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 The purposes of this research were to determine: 1) The factors of English Resource 
and Instruction Centers Administration for Basic Education in ASEAN Nations, 2) The confirmation 
of the factors of English Resource and Instruction Centers Administration for Basic Education in 
ASEAN Nations.  The sample consisted of 205 schools under English Resource and Instruction 
Centers in Thailand. The respondents were 4 persons in each school ; a school director, an 
assistant school director, and two teachers totally 820. The research instruments were semi-
structured interview, opinionnaire and check list. The statistic used in data analysis were 
frequencies, percentage, means, standard deviation, exploratory factor analysis , and content 
analysis. 
 The research findings revealed that :  

1. The factors of English Resource and instruction Centers Administration for Basic 
Education in ASEAN Nations includes 4 components which were school director, the school 
management,  hierarchy structure, and teachers and staffs. 

2. The confirmation of the factors of English Resource and Instruction Centers 
Administration for Basic Education in ASEAN Nations, 4 important components of English Resource 
and Instruction Centers Administration for Basic Education in ASEAN Nations were found accurate, 
appropriate, possible, useful, and accordance with the research conceptual frameworks. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

 สังคมโลกในปัจจุบนั เป็นสังคมยุคโลกาภิวฒัน์ สังคมท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้น

เทคโนโลยีและสารสนเทศ  เป็นสังคมท่ีตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ (knowledge based society)ในการ

ดาํเนินการทั้งดา้นการเมือง สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา  ซ่ึงหน่วยงาน องคก์าร สังคม 

และประเทศมีองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง หลากหลาย ย่อมสร้างโอกาสแห่งความไดเ้ปรียบในการดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆระหว่างกนัทั้งดา้นการคา้  และการลงทุน สามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้ให้กบั

ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได ้  และดว้ยการเป็นสังคมยุคโลกาภิวฒัน์น้ีเองท่ีทาํให้

สังคมโลกที่กวา้งขวางใหญ่โต กลายมาเป็นสังคมโลกที่มีระยะทางสั้น ย่อขนาดพ้ืนที่ให้เล็กลง  

ทาํใหทุ้กสงัคม องคก์าร และประชาชนท่ีศกัยภาพ มีองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถ

สร้างเครือข่ายเขา้ถึงซ่ึงกนัและกนัไดอ้ยา่งง่ายดายและมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารใน

ดา้นต่างๆทั้ งด ้านการเมือง สังคม วฒันธรรม และด้านเศรษฐกิจ ความเจริญกา้วหนา้ในยุค

โลกาภิวฒัน์น้ี ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของพลโลกเป็นอย่างมากทั้งผลกระทบใน

เชิงบวกและในเชิงลบ โดยท่ีผลกระทบในเชิงบวกคือการส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ก่อใหเ้กิดการพฒันานวตักรรมใหม่เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

มนุษยใ์นโลกซ่ึงมีความหลากหลายตามบริบทและสังคมท่ีแตกต่างกนัออกไป ในขณะเดียวกนัได้

ส่งผลกระทบเชิงลบต่อพลโลก นัน่คือ ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมข้ึนมามากมายเน่ืองจากศกัยภาพ

ของประชากรของโลกนั้นมีความแตกต่างกนั  กลุ่มบุคคลท่ีมีโอกาสทางสังคมท่ีดีกว่าก็สามารถ

สร้างสรรคดู์ดดึงเอาผลประโยชน์จากคนอ่ืนๆท่ีดอ้ยศกัยภาพ  ดว้ยการมีองคค์วามรู้ท่ีดีกว่า ขณะท่ี

กลุ่มบุคคลท่ีดอ้ยศกัยภาพหรือมีโอกาสในการเขา้ถึงความเจริญกา้วหนา้ดอ้ยกว่า ก็จะประสบปัญหา

ความเดือดร้อนดา้นคุณภาพชีวิต การถูกเอาเปรียบหรือถูกมองขา้มจากสังคม ซ่ึงส่ิงดงักล่าวน้ี 

นาํไปสู่ความขดัแยง้ในสังคมโลกระหว่างพลโลกดว้ยกนั ดงันั้น  การเป็นสังคมยคุโลกาภิวฒัน์ควร

เป็นสังคมท่ีพลโลกมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส่ิงดงักล่าวน้ีจะเกิดข้ึนได ้ พลโลกยอ่มตอ้งไดรั้บ

การพฒันาศกัยภาพให้เป็นคนที่มีคุณภาพ  ซ่ึงส่ิงที่เป็นเคร่ืองมือสาํคญัคือ การศึกษา การจดัการ

ศึกษาตอ้งมุ่งเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ มีศกัยภาพ เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์

สามารถพฒันาตนเอง สังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญกา้วหนา้ไดอ้ย่างย ัง่ยืน ปัจจุบนัใน

แต่ละประเทศในสังคมโลกไดมี้การร่วมมือกนัในการสร้างเครือข่ายพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
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ตนเอง เพื่อสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมในการเป็นผูน้าํในการท่ีจะเป็นผูท่ี้มีความเจริญกา้วหน้า

เป็นผูท่ี้ไดรั้บการพฒันาแลว้ ทั้งดา้นการเมือง สงัคม การศึกษาและเศรษฐกิจ        

 อาเซียน (ASEAN)1 หรือท่ีมีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations) เป็นองคก์รความร่วมมือระดบั

ภูมิภาคอีกกลุ่มหน่ึง  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม ค.ศ. 1967 ปัจจุบนัประกอบดว้ยประเทศสมาชิก 10 

ประเทศ คือ ไทย พม่า  ลาว เวียดนาม กัมพูชา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ และ

สิงคโปร์ มุ่งให้ความสาํคญักบับทบาทของการศึกษาในการส่งเสริมการพฒันาของประเทศต่างๆ 

ในภูมิภาค โดยไดป้ระกาศไวใ้นวตัถุประสงคส์าํคญัประการหน่ึงของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ว่า “เพื่อใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปของการฝึกอบรมและ

การวิจยัและส่งเสริมการศึกษา” ในขณะท่ีโลกพฒันาเขา้สู่ยุคโลกาภิวฒัน์อย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 

ทศวรรษท่ีผา่นมา  และไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ภายในปี ค.ศ. 2020 ของอาเซียนปรากฏในขอ้หน่ึงว่า 

“เพื่อพฒันาอาเซียนใหมี้ความเขม้แขง็ในหลายๆ ดา้น รวมทั้งดา้นการศึกษา โดยระบุใหมี้การพฒันา

ทรัพยากรมนุษยใ์นทุกๆดา้น  โดยผา่นการพฒันาคุณภาพทางการศึกษา การพฒันาทกัษะ ศกัยภาพ 

และการฝึกอบรม”  

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

 ปัจจุบนั อาเซียนกาํลงัปรับแนวทางให้กลุ่มประเทศสมาชิกกา้วสู่ทศวรรษท่ี 4 ดว้ย

ศกัยภาพใหม่ ดว้ยการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี ค.ศ. 2015 โดย

ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ท่ีเรียกว่า ประชาคมการเมือง-ความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political 

Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community) กบัประชาคมสังคม

และวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) โดยอาศยักฎบตัรอาเซียน (ASEAN 

Charter) เป็นกลไกสาํคญัในการปฏิรูปองคก์รสู่การเป็นสถาบนัท่ีมีสถานะทางกฎหมาย และมี

ศกัยภาพในการรับมือกบัปัญหาต่างๆ อยา่งมีเอกภาพมากข้ึน บนกรอบกฎหมายและกติกามารยาท

ของการอยูร่่วมกนั ตลอดจนการทาํงานของอาเซียนสนองประโยชน์ต่อประชาชนมากข้ึน ซ่ึงอาจถือ

ไดว้า่ เป็นการทาํใหอ้าเซียนกา้วไปบนเสน้ทางสายใหม่ซ่ึงมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง โดยร้อยรัดกบั

ความร่วมมือกบันอกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัประเทศคู่เจรจา ในลกัษณะหุ้นส่วนเพื่อการ

พฒันา (Partnership for Development) ในการอาํนวยให้อาเซียนกา้วไปในแนวทางของวิสัยทศัน์

                                                        

 1 ASEAN, “The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration),” Bangkok 8 (August 

1967) : 1-2.   
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อาเซียน 2020 อย่างชดัเจนมากข้ึนกว่าในอดีตท่ีผา่นมา ทั้งในการยกระดบัศกัยภาพทางเศรษฐกิจ 

และการจดัการกับปัญหาใหม่ๆ ท่ีรุมเร้าอยู่ร่วมกัน   แผนงานการจดัตั้ งประชาคมสังคมและ

วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) มีการกาํหนดคุณลกัษณะและ

องคป์ระกอบของแนวทางการดาํเนินการ ประกอบดว้ย  1) การพฒันามนุษย ์(Human Development): 

ส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ใหป้ระชาชนเขา้ถึงโอกาสอยา่งเท่ียงธรรม

ในการพฒันาดา้นต่างๆ ส่งเสริมและลงทุนในดา้นการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม

และการเสริมสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบการ ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยกุต ์ ในการดาํเนินกิจกรรมดา้นสังคม

และเศรษฐกิจ  2) การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (Social Welfare and Protection): ส่งเสริมความ

เป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน โดยลดความยากจน ส่งเสริมการคุม้ครองและสวสัดิการ

สังคม การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีมัน่คงปลอดภยั และปลอดยาเสพติด การเตรียมความพร้อมเร่ือง  

ภยัพิบติั และการจดัการกบัขอ้กงัวลเก่ียวกบัการพฒันาสุขภาพ   3) สิทธิและความยติุธรรมทางสังคม 

(Social Justice and Rights):ส่งเสริมความยุติธรรมและสิทธิของประชาชน ซ่ึงสะทอ้นอยู่ใน

นโยบายและทุกวิถีของชีวิต ซ่ึงรวมถึงสิทธิและสวสัดิการสาํหรับกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสและอ่อนแอ เช่น 

สตรี เด็ก ผูสู้งวยั ผูพ้ิการ และแรงงานโยกยา้ยถ่ินฐาน  4) ความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 

Sustainability):มุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มท่ีเขียวและสะอาดโดยการปกป้อง

ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจดัการและการอนุรักษ์

ดิน นํ้ า แร่ธาตุ พลงังาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม ้ทรัพยากรชายฝ่ังและทรัพยากรทาง

ทะเล การปรับปรุงคุณภาพนํ้ าและอากาศสาํหรับภูมิภาคอาเซียน โดยอาเซียนจะมีส่วนร่วมในความ

พยายามของโลก ในการจดัการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มโลก รวมทั้งการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและ

คุม้ครองชั้นโอโซน เช่นเดียวกบัการพฒันาและการปรับใชเ้ทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน  5) การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity): อตัลกัษณ์อาเซียนเป็น

พ้ืนฐานของผลประโยชน์ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยจะสะทอ้นการรวมเอกลกัษณ์ 

ประเพณี ความเช่ือ และวฒันธรรมที่แตกต่าง และความปรารถนาที่จะเป็นประชาคมอาเซียน 

อาเซียนจะส่งเสริมการตระหนกัรู้เก่ียวกบัอาเซียน ซ่ึงเนน้ค่านิยมท่ีเหมือนกนัในการรวมตวักนัเป็น

หน่ึงซ่ึงมีความแตกต่างกนั 

 วิสัยทศัน์ดงักล่าวย่อมแสดงให้เห็นในเชิงหลกัการว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการศึกษาและการพฒันาการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการท่ีจะทาํให้

การศึกษานั้นมีส่วนสาํคญัในการทาํให้ประเทศมีพฒันาการทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้ามากข้ึน 

กล่าวคือ หลายประเทศทั้งท่ีเป็นสมาชิกดั้งเดิมและสมาชิกใหม่ ให้ความสําคญักบับทบาทของ
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การศึกษาในการขจดัความยากจน และการกา้วพน้จากความดอ้ยพฒันาทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนั   

ไดมุ่้งหวงัใหก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศในระดบัสากล 

โดยมีบางประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนปรารถนาให้ตนมีศกัยภาพทดัเทียมกบัประเทศอ่ืนๆ 

ภายในอาเซียนดว้ยกนัเอง ซ่ึงส่ิงดงักล่าวน้ีนาํไปสู่การปรับปรุงและพฒันาการศึกษาของประเทศ

สมาชิกอาเซียน     

 การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ของประเทศสมาชิกอาเซียนจะ

เป็นปัจจยัสาํคญัในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน การสร้าง

ประชากรยุคใหม่ให้มีความรู้ ความดี และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้่นไดอ้ย่างมีความสุขนั้น 

จาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมให้ประชากรอาเซียน มีศกัยภาพท่ีจะเป็นพลเมืองอาเซียนท่ีสามารถ

แข่งขนัและอยู่ร่วมกบัเพื่อนบา้นไดอ้ย่างสันติสุข ซ่ึงแน่นอนว่าเม่ือมีการกา้วสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนแลว้ ประชาชนของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศยอ่มตอ้งมีการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้

ทั้งดา้นการเมืองความมัน่คงระหว่างภูมิภาค  ก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนันาํไปสู่การ

เคล่ือนยา้ยแรงงานและการคา้ขายระหว่างประเทศสมาชิกอยา่งเสรี  มีการเรียนรู้แลกเปล่ียนดา้น

สังคม การศึกษาและวฒันธรรม   เคร่ืองมือสาํคญัในการติดต่อส่ือสารและการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ในเร่ืองดงักล่าวคือ ภาษา และแน่นอนว่า ภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารหลกัในประชาคมอาเซียน

คือ ภาษาองักฤษ   

 ในการก้าวเข ้า สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 หรือ ปี ค.ศ.2015 

ภาษาองักฤษ เป็นภาษาท่ีคนส่วนใหญ่ใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัทั้งในระดบัสังคม ประเทศชาติ 

หรือนานาชาติ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม  ประเทศสมาชิกจะมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ติดต่อส่ือสารกนัทั้งในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม การศึกษา ความมัน่คงระหว่างประเทศ  

ประชากรของประเทศสมาชิกจะมีการเคลื่อนยา้ยแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านสังคมและวฒันธรรม

ระหว่างกนั  ประเทศสมาชิกท่ีประชากรมีศกัยภาพในการใชภ้าษาองักฤษสูงย่อมสามารถสร้างโอกาส

แห่งความไดเ้ปรียบทั้งดา้นการเมือง การคา้ การลงทุนพร้อมกบัสร้างโอกาสแห่งการเป็นผูน้าํใน

ภูมิภาคได ้ 

 

ปัญหาของการวจัิย 

 ในการพฒันาศกัยภาพประชากรของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยการสามารถใช้

ภาษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม การศึกษา 

ความมัน่คงระหว่างประเทศนั้น  ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

เพื่อพฒันาศกัยภาพของประชากรท่ีตอ้งเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมีความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 5 

แตกต่างกันทั้งในด้านคุณภาพของการบริหารจดัการ และคุณภาพของประชากรท่ีสามารถใช้

ภาษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารได ้  ซ่ึงความแตกต่างกันน้ีเกิดจากบริบทของสังคมท่ีมีความ

แตกต่าง  มีความพร้อมและความพร่องของทรัพยากรในการทาํงานและการบริหารงานแตกต่างกนั  

และดว้ยความพร้อมและความพร่องท่ีต่างกนัน้ี ไดก่้อให้เกิดปัญหาในคุณภาพของการจดัการเรียน

การสอนภาษาองักฤษ   ในการบริหารการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรของประเทศสมาชิกอาเซียนน้ี  ผูว้ิจยัจะขอนาํเสนอสภาพปัญหาของการบริหารจดัการเรียน

การสอนภาษาองักฤษเฉพาะกรณีของประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนามและประเทศไทยเท่านั้น      

 การบริหารจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของประเทศสิงคโปร์นั้น กล่าวได้ว่า 

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเป็นตน้แบบของการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศแก่ประเทศ

ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนไดเ้ป็นอย่างดี    รัฐบาลสิงคโปร์มุ่งการบริการท่ีเป็นเลิศและสมบูรณ์สร้าง

ความเป็นองคก์รแห่งวิชาชีพครู การศึกษาสิงคโปร์มีปรัชญาของการศึกษาท่ียึดความเช่ือหลกัและ

หลกัคาํสอนของวิชาชีพการเรียนการสอนและทาํหน้าท่ีเป็นรากฐานของครูฝึกมืออาชีพผลลพัธ์ท่ี

ตอ้งการจากการศึกษากาํหนดวตัถุประสงค์ทัว่ไปสําหรับการเรียนการสอนพี่น้องนํานโยบาย

การศึกษาและโรงเรียนโปรแกรมและการปฏิบติัวิสัยทศัน์ของครู 'แรงบนัดาลใจปวารณาและ

บทบาทของวิชาชีพครูช่วยครูให้ความสําคญักบัส่ิงท่ีตอ้งทาํในการแสวงหาความเป็นเลิศอย่างมือ

อาชีพ ถือว่าการกระทาํของกิจการสาธารณะท่ีครูแต่ละท่ีใช้ในการรักษามาตรฐานสูงสุดในการ

ประกอบวิชาชีพ แนวปฏิบติัของครูท่ีเกษียณและปัจจุบันและทาํให้ความเช่ือของพวกเขาอยา่ง

ชดัเจนโดยปริยาย มีคู่มือสาํหรับครูเพ่ือตอบสนองความรับผิดชอบและภาระหนา้ท่ีของเราและให้

เกียรติสัญญาของบรรลุเลิศอย ่างมืออาชีพ    สถาบนัภาษาองักฤษของประเทศสิงคโปร์ มี

วิสัยทศัน์คือ การเป็นสถาบนัสอนภาษาท่ีเช่ือมโยง ติดต่อระหว่างประเทศซ่ึงมีความเป็นผูน้าํความคิด

ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษในบริบท  พูดไดห้ลายภาษาข้ึนอยูก่บัความเช่ียวชาญและการวิจยั   

และมีภารกิจคือการขบัเคล่ือนสู่ความเป็นเลิศในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ภาษาองักฤษใน

โรงเรียนสิงคโปร์เพื่อสนบัสนุนวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ท่ีกวา้งข้ึน โดยกระทรวงศึกษาออกคาํสั่งให้

