุ่นใหม่จึงหาวิธีให้ลูกหลานออกจากระบบการศึกษา
ของประเทศจีน และ ปัญหามลภาวะของประเทศจีน ซึ่ง
สภาพอากาศและอาหารการกินส่งผลเสียต่อชีวิตความ
เป็นอยู่และความปลอดภัย  
   3.2 ปัจจัยของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี
สภาพที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและเข้ามาศึกษาเป็นอย่าง
มาก ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวก สภาพอากาศ วัฒนธรรม 
ชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ ค่า เล่าเรียนของโรงเรียน
นานาชาติ เป็นต้น 
  4. ปัจ จั ยที่ เ ลื อ กมาศึกษ าใน โร ง เรี ยน
นานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่รู้จัก
จังหวัดเชียงใหม่จากการเคยมาท่องเท่ียว และเพ่ือนแนะน า 
ส่วนการเข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติปัจจุบันโดยเข้ามา
สอบถามและศึกษาข้อมูลของโรงเรียนด้วยตนเอง ส่วนใหญ่
เด็กนักเรียนไม่เคยเรียนในโรงเรียนนานาชาติมาก่อน และไม่
มี พ้ืนฐานภาษาอังกฤษก่อนที่จะมาเรียนในโรง เ รียน 
 

นานาชาติปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาใน
โรงเรียนนานาชาติปัจจุบัน ปัจจัยภายในประเทศจีน โดย
ส่วนใหญ่ผู้ปกครองเห็นว่า ปัญหาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่มีความกดดันเป็นอย่างมากและปัญหาสภาพ
มลพิษทางอากาศ ปัจจัยที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาใน
โรงเรียนนานาชาติปัจจุบัน ปัจจัยภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองเห็นว่า ชอบวิถีชี วิตในจังหวัด
เชียงใหม่ 
  5. ปัญหาและความต้องการของผู้ปกครอง
นักเรียนจีนที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ การเปลี่ยนแปลงของเด็กนักเรียนเมื่อได้เข้ามา
ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เห็นว่า
นักเรียนมีบุคลิกร่าเริงมากข้ึน ก่อนจะมาเรียนโรงเรียน
นานาชาติปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีครึ่งหน่ึงยังไม่
เคยเปลี่ยนโรงเรียนและยังไม่มีความคิดจะเปลี่ยนโรงเรียน
ใหม่ ส่วนอีกครึ่งหน่ึงเคยเปลี่ยนโรงเรียนมาก่อนและไม่เคย
เปลี่ยนโรงเรียนแต่มีความคิดจะเปลี่ยนโรงเรียนใหม่ใน
อนาคต การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในต่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาด้านภาษา (ประเทศไทย) ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ไม่มีความต้องการให้ปรับปรุงหรือให้ความช่วยเหลือใน
ด้านใด 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 อนาคตภาพของนักเรียน
ยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ 
  1. อนาคตภาพจากผู้ ให้ สัมภาษณ์ทาง
โรงเรียน 
   1.1 การปรับปรุงและการพัฒนาของ
โรงเรียน (การวางแผนของโรงเรียน) แต่ละโรงเรียนมีทิศ
ทางการพัฒนาตนเองเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน เช่น 
ทักษะทางภาษาของนักเรียนจีนไม่ค่อยดี ก็พัฒนาหลักสูตรที่
ส่งเสริมภาษา หรือในกรณีที่มีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนเป็น
จ านวนมากก็มีการวางแผนเพ่ือจะขยายโรงเรียน ปรับปรุง
พ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสมกับจ านวน
นักเรียน และในกรณีที่ผู้ปกครองไม่เข้าใจภาษา ก็ใช้ล่ามจีน
มาช่วยสื่อสารและแปลเอกสารต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครอง 
   1.2 แนวโน้มหรือสถานการณ์นักเรียน
จีนในอนาคต แนวโน้มของนักเรียนจีนที่จะเข้ามาศึกษาใน
อนาคตจะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน คาดว่าโรงเรียน
นานาชาติจะมีนักเรียนตะวันตกเริ่มน้อยลงแต่จะมีนักเรียน