โรงเรียนทัว่ไปสอนภาษาองักฤษทั้งพูดและเขียนในหมู่นักเรียน ขณะที่การบรรลุส่ิงที่ดีที่สุดให้

ไดต้ามมาตรฐานสากลมากที่สุด     บทบาทของสถาบนัภาษาองักฤษต่อการพฒันาการเรียนการ

สอน  ประกอบดว้ย 1) การพฒันาความเช่ียวชาญเชิงลึกในการทาํวิจยัระดบัโลก 2)สร้างเครือข่ายใน

การสร้างและเสริมสร้างความสามารถของสิงคโปร์ในการใชภ้าษาองักฤษ 3)ปลูกฝังความเช่ียวชาญ

ดา้นการสอนเชิงลึก  4)อาํนวยความสะดวกในการเจริญเติบโตของชุมชนการเรียนรู้ท่ีมีชีวิตชีวา    

5)สร้างทกัษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในภาษาองักฤษ     และในการบริหารจดัการเรียนรู้แบบ

มืออาชีพ(Professional Learning) ในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษน้ีก็ประกอบดว้ย  1)

   ส
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โปรแกรมการเรียนรู้ระดบัมืออาชีพสาํหรับ EL และภาษาองักฤษครูกลางมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างความ

เช่ียวชาญเชิงลึกลงไปในความรู้ของเน้ือหาเร่ืองการเรียนการสอนและการประเมินผลและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน EL   2)ส่งเสริมครูให้ใชท้กัษะการส่ือสารใน EL และ

ความสามารถในการพฒันาทกัษะเหล่าน้ีในนักเรียน  3)สร้างวฒันธรรมท่ีฉลองส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพทัว่ทั้งโรงเรียน  

 การบริหารจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของประเทศฟิลิปปินส์ พบว่า ประเทศ

ฟิลิปปินส์ เป็นประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารมากเป็นอนัดบั 3 ของโลก  เน่ืองจากในอดีต

ฟิลิปปินส์เคยเป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้วฒันธรรมมีการผสมผสานกนั

ระหว่างตะวนัตกและตะวนัออกกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  การจดัระบบการศึกษาในประเทศ

ฟิลิปปินส์จึงมีความใกลเ้คียงกบัระบบการศึกษาแบบเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา  ดงันั้น การ

จดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษจึงมีปรากฏอยู่ทัว่ไปในหลกัสูตรการศึกษาในทุกระดบั จึงทาํให้

ประชากรสามารถที่จะส่ือสารภาษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างดี โดยในปัจจุบนัน้ี ยงัมีสถาบนัสอน

ภาษาองักฤษจากต่างประเทศมาเปิดทาํการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้กบัประชากรเพิ่มข้ึนอีก

หลายแห่ง  ทาํใหป้ระชากรของประเทศฟิลิปปินส์นั้นสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้กว่าประเทศ

สมาชิกอ่ืนๆในกลุ่มประเทศอาเซียนดว้ยกนัพร้อมกบัการเป็นแรงงานส่งออกไปยงัประเทศกลุ่ม

อาเซียนอ่ืนๆรวมทั้งประเทศไทยดว้ย 

 การบริหารจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของประเทศเวียดนามนั้นพบว่า มีปัญหา

ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 1)ปัญหาดา้นความตอ้งการเรียนภาษาองักฤษมีจาํนวนมากขณะที่ การ

จดัการเรียนการสอนไม่มีความพร้อม ทั้งน้ี เน่ืองจากเวียดนามมีประชากรประมาณ 85 ลา้นคน มี

ประชากรจาํนวนมากท่ีตอ้งการเรียนภาษาองักฤษ แต่ครูผูส้อนมีไม่เพียงพอ และครูท่ีสอนก็ไม่ใช่

เจา้ของภาษา  2)การเขียนตาํราเรียนและการฝึกอบรมครูผูส้อนเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํให้หลกัสูตร

การสอนประสบผลสําเร็จ  ซ่ึงปัจจุบนัน้ี การเขียนตาํราเรียนนั้นประสบความสาํเร็จดี แต่มีปัญหา

หลกัคือ การฝึกอบรมครูให้มีศกัยภาพในการสอนภาษาองักฤษนั้นตอ้งใชเ้วลานานจึงจะทาํให้มี

ศกัยภาพ ตอ้งใช้บุคลากรที่มีศกัยภาพและทรัพยากรในการฝึกอบรม 3)แมว้่าภาษาองักฤษจะมี

ความสาํคญัในบริบทของยคุบูรณาการและโลกาภิวฒัน์ เน่ืองจากคุณภาพการเรียนการสอนท่ียงัตํ่า  

การสอนภาษาองักฤษยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีจะทาํให้ประชาชนพูดภาษาองักฤษได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก 1)ครูภาษาองักฤษส่วนใหญ่ท่ีสอนในระดบัประถมศึกษาและตํ่ากว่า

มธัยมศึกษายงัไม่มีคุณภาพ 2) ครูส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสศึกษาในประเทศท่ีมีการส่ือสารภาษาองักฤษ 

และ 3) ครูส่วนใหญ่ไม่ไดส่ื้อสารดว้ยภาษาองักฤษและไม่สามารถท่ีจะสอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  4)มี

   ส
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ขอ้จาํกดัดา้นห้องเรียนท่ียงัไม่เพียงพอ  วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจาํกดั  จาํนวนนักเรียน

ต่อห้องท่ีมีมากเกินไปถึง 50-60 คนต่อหอ้ง เป็นตน้  5)แมว้่ากระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรม

ของเวียดนามเน้นการพฒันาทกัษะการส่ือสาร  ในทางปฏิบติัน้ีสะทอ้นให้เห็นแทบจะในทุกระดับ

ห้องเรียนท่ีเน้นอยู่ในการพัฒนาของคําศัพท์ท่ี เข้าใจในการอ่านและโครงสร้างรูปแบบ  

วตัถุประสงค์หลังจากการสิ้นสุดของการเรียนก็เพื ่อสอบเขา้มหาวิทยาลยั โปรแกรมการ

ฝึกอบรมครูคนใหม่  เป็นตน้ เนน้ความสาํคญักบัการส่ือสาร ในระหว่างการฝึกอบรมหลกัสูตร ครู

เวียดนามแสดงความสนใจในวิธีการใหม่ แต่หลงัจากท่ีพวกเขากลบัมาจากหลกัสูตรเหล่านั้นพวก

เขายงัคงการเรียนการสอนในวิธีการท่ีเก่า  6) มีความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างการทดสอบกบัการ

สอนในการสอนภาษาองักฤษ  เคร่ืองมือทดสอบเหมาะสําหรับการวดัความรู้และทกัษะ

ภาษาองักฤษสําหรับนกัเรียนท่ีเรียนอยู่ ท่ีอังกฤษ หรืออเมริกา หรือในประเทศท่ีมีการพูด

ภาษาองักฤษ   และ7)ความจริงท่ีว่าภาษาองักฤษไดถู้กนาํเขา้ไปในโรงเรียนประถมศึกษาใน

เวียดนามทาํให้บางคนแสดงความกังวลของพวกเขาเก่ียวกบัผลกระทบเชิงลบว่าภาษาองักฤษ

เบ้ืองตน้นั้นมีการนาํเสนอเอกลกัษณ์ประจาํชาติดว้ย2  

 ส่วนการบริหารจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของประเทศไทยนั้น ไดมี้การจดัตั้ง

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ(ERIC)ข้ึนมีวตัถุประสงค ์คือ 1)เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม 

พฒันา ผลิต จดัหา ให้บริการ และเผยแพร่ส่ือการเรียนรู้ภาษาองักฤษทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือมลัติมีเดีย 

(Multimedia) รวมทั้ งให้คาํแนะนําด้านเทคนิคในการใช้และบาํรุงรักษา 2)เพื่อพฒันาครูผูส้อน

ภาษาองักฤษให้มีความรู้ความสามารถในดา้นการใชท้กัษะภาษาองักฤษ และการจดัการเรียนการ

สอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 3)เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 4) เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงาน

ของศูนยเ์ครือข่ายพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ การดาํเนินงานของศูนย ์ERIC พบว่ามี

ปัญหาและอุปสรรคดงัน้ี 1)ดา้นบุคลากร(Man) บุคลากรประจาํศูนยมี์ภาระทั้งงานสอนและงานศูนย์

ในเวลาเดียวกนัซ่ึงเป็นภาระงานท่ีมาก จึงทาํใหท้าํงานไม่เตม็ประสิทธิภาพ ศูนยข์าดบุคลากรในการ

ปฏิบติังานและบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมต่างๆ ไม่มีวิทยากรประจาํศูนย ์

ขาดบุคลากรประจาํศูนยท่ี์เป็นชาวต่างชาติ ผูบ้ริหารขาดความรู้ความเขใ้จของการจดัตั้งศูนย ์

                                                        

   2 HOANG  Van Van, The Current Situation and Issues of the Teaching of English in 

Vietnam, accessed June  10, 2009,  available from http://recube.ritsumei.ac.jp/bitstream/10367/ 

4129/ 1/LCS_22_1pp7-18_HOANG.pdf 
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บุคลากรขาดขวญักาํลงัใจในการดาํเนินงานบุคลากรประจาํศูนยมี์ความรู้ความสามารถไม่ตรงกบั

ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย วิทยากรท่ีให้ความรู้ไม่เป็นท่ียอมรับของครูผูเ้ขา้รับการอบรม 

บุคลากรประจาํศูนยไ์ม่ไดร้ับการพฒันาศกัยภาพ บุคลากรผูป้ฏิบตัิงานประจาํศูนยไ์ม่เขา้ใจ

บทบาทของตนเอง วิทยากรประจาํศูนยข์าดความมัน่ใจในการดาํเนินงาน ขาดผูป้ระสานงาน

ระหว่างศูนย ์ERIC กบัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไม่มีวิทยากรเฉพาะดา้น มีการเปล่ียนผูบ้ริหาร

ศูนยบ่์อยคร้ัง ผูจ้ดัการศูนยไ์ม่มีอาํนาจพอในการขอความร่วมมือกับครูคนอ่ืน วิทยากรออกไป

ทาํงานใหศู้นยไ์ดย้ากเพราะผูบ้ริหารไม่เห็นความสาํคญั วิทยากรท่ีใหก้ารอบรมมีนอ้ย และมีเทคนิค

ในการถ่ายทอดไม่ดีพอ วิทยากรตอ้งทาํงานหลกัในโรงเรียนในวนัจนัทร์-ศุกร์ ทาํให้ตอ้งทาํงานท่ี

ศูนยใ์นช่วงวนัศุกร์-เสาร์-อาทิตย ์ไม่มีเวลาในการปฏิบติังานเน่ืองจากสภาพเหตุการณ์บา้นเมือง 

บุคลากรประจาํศูนยข์าดความตระหนกัในหนา้ท่ี วิทยากรท่ีใหก้ารอบรมไม่ค่อยไดรั้บความเช่ือถือ 

2)ดา้นการดาํเนินงาน (Management) การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

ผูบ้ริหารของโรงเรียนต่างๆไม่เห็นความสําคญัของศูนย ์มีปัญหาดา้นการติดต่อส่ือสารกบั

หน่วยงานตน้สังกดั ผูบ้ริหารไม่เขา้ใจในการดาํเนินงานต่างๆ อยา่งละเอียด หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ไม่ให้ความสนใจ ขาดการควบคุมการใชว้สัดุอุปกรณ์ของศูนยอ์ย่างเคร่งครัด บางโครงการท่ีเขา้มา

อยา่งกะทนัหนัทาํใหเ้ตรียมการไม่ทนั มีภาระท่ีซบัซอ้นในการดาํเนินงาน Website ท่ีมีอยูไ่ม่มีความ

พร้อมในการใช้งาน ช่วงระยะเวลาในการจดักิจกรรมต่างๆ ไม่เหมาะสม ขาดการสํารวจความ

ตอ้งการในการอบรมแต่ละคร้ัง ผูบ้ริหารไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรประจาํศูนยไ์ดพ้ฒันาทกัษะทาง

ภาษา ไม่มีการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี ขาดความต่อเน่ืองดา้นนโยบาย ขาดการวางแผนดาํเนินงาน ไม่ได้

รับความร่วมมือจากครูผูส้อนภาษาองักฤษ ศูนยไ์ม่มีอาํนาจในการสั่งการใด ๆ ในการดาํเนินการแต่

ละศูนยไ์ม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การดาํเนินงานของศูนยไ์ม่มีความเป็นอิสระยงัคงถูก

ควบคุมจากผูบ้ริหารสถานศึกษา ภาระหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีประจาํศูนยไ์ม่มีความชัดเจน ไม่มี

ระบบการติดตามหรือนิเทศอย่างเป็นระบบ ขาดการสร้างเครือข่ายในการพฒันา 3) ด้าน

งบประมาณ (Money) ขาดแคลนงบประมาณในการดาํเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป

อย่างล่าชา้ ยุ่งยาก การบริหารดา้นงบประมาณ         ไม่โปร่งใส ขาดการติดต่อประสานงานกบั

เจา้หนา้ที่การเงินของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา มีระเบียบท่ีขดักบัการดาํเนินงาน เช่น การ

จดัซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่เกินช้ินละ 5,000 บาท ไม่มีการกระจายงบประมาณจาก สพท. เพ่ือให้ศูนย์

ดาํเนินงานเองบา้ง ไม่มีงบประมาณในการพฒันาศูนย ์ERIC  4) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี 

(Materials) ศูนย ์ERIC ไม่มีท่ีทาํการของศูนยเ์ป็นเอกเทศ ขาดวสัดุอุปกรณ์ท่ีอาํนวยความสะดวกใน

ศูนย ์สถานท่ีตั้งศูนยอ์ยูห่่างไกลเขา้รับบริการไดย้าก ส่ือ วสัดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 

ขาดส่ือและอุปกรณ์ที่ทนัสมยั ส่ือที่มีอยูไ่ม่สอดคลอ้งกับความต้องการ สถานที่คบัแคบ ไม่
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เพียงพอต่อผูเ้ขา้รับบริการ สถานที่ในการอบรมคบัแคบและร้อนอบอา้ว ไม่มีการตกแต่งหรือ

พฒันาศูนยใ์หเ้ป็นท่ีน่าสนใจ ควรมุ่งมัน่พฒันาดา้นความเป็นเลิศของโรงเรียน3   ดว้ยปัญหาดงักล่าว

น้ี  สอดคลอ้งกบัผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพผูเ้รียน ปี

การศึกษา 2551 ท่ีพบว่า ผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

ปีการศึกษา 2551 นักเรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละสูงข้ึนกว่าปีการศึกษา 2549 ร้อยละ 3.26 แต่ตํ่ากว่า O-

NET ปีการศึกษา 2550   ร้อยละ 0.90   เม่ือพิจารณาร้อยละนักเรียนเทียบกบัปีการศึกษา 2549 

นกัเรียนกลุ่มปรับปรุง ลดลงร้อยละ 16.23 และกลุ่มดี สูงข้ึนร้อยละ 3.75 ส่ือใหเ้ห็นถึงโรงเรียนตอ้ง

ไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยวดัไดจ้ากรายงานผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน ปัญหาดา้น

คุณภาพการจดัการศึกษา 4 

 จากสภาพการบริหารจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของประเทศในกลุ่มสมาชิก

อาเซียนท่ีทาํให้ทราบทั้งรูปแบบการบริหารจดัการท่ีมีความเป็นเลิศ และสภาพปัญหาและอุปสรรค

ในการบริหารจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อพฒันาประชากรใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษใน

การติดต่อส่ือสาร สร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการเมือง สังคม เศรษฐกิจ รองรับการเขา้สู่การ

เป็นประชาคมอาเซียนในอีกไม่นานน้ี  ผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียน

การสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็น

ประโยชน์ในการบริหารจดัการศึกษา เรียนรู้ดา้นภาษาองักฤษ แก่หน่วยงาน องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดแก่

ผูเ้รียน อนัถือเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีศกัยภาพเพื่อเป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศชาติ

ต่อไปในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวิจยัและสามารถตอบขอ้คาํถามของการวิจยัไดช้ดัเจน      

ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

                                                        

      3กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการดําเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์หกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550), 1. 

 4สาํนกัทดสอบการศึกษา, สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2551, เขา้ถึงเม่ือ  10  

มิถุนายน  2552,  เขา้ถึงไดจ้าก http://obec.go.th/eqa/images/2009/ news/report-nt51.pdf    
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1. เพื่อทราบปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2. เพื่อทราบผลการตรวจสอบปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

ข้อคาํถามของการวจัิย 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัและเป็นแนวทางในการหาคาํตอบของ

การวิจยั ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขอ้คาํถามของการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบดว้ยปัจจยัใดบา้ง 

2. ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีความเหมาะสมหรือไม่ 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบดว้ยพหุปัจจยั 

2. ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีความเหมาะสม ถูกตอ้ง เป็นไปไดแ้ละสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง 

 

กรอบแนวคดิของการวจัิย 

 กรอบแนวคิดการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบดว้ย 

1. แนวความคิดการบริหารของ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)5 ท่ีกล่าวไวว้่า ปัจจยั

การบริหารโรงเรียน มีดงัต่อไปน้ี 1) มุ่งสัมฤทธิผล (achievement orientation) 2) มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ 

(educational leadership) 3) มีความสอดคลอ้งและ กลมเกลียว (consensus and cohesion) 4) หลกัสูตร

มีคุณภาพและใหโ้อกาสในการเรียนรู้ (curriculum quality/ opportunity to learn) 5) บรรยากาศของ

โรงเรียน (school climate) 6) บรรยากาศในชั้นเรียน (classroom climate) 7) การมีส่วนร่วมของ

                                                        
5Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research 

and Practice, 6thed. (New York : McGraw – Hill Inc., 2001), 301.  
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ผูป้กครอง (parental involvement) 8) ศกัยภาพในการประเมิน (evaluative potential) 9) การใช้

เวลาในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (effective learning time) 10) มีรูปแบบการจดัการเรียน

การสอน (structured instruction) 11) มีการเรียนรู้แบบอิสระ (independent learning) 12) มี

การรับการจดัการเรียนการสอน (adaptive instruction) 13) มีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและมีการ

เสริมแรง (feedback and reinforcement)  

2. เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni)6 กล่าวไวว้า่ ปัจจยัการบริหารโรงเรียน มีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1) เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี 3) จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้

ของนกัเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก 5) ส่งเสริมความมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัแบบเป็นกลุ่ม 

6) มีการพฒันาบุคลากรอยา่งกวา้งขวาง 7) ใชภ้าวะผูน้าํแบบมี ส่วนร่วม 8) ส่งเสริมการแกปั้ญหา

อย่างสร้างสรรค ์9) ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วม  

3. สเตียรส์ (Steers)7 กล่าวว่า ปัจจยัการบริหารโรงเรียน มี 4 ประการ คือ 1) ลกัษณะของ

องคก์าร (organization characteristics) ประกอบดว้ย 1.1) โครงสร้างขององคก์าร 1.2) บทบาทของเทคโนโลย ี 

2) ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม (environment characteristics) ประกอบดว้ย 2.1) ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองคก์าร 2.2) ลกัษณะสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร  3) ลกัษณะของบุคลากร (employee 

characteristics) ประกอบดว้ย 3.1) ความผกูพนัต่อองคก์าร 3.2) การปฏิบติังาน  4) นโยบายการ

บริหารและการปฏิบติังาน (policies and practices) ประกอบดว้ย 4.1) การกาํหนดเป้าหมาย 

4.2) การจดัหาและการใช้ทรัพยากร 4.3) สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 4.4) กระบวนการ

ติดต่อส่ือสาร 4.5) ภาวะผูน้าํและการตดัสินใจ 4.6) การปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่   

4. สเตด็แมน (Stedman) 8 กล่าวว่า ปัจจยัการบริหารโรงเรียน คือ 1) การเนน้ท่ีชาติพนัธ์ุ

และเช้ือชาติ 2) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 3) การร่วมกนัวางแผนดูแลนกัเรียนระหว่างครูและ

ผูป้กครอง 4) หลกัสูตรท่ีเนน้ทางดา้นวิชาการ 5) การใชแ้ละพฒันาครูอยา่งมีประสิทธิภาพ 6) การให้

การดูแลนักเรียนอย่างใกลชิ้ด 7) ความรับผิดชอบของนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียน 8) สภาพแวดลอ้มท่ี

เอ้ืออาํนวย 9) การสอนท่ีปราศจากปัญหาทางวิชาการ  

                                                        
6Thomas J. Sergiovanni, The Principalship: A affective practice perspective,  2nded. 

(Needham Heights: Allyn and Bacon, 1991), 258–263. 

 7Richard M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavioral View (Santa Monica, 

California : Good Year Publishing Company, Inc., 1977), 59–60. 

 8L.C. Stedman, “It’s time we change the effective schools formula,” Kappan 69, 3 

(1987): 215–244. 
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5. ปัจจยัการบริหารโรงเรียนของ กลิกแมน กอร์ดอนและโรสกอร์ดอน (Glickman, Gordon 

And Ross-Grodon)9 มี 12 ประการ คือ 1) ผูบ้ริหารท่ีมีความหลากหลายของภาวะผูน้าํ ซ่ึงรวมถึง

ภาวะผูน้าํของครูดว้ย 2) ตระหนักถึงสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมของโรงเรียน 3) การมีส่วน

ร่วมของผูป้กครอง 4) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกันและปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์อย่างต่อเน่ือง 5) ไดรั้บ

การสนบัสนุนจากทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนในเร่ืองเวลาเรียน การจดักิจกรรมดา้นวิชาการและ

คุณธรรมจริยธรรม 6) เนน้ท่ีการเรียนการสอน 7) มีการพฒันาท่ีต่อเน่ืองเช่น การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั

ของโรงเรียน 8) มีแผนการสอนท่ีดี  9) ครูมีความร่วมมือกนั 10) มีการศึกษาวิจยัเพื่อหาขอ้มูลในการ

สร้างรูปแบบของโรงเรียน 11) มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการพฒันาปรับปรุงโรงเรียน 12) ใช้

วิธีการหลากหลายเพื่อพฒันาปรับปรุงโรงเรียน  

6. ปัจจยัการบริหารโรงเรียนของ แซมมอนด์ ฮิลแมนและมอร์ติมอร์ (Sammonds, 

Hillman and Mortimore) 10 มี ปัจจยั11 ประการ  คือ 1) ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ ประกอบดว้ย 1.1) มี

ความมัน่คงและชดัเจนของวตัถุประสงคข์ององคก์าร  และบริหารเชิงรุก  สร้างทีมงานบริหาร

ของโรงเรียน 1.2) การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจดัการหลกัสูตร การตดัสินใจและการใช้

นโยบายต่าง ๆ 1.3) สร้างครูให้เป็นผูน้าํทางวิชาการ 2) การมีวิสัยทศัน์ และเป้าหมายร่วมกนั 

ประกอบด้วย 2.1) การมีเอกภาพของเป้าหมายโรงเรียน 2.2) มีการปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองเพื่อ

ความกา้วหนา้ของนกัเรียน 2.3) มีความเคารพในสถาบนั 3) มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ประกอบดว้ย 3.1) มีสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระบบ ระเบียบ 3.2) มีสภาพแวดลอ้มท่ีดึงดูดความสนใจ

ต่อการเรียนการสอน 4) การเรียนการสอนท่ีเขม้แขง็ประกอบดว้ย 4.1) การใชเ้วลาท่ีเหมาะสมกบั

กิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหาร  4.2) เนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ 5) มีแผนการเรียน

การสอนท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจน ประกอบดว้ย 5.1) ความมีประสิทธิภาพของแผนการสอนในการ

เตรียมการสอน 5.2) มีจุดประสงคท่ี์ชดัเจนของแผนการสอน 5.3) มีบทเรียนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน  

5.4) ใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลาย  6) มีความคาดหวงัต่อนกัเรียนในระดบัสูง ประกอบดว้ย 6.1) ครู

และนกัเรียนมีความคาดหวงัในระดบัสูงร่วมกนัทัว่ถึงทั้งโรงเรียน 6.2) มีการส่ือสารและเสริมแรง

                                                        
9Carl D. Glickman, Gordon P. Stephen, and Ross-Gordon  M. Jovita, Supervision and 

instructional Leadership a developmental approach (U.S.A. : Allyn and bacon, fifth edition , 

2001), 49. 

 10P. Sammonds, P. Hillman and J. Mortimore, “Key characteristics of effective school 

a review of school effectiveness research,”  A Report by the institute of education  for the 

office for standard in education (1995): 8. 
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เพื่อใหค้วามคาดหวงัสู่ความเป็นจริง 6.3) มีการคิดการปฏิบติัท่ีทาํให้ไปสู่ความคาดหวงั 7) มีการ

เสริมแรงครูประกอบดว้ย 7.1) การใหค้วามเป็นธรรมในการใหร้างวลัและการลงโทษ 7.2) ช้ีแจง

และให้ทราบผลการพฒันาหรือการปรับปรุง 8) มีการติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนและการ

พฒันาปรับปรุงโรงเรียน ประกอบดว้ย 8.1) มีการติดตาม   ผลการเรียนของนกัเรียน 8.2) มีการ

ประเมินศกัยภาพของโรงเรียน 9) นกัเรียนมีความรับผดิชอบประกอบดว้ย 9.1) การสร้างความศรัทธา

ของครูใหมี้แก่นกัเรียน 9.2) มอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหน้กัเรียน 9.3) การควบคุมพฤติกรรม

ของนักเรียน 10) มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง คือ การให้ความร่วมมือท่ี

เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 11) เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงไดแ้ก่การพฒันาบุคลากร

ทุกฝ่ายในโรงเรียนใหมี้การเรียนรู้ และรับผดิชอบโรงเรียนไดเ้อง  

7. แนวคิดการบริหารของโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard School)11 

ประกอบดว้ย 1)  ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลเมืองโลก(World Citizen) 1.1 เป็นเลิศทางวิชาการ 1.2 

ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสงัคมโลก 1.3 ส่ือสารสองภาษา  1.4 ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์1.5 ลํ้าหนา้ทาง

ความคิด 2) หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล(World-Class Standard 

Curriculum and Instruction) 3) การบริหารจดัการระบบคุณภาพ(Quality System Management)    

8. การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศของสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา 12 ประกอบดว้ย 

1) กระบวนทศัน์ในการบริหารจดัการศึกษา 2) สถานศึกษา 3) ภารกิจหนา้ท่ีของการจดัการศึกษา 

4) การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ 5) การบริหารการจดัการศึกษา 6) กระบวนการบริหาร และ   

7) ผูบ้ริหารตอ้งมีหลกัเกณฑก์ารบริหาร 

9. ปัจจัยความเป็นเลิศ ตามแนวคิดของ ปีเตอร์และวอเตอร์แมน(Peters and 

Waterman)13 ประกอบดว้ย 1) โครงสร้าง(structure) 2) กลยทุธ์ (strategy) 3) บุคลากร (staff)4) 

รูปแบบ (styles) 5) ระบบ(systems) 6) คุณค่าร่วม (shared   values) และ    7) ทกัษะ(skills)  

                                                        

    11สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการขับเคลื่อนกลยุทธ์ โรงเรียน

มาตรฐานสากล(World-Class Standard School) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์หกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จาํกดั, 2553),  5. 

 12สาํนกังานส่งเสริมพฒันาวิชาชีพ, สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, การจัดองค์กรทางการ

ศึกษา  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 41. 

 13Thomas Peters and Robert H. Waterman Jr., in Search of Excellence: Lesson from 

American’s Best Run Companies  (New York : Harper and Row, 1982), 9 -10.  
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10. รูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ (SEM) 14 ประกอบดว้ย 1) ภาวะผูน้าํ 

2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 3) การจดัการบุคคลากร 4) ทรัพยากร 5) เป้าหมายนกัเรียน 6) การบริหาร

และผลการปฏิบติังาน 7) ผลลพัธ์ของบุคลากร   8) การมีส่วนร่วมและสงัคม และ 9) ผลการประเมิน

การปฏิบติังาน  

11. รางวลัคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (TQA.)15 ประกอบดว้ย 1) การนาํองคก์ร 2) การ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) มุ่งเนน้ลูกคา้และการตลาด 4) การวดัการวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 

5) มุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 6) การจดัการกระบวนการ และ 7) ผลลพัธ์ทางธุรกิจ  

12. แนวคิดการบริหารการศึกษาของศูนย ์ERIC ประเทศไทย16  

13. การศึกษาของ สุรศกัด์ิ สว่างแสง17 ในเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียน

ในโครงการการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีพบว่า  

องคป์ระกอบการบริหารโรงเรียนในโครงการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษตามหลกัสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร การมีส่วนร่วมของชุมชน โครงสร้างการบริหาร

แบบการกระจายอาํนาจ การวางแผนกลยทุธ์เชิงรุก การบริหารหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน 

ส่ือ และเทคโนโลย ี การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา การจา้งครูชาวต่างชาติ  กิจกรรมพฒันาทกัษะ

การส่ือสาร และการสร้างเครือข่ายโรงเรียน 

 นอกจากแนวคิดดังกล่าวน้ีแล้ว ย ังมีแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับปัจจัยการบริหารศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน และความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ มา

บูรณาการเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั ดงัแผนภูมิท่ี 1  

                                                        

 14Ministry of Ministration, The School Excellence Model: A Guide Singapore : The 

School Appraisal Branch, Schools Division (Singapore: Ministry of Ministration, 2000), 28.   

 15สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ

(Thailand Quality Award: TQA) (กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิค, 2008), 1.  

    16 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการดําเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์หกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550), 1. 

 17สุรศกัด์ิ สว่างแสง.  “การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการการจดัการเรียน

การสอนเป็นภาษาองักฤษตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ,”  วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัอสีเทิร์น

เอเชีย  6, 1(มกราคม-มิถุนายน 2555) : 148 
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จาํกดั, 2553),  5. 

 : สาํนกังานส่งเสริมพฒันาวชิาชีพ, สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, การจัดองค์กรทางการศึกษา  

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 41. 

 : Thomas Peters and Robert H. Waterman Jr., in Search of Excellence: Lesson from 

American’s Best Run Companies  (New York: Harper and Row, 1982), 9 -10.  

 : Ministry of Ministration, The School Excellence Model: A Guide Singapore: The 

School Appraisal Branch, Schools Division (Singapore: Ministry of Ministration, 2000), 28.   

 : สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพือ่องค์กรที่เป็นเลศิ(Thailand 

Quality Award: TQA) (กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิค, 2008), 1. 

 : กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการดําเนินงานศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพส์หกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550: 1. 

 :สุรศกัด์ิ สว่างแสง,  “การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการการจดัการเรียน

การสอนเป็นภาษาองักฤษตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ,” วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทิร์น

เอเชีย 6, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555) : 148 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

           เพื่อให้เขา้ใจความหมายเฉพาะคาํศพัท์ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีตรงกนั ผูว้ิจยัไดนิ้ยาม

ความหมายของคาํหลกัไว ้ดงัน้ี   

 ปัจจยัการบริหาร หมายถึง  องค์ประกอบ โครงสร้างท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของศูนย ์

ระหว่างปัจจยัทั้งภายในและภายนอกศูนย ์ท่ีแสดงถึงขั้นตอนการทาํงาน เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ท่ี

เกิดข้ึนจากระบบต่าง ๆ ของศูนย ์สามารถอธิบายลาํดบัขั้นตอนขององคป์ระกอบหรือกิจกรรมใน

ระบบของศูนย ์นาํไปสู่ความสาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพอยา่ง

สูงสุด  

 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ศูนยท่ี์

จดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย โดยจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

 กลุ่มประเทศอาเซียน หมายถึง ประเทศท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations) ประกอบดว้ย ไทย เวียดนาม กมัพชูา 

ลาว  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  บรูไน  พม่า และสิงคโปร์  แต่สาํหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

ไดศึ้กษาการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเฉพาะ ประเทศไทย   เวียดนาม  ฟิลิปปินส์  และ

สิงคโปร์ เท่านั้น 
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารวิชาการ หนงัสือ และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

อยา่งกวา้งขวาง เพื่อให้ครอบคลุมเน้ือหาสาระทางวิชาการตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีกาํหนดข้ึน 

โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีเน้ือหาที่เ ก่ียวขอ้งกับการ

บริหารจัดการสถานศึกษา และศูนยพ์ฒันการเรียนการสอนภาษองักฤษ ในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ี

ทาํการศึกษา มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยหรือองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา 

 เพื่อให้แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัที่นาํมาประกอบในการศึกษาคร้ังน้ี มีความชดัเจนและ

เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงขอนาํเสนอแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัการบริหาร ดงัต่อไปน้ี  

             อุทุมพร  จามรมาน กล่าวว่า ปัจจยั หมายถึง โครงสร้างของความเก่ียวขอ้งระหว่าง

หน่วยต่างๆ หรือตวัแปรต่างๆ ซ่ึงน่าจะมีมากกวา่ 1 มิติ หลายตวัแปรและตวัแปรดงักล่าวต่างมีความ

เก่ียวขอ้งเชิงสมัพนัธ์หรือเหตุผลซ่ึงกนัและกนั1 

 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)2 กล่าวว่า ปัจจยัการบริหารโรงเรียน มีดงัต่อไปน้ี 1) มุ่ง

สัมฤทธิผล (achievement orientation) 2) มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ (educational leadership) 3) มีความ

สอดคลอ้งและกลมเกลียว (consensus and cohesion) 4) หลกัสูตรมีคุณภาพและใหโ้อกาสในการเรียนรู้ 

(curriculum quality  opportunity to learn) 5) บรรยากาศของโรงเรียน (school climate) 6) บรรยากาศ

ในชั้นเรียน (classroom climate) 7) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง (parental involvement) 

8) ศกัยภาพในการประเมิน (evaluative potential) 9) การใชเ้วลาในการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(effective learning time) 10) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (structured instruction) 

                                                        

 1อุทุมพร  จามรมาน,  ”โมเดล,”  วารสารวชิาการ   1, 3 (มีนาคม 2541) : 22–26.  

 2Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research 

and Practice, 6thed. (New York: McGraw – Hill Inc., 2001), 301.  
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11) มีการเรียนรู้แบบอิสระ (independent (learning) 12) มีการรับการจดัการเรียนการสอน 

(adaptive instruction) 13) มีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและมีการเสริมแรง (feedback and reinforcement)  

 เซอร์จิโอวานี(Sergiovanni)3 กล่าวว่า ปัจจยัการบริหารโรงเรียน มีองค์ประกอบ

ดงัน้ี 1) เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี 3) จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้ของนกัเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก 5) ส่งเสริมความมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัแบบ

เป็นกลุ่ม 6) มีการพฒันาบุคลากรอย่างกวา้งขวาง 7) ใชภ้าวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม 8) ส่งเสริมการ

แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์9) ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วม  

 สเตียรส์ (Steers)4 กล่าวว่า ปัจจยัการบริหารโรงเรียน มี 4 ประการ คือ 1) ลกัษณะของ

องคก์าร (organization characteristics) ประกอบดว้ย 1.1) โครงสร้างขององคก์าร 1.2) บทบาทของเทคโนโลย ี 

2) ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม (environment characteristics) ประกอบดว้ย 2.1) ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองคก์าร 2.2) ลกัษณะสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 3) ลกัษณะของบุคลากร (employee 

characteristics) ประกอบดว้ย 3.1) ความผกูพนัต่อองคก์าร 3.2) การปฏิบติังาน  4) นโยบายการ

บริหารและการปฏิบติังาน (policies and practices) ประกอบดว้ย 4.1) การกาํหนดเป้าหมาย 

4.2) การจดัหาและการใชท้รัพยากร 4.3) สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 4.4) กระบวนการ

ติดต่อส่ือสาร 4.5) ภาวะผูน้าํและการตดัสินใจ 4.6) การปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิมส่ิงใหม่   

 สเตด็แมน (Stedman)5 กล่าวว่า ปัจจยัการบริหารโรงเรียน คือ 1) การเนน้ท่ีชาติพนัธ์ุและ

เช้ือชาติ 2) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 3) การร่วมกนัวางแผนดูแลนักเรียนระหว่างครูและ

ผูป้กครอง 4) หลกัสูตรท่ีเนน้ทางดา้นวิชาการ 5) การใชแ้ละพฒันาครูอยา่งมีประสิทธิภาพ 6) การให้

การดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 7) ความรับผิดชอบของนกัเรียนท่ีมีต่อโรงเรียน 8) สภาพแวดลอ้มท่ี

เอ้ืออาํนวย 9) การสอนท่ีปราศจากปัญหาทางวิชาการ  

                                                        
3Thomas J. Sergiovanni, The Principalship: A affective practice perspective,  2nded. 