เอเชียเพ่ิมมากข้ึน ด้วยเหตุที่โรงเรียนนานาชาติในเขตพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว จึงท าให้คนจีนอยาก
พาลูกหลานมาเรียนโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่
มากข้ึน 
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   1.3 หลั กสู ต ร พิ เ ศ ษห รื อห ลั ก สู ต ร
ภาษาจีนของโรงเรียน ในการเตรียมหลักสูตรใหม่เพ่ือรองรับ
นักเรียนจีน แต่ละโรงเรียนได้พยายามปรับปรุงหลักสูตรของ
ตนเอง ให้ความส าคัญด้านหลักสูตรภาษาจีนมากข้ึน ด้าน
หน่ึงมาจากความต้องการที่ผู้ปกครองเสนอมาซึ่งผู้ปกครอง
จีนไม่อยากให้ลูกหลานทิ้งภาษาและวัฒนธรรมจีน ส่วนอีก
ด้านหน่ึงคือภาษาจีนมีบทบาทส าคัญในสังคมโลกเป็นอย่าง
มาก จึงอยากให้มีหลักสูตรในโรงเรียนนานาชาติเพ่ือรองรับ
นักเรียนจีนที่จะเข้ามาศึกษาอีกจ านวนมากในอนาคต 
   1.4 ข้อเสนอแนะจากโรงเรียนส าหรับ
นักเรียนจีนในอนาคต เห็นว่า ก่อนเข้ามาสมัครเรียนอยากให้
นักเรียนจีนเตรียมความพร้อมทั้งในด้านภาษาอังกฤษ การ
เรียนรู้ วัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างดีเสียก่อน 
เพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและปรับตัวได้ง่าย 
มีความมั่นใจ รวมถึงผู้ปกครองเองก็ต้องมีความพร้อมในด้าน
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน เพ่ือจะสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาที่
อาจเกิดข้ึนได้ นอกจากน้ีผู้ปกครองเองก็ต้องมีความมั่นใจ
และมั่นคงในจิตใจ เมื่อตัดสินใจสิ่งใดไปแล้วควรมีความ 
หนักแน่น 
  2. อนาคตภาพจากผู้ ให้ สัมภาษณ์ทาง
ผู้ปกครองจีน การแนะน าจากผู้ปกครองจีนให้ผู้ปกครองอื่น
ส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่เห็นว่า ครอบครัวต้องมีความพร้อม
ในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว ทั้งแนวคิดและระบบ
การศึกษา รองลงมา การส่งบุตรหลานมาเรียนข้ึนอยู่กับ
ความต้องการ สภาพเศรษฐกิจ ความสามัคคี และความ
พร้อมของผู้ปกครอง และ ก่อนที่จะมาควรศึกษาข้อมูลเป็น
อย่างดีเพ่ือการตัดสินใจในการอยู่ต่างประเทศเป็นระยะ
เวลานาน ความพร้อมและความเหมาะสมของค่าเล่าเรียน 
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และต้องยึดความต้องการ
และความสุขของเด็กเป็นหลัก พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี
ของลูก มีอัตลักษณ์ที่ดีในสังคม 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของนักเรียน
ยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
  1. นักเรียนจีนที่เข้ามาเรียนชั้นอนุบาลจะ
เยอะกว่า นอกจากน้ีนักเรียนย่ิงมีอายุน้อย เช่น 3 ขวบจะมี
โอกาสเข้าเรียนได้มากกว่าเพราะเด็กย่ิงมีอายุน้อยเรียนย่ิง
เร็ว ซึ่งไม่ค่อยบังคับในด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน
เด็กน้อย การปรับตัวเข้าระบบการศึกษาอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอ
คล้องกับ ทิพาพร ตันฆศิริ (2551) ในเรื่อง ความต้องการ
ของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กระดับ

ปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรเริ่ม
ต้ังแต่วัยทองของชีวิต ทั้งน้ีจากความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กชี้ให้เห็นว่า โอกาสในการเรียนรู้และอัตราการเรียนรู้
สูงสุดอยู่ในช่วงปฐมวัย โดยสมองของเด็กจะมีการเจริญเติบโต
สูงสุดในช่วงอายุ 0 – 6 ป ี
  2. โดยภาพร วมทั้ ง ผู้ ป กค รองจี นและ
ผู้อ านวยการโรงเรียน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลัก 
   2 . 1  ปั จ จั ย ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ จี น  
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาและระบบการศึกษาของ
ประเทศจีนอันท าให้นักเรียนและผู้ปกครองกดดันมาก คน
รุ่นใหม่จึงหาวิธีให้ลูกหลานออกจากระบบการศึกษาของ
ประเทศจีน  
   2.2 ปัจจัยของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
มีสภาพที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ทรัพยากรการศึกษา
เพียงพอและคุณภาพการศึกษาที่ดี ค่าเรียนที่เหมาะสม  
ซึ่งสอคล้องกับ นาริตา ชัยธิมา (2560) ในเรื่อง การเคลื่อนย้าย
ของ นั กศึ กษ าจี นสู่ อ าค เน ย์ : กรณี นั กศึ กษ าจี น ใ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โดยสรุปเงื่อนไขการเข้ามา
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาชาวจีนในไทย 
พบว่า 
    1) ปัญหาความตึงเครียดในการสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยของจีน มีการแข่งขันสูงเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่ งมีระดับและมาตรฐาน
การศึกษาสูง ท าให้มีจ านวนนักศึกษาจีนที่สามารถสอบเข้า
ได้น้อย รวมถึงบรรยากาศในการแข่งขันในการสอบที่กดดัน 
เข้มข้น ท าให้นักศึกษาบางส่วนตัดสินใจเดินทางออกไป
ศึกษาต่อยังต่างประเทศ  
    2)  เ งื่ อ น ไขแวดล้ อมอื่ นๆ  เ ช่ น 
สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ
ที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิต การเดินทางและคุณภาพชีวิตที่
ดีกว่าเมืองที่นักศึกษาจีนเดินทางมา 
  3. โดยภาพรวมทั้งโรงเรียนนานาชาติโดยมี
นักเรียนจีนและผู้ปกครองจีนที่ ใช้ชี วิตความเป็นอยู่ใน
เชียงใหม่โดยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านภาษา ด้วยปัญหาด้าน
ภาษาท าให้นักเรียนจีนที่ศึกษาในโรงเรียนเกิดปัญหาด้าน
พฤติกรรม ท าให้โรงเรียนมีปัญหาด้านการจัดการเรียนหรือ
การบริหารนักเรียนจีน ท าให้ทางโรงเรียนและผู้ปกครองจีน
เกิดปัญหาด้านการสื่อสารด้วย นอกจากน้ี ด้วยปัญหาด้าน
ภาษาผู้ปกครองจีนการใช้ชีวิตประจ าวันก็เกิดปัญหาด้าน
ต่างๆ ซึ่งสอคล้องกับ มัญชรี โชติรสฐิติ (2556) ในเรื่อง การ
ปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักเรียนไทยในต่างประเทศ กล่าว
ว่า โดยสรุปสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการปรับตัว
ข้ามวัฒนธรรม อุปสรรคและปัญหาที่พบมากที่สุด คือเรื่อง
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ของภาษา ส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มคน 
ทั้งในชีวิตประจ าวันและในชั้นเรียน ท าให้ยากต่อการท า
ความเข้าใจทัศนคติ ความคิด พฤติกรรมระหว่างบุคคล ท า
ให้ขาดการตีความหมายของการสื่อสารที่ถูกต้อง รวมทั้งการ
เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และการคบเพ่ือนที่ถูกจ ากัด
แค่กลุ่มชาติเดียว 
  4. แต่ละโรงเรียนมีทิศทางการพัฒนาตนเอง
เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  เช่น ทักษะทางภาษาของ
นักเรียนจีนไม่ค่อยดี ก็พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมภาษา หรือ
ในกรณีที่มีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนเป็นจ านวนมากก็มีการ
วางแผนเพ่ือจะขยายโรงเรียน ส่วนแนวโน้มของนักเรียนจีน
ที่จะเข้ามาศึกษาในอนาคตจะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน 
คาดว่าโรงเรียนนานาชาติจะมีนักเรียนตะวันตกเริ่มน้อยลง
แต่จะมีนักเรียนเอเชียเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสอคล้องกับ ณัฐยา
ภรณ์ ผ่องแผ้ว (2557) ในเรื่อง อนาคตภาพการจัดการศึกษา
ในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมภายใต้ประชาคมอาเซียน กล่าวว่า 
ต้ังแต่ ปีพ.ศ.2563 เป็นต้นไป โรงเรียนจะรับนักเรียนที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธ์ุเพ่ิมข้ึน เมื่อมีความหลากหลาย