(Needham Heights: Allyn and Bacon, 1991), 258–263. 

 4Richard M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavioral View (Santa Monica, 

Califonia : Good Year Publishing Company, Inc., 1977), 59–60. 

 5L.C. Stedman, “It’s time we change the effective schools formula,” Kappan 69 ,3 

(1987): 215–244. 
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 กลิกแมน กอร์ดอนและโรสกอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross-Grodon)6 ปัจจยัการ

บริหารของโรงเรียน มี 12 ประการ คือ 1) ผูบ้ริหารท่ีมีความหลากหลายของภาวะผูน้าํ ซ่ึงรวมถึง

ภาวะผูน้าํของครูดว้ย 2) ตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมของโรงเรียน 3) การมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครอง 4) การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนัและปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์อยา่งต่อเน่ือง 5) ไดรั้บการสนบัสนุน

จากทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนในเร่ืองเวลาเรียน การจดักิจกรรมดา้นวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม   

6) เนน้ท่ีการเรียนการสอน 7) มีการพฒันาท่ีต่อเน่ืองเช่น การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของโรงเรียน 8) มี

แผนการสอนท่ีดี  9) ครูมีความร่วมมือกนั 10) มีการศึกษาวิจยัเพ่ือหาขอ้มูลในการสร้างรูปแบบของ

โรงเรียน 11) มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการพฒันาปรับปรุงโรงเรียน 12) ใชว้ิธีการหลากหลาย

เพื่อพฒันาปรับปรุงโรงเรียน  

 แซมมอนด์ ฮิลแมนและมอร์ติมอร์ (Sammonds, Hillman and Mortimore) 7 ปัจจยัการ

บริหารโรงเรียน มี 11 ปัจจยั คือ 1) ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ ประกอบดว้ย 1.1) มีความมัน่คงและ

ชัดเจนของวตัถุประสงค์ขององค์การ  และบริหารเชิงรุก  สร้างทีมงานบริหารของโรงเรียน 

1.2) การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจดัการหลกัสูตร การตดัสินใจและการใชน้โยบายต่าง ๆ 

1.3) สร้างครูใหเ้ป็นผูน้าํทางวิชาการ 2) การมีวิสยัทศัน์ และเป้าหมายร่วมกนั ประกอบดว้ย 2.1) การ

มีเอกภาพของเป้าหมายโรงเรียน 2.2) มีการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองเพื่อความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

2.3) มีความเคารพในสถาบนั 3) มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 3.1) มีสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเป็นระบบ ระเบียบ 3.2) มีสภาพแวดลอ้มท่ีดึงดูดความสนใจต่อการเรียนการสอน 4) การเรียน  

การสอนท่ีเขม้แขง็ประกอบดว้ย 4.1) การใชเ้วลาท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน และ

การบริหาร  4.2) เนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ 5) มีแผนการเรียนการสอนท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจน 

ประกอบดว้ย 5.1) ความมีประสิทธิภาพของแผนการสอนในการเตรียมการสอน 5.2) มีจุดประสงค์

ท่ีชดัเจนของแผนการสอน 5.3) มีบทเรียนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน  5.4) ใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลาย  

6) มีความคาดหวงัต่อนกัเรียนในระดบัสูง ประกอบดว้ย 6.1) ครูและนกัเรียนมีความคาดหวงัใน

ระดบัสูงร่วมกนัทัว่ถึงทั้งโรงเรียน 6.2) มีการส่ือสารและเสริมแรงเพื่อให้ความคาดหวงัสู่ความเป็นจริง 

                                                        

 6Carl D. Glickman, Gordon P. Stephen, and Ross-Gordon  M. Jovita, Supervision and 

instructional Leadership a developmental approach (U.S.A.: Allyn and bacon, fifth edition , 

2001), 49. 

 7 P. Sammonds, P. Hillman and J. Mortimore, “Key characteristics of effective school 

a review of school effectiveness research,”  A Report by the institute of education  for the office for 

standard in education (1995): 8. 
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6.3) มีการคิดการปฏิบติัท่ีทาํใหไ้ปสู่ความคาดหวงั 7) มีการเสริมแรงครูประกอบดว้ย 7.1) การให้

ความเป็นธรรมในการใหร้างวลัและการลงโทษ 7.2) ช้ีแจงและใหท้ราบผลการพฒันาหรือการปรับปรุง 

8) มีการติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนและการพฒันาปรับปรุงโรงเรียน ประกอบดว้ย 8.1) มี

การติดตาม   ผลการเรียนของนกัเรียน 8.2) มีการประเมินศกัยภาพของโรงเรียน 9) นกัเรียนมีความ

รับผิดชอบประกอบดว้ย 9.1) การสร้างความศรัทธาของครูให้มีแก่นกัเรียน 9.2) มอบหมายหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบใหน้กัเรียน 9.3) การควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียน 10) มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

และผูป้กครอง คือ การให้ความร่วมมือท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 11) เป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ ซ่ึงไดแ้ก่การพฒันาบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้มีการเรียนรู้ และรับผิดชอบ

โรงเรียนไดเ้อง  

 แนวคิดการบริหารของโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard School)8 

ประกอบดว้ย 1)  ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลเมืองโลก(World Citizen) 1.1) เป็นเลิศทางวิชาการ 

1.2) ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก 1.3) ส่ือสารสองภาษา  1.4) ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์1.5) ลํ้าหนา้

ทางความคิด 2) หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล(World-Class 

Standard Curriculum and Instruction) 3) การบริหารจดัการระบบคุณภาพ(Quality System 

Management)  

 สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 9 ประกอบด้วย 

13.1) กระบวนทศัน์ในการบริหารจดัการศึกษา 13.2) สถานศึกษา 13.3) ภารกิจหนา้ท่ีของการจดั

การศึกษา 13.4) การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 13.5) การบริหารการจดัการศึกษา 13.6) กระบวนการ

บริหาร และ 13.7) ผูบ้ริหารตอ้งมีหลกัเกณฑ์การบริหาร ปีเตอร์และวอเตอร์แมน(Peters and 

Waterman)10 ปัจจยัความเป็นเลิศ ประกอบดว้ย 8.1) โครงสร้าง(structure) 8.2) กลยทุธ์ (strategy) 

8.3) บุคลากร (staff) 8.4) รูปแบบ (styles) 8.5) ระบบ(systems) 8.6) คุณค่าร่วม (shared   values) 

และ 8.7) ทกัษะ(skills)  

                                                        

 8สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการขับเคลื่อนกลยุทธ์ โรงเรียน

มาตรฐานสากล(World-Class Standard School) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์หกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จาํกดั, 2553),  5. 

 9สาํนกังานส่งเสริมพฒันาวิชาชีพ, สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, การจัดองค์กรทางการ

ศึกษา  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 41. 

 10Thomas Peters and Robert H. Waterman, in Search of Excellence: Lesson from 

American’s Best Run Companies  (New York: Harper and Row, 1982), 9 -10.  
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 รูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศประเทศสิงคโปร์ (SEM) 11 ประกอบด้วย 12.1) ภาวะผูน้าํ 

12.2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 12.3) การจดัการบุคลากร 12.4) ทรัพยากร 12.5) เป้าหมายนกัเรียน 

12.6) การบริหารและผลการปฏิบติังาน 12.7) ผลลพัธ์ของบุคลากร 12.8) การมีส่วนร่วมและสังคม 

และ 12.9) ผลการประเมินการปฏิบติังาน รางวลัคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (TQA)12 ประกอบดว้ย 

4.1) การนาํองคก์ร 4.2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 4.3) มุ่งเนน้ลูกคา้และการตลาด 4.4) การวดัการ

วิเคราะห์และการจดัการความรู้ 4.5) มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 4.6) การจดักรกระบวนการ และ 

4.7) ผลลพัธ์ทางธุรกิจ 

 

แนวคดิความเป็นเลศิของปีเตอร์และวอเตอร์แมน 

 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการคน้พบความเป็นเลิศ (In Search of 

Excellence) ซ่ึงเป็นผลงานการคน้ควา้วิจยัการบริหารงานของบริษทัอเมริกนัท่ีประสบผลสาํเร็จใน

การดาํเนินงานอยา่งสูงของโธมสั เจ ปีเตอร์ กบัโรเบิร์ต เอช วอเตอร์  แมนจูเนียร์  ท่ีเปิดเผยใหเ้ห็น

คุณลกัษณะแห่งความเป็นเลิศในเชิงวิชาการบริหาร โดยเม่ือตน้ปี 1977 บริษทัแมคคินซีย ์(McKinsey) 

ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา  มีความสนใจเก่ียวกบัปัญหาว่า  ทาํอยา่งไร จึงจะ

ใหก้ารบริหารงานใหเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุดบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้คน้หาว่ากิจการธุรกิจ

ต่างๆ มีกลยทุธ์อยา่งไร ควรจะจดัโครงสร้างองคก์รแบบไหน แบบรวมอาํนาจ กระจายอาํนาจ หรือ

แบบผสมจึงจะทาํให้การดาํเนินงานสําเร็จ ดงันั้นบริษทัจึงตั้งกลุ่มทาํงาน 2 กลุ่ม เพื่อศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั คือ กลยทุธ์กบัรูปแบบของโครงสร้างองคก์รและการดาํเนินงาน

ท่ีประสบผลสาํเร็จของธุรกิจ โดยกลุ่มหน่ึงไปศึกษาเร่ือง กลยทุธ์  อีกกลุ่มหน่ึงศึกษาเร่ืองโครงสร้าง

องคก์ร กลุ่มทาํงานเร่ิมตน้คน้ควา้โดยไปพบปะพดูคุยกบัผูบ้ริหารท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกักนัดีว่า

มีประสบการณ์ในการทาํงานสูงมากของกิจการธุรกิจทัว่โลก จากนั้นไปปรึกษากบันกัทฤษฎีนกัวิชาการ

ของสถาบนัการศึกษาชั้นสูง  ผลการศึกษาเบ้ืองตน้ พบว่า ทั้งผูบ้ริหารกิจการต่างๆและนกัวิชาการมี

ความเห็นว่า รูปแบบโครงสร้างองคก์รต่างๆ ที่มีอยู่ใชก้ารแกปั้ญหาไม่ไดผ้ล และไม่เพียงแต่   

ไม่แกปั้ญหาแต่ยงัได  ้ทาํให้เกิดปัญหาต่างๆ ยุ่งยากสลบัซบัซอ้นมากข้ึน กลุ่มทาํงานไดส้รุปผล

การศึกษาวา่ แนวคิดการแกปั้ญหาแบบดั้งเดิมของกิจการธุรกิจต่างๆท่ีมกัจะให้ความสนใจเฉพาะ

                                                        

 11Ministry of Ministration, The School Excellence Model: A Guide Singapore : The 

School Appraisal Branch, Schools Division (Singapore: Ministry of Ministration, 2000), 28.   

  12สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่ เป็นเลิศ

(Thailand Quality Award: TQA) (กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิค, 2008), 1.  
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เร่ืองกลยทุธ์กบัรูปแบบโครงสร้างองคก์รการท่ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะเร่ืองกลยทุธ์กบัรูปแบบโครงสร้าง

องคก์รเป็นเพียงองคป์ระกอบเลก็ๆองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของกิจการ ดงันั้นต่อมา

บริษทัแมคคินซี จึงเปล่ียนแนวการศึกษาคน้ควา้จากเดิม  ขยายขอบเขตให้กวา้งขวางยิ่งข้ึนใชเ้วลา    

2 ปี เพื่อการน้ีผลการศึกษาคน้ควา้การวิจยัช้ีให้เห็นความสําเร็จในการดาํเนินการต่างๆ หรือการ

บริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ จะข้ึนอยู่กบัตวัแปรซ่ึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัหมดอย่างน้อย 

7  ประการ  คือ 
 

รูปแบบของแม็คคนิซี (Mckinsey 7-S Framework ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี  2  รูปแบบของแมค็คินซี (Mckinsey 7-S Framework ) 

ท่ีมา : Thomas J. Peters and Robert H. Waterman, in Search of Excellence : Lesson from 

American’s Best Run, Companies (New York: Harper and Row Publishers, 1982), 10. 
 

 รูปแบบการบริหารความเป็นเลิศของแมค็คินซี (Mckinsey 7-S Framework) ประกอบดว้ย 7 

ประการต่อไปน้ี 

1. โครงสร้าง (structure) 

2. กลยทุธ์ (strategy) 

3. บุคลากร (staff) 

โครงสร้าง 

(structure) 

กลยุทธ์ 

(strategy) 

 

ทกัษะ 

(skills) 

 
บุคลากร 

(staff) 

 

รูปแบบ 

(styles) 

 

ระบบ 

(systems) 

 คุณค่าร่วม 

(shared values) 
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4. รูปแบบ (styles) 

5. ระบบและวิธีการ (systems) 

6. คุณค่าร่วม (shared  values) 

7. ทกัษะ (skills) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1.  โครงสร้าง (structure)  

  ผลการวิจยัของ ปีเตอร์และวอร์เตอร์แมน (Peters and Waterman) ไดเ้สนอกลยทุธ์      

ในการปรับโครงสร้างของโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศ ดงัต่อไปน้ี 

1. ควรปรับเปล่ียนโครงสร้างท่ีใชใ้นปัจจุบนั ถา้ทาํใหเ้กิดการปฏิบติังานท่ีล่าชา้ 

2. จาํนวนบุคลากรควรมีอยา่งเพยีงพอ สาํหรับงานท่ีตอ้งการความคล่องตวั 

3. ควรปรับเปล่ียนผูบ้ริหารระดบักลาง ถา้ทาํให้การทาํงานล่าชา้ โดยเฉพาะหัวหนา้

สายงานทั้งหมด เพื่อใหส้ายการบงัคบับญัชาสั้นลง 

4. ควรถ่ายโอนบุคคลากรท่ีมีอยูห่น่ึงในสามให้ไปทาํงานหลกัของโรงเรียน คือ การ

จดัการเรียนการสอน ดา้นการบริการ การประชาสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและนกัเรียน 

5. ภายในส่ีปีควรลดผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้หลือไม่เกินสิบคน 

6. ควรยกเลิกรูปแบบโครงสร้างการแบ่งสายงานตามหน้าท่ีออกไป แต่ปรับเปล่ียน

ตามกระบวนการทาํงานอย่างครบวงจร ตามภารกิจหน้าท่ีหลกัของโรงเรียน  คือ ด้านวิชาการ                

ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากรและดา้นบริหารทัว่ไป 

7. ควรเนน้ความเขม้แขง็ของการวางแผนงาน และการพฒันาบุคลากร งานผลิตส่ือ

การเรียนการสอน 

8. การพฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อใหค้รูพฒันาศกัยภาพในการสอนใน

การพฒันาตนเองและการปลูกฝังคุณธรรมแก่นกัเรียน ในการบริหารจดัการโรงเรียนจะตอ้งมีการ

แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ จะจดังานคนให้เหมาะสมกับงานในแต่ละด้านทาํให้เกิดโครงสร้าง

ของโรงเรียนข้ึน โดยความรับผิดชอบของผูอ้าํนวยการโรงเรียน ทั้งน้ีเพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะวา่โครงสร้างของโรงเรียนมีประโยชน์สาํคญั 2 ประการคือ 

8.1 เพื่อให้เห็นกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนไดอ้ย่างชดัเจนและนาํไปปฏิบตัิได้

อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงโรงเรียน การจดัอบรม 

8.2 เพื่อช่วยให้มองเห็นความสําคญัขององค์กร จึงมีการจดัระบบงาน สายงาน

บงัคบับญัชา การวางแผนงาน ตลอดจนการแกไ้ขปัญหา อุปสรรคและขอ้บกพร่องในการบริหาร

จดัการภายในโรงเรียน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ศานิตย ์ เชยชุ่ม ศึกษาแนวทางการบริหารงาน

เพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน  พบว่า การบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
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ท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทานและโรงเรียนเอกชนทัว่ไป อยูใ่นระดบัมากทุกองคป์ระกอบ  โดยมีการ

บริหารงานดา้นโครงสร้างอยูใ่นลาํดบัท่ีหน่ึงทั้งสองกลุ่ม และการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศของ

โรงเรียนเอกชนท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทานและโรงเรียนเอกชนทัว่ไป โดยภาพรวมไม่พบความแตกต่าง 

แต่เม่ือพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จาํนวน 2 องคป์ระกอบ คือ ดา้นบุคลากร และดา้นทกัษะ 13 และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

วรานนัท ์เรืองประดิษฐ์ ศึกษาการพฒันาตวับ่งช้ีรวมสาํหรับความเป็นเลิศทางวิชา สาขาศึกษาศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัของรัฐ พบว่าตวับ่งช้ีรวมความเป็นเลิศทางวิชาการสาขา

ศึกษาศาสตร์ ระดบับณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัของรัฐ ไดต้วับ่งช้ีทั้งหมด  23 ตวับ่งช้ี วดั

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 5 องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ีองคป์ระกอบกระบวนการเรียนการสอน 5 ตวับ่งช้ี 

องคป์ระกอบคุณภาพผลงานวิจยั 4 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบคุณภาพหลกัสูตร 6 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบ

ทรัพยากร การเรียนรู้ 4 ตวับ่งช้ี องค์ประกอบภาระงานสอนของอาจารย ์4 ตวับ่งช้ี สําหรับการ

จดัลาํดบัความสาํคญัขององคป์ระกอบความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร์ ระดบับณัฑิตศึกษา 

ในมหาวิทยาลยัของรัฐ เรียงตามลาํดับจากความสําคญัสูงสุดไปหาความสําคญัตํ่าสุด ดังน้ี 

องคป์ระกอบกระบวนการเรียนการสอน องคป์ระกอบคุณภาพผลงานวิจยั องคป์ระกอบคุณภาพ

หลกัสูตร องคป์ระกอบทรัพยากรการเรียนรู้ และองคป์ระกอบภาระงานสอนของอาจารย ์ขอ้เสนอแนะ

ของการวิจยัคร้ังน้ี คือ ในการพฒันาความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร์ ระดบับณัฑิตศึกษา 

ในมหาวิทยาลยัของรัฐ ควรพิจารณาองคป์ระกอบทุกม ๆ ดา้นไปดว้ยกนั และจากผลการวิจยัคร้ังน้ี

สาขาศึกษาศาสตร์ ระดบับณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัของรัฐสามารถใชต้วับ่งช้ีที่ไดแ้สดงถึง

มาตรฐานสูงสุดของการจดัการศึกษาท่ีเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยพิจารณาบริบทของแต่ละ

มหาวิทยาลยั14 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเบรช (Brech) กล่าวว่า โครงสร้างของโรงเรียนก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี  

 

 

                                                        

 13ศานิตย ์ เชยชุ่ม, “แนวทางการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน” 

(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2543), บทคดัยอ่.   

 14วรานนัท ์เรืองประดิษฐ์, “การพฒันาตวับ่งช้ีรวมสาํหรับความเป็นเลิศทางวิชาการ” 

(วิทยานพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์, 2548), 168-169.   
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8.2.1 โครงสร้างของโรงเรียนเปรียบเสมือนกรอบงาน (framework) ในการ

ปฏิบติังานดา้นการบริหาร 

8.2.2 โครงสร้างโรงเรียนเป็นเคร่ืองมือในการมอบอาํนาจหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบ 

8.2.3 โครงสร้างโรงเรียนช่วยในการประสานงานของกิจกรรมท่ีช่วยกนัทาํงาน 

8.2.4 โครงสร้างโรงเรียนช่วยในการกระตุน้เตือนให้สมาชิกในโรงเรียน

ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ภารกิจในโรงเรียนท่ีไดจ้ดัตามโครงสร้างท่ีชดัเจน มีความเก่ียวขอ้งกนั

และมีความสัมพนัธ์กนักบัอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้ง

ดาํเนินการเพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดของโรงเรียน 15 

นอกจากน้ี นิวแมน (Newman) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการจดัโครงสร้างของโรงเรียน มีกระบวน    

การจดัทาํมีดงัต่อไปน้ี16 

8.2.4.1 แบ่งงานออกเป็นหน่วยงานยอ่ยๆ ตามลกัษณะของโรงเรียน 

8.2.4.2 จดัระบบงานในโรงเรียนใหมี้การแบ่งงานทาํอยา่งเหมาะสม 

8.2.4.3 มอบอาํนาจหนา้ท่ี ท่ีอยูบ่นพื้นฐานความสัมพนัธ์อยา่งเป็นทางการ 

ระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียนกบัครูโดยเฉพาะอยา่งยิง่เนน้การใชก้ระจายอาํนาจ การมอบหมายงานใน

โรงเรียนและความสามารถในการตรวจสอบผลงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานใน

โรงเรียน จดัใหมี้หน่วยงานท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานสาํคญัในการปรับปรุงงงานโดยเฉพาะโรงเรียนท่ี

มีแนวโนม้จะขยายใหญ่ข้ึนและซบัซอ้นยิง่ข้ึน 

8.2.4.4 การพิจารณาโครงสร้างทั้ งหมดของโรงเรียน เพื่อใหเ้กิดความ

สมดุลย ์ในโรงเรียน อยา่งไรก็ตามการจดัโครงสร้างของโรงเรียนท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า โครงสร้าง

ของโรงเรียนยอ่มเหมาะสมกบัเวลาสถานการณ์ในขณะนั้น แต่อาจไม่เหมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์

ในอนาคต ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งปรับปรุงโรงเรียนให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มในปัจจุบนัให้ได ้

หากผูบ้ริหารโรงเรียนเพิกเฉยไม่ปรับปรุงพฒันาโครงสร้างของโรงเรียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์โรงเรียน

อาจไม่สามารถอยูร่อดได ้

                                                        

 15E.F.L. Brech, Organization: The Framework of management (London: Longman, 

Greeen and Co., Ltd., 1960), 10.   

 16William H. Newman, Charles E. Summer. Jr., and Kerby E. Warren, The Process of 

Management (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1961), 17-18. 
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  สรุป โครงสร้างของโรงเรียนเปรียบเสมือนภาพรวม การบริหารโรงเรียนทั้งหมด    

ทาํใหผู้บ้ริหารโรงเรียนสามารถวางแผนการทาํงานและติดตามผลการปฏิบติังานได ้ตลอดจนถึง

ความสมัพนัธ์ของบุคคลากรในโรงเรียน ทาํใหก้ารปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.  กลยุทธ์ (strategy) 

  การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบความสาํเร็จผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งพยายามหา

วิธีการทุกรูปแบบเพื่อใหผู้ป้กครองและผูม้ารับบริการเกิดความนิยมชมชอบ เช่น การใหค้วามสาํคญัและ

การเอาใจใส่นกัเรียน ดูแลผูป้กครองและผูม้ารับบริการอยา่งใกลชิ้ด ปีเตอร์ และวอร์เตอร์แมน 

(Peters and Waterman) ไดเ้สนอกลยทุธ์ ในการปรับโครงสร้างของโรงเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 

ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ดา้นการบริการ (service) ดา้นคุณภาพ (quality) และดา้นความเช่ือถือ(reliability)  

โดยยึดความเป็นเลิศในการให้การบริการเป็นเป้าหมายหลกัในการดาํเนินกิจกรรม สร้างความประทบัใจ

และความสัมพนัธ์ท่ีดี ไม่ปล่อยหน้าท่ีให้บุคลากรดาํเนินการเองทั้งหมด ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมี

ส่วนร่วมโดยตรงในการให้บริการอย่างจริงจงั โดยมุ่งเน้นดา้นคุณภาพ การพฒันาและปรับปรุง

เพื่อให้ผูม้ารับบริการเกิดความศรัทธาและความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพการให้บริการของโรงเรียน มีผล

ใหบุ้คลากรเกิดความเขา้ใจ เช่ือมัน่ และมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 

2.2 ดา้นการมองหาช่องทาง (richemanship) ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งแสวงหาช่องทาง  

ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีเกิดข้ึนในอนาคตตลอดเวลา เพื่อใหส้ามารถดาํเนินงานไดก่้อน  คู่แข่งขนั ใน

บางคร้ังตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน เพื่อให้ผูรั้บบริการสามารถแยกแยะได ้และไม่มองขา้มการช่วย

แกปั้ญหาใหแ้ก่ผูม้ารับบริการ 

2.3 การรับฟังความคิดเห็นของผูบ้ริการ (listening to the users) โรงเรียนจะไดรั้บ

ประโยชน์จากการรับฟังความคิดเห็นของผูม้ารับบริการไดเ้สมอ เพราะการใชบ้ริการของโรงเรียนท่ี

ประสบความสาํเร็จส่วนใหญ่ไดม้าจากความคิดเห็นของผูบ้ริการ โดยจะใหผู้บ้ริการมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการให้บริการของหน่วยงาน มีการตอบสนองต่อความคิดเห็น

นั้น พร้อมสรุปประเด็นต่างๆ เสนอต่อฝ่ายบริหารโรงเรียนเพื่อนาํไปปรับปรุงและพฒันางานต่อไป

ให้ดียิ่งข้ึน และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นิโรธ นิวตัวงษ ์ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการพฒันาโรงเรียน 

สู่ความเป็นเลิศ สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า  ความคิดเห็น

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ในการพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ สังกดัสาํนักงานการประถมศึกษาอาํเภอชยับุรี จงัหวดั   

สุราษฎร์ธานี 6 ด้าน ทุกด้านค่าร้อยละสูงสุดอยู่ในระดับมาก ถา้พิจารณาลาํดับสูงสุดเก่ียวกับ
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คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นแต่ละด้านพบว่า ด้านวิชาการมีความรอบรู้เก่ียวกับ

สถานการณ์ต่างๆ และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์ีความคิด

ไกล ใจกวา้ง พร้อมท่ีจะรับ การเปล่ียนแปลง ดา้นความสามารถเชิงบริหาร การส่งเสริมใหบุ้คลากร

ร่วมมือกนัปฏิบติังานดว้ยความพึงพอใจ  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ มีอารมณ์ขนั ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นมิตร

กบัทุกคน  ดา้นคุณธรรม  มีพรหมวิหาร 4  ไดแ้ก่  เมตตา  กรุณา  มุทิตา และอุเบกขา  ดา้นความเป็นผูน้าํ

มีความรับผดิชอบสูง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง17  

  สรุป กลยุทธ์ท่ีโรงเรียนควรเลือกใชเ้พื่อใชใ้นการดาํเนินการคือ มุ่งเนน้ท่ีผูป้กครอง

และผูม้าใชบ้ริการเป็นหลกั โดยให้การบริการที่ดี ปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานตลอดเวลา                

สร้างความน่าเช่ือถือ และดาํเนินกิจกรรมตามความคิดเห็นของผูม้ารับบริการมากกวา่คู่แข่งขนั 

 3.  บุคลากร (staff) 

  ปีเตอร์ และวอเตอร์แมน (Peters and Waterman) ไดศึ้กษาการวิจยัเก่ียวกบัคนและ

บุคลากรท่ีตอ้งการพฒันาความเป็นเลิศ สรุปไดด้งัน้ี 

3.1 การใชภ้าษา มีการใชค้าํหรือประโยคท่ีแสดงให้เห็นถึงการยกระดบัฐานะของครู

และบุคลากรทางการศึกษา แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัและการใหเ้กียรติแก่ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

3.2 มีความรู้สึกแบบครอบครัวเดียวกนัของโรงเรียนใหญ่ๆ เปรียบเสมือนครอบครัว

ใหญ่ ๆ จึงควรมีการดาํเนินการเพื่อใหบุ้คลากรในหน่วยงานไดมี้โอกาสพบปะสังสรรคก์นัในยามว่าง 

จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกวา่ต่างกเ็ป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั 

3.3 สายการบงัคบับญัชา ตอ้งให้ความสาํคญัในการปฏิบติัตามสายงานการบงัคบับญัชา 

สาํหรับการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัเท่านั้น ส่วนดา้นอ่ืนๆ  ใหบุ้คลากรติดต่อส่ือสารกนัเองแบบไม่มี

พิธีรีตองทาํใหเ้กิดความสะดวกและคล่องตวัข้ึน 

3.4 ความเร้าใจ โรงเรียนตอ้งสร้างความเร้าใจให้บุคลากรตลอดเวลาเพื่อท่ีจะกระตุน้

ให้บุคลากรเกิดความกระฉับกระเฉงและมีความกระตือรือร้นในการทาํงานมากข้ึน เช่น มีการทาํ

กิจกรรมร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดความสามคัคี ความสนุกสนานไม่เคร่งเครียดกบัการทาํงาน 

                                                        

 17นิโรธ  นิวตัวงษ,์ “ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกับ

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศสังกดัสาํนกังาน

การประถมศึกษาอาํเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั ราชภฎัสุราษฎร์ธานี, 2549), 89-90.   
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3.5 การฝึกอบรมและการพฒันา หน่วยงานควรมีการคดัเลือกและกลัน่กรอง เพื่อรับ

บุคลากรใหม่เขา้มาทาํงานอย่างเขม้งวด ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความมัน่ใจในตวับุคลากรว่าเม่ือรับเขา้มา

ทาํงานแลว้มีความสามารถในการทาํงานและสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดดี้ 

3.6 การให้บุคลากรมีส่วนไดรั้บทราบขอ้มูลต่างๆ การแจง้ให้บุคลากรของหน่วยงาน

ไดท้ราบเป้าหมายของการปฏิบติังานอย่างชดัเจนและเปิดเผยผลการปฏิบติังานใหบุ้คลากรทราบ

อยา่งทัว่ถึง เพื่อใหแ้ต่ละคนสามารถนาํผลการปฏิบติังานไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน ๆ และเป้าหมาย

ท่ีวางไว ้ทาํให้บุคลากรเกิดความพยายามปฏิบติังานให้ข้ึนและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไวว้างใจ  

ท่ีหน่วยงานมีต่อบุคลากร 

3.7 มาตรการดา้นบวก การนาํมาตราการดา้นบวกมาใชก้บับุคลากรอยา่งจริงจงัเป็นส่ิง

ท่ีใชไ้ดผ้ลมาก เช่น การให้คะแนนประจาํสัปดาห์หรือประจาํเดือนแก่บุคลากรท่ีมีความสามารถ 

ระดบัธรรมดา ซ่ึงเป็นบุคลากรส่วนใหญ่ของหน่วยงาน แมร้างวลัท่ีให้มีมูลค่าไม่มากนกั  แต่การมอบ

รางวลัใหแ้ก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึงจะทาํใหค้นส่วนใหญ่ต่ืนตวัและมีกาํลงัใจท่ีจะบากบัน่ในการยกระดบั

ตนเองใหสู้งข้ึน ดีกวา่ใหร้างวลัเฉพาะผูมี้ความสามารถ ดีเด่นเพียงไม่ก่ีคน 

3.8 โครงสร้างท่ีมีสายการบงัคบับญัชามีนอ้ย จะเป็นประโยชน์ในการถ่ายโอนบุคลากร

ระหว่างหน่วยงานเกิดความคล่องตวัและสะดวกรวดเร็ว การลดสายบงัคบับญัชาให้นอ้ยลงเพ่ือให้

สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัที 

3.9 ขนาดหน่วยงานเลก็แต่มีคุณภาพ หน่วยงานเลก็กระทดัรัดทาํใหเ้กิดความคล่องตวั

และสามารถบริหารงานไดดี้ รวมทั้งการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความสามารถในการทาํงานได้

อยา่งเตม็ท่ีทาํใหง้านเกิดประสิทธิภาพ อยา่งแทจ้ริง เป็นเคร่ืองจูงใจใหบุ้คลากรมีความกระตือรือร้น

ในการปฏิบติังาน 

3.10 ปรัชญา หน่วยงานท่ีดีเด่นให้ความไวว้างใจแก่บุคลากรเพราะถือว่า บุคลากรของ

หน่วยงานเป็นผูมี้จิตใจสูงโดยการนาํปรัชญาต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถ 

เปิดโอกาสใหพ้นกังานทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จและนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งจริงจงั เพื่อ

ทาํให้ผลผลิตและความสาํเร็จของหน่วยงานเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายอยา่งแทจ้ริง 

การปฏิบติังานในโรงเรียนตอ้งยอมรับว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุด

ในโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งให้ความสาํคญักบัครูและบุคลากรโดยการนาํระบบและวิธีการ

ต่างๆ มาใชเ้พื่อแรงจูงใจครูและบุคลากรใหมี้ความรักในโรงเรียน มีความจริงใจแก่ใตผู้บ้งัคบับญัชา 

ใหค้วามสนใจ เอาใจใส่ ดูแลและใหก้ารสนบัสนุนดา้นต่างๆ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ไกรศร 

ส่งสุข ศึกษาสภาพการบริหารงานในโรงเรียนคุณภาพแกนนาํกลุ่มโรงเรียนดา้นหลกัสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา



 30 

จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า 1) ความคิดเห็นของขา้ราชการครูต่อสภาพการบริหารงานในโรงเรียน

คุณภาพแกนนาํกลุ่มโรงเรียนดา้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 สังกดัสาํนกังาน

การประถมศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2)  ขา้ราชการครูท่ี

มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานในโรงเรียนคุณภาพแกนนาํกลุ่มโรงเรียนดา้น

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 3)  ขา้ราชการครูท่ีมีตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานในโรงเรียน

คุณภาพแกนนาํกลุ่มโรงเรียนดา้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 โดยภาพรวม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 4)  ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน

ขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานในโรงเรียนคุณภาพแกนนาํกลุ่มในโรงเรียน

ดา้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544  โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของ Scheffe พบว่า สภาพการบริหารงานใน

โรงเรียนคุณภาพแกนนาํ โดยภาพรวมระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กบัโรงเรียนขนาดกลาง และ

ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 18 และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เซอร์จิโอวาน่ี (Sergiovanni) กล่าวว่า ถา้ปราศจากความปรารถนาดีจาก

ครูและบุคลากรในโรงเรียนแลว้ความสําเร็จของงานหรือของโรงเรียนนั้นจะมีน้อยมาก ดงันั้นผูบ้ริหาร

โรงเรียนมุ่งหวงัจะหาผลงานแลว้ควรแสวงหาช่องทางท่ีทาํใหง้านบรรลุเป้าหมายท่ีโรงเรียนกาํหนด

ไว้19 

 สรุป การบริหารบุคลากรในหน่วยงานเพื่อการพฒันาบุคลากรให้มีความเจริญงอกงาม

โดยการให้ความรู้ ทกัษะ ความชาํนาญ ตลอดจนแรงจูงใจดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีความ

กระตือรือร้นและเตม็ในการทาํงานใหห้น่วยงานประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 

 

 

                                                        

 18ไกรศร   ส่งสุข, “สภาพการบริหารงานในโรงเรียนคุณภาพแกนนาํกลุ่มโรงเรียนดา้น

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544  ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู    สังกดัสาํนกังาน

การประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี”  (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี, 2549), 59.     

 19Thomas J. Sergiovanni, “Ten Principles of Quality Leadership,” Educational 

Leadership  39, 5  (February 1982) : 330.  
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 4.  รูปแบบการบริหารจัดการ (styles) 

  คุณสมบติัของการบริหารสู่ความเป็นเลิศดา้นรูปแบบการบริหารตามแนวคิดของ ปีเตอร์ 

และวอเตอร์แมน (Peters and Waterman) กล่าวว่า การบริหาร ผูบ้ริหารควรสัมผสักบั ปฏิบติังาน

จริงๆ ไม่ใช่นัง่อยูใ่นสาํนกังานเท่านั้น มีรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี20 

4.1 ผูบ้ริหารควรใช ้นโยบายเปิดกวา้งอยู่เสมอ จะทาํให้ทราบขอ้เท็จจริงของปัญหา

และสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัเหตุการณ์ 

4.2 ผูบ้ริหารสู่ความเป็นเลิศไม่ควรนั่งแต่ในสํานักงานแต่ควรเดินตรวจงานรอบๆ 

โรงเรียนทาํให้เห็นการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงและมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทาํงาน

กบับุคลากรอยา่งไม่เป็นทางการจะทาํใหบุ้คลากรมีความพยายามในการทาํงานมากข้ึน 

4.3 จดัหาเคร่ืองอาํนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร สนบัสนุนใหบุ้คลากรรวมตวักนั

เป็นกลุ่ม ชมรม เพื่อช่วยกนัคิดแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของการปฏิบติังานนอกเหนือจากในเวลางานปกติ 

4.4 ดา้นเทคนิคการประเมินผล ในทางสร้างสรรค์อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้

พนกังานเกิดความรู้สึกที่ดีและใชค้วามพยายามในการปฏิบตัิงานให้มากข้ึน รวมทั้งเป็นการเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนข่าวสารกนัอยา่งไม่เป็นทางการอยูเ่สมอ จึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ใน

การปฏิบติังานอย่างจริงจงั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อาํไพ ทองคาํป้ัน ศึกษาการนาํเสนอ

รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนักงาน การ

ประถมศึกษา จงัหวดัศรีสะเกษ  พบว่า  1)  ผูบ้ริหารและครูจงัหวดัศรีสะเกษ เห็นว่าสภาพการ

บริหารงานวิชาการเพื่อความเป็นเลิศในดา้นปัจจยัการบริหารวิชาการ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน

วิชาการและดา้นการผลิตอยู่ในระดบัมากทุกดา้น และ 2)  ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบการ

บริหารงานวิชาการเพื่อความเป็นเลิศในดา้นปัจจยัการบริหารงานวิชาการ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน

วิชาการ และดา้นผลผลิตมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนัทุกดา้น โดยทุกดา้นมีค่าความสอดคลอ้ง 

ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์21และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุณิสา เศษธะพานิช  

                                                        

 20Thomas J. Peters and Robert H. Waterman Jr., in Search of Excellence : Lesson 

from American’s Best Run, Companies  (New York: Harper and Row Publishers, 1982), 10. 

 21อาํไพ   ทองคาํป้ัน, “การนาํเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือความเป็นเลิศใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษา จงัหวดัศรีสะเกษ” (วิทยานิพนธ์ศึกษา-

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ, 

2549), 156-158.   
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ท่ีศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนเก่ียวกบัเกณฑค์วามเป็นเลิศดา้นการศึกษา  พบว่า 

1)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของค่าคะแนนแต่ละ

องคป์ระกอบและรายการยอ่ยของเกณฑค์วามเป็นเลิศดา้นการศึกษา คือ ค่าคะแนนรวม 100 คะแนน

มีความเหมาะสมมากอยา่งยิง่ ค่าคะแนนขององคป์ระกอบหลกัส่วนใหญ่จาํนวน 6 องคป์ระกอบหลกัจาก

ทั้งหมด 7 องคป์ระกอบหลกั มีความเหมาะสมมากอยา่งยิง่ ยกเวน้ค่าคะแนนขององคป์ระกอบดา้น

สารสนเทศและการวิเคราะห์ 90 คะแนน มีความเหมาะสมมาก และความเหมาะสมของค่าคะแนน

รายการย่อยส่วนใหญ่มีความเหมาะสมมาก 10 รายการจากทั้ งหมด 19 รายการย่อย โดยอีก 9 

รายการยอ่ยค่าคะแนนมีความเหมาะสมมากอยา่งยิ่ง 2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัความเหมาะสมของแนวทางการให้คะแนนซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาพรวมทั้งหมดมีความ

เหมาะสมมาก โดยส่วนแรกเป็นการประเมินสภาพของการดาํเนินงานและการปรับใชส้าํหรับประเมิน  

6 องคป์ระกอบ  ซ่ึงแบ่งช่วงระดบัคะแนนทั้งหมดออกเป็น 6 ช่วง พบว่า 3 ช่วงระดบัคะแนนมี

ความเหมาะสมมากอย่างยิ่งและอีก 3 ช่วงระดบัคะแนนมีความเหมาะสมมากและส่วนท่ีสองเป็น

การประเมินสภาพของผลลพัธ์ซ่ึงใชส้าํหรับประเมินองคป์ระกอบดา้นผลการดาํเนินงาน ซ่ึงแบ่ง

ช่วงระดบัคะแนนออกเป็น 6 ช่วง พบว่าช่วงระดบัคะแนนส่วนใหญ่ คือ 4 ช่วงระดบัคะแนนจาก

ทั้งหมด 6 ช่วงระดบัคะแนนมีความเหมาะสมมาก โดยอีก 2 ช่วงระดบัคะแนนมีความเหมาะสม

มากอยา่งยิง่22 

 5. ระบบ (systems) 

  ในโลกปัจจุบนัผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งบริหารจดัการใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของโลก

ท่ีดาํเนินอยู่อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เพ่ือให้หน่วยงานอยูไ่ดแ้ละมีความเจริญกา้วหนา้ไปพร้อมกบัการ

เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไปย่อมมีผลกระทบต่อชีวิตประจาํวนั ดงันั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ

ตอ้งมีความสามารถในการหากลยุทธ์ในการวางแผน การอาํนวยการ และการควบคุมการ

เปล่ียนแปลงนั้นๆ โดยมุ่งเนน้การปฏิบติังานอยา่งจริงจงัตลอดเวลา ดงัน้ี  

5.1จดัองคก์รใหค้ล่องตวั (organization fluidity)หน่วยงานท่ีดีเด่นท่ีประสบความสาํเร็จ 

ตอ้งจดัองคก์รใหเ้กิดความคล่องตวัและปฏิบติังานไดส้ะดวกรวดเร็ว คือ  

                                                        

 22สุณิสา   เศษธะพานิช, “การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนเก่ียวกบั

เกณฑค์วามเป็นเลิศดา้นการศึกษา” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา, 2549), 112-113.    
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5.1.1 ระบบการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการคือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการติดต่อ 

พบปะพูดคุยเพื่อปรึกษางานกนัเองแบบไม่เป็นทางการอยา่งสมํ่าเสมอ บุคลากรควรมีความใกลชิ้ด

กนัทาํใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.1.2 แบบระบบเฉพาะกิจ คือ การจดัตั้งกลุ่มทาํงานข้ึนมาโดยเฉพาะโอกาสและ

เวลาตามความเหมาะสม เม่ือประสบความสาํเร็จกส็ลายไป 

5.2การทดลองปฏิบติั (experimenting) หน่วยงานดีเลิศมีความเตม็ท่ีจะแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ี

มีความสลบัซบัซอ้น ดว้ยการทดลองปฏิบติัมากกว่าการวิเคราะห์  วิจยัและการวางแผนอยา่งลึกซ้ึง

โดยไม่ไดท้าํอะไรจริงจงัและยงัไดส้ร้างสภาพแวดลอ้ม และทศันคติท่ีเอ้ืออาํนวยให้มีการทดลอง

ปฏิบติัจริงข้ึนมาในองคก์รดว้ยโดยมีวิธีดงัน้ี 

5.2.1 ใชห้ลกัการในการทดลองปฏิบติั 2 อยา่งคือ  

5.2.1.1 จาํนวนและความเร็ว จาํนวนหมายถึง ให้ทาํการทดลองมาก ๆ คร้ัง

เพื่อใหโ้อกาสประสบความสาํเร็จมากข้ึน 

5.2.1.2 ความรวดเร็วหมายถึง ใหล้งมือทาํการทดลองปฏิบติัอะไรก็ตามอยา่ง

รวดเร็วและใหเ้สร็จส้ินโดยเร็วซ่ึงจะทาํใหท้ราบวา่อะไรควรทาํต่อไปหรือไม่ 

5.2.2 การทดลองปฏิบติัจริงเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายและมีประโยชน์มากกว่า

การวิจยัการตลาดหรือการวางแผนงานอยา่งสวยหรู 

5.2.3 มีการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มที่กระตุน้และปลูกฝังให้เกิดการทดลอง

ปฏิบติัข้ึนในหน่วยงาน  โดยการเร่ิมจากจุดท่ีมีความพร้อมและง่ายต่อการเปล่ียนแปลงแลว้จึงทาํให้

เกิดการแทรกซึมหรือเผยแพร่ทั้งหน่วยงาน 

5.3การจดัระบบใหเ้รียบง่าย (simplifying systems) ทาํใหร้ะบบต่าง ๆ ของหน่วยงาน

กระทดัรัด มีวิธีการดงัน้ี 

5.3.1 จาํแนกส่ิงสาํคญักบัส่ิงไม่สาํคญัออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

5.3.2 ติดตามขอ้มูลท่ีมีความสาํคญั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนในการบริหารและ 

การควบคุมงานอยา่งจริงจงั 

5.4เป้าหมายการดาํเนินการท่ีสาํคญัในแต่ละปีควรมีไม่มากนกั เพื่อไม่ให้เกิดความ

สับสนและความตอ้งการหวงัผลในการปฏิบติังานอย่างแทจ้ริง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพญ็ศรี 

ปันชยั การวิจยัความพร้อมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อาํเภอแม่แตงจงัหวดั

เชียงใหม่ เพื่อศึกษาความพร้อมในการประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นกระบวนการและดา้นปัจจยั 

ของสถานศึกษาในอาํเภอแม่แตงโดยประยุกตใ์ชท้รัพยากร การบริหาร 4M’s ทฤษฎีการบริหาร

องคก์รสู่ความเป็นเลิศของ The Mckinsey Seven S’s (7-S) และเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพ่ือการ
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ดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศ 2545 (2002 Education Criteria for Performance Excellence) ศึกษาระดบั

คุณภาพการศึกษา ดา้นกระบวนการ และ ดา้นปัจจยัของ สถานศึกษาในอาํเภอแม่แตงตามเกณฑ์

มาตรฐานของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการวิจยัพบว่า 

สถานศึกษามีความพร้อมในการประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นปัจจยัและดา้น กระบวนการ ตาม

องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตรวจสอบและประเมินความพร้อมตามกรอบแนวคิดในการวิจยัอยู่ในระดบั

ปานกลาง โดยสถานศึกษาให้ความสาํคญัในการนาํดา้นยทุธศาสตร์มาใชก้ารบริหารสถานศึกษา

เป็นอนัดบั 1 รองลงมา คือ ดา้นค่านิยมร่วม ดา้นงบประมาณ ดา้นการจดัการ กระบวนการดา้น

โครงสร้าง ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และด้านบุคลากร ตามลาํดับ ส่วนการศึกษาระดับ

คุณภาพการศึกษา ดา้นกระบวนการและดา้นปัจจยัจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปีการศึกษา 2544 

พบว่า สถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา สรุปโดยรวมอยู่ในระดบัคุณภาพ

พอใช ้และเม่ือเปรียบเทียบหาความสอดคลอ้ง การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากบั

คุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาพบว่า สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมในการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัมาก คุณภาพ

การศึกษาจากการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาจะอยูใ่นระดบัคุณภาพดี และสถานศึกษาท่ี

มีความพร้อมในการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัปานกลางคุณภาพการศึกษาจากการประเมิน

ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาจะอยูใ่นระดบัพอใช้23 

  สรุป การบริหารงานท่ีใชร้ะบบและวิธีการมุ่งเน้นการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองและ

จริงจงั ทาํใหผู้บ้ริหารโรงเรียนสามารถถ่วงดุลยข์อ้ดีและขอ้เสียความเรียบง่ายความสลบัซบัซอ้นได้

อยา่งถูกตอ้ง สามารถแกไ้ขปัญหาทุกอยา่งไดไ้ม่วา่ยากหรือง่ายไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์ 

 6.  คุณค่าร่วม (shared  values) 

  ความเช่ือมัน่ท่ีว่า คุณค่าของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมบางอย่างเป็นปัจจยัสาํคญัในการ

ดาํเนินกิจกรรมทาํให้ผูบ้ริหารหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกานาํคุณค่าของส่ิงท่ีเป็นนามธรรม

บางอยา่งท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคก์รมากท่ีสุดมาเป็นปรัชญาหรืออุดมการณ์ในการ

ดาํเนินงานและใชเ้ป็นส่ิงกาํหนดทิศทางเพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและพร้อม

                                                        

 23เพญ็ศรี  ปันชยั, "การวิจยัความพร้อมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

อาํเภอแม่แตงจงัหวดัเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันา

ทอ้งถ่ิน บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2549), บทคดัยอ่. 
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กันปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนให้มีความเช่ือมัน่และศรัทธาในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมอยา่งแทจ้ริง มี

ประโยชน์ต่อองคก์ร คือ24 

6.1 สะทอ้นให้บุคลากรภายในและภายนอกองคก์รเห็นถึงจุดยืนท่ีมัน่คงถาวรและ

เป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นขององคก์รอยา่งชดัเจน 

6.2 สามารถใชเ้ป็นพื้นฐานหรือแนวทาง เพื่อทาํให้การดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ เช่น    

การคิดคน้กลยุทธ์ การจดัโครงสร้างขององค์กร การกาํหนดเป้าหมาย การวางนโยบายและ                

การวางแผนเป็นไปทิศทางเดียวกนัอยา่งสอดคลอ้งกนั 

6.3 บุคลากรจะมีหลกัยึดเหน่ียวท่ีมัน่คงและไม่เกิดความสับสนไม่ว่าสถานการณ์จะ

เปลี่ยนแปลงไปในรูปใดและสามารถจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม แต่ทิศทางการดาํเนินงานจะ

ไม่เปล่ียนแปลง 

6.4 บุคลากรจะเกิดความซาบซ้ึงและศรัทธา พร้อมกบัร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัผลกัดนั

ให้งานทุกอย่างสาํเร็จด้วยดีเพราะเห็นว่าระบบคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร

ดว้ยองคป์ระกอบที่สาํคญัที่ทาํให้หน่วยงานเป็นเลิศ สามารถนาํระบบคุณค่ามาใชอ้ย่างไดผ้ล                       

มีดงัต่อไปน้ี องคก์รดีเด่นมีความเช่ือมัน่ในระดบัสูงเก่ียวกบั ระบบคุณค่า คือ พลงัท่ีแทจ้ริงในการ

ผลกัดนัองคก์รให้เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้และเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัของความสาํเร็จขององคก์ร ผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีสายตากวา้งไกล และมีโอกาสสัมผสักบัการปฏิบตัิงานของบุคลากรอย่างใกลชิ้ด มี

พื้นฐานหรือภูมิหลงัดา้นการปฏิบติังานมาก่อน ทาํให้สามารถคิดคน้และสร้างสรรคร์ะบบคุณค่าท่ี

ทาํให้บุคลากรเกิดความประทบัใจ ความศรัทธา ความต่ืนเตน้เร้าใจและเกิดความกระตือรือร้น 

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการปลูกฝังระบบคุณค่าท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นมาให้แก่บุคลากรเป็นประจาํทุกวนั

อย่างต่อเน่ืองและแสดงให้บุคลากรเห็นอย่างเช่ือมั่นในระบบคุณค่าองคก์รดว้ยตวัเอง ระบบ

การบริหารงานโดยการสัมผสังานอยา่งใกลชิ้ด และใชเ้วลาใหแ้ก่บุคลากรในการปฏิบติังานมากข้ึน

ไม่ใช่นั่งรอรับงานอย่างเดียวเผยแพร่ระบบมีคุณค่าให้แก่บุคลากรดว้ยการเล่าหรือการสมมุติ เป็น

วิธีการท่ีมีความนุ่มนวล และเป็นวิธีการท่ีดีกว่าใชว้ิธีการ เผยแพร่อยา่งเป็นทางการผูบ้ริหารโรงเรียน

ตอ้งเป็นหน่ึงเดียวในการในการปลูกฝังให้บุคลากรให้มีความเช่ือมัน่ในระบบคุณค่าร่วมมากข้ึน 

ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสร้างบรรยากาศให้การทาํงานมีความต่ืนเตน้และส่งเสริมให้บุคลากรมีความ

สนุกสนานกบัการทาํงาน จึงทาํใหบุ้คลากรกระตือรือร้นมากข้ึน 

                                                        

 24Thomas J. Peters and Robert H. Waterman Jr., In Search of Excellence: Lesson 

from American’s Best Run Companies (New York: Harper and Row Publishers, 1982), 54. 
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  สรุป การปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณค่าร่วม ความเช่ือมัน่ท่ีดี จะทาํให้เกิดแรงผลกัดนั

ร่วมกนัในการปฏิบติังาน แต่ละองคก์รตอ้งเช่ือมัน่ในคุณค่าและส่ิงท่ีเป็นนามธรรมท่ีเหมาะสมกบั 

สภาวะการณ์ขององคก์รของตนเท่านั้น จึงทาํใหอ้งคป์ระกอบผลสาํเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนท่ี

กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 7.  ทกัษะ (skills)  

  แนวความคิดของ ปีเตอร์ และวอเตอร์แมน (Peters and Waterman) ไดก้ล่าวว่าถึง 

คุณลกัษณะของความเป็นเลิศเชิงบริหารเก่ียวกบัทกัษะวา่ ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขม้งวดและผอ่นปรน

ในเวลาเดียวกนั การท่ีองคก์รท่ีดีเด่นประสบความสาํเร็จในการใชคุ้ณสมบติัอยา่งเขม้งวดและผอ่น

ปรนในเวลาเดียวกนั  การควบคุมอย่างเขม้งวดสามารถทาํให้บุคลากรมีความศรัทธาและเช่ือมัน่อย่าง

ลึกซ้ึงในคุณค่าต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมองเห็นไม่ชดัและใชเ้ป็นส่ิงผ่อนปรนไปให้ กลบัเป็นเคร่ืองมือ

ควบคุมส่ิงท่ีผอ่นปรนในเวลาเดียวกนัโดยปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ใหค้วามสนใจดูแลเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งจริงจงั แต่ปล่อยใหบุ้คลากรมีความอิสระ

ในการทาํงานอยา่งไม่เป็นทางการ ซ่ึงถา้มองโดยทัว่ไปการทาํงานเช่นน้ีเป็นการควบคุมท่ีหละหลวม 

แต่ทางหลกัการบริหารเป็นการควบคุมการทาํงานท่ีเขม้งวดโดยบุคลากรเอง เพราะการปลูกฝัง

คุณค่าส่ือความแบบไม่เป็นทางการ ทาํให้บุคลากรทุกคนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและทราบว่าใครทาํ

อะไรหรือมีผลงานอยา่งไรบา้ง ดงันั้น บุคลากรแต่ละคนจึงตอ้งทาํงานดว้ยความระมดัระวงัเพราะมี

เพื่อนร่วมงานเฝ้าดูอยู ่ซ่ึงเท่ากบัการควบคุมบุคลากรกนัเองของบุคลากรในการปฏิบติังาน 

2. ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพมากกวา่ตน้ทุน ซ่ึงในระยะแรกการผอ่นปรนเร่ืองตน้ทุน

อาจทาํให้ตน้ทุนสูง แต่ในระยะยาวแลว้คุณภาพเป็นส่ิงท่ีมีประสิทธิภาพของตน้ทุนดีข้ึนเพราะเม่ือ

บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหมี้คุณภาพก็ยอ่มตอ้งทาํงานดว้ยความระมดัระวงัและเอาใจใส่

กบังานทาํใหเ้กิดความเสียหายนอ้ยลงและไม่ตอ้งทาํงานซํ้าอีก 

3. เน้นเ ร่ืองการตั้ งกลุ่มทาํงานเฉพาะกิจเพื่อให้ความคล่องต ัวยืดหยุ่นและมี

ประสิทธิภาพมากกวา่ 

4. ควรเขม้งวดกวดขนัเร่ืองระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ เช่น เร่ืองการให้ความเอาใจใส่

ดูแลลูกคา้ การใหบ้ริการ คุณภาพ และการคิดคน้ส่ิงแปลกใหม่ซ่ีงเป็นระเบียบขอ้บงัคบั ท่ีก่อใหเ้กิด

ทศันคติในดา้นบวกแก่ผูป้ฏิบติั 
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5. มีการส่ือสารบนพื้นฐานความจริงอยู่เสมอ คุณค่าร่วมท่ีเกิดจากพื้นฐานวิชาชีพ

เดียวกนัและความมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ เป็นสาเหตุใหอ้งคก์รตอ้งมีการคิดคน้ส่ิงแปลกใหม่

อยูเ่สมอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

6. มุ่งเนน้ลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูน่อกองคก์ร ดว้ยแรงผลกัดนัท่ีจะให้ลูกคา้ไดรั้บส่ิงท่ี

ดีท่ีสุดและใหค้วามสาํคญักบับุคลากรซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายในองคก์รดว้ยการเขม้งวดเร่ืองการแข่งขนั

ภายใน การส่ือสารแบบไม่มีพิธีรีตอง และนโยบายเปิดประตูกวา้งอยู่เสมอ จะทาํให้บุคลากรมี

กาํลงัใจในการร่วมแรงร่วมใจในการทาํงานเพื่อใหง้านสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพสูง 

7. นอกจากผลตอบแทนท่ีให้กบับุคลากรเป็นตวัเงิน และการทาํให้บุคลากรรู้สึกว่า

เป็นผูมี้ความสาํคญัต่อองคก์รแลว้ ยงัควรมีการเขม้งวดในการส่งเสริมพนกังานให้เป็นผูมี้ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคโ์ดยใหแ้นวทางในการปฏิบติั ตลอดจนเสริมสร้างใหบุ้คลากรรู้สึกว่ามีส่วนร่วมใน

การช่วยเสริมสร้างส่ิงท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่าสูงดว้ย การท่ีองคก์รใชร้ะบบเขม้งวดและผอ่นปรนใน

เวลาเดียวกนั เช่น เขม้งวดในการปลูกฝังใหบุ้คลากรทุกคนมีความเช่ือมัน่ร่วมกนัในคุณค่าของลูกคา้ 

คุณภาพ และบริการ การทดลองปฎิบติัการ รวมทั้งการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ และการผอ่นปรน

ใหบุ้คลากรแต่ละคนมีอิสระในการทาํงานอยา่งตม็ท่ี    การประเมินผลงานของพนกังานแบบไม่เป็น

ทางการ การจดัโครงสร้างองคก์รท่ียืดหยุน่ และให้พนกังานอาสาสมคัรทาํงานกนัเองทาํให้องคก์ร

ไดรั้บผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพจากการทาํงานของพนักงาน ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจดัเป็น

ทกัษะท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารท่ีจะนาํไปใชใ้นองคก์ร บริษทัแมคคินซียไ์ดป้รับปรุงคาํจาํกดัความของ

ตวัแปรทั้ง 7 น้ี ใหม่ให้มีความถูกตอ้ง ชดัเจนยิ่งข้ึน และเรียกตวัแปรเหล่าน้ีว่าเป็นโครงสร้าง

พื้นฐาน 7-S  McKinsey framework 

  สรุป ผลการคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเปรียบเสมือนเป็นมิติใหม่ของการบริหารงานสู่ความ

เป็นเลิศและมีประโยชน์มากสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. สามารถทาํใหค้น้พบคุณลกัษณะของความเป็นเลิศในเชิงการบริหาร  8  ประการ

ของบริษทัอเมริกนัท่ีประสบผลสาํเร็จ คุณลกัษณะความเป็นเลิศในเชิงการบริหารท่ีคน้พบจากการ

วิจยัท่ีบริษทัอเมริกนัประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินงานอยา่งสูง 8 ประการ   ประกอบดว้ย 

1.1 มุ่งเนน้การปฏิบติั (a bias for  action) 

1.2 มีความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ (close to the  customer) 

1.3 มีความอิสระในการทาํงานและมีความรู้สึกเป็นเจา้ของกิจการ (autonomy and 

enterpreneurship) 

1.4 เพิ่มผลผลิตโดยอาศยัพนกังาน (productivity through people) 
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1.5 สัมผสักบังานอยา่งใกลชิ้ดและความเช่ือมัน่ในคุณค่าเป็นแรงผลกัดนั (hands-

on and value driven) 

1.6 ทาํธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญและเก่ียวเน่ือง (stick to the knitting) 

1.7 รูปแบบเรียบง่ายธรรมดาและพนกังานอาํนวยการมีจาํกดั (simple form and 

lean staff) 

1.8 เขม้งวดและผอ่นปรนในเวลาเดียวกนั(simultaneous loose-tight properties) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างพื้นฐาน McKinsey framework 7 – S กบัคุณลกัษณะของความเป็น

เลิศในเชิงบริหาร 8 ประการ ซ่ึงโดยนัยก็คือวิธีการบริหารตวัแปรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของ

บริษทัอเมริกนัดีเด่น ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างพ้ืนฐาน McKinsery framework 7 – S กบัคุณลกัษณะ

ของความเป็นเลิศในเชิงบริหาร 

 

โครงสร้างพื้นฐาน  7  -  S คุณลกัษณะความเป็นเลิศดา้นการบริหาร 

1. โครงสร้าง (structure) 

 

2. กลยทุธ์ (strategy) 

3. บุคลากร (staff) 

 

4. รูปแบบการบริหารจดัการ (styles) 

5. ระบบและวิธีการ (systems) 

6.  คุณค่าร่วม (shared values) 

7.  ทกัษะ (skills) 

1) รูปแบบเรียบง่ายธรรมดา  พนกังาน 

    อาํนวยการมีจาํนวนจาํกดั 

2) มีความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 

3) ทาํแต่ธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญและ 

    เก่ียวเน่ือง 

4) มีความอิสระในการทาํงานและความรู้สึก 

   เจา้ของกิจการ 

5) เพิ่มผลผลิตโดยอาศยัพนกังาน 

6) สมัผสักบังานอยา่งใกลชิ้ด 

7) มุ่งเนน้การปฏิบติั 

8) ความเช่ือมัน่ในคุณค่าเป็นแรงผลกัดนั 

9) เขม้งวดและผอ่นปรนในเวลาเดียวกนั 

 

ท่ีมา : Thomas J. Peters and Robert H. Waterman Jr., In Search of Excellence: Lesson from 

American’s Best Run Companies (New York: Harper and Row Publishers, 1982), 13-19. 
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คุณลกัษณะความเป็นเลศิในเชิงของการบริหาร  

 คุณลกัษณะความเป็นเลิศในเชิงของการบริหาร  8 ประการ มีดงัน้ี 

 คุณลกัษณะดีเด่นที่ 1 มุ่งเนน้การปฏิบติั: บริษทัดีเด่นเนน้การปฏิบติัอยา่งจริงจงัตลอดเวลา

ใน 3 เร่ือง ดงัน้ี 

 

 

 

 1. การทาํใหอ้งคก์รคล่องตวั 

  1.1 ระบบส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานพบปะพดูคุย

ปรึกษางานกนัเอง 

  1.2 สนบัสนุนใหพ้นกังานเรียกขานกนัแค่เฉพาะช่ือหนา้ 

  1.3 ผูบ้ริหารใชน้โยบายเปิดประตูกวา้งอยูเ่สมอ 

  1.4 บริหารใชว้ิธีการบริหารแบบเดินดูไปรอบๆ 

                  1.5 ใชอุ้ปกรณ์ประกอบอาคารบางอยา่งเช่นบนัไดเล่ือนแทนลิฟท ์

  1.6 ใชเ้ทคนิคการประเมินผลงานแบบสร้างสรรคแ์บบไม่เป็นทางการระบบเฉพาะกิจ

แยกกลุ่มทาํงานต่าง ๆ เป็นกลุ่มเลก็ ๆ  ใหย้ดืหยุน่และบริหารใหส้มัฤทธ์ิผล ไดง่้ายกวา่ 

  1.7  ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ มากมายในการแยกกลุ่มทาํงานเป็นกลุ่มเลก็ ๆ  ทาํให้องคก์ร

คล่องตวัและยงัเลือกใชท้รัพยากรท่ีถูกตอ้งในการแกปั้ญหา 

  1.8  สร้างเจตคติของพนกังาน บรรยากาศการทาํงานและวฒันธรรมองคก์รใหมี้ความ

ยดึมัน่วา่พฤติกรรมเฉพาะกิจเป็นส่ิงธรรมดามากกวา่พฤติกรรมท่ีเป็นทางการ 

         1.9 กลุ่มเฉพาะกิจเป็นกลุ่มทาํงานท่ีไม่เกิน 10 คนปกติทาํงานไม่เกิน 4  เดือน   เม่ือ

งานเสร็จกส็ลายกลุ่มโดยเร็ว 

 2. การทดลองปฏิบติั 

2.1 ใชห้ลกัจาํนวนและความรวดเร็ว 

2.2 จาํนวนหมายถึง ใหท้ดลองปฏิบติัจาํนวนคร้ังมาก ๆ และบ่อย ๆ จะไดมี้โอกาส

สาํเร็จมากข้ึน 

2.3 ความรวดเร็วหมายถึง ให้ลงมือทาํการทดลองอะไรก็ตามอย่างรวดเร็วพร้อมทั้ง

ใหเ้สร็จรวดเร็ว ทาํใหท้ราบวา่ควรจะทาํต่อไปหรือไม่ควรทาํ 

2.4 ใชว้ิธีน้ีในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ จะช่วยประหยดัมากกวา่การวิจยั 
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2.5 เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีกระตุน้และปลูกฝังให้เกิดการทดลองปฏิบติัข้ึนใน

องคก์รโดยเร่ิมจากจุดง่ายและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงก่อน 

 3. การทาํระบบใหง่้าย 

3.1 แยกหรือจาํแนกส่ิงสาํคญักบัส่ิงไม่สาํคญัออกจากกนั 

3.2 ติดตามขอ้มูลหรือตวัเลขท่ีมีความสาํคญัอยา่งใกลชิ้ด 

3.3 มีเป้าหมายสาํคญัในการดาํเนินงานแต่ละปีไม่เกิน 3 - 5 ขอ้ 

 คุณลักษณะดีเด่นที่  2 ใกลชิ้ดกบัลูกคา้ : วิธีการท่ีบริษทัดีเด่นทาํเพื่อให้ลูกคา้เกิดความ

จงรักภกัดีต่อสินคา้และบริการอนัเป็นบ่อเกิดรายไดร้ะยะยาว มีดงัน้ี 

 1. กลยทุธ์ดา้นการบริการคุณภาพความเช่ือถือและการบริการ 

1.1 ถือความเป็นเลิศในการใหบ้ริการลูกคา้เป็นเป้าหมายหลกัในการดาํเนินกิจการ 

1.2 เนน้ความสาํคญัของการบริการหลงัการขาย 

1.3 จดัฝึกอบรมเร่ืองของลูกคา้แก่พนกังานทุกระดบัอยูเ่ป็นประจาํต่อเน่ือง 

1.4 วดัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอเป็นรายเดือน 

1.5 ใชเ้กณฑห์ลายตวัในการวดัประสิทธิภาพการใหบ้ริการลูกคา้ของพนกังาน 

1.6 เปล่ียนแปลงวิธีการให้ส่ิงจูงใจพนักงานในการให้บริการลูกคา้อย่างน้อยท่ีสุด

ปีละคร้ัง  

1.7 ฝ่ายบริหารระดบัสูงควรเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรงกบัการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งจริงจงั 

1.8 ใหค้วามมัน่ใจในการช่วยแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้อยูต่ลอดเวลา 

1.9 ผลิตและขายสินคา้ท่ีใชง้านง่าย และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 2. คุณภาพและสร้างความเช่ือถือ 

2.1 มุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้และการบริการท่ีคุณภาพสูง 

2.2 รักษาคาํมัน่สญัญาในการรับประกนัคุณภาพสินคา้อยา่งเคร่งครัด 

2.3 ขายสินคา้ผา่นตวัแทนจดัจาํหน่ายและจะไม่ตดัราคาสินคา้แข่งกบัตวัแทนจาํหน่าย 

2.4 มุ่งเนน้ใหพ้นกังานมองเห็นความสาํคญัของคุณภาพอยา่งไม่หยดุหยอ่น 

2.5 หมัน่ตรวจสอบคุณภาพอยา่งสํ่าเสมอ 

2.6 การขยายตวัไม่ใช่เป้าหมายหลกัแต่เป้าหมายหลกัคือเนน้องคก์รท่ีมีคุณภาพไม่แกไ้ข

คุณภาพสินคา้หรือบริการแบบง่าย ๆ ท่ีจะทาํใหลู้กคา้เสียผลประโยชน์ 

2.7 ไม่หยดุน่ิงโดยพยายามปรับปรุงพฒันาสินคา้และบริการใหมี้คุณภาพดียิง่ๆ  ข้ึนไป 

2.8 นาํโปรแกรมสร้างคุณภาพหรือ  Q.C. มาประยกุตใ์ช ้
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2.9 ศึกษาสินคา้ของคู่แข่งก่อนท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีกว่าออกมาจาํหน่ายกรณี

ประเภทธุรกิจเทคโนโลย ี

2.10 ปลูกฝังใหพ้นกังานมีความศรัทธาต่อคุณภาพ 

2.11 กาํหนดมาตรฐานคุณภาพที่สูงมากและไม่ยอมให้มีขอ้บกพร่องดา้นคุณภาพ

เกิดข้ึน 

 3. ความเป็นนกัหาช่องวา่ง 

3.1 แสวงหาช่องวา่งของตลาดปัจจุบนัและอนาคต 

3.2 วิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้แลว้ผลิตสินคา้ใหส้อดคลอ้ง 

3.3 ยอมท่ีจะเสียค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพิ่มข้ึนเพื่อใหลู้กคา้สามารถแยกความแตกต่าง 

3.4 ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้หรือการบริการจากลูกคา้รายสาํคญัก่อน 

3.5 นาํสินคา้หรือบริการสาํหรับลูกคา้เฉพาะกลุ่มเขา้ตลาดก่อนคู่แข่งขนัและขายราคา

สูงกวา่ปกติถา้คู่แข่งขนัผลิตสินคา้แบบเดียวกนัมาจาํหน่ายตั้งราคาตํ่ากวา่บริษทัท่ีจะเลิกผลิตแลว้หนั

ไปผลิตสินคา้ตวัอ่ืน 

3.6 ผลิตสินคา้หรือการบริการแบบใหม่ๆ  ออกมาอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

3.7 ฝึกพนกังานใหเ้ป็นนกัแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ดว้ย 

3.8 มุ่งแสวงหาช่องวา่งใหม่ๆ ของตลาดท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงและยดึถือตน้ทุนเป็นปัจจยัรอง 

 4.  การฟังความคิดเห็นของลูกคา้ 

4.1 จดัใหลู้กคา้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียน 

4.2 จดัใหลู้กคา้เป็นผูผ้ลิตคิดคน้ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ใหม่หรือปรับปรุงสินคา้ท่ีมีอยูใ่ห้

ดีข้ึน 

4.3 ไม่ผลิตสินคา้หรือบริการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

4.4 จดัโครงการวจิยัและพฒันาร่วมกบัลูกคา้ 

4.5 ผูบ้ริหารระดบัสูงควรไปพบลูกคา้ดว้ยตนเองในบางโอกาส 

4.6 มอบหมายใหพ้นกังานไปช่วยงานของลูกคา้ท่ีสาํนกังานของลูกคา้เป็นประจาํ 

 คุณลกัษณะดีเด่นที ่3  มีความอิสระในการทาํงานและมีความรู้สึกร่วม : ปัจจยั  2 ประการท่ี

จะทาํใหคิ้ดคน้ส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ 

 1. นกัคิดส่ิงแปลกๆ ใหม่ ๆ ท่ีประสบผลสาํเร็จ 

1.1 สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวยใหเ้กิดการคิดคน้ 

1.2 แน่ใจวา่มีนกัคิดคน้อาสาสมคัรท่ีจะเขา้มาทาํงานดว้ยความเตม็ใจ 

1.3 ส่งเสริมใหพ้นกังานช่วยกนัคิดคน้อยา่งไม่เป็นทางการ 
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1.4 จดัใหมี้ทีมงานทาํงานแบบลบั ๆ  แบบคู่ขนาน ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีโอกาส

แสดงฝีมือไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 2. ระบบการคิดคน้ส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ท่ีประสบผลสาํเร็จ 

2.1 ทาํการคิดคน้ส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ตลอดเวลา 

2.2 สนบัสนุนทั้งนกัคิดคน้สินคา้หรือบริการแปลก ๆ ใหม่ ๆ ตลอดเวลา 

2.3 จดัใหส้ถานท่ีทาํงานท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมอยูต่ลอดเวลา 

2.4 ส่งเสริมใหพ้นกังานหรือหน่วยงานแข่งขนักนัคิดคน้ส่ิงแปลกใหม่ 

2.5 การอดทนต่อความลม้เหลว 

 

 คุณลกัษณะดีเด่นที ่4  เพิ่มผลผลิตโดยพนกังาน : บริษทัดีเด่นดาํเนินการดงัน้ี 

 1. นาํภาษาพิเศษมาใชเ้พื่อใหเ้กียรติและใหค้วามสาํคญักบัพนกังาน 

1.1 เนน้ใหพ้นักงานตอ้งปฏิบติัตามสายบงัคบับญัชาเฉพาะในเร่ืองท่ีมีความสาํคญั

เท่านั้น 

1.2 สร้างความเร้าใจในการทาํงานใหก้บัพนกังานอยูต่ลอดเวลา 

1.3 มีความเขม้งวดในการคดัเลือกและกลัน่กรองเพื่อรับพนกังานใหม่เขา้ทาํงานเป็น

อยา่งมาก 

1.4 มอบหมายให้พนกังานไปปฏิบติังานท่ีเป็นธุรกิจหลกัขององคก์รถา้เห็นแววว่าจะ

เป็นผูบ้ริหารในอนาคต 

1.5 ฝึกอบรมและพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

1.6 แจง้ให้พนกังานทุกคนไดท้ราบถึงเป้าหมายการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเปิดเผยขอ้มูล

การปฏิบติัใหพ้นกังานมีส่วนร่วมรับทราบ 

1.7 สร้างแรงจูงใจแก่พนกังาน พยายามหาโอกาสตลอดเวลาท่ีจะมอบรางวลัท่ีไม่ใช่เงิน 

1.8 จดัโครงสร้างใหมี้การโอนยา้ยพนกังานไดอ้ยา่งคล่องตวั 

1.9 นาํหลกัการจ๋ิวแต่แจ๋วมาใช ้(small and beautiful) 

1.10 ควบคุมแต่ละสายงานใหมี้ขนาดของทรัพยสิ์นระหวา่ง 50-100   ลา้นเหรียญสหรัฐ

และมีพนกังานไม่เกิน 1,000  คน 

1.11 ควบคุมโรงงานแต่ละแห่งใหมี้พนกังานไม่เกิน   50   คน 

1.12 กลุ่มงานหรือหน่วยระดบัล่างจะควบคุมใหมี้พนกังานอยูร่ะหวา่ง8-10 คน 

1.13 นาํปรัชญามาใชก้ระตุน้พนกังาน 
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 คุณลกัษณะดีเด่นที่ 5 สัมผสักบังานและมีความเช่ือมัน่ในคุณค่า :  ระบบคุณค่าท่ีบริษทั

ดีเด่นต่าง ๆ นาํมาใชมี้อยู ่3 ประการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 1. กาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการจะบรรลุในลกัษณะเชิงคุณภาพมากกวา่ปริมาณ 

 2. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะนาํระบบคุณค่ามาดลบนัดาลใจพนกังานทุกระดบัชั้น 

 3. ศูนยร์วมอยูท่ี่ความเช่ือมัน่ในคุณค่าของส่ิงดีงามต่อไปน้ี 

3.1 ความเช่ือมัน่ในองคก์รท่ีดีท่ีสุด 

3.2 ความเช่ือมัน่ในความสาํคญัของการทาํงานอยา่งละเอียดถ่ีถว้น 

3.3 ความเช่ือมัน่ในความสาํคญัของพนกังานแต่ละคน 

3.4 ความเช่ือมัน่คุณภาพและการบริการท่ีเป็นเลิศ 

3.5 ความเช่ือมัน่ว่าพนกังานส่วนใหญ่มีความสามารถท่ีจะเป็นนกัคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ี

ประสบผลสาํเร็จได ้และความเช่ือมัน่ในความอดทนท่ีลม้เหลว 

3.6 ความเช่ือมัน่ในความสาํคญัของการส่ือสารไม่มีพิธีรีตอง 

3.7 ความเช่ือมัน่อยา่งเปิดเผยและยอมรับในความสาํคญัของการขยายธุรกิจและผลกาํไร 

 คุณลกัษณะดีเด่นที ่6 มุ่งทาํธุรกิจท่ีเช่ียวชาญและเก่ียวเน่ือง : กลยทุธ์ขยายธุรกิจสามารถ

จาํแนกเป็นประเภทกวา้งๆ ไดด้งัน้ี 

 1. เป็นการขยายธุรกิจไปในดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญงานอยูแ่ต่เดิม 

 2. เป็นการขยายธุรกิจไปในดา้นท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเดิมท่ีไดท้าํอยู ่

 3. เป็นการขยายธุรกิจไปในดา้นท่ีไม่มีความเช่ียวชาญมาก่อนและไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

เดิมท่ีทาํอยู ่ซ่ึงส่วนใหญ่จะเขา้ไปซ้ือกิจการธุรกิจอ่ืน 

3.1 เลือกซ้ือแต่ธุรกิจขนาดเลก็เพราะบริหารงานไดง่้าย 

3.2 กิจการธุรกิจท่ีซ้ือตอ้งมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นแบบใหม่ บางอยา่งท่ีเป็นประโยชน์

ต่อธุรกิจหลกั 

3.3 ทดลองซ้ือธุรกิจอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนทีละเลก็ทีละนอ้ย 

3.4 จุดเด่นบางอยา่งท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลกัท่ีดาํเนินการอยูจ่ะปล่อยใหค่้อย ๆ 

ไหลเขา้มาเองตามธรรมชาติแบบไม่มีพิธีรีตอง 

 คุณลักษณะดีเด่นที่ 7  รูปแบบเรียบง่ายและจาํกดัจาํนวนพนกังาน:บริษทัดีเด่นเนน้การ

จดัโครงสร้างหน่วยงานในระดบัโดยใชรู้ปแบบของโครงสร้างเพียงรูปเดียวอยา่งมัน่คงไม่ เปล่ียนแปลง

การบริหารเป็นแบบง่าย ๆ ชดัเจนดงัน้ี 

1. ถือวา่แต่ละหน่วยงานเป็นเสมือนกิจการหรือธุรกิจอิสระแห่งหน่ึง 

2. กระจายหนา้ท่ีของงานสาํคญัต่าง  ๆ  เช่น  ดา้นการเงินการผลิตบุคคลกร 
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3. ใหมี้งานท่ียงัรวมศูนยไ์วใ้นส่วนกลางหรือสาํนกังานใหญ่เหลือนอ้ยท่ีสุด 

4. เม่ือสายงานมีขนาดใหญ่ข้ึน กใ็หมี้การแยกตวัตั้งเป็นสายงานใหม่ 

5. มีหลกัเกณฑท่ี์ช้ีแนะใหท้ราบวา่เม่ือใดจะสามารถตั้งสายงานใหม่ได ้

6. โยกยา้ยและสบัเปล่ียนทั้งพนกังานและสินคา้ระหวา่งสายงานอยูเ่สมอ 

 คุณลกัษณะดีเด่นที่ 8 เขม้งวดและผอ่นปรนในเวลาเดียวกนั ส่ิงท่ีบริษทัดีเด่นถือปฏิบติั 

ดงัน้ี 

1. เขม้งวดพนกังานเร่ืองการให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ต่อลูกคา้จริงจงั แต่ปล่อยให้มี

อิสระในการทาํงาน 

2. ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพมากกวา่ตน้ทุน 

3. มุ่งเนน้เร่ืองขนาดความเลก็กระทดัรัด เช่น การตั้งกลุ่มเฉพาะกิจ 8-10  กลุ่ม 

4. เขม้งวดกวดขนัต่อระเบียบขอ้บงัคบั 

5. การส่ือความอย่างจริงจงัอยู่เสมอโดยคุณค่ารวมท่ีเกิดข้ึนจากพื้นฐานของวิชาชีพ

เดียวกนั 

6. มุ่งเนน้ลูกคา้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูน่อกองคก์รดว้ยแรงผลกัดนัของความตอ้งการลูกคา้ไดรั้บ

ส่ิงท่ีดีท่ีสุดและให้ความสาํคญักบัพนกังาน เขม้งวดการแข่งขนัภายในการส่ือความแบบไม่มีพิธีรีตอง 

และนโยบายเปิดประตูกวา้งเสมอ นอกจากการใหค่้าตอบแทนเป็นตวัเงินควรทาํใหพ้นกังานรู้สึกว่า

ตนเองเป็นผูส้าํคญัในองคก์ร 

7. เขม้งวดในการทาํงานใหพ้นกังานเกิดความเช่ือมัน่ในคุณค่าต่างๆ  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใชง้าน

ไดต้ลอดไปโดยไม่ข้ึนกบัระยะเวลาหรือฤดูกาล 

8. ชอบความเรียบร้อยโดยมุ่งเนน้หรือเขม้งวดต่อความเช่ือมัน่ในคุณค่าลูกคา้  คุณภาพ

และคนเป็นตน้ 

 สรุป การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ทาํให้โรงเรียนตอ้งพยายามแข่งขนักนั 

การพฒันาคุณภาพความเป็นเลิศขององคก์ร  ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้เทคนิคหรือวิธีการพฒันาคุณภาพหลาย

รูปแบบท่ีไดรั้บความนิยม และกลยทุธ์เพื่อความอยูร่อดจาก ผลการวจิยัของปีเตอร์ และวอเตอร์แมน 

(Peters and Waterman) กเ็ป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีโรงเรียนในประเทศไทยจะสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้ห้

เหมาะสมกบัขนาดขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

รางวลัคุณภาพแห่งชาตปิระเทศไทย (Thailand Quality Award TQA) 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546-2550 กาํหนดใหมี้การปรับเปล่ียน

กระบวนการและวิธีการทาํงานเพื่อยกระดบัขีดความสามารถและมาตรฐานการทาํงานของหน่วยงาน
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ราชการใหอ้ยูใ่นระดบัสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเป็น

หลกัการบริหารราชการ ท่ีไดรั้บการตราข้ึนเป็นกฎหมาย ดงัท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัระเบียบ

บริหารราชการแผน่ดิน ฉบบัท่ี 5  พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และต่อมาไดมี้การออกพระราชกฤษฎีกา ว่า

ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพื่อใหมี้แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็น

รูปธรรมชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยกาํหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีว่าให้เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าใน

เชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเกินความจาํเป็นประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวก

และไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอการ

บริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว  จาํเป็นตอ้งมีเกณฑก์ารประเมินกระบวนการทาํงานและ

ผลการปฏิบติังานท่ียอมรับกนัทัว่ไป ดงันั้น สาํนกังาน ก.พ.ร. โดยความร่วมมือของสถาบนัเพิ่ม

ผลผลิตแห่งชาติ จึงไดด้าํเนินโครงการศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐานการพฒันาระบบราชการโดยมี

เป้าหมายเพื่อศึกษาและพฒันาคุณภาพของระบบการบริหารจดัการภาครัฐตามวิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดีและกาํหนดเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ โดยใชแ้นวทางซ่ึงสามารถเทียบเคียง

กบัการบริหารจดัการในระดบัสากลเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ เป็นแนวทางหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับ

ในระดับนานาชาติ เป็นเกณฑ์ท่ีสามารถประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงของ

กระบวนการทาํงานและผลการปฏิบติังานขององคก์รต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่มองเห็นถึงประโยชน์ที่จะไดรั้บในการนาํแนวทาง

เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) ซ่ึงมีพ้ืนฐานทางดา้านเทคนิคและ

กระบวนการเช่นเดียวกบั รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา มากระตุน้ใหอ้งคก์ร 

ทุกระดบัหนัมาใส่ใจในการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑห์รือบริการของตนเอง ตลอดจน     มุ่งพฒันาสู่

ความเป็นเลิศในทุก ๆ ดา้น 3 รางวลัคุณภาพแห่งชาติ เป็นส่วนหน่ึงของยทุธศาสตร์เพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ ท่ีระบุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) และได้

เร่ิมประกาศมอบรางวลั คุณภาพแห่งชาติใหแ้ก่องคก์รท่ีมีวิธีปฏิบติัและผลการดาํเนินการในระดบั

โลก เม่ือปี พ.ศ. 2545 รวมทั้ง ใหอ้งคก์รท่ีไดรั้บรางวลันาํเสนอ วิธีปฏิบติัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จ 

เผยแพร่เป็นแบบอยา่งใหอ้งคก์รอ่ืน ๆ นาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อใหป้ระสบผลสาํเร็จเช่นเดียวกนั โดย

มุ่งหวงัว่าการกระตุน้ให้องคก์รธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อส่งมอบคุณค่าท่ี

ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งการนั้นจะนาํไปสู่การยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศต่อไป 

 เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซ่ึงมีพื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการ

เทียบเท่ากบัเกณฑร์างวลัของนานาชาติ เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีสามารถ
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นาํมาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาการบริหารราชการ เพื่อให้องคก์รภาครัฐมีกระบวนการทาํงานและ

ผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน โดยมีเป้าหมายคือ ประโยชน์สุขของ

ประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธาน 

ก.พ.ร. ไดมี้ดาํริท่ีจะสนบัสนุนใหมี้การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการหน่วยงานภาครัฐ โดยใน

โอกาสท่ีไดรั้บมอบหมายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ใหเ้ป็นประธานในการมอบรางวลัคุณภาพ

แห่งชาติ ประจาํปี 2547 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2548 ไดก้ล่าวในงานพิธีมอบรางวลัดงักล่าว มี

ใจความตอนหน่ึงว่า เม่ือสองปี เศษท่ีผา่นมารัฐไดป้ฏิรูประบบราชการ หวัใจสาํคญัของการปฏิรูป

ระบบราชการไม่ไดอ้ยูท่ี่การมีกระทรวง ทบวง กรม มากข้ึนหรือนอ้ยลง แต่ควรพฒันาองคก์รใหสู่้

ความเป็นเลิศอยา่งต่อเน่ือง 

 เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐมีพื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการเทียบเท่า

กบัเกณฑร์างวลัของนานาชาติเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจดัการท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บั

กบัพฒันาการบริหารราชการเพื่อให้องคก์รภาครัฐมีกระบวนการทาํงานและผลการปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน โดยมีเป้าหมายคือ ประโยชน์สุขของประชาชนและประโยชน์

สูงสุดของประเทศชาติ การบริหารราชการใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมีเกณฑก์ารประเมิน

กระบวนการทาํงานและผลการปฏิบติังานท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปดงันั้นสาํนกังานคณะกรรมการ

การพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)โดยความร่วมมือของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงไดด้าํเนินการ

โครงการศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐานการพฒันาระบบราชการโดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาและพฒันา

คุณภาพของระบบบริหารจดัการภาครัฐ โดยใชแ้นวทางซ่ึงสามารถเทียบเคียงกบัการบริหารจดัการ

ในระดบัสากล  เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติเป็นแนวทางหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ  ว่า

เป็นเกณฑท่ี์สามารถประเมินจุดแขง็และโอกาสในการปรับปรุงของกระบวนการทาํงานและผลการ

ปฏิบติังานขององคก์รต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐไดน้าํแนวคิดและโครงสร้างของรางวลั

คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา มาปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบับริบทของราชการไทยและ

สอดคลอ้งกบัวิธีปฏิบติัราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี พทุธศกัราช 2546 ซ่ึงการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ประกอบดว้ย 2 ส่วน 

ไดแ้ก่  1) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ และ 2) ลกัษณะสาํคญัขององคก์ร เกณฑ์

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ประกอบดว้ยเกณฑ ์7 หมวด ดงัน้ี 

 หมวดท่ี  1  การนาํองคก์ร 

 หมวดท่ี  2  การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ 

 หมวดท่ี  3  การใหค้วามสาํคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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 หมวดท่ี  4  การวดั  การวิเคราะห์  และการจดัการความรู้ 

 หมวดท่ี  5  การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 

 หมวดท่ี  6  การจดัการกระบวนการ 

 หมวดท่ี  7  ผลลพัธ์การดาํเนินการ 

1. ด้านกระบวนการ แบ่งตามลกัษณะการปฏิบติัการได ้3 กลุ่มยอ่ย  ดงัน้ี การนาํองคก์ร  

ไดแ้ก่ หมวด  1  การนาํองคก์ร  หมวด  2  การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์และหมวด  3  การ

ให้ความสาํคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกณฑเ์หล่าน้ีถูกจดัเขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อเนน้ให้

เห็นความสาํคญัว่าในการนาํองคก์ารผูบ้ริหารของส่วนราชการตอ้งกาํหนดทิศทางของส่วนราชการ 

โดยตอ้งมีการมุ่งท่ียุทธศาสตร์และกลยทุธ์  และการให้ความสาํคญักบัผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย  จะเห็นไดว้่าทั้ง  3 หมวดน้ี มีลูกศร  2  ขา้ง  ซ่ึงแสดงว่าทั้ง 3 หมวดน้ีตอ้งมีการปฏิบติั

สมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยูต่ลอดเวลา กลุ่มปฏิบติัการ  ไดแ้ก่  หมวด 5  การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคลและ

หมวด  6 การจดักระบวนการ กลุ่มน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าทั้งบุคคลและกระบวนการมีบทบาทในการทาํ

ใหก้ารดาํเนินงานสาํเร