เข้ามาโรงเรียนจะต้องค านึงถึงการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับเด็กกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้าน
การศึกษาหรือปัญหารุนแรงอื่นอันเน่ืองมาจากความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม นอกจากน้ีโรงเรียนนานาชาติในการ
เตรียมหลักสูตรใหม่เพ่ือรองรับนักเรียนจีน แต่ละโรงเรียนได้
พยายามปรับปรุงหลักสูตรของตนเอง ให้ความส าคัญด้าน
หลักสูตรภาษาจีนมากข้ึน และส่งเสริมภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยมากข้ึน และในอนาคตเป็นหลักสูตรที่ค านึงถึง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม โรงเรียนจะส่งเสริมความ
เข้มแข็งด้านภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาลาว ภาษาพม่าและภาษาชาติพันธ์ุเป็นวัฒนธรรม 
  5. โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองจีนเห็นว่า หาก
ผู้ปกครองจีนใดอยากจะส่งบุ ตรหลานเข้ามาศึ กษา  
ที่โรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ครอบครัวต้องมี
ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว ทั้งแนวคิดและ
ระบบการศึกษา รองลงมาการส่งบุตรหลานมาเรียนข้ึนอยู่
กับความต้องการ สภาพเศรษฐกิจ ความสามัคคี และความ
พร้อมของผู้ปกครอง และก่อนที่จะมาควรศึกษาข้อมูลเป็น
อย่างดีเพ่ือการตัดสินใจในการอยู่ต่างประเทศเป็นระยะ
เวลานาน ความพร้อมและความเหมาะสมของค่าเล่าเรียน 
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และต้องยึดเอาความ
ต้องการและความสุขของเด็กเป็นหลัก พ่อแม่ควรเป็น
ตัวอย่างที่ดีของลูก มีอัตลักษณ์ที่ดีในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ 
Li Wang (2018) ในวิจัยเรื่อง  Investigation of Chinese  
 
 

Young Abroad Students on Cross-cultural Adaption-
-A Case Study of Chinese Young Abroad Students In 
American From XinTon Educational Agent ไ ด้ ส รุ ป
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมส าหรับ
นักเรียนยุวชนจีนศึกษาในต่างประเทศ ดังน้ี 1) ต้องเตรียม
ตัวให้พร้อมทั้งจิตใจและร่างกาย 2) ผู้ปกครองเป็นผู้น าและ
ตัวอย่างของบุตรหลาน ผู้ปกครองต้องให้ความส าคัญมากใน
การดูแลการเปลี่ยนแปลงของลูกหลาน 3) ต้องสร้างความ
มั่นใจในการแก้ปัญหาต่างๆ 4) ต้องให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 5) ต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
แวดวงสังคมในต่างประเทศ 6) ต้องเรียนวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ิม 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี 
   1. นักเรียนยุวชนจีนที่จะเข้ามาศึกษาใน
อนาคต ควรไปเรียนพ้ืนฐานภาษาอังกฤษก่อน หากนักเรียน
ย่ิงมีอายุน้อย เช่น 3 ขวบจะมีโอกาสเข้าเรียนได้มากกว่า
เพราะเด็กย่ิงมีอายุน้อยเรียนย่ิงเร็ว ผู้ปกครองต้องมีความ
มั่นใจ และมั่นคงในจิตใจ เมื่อตัดสินใจสิ่งใดไปแล้วควรมี
ความหนักแน่นไม่เปลี่ยนโรงเรียนให้เด็กบ่อย 
   2. นักเรียนยุวชนจีนที่จะมาศึกษาใน
อนาคต ครอบครัวต้องมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัว ท้ังแนวคิดและระบบการศึกษา 
   3. โรงเรียนนานาชาติควรเปิดหลักสูตร
ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนเพ่ิม 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 
   2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและ
แนวโน้มของนักเรียนยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนสอง
ภาษาหรือโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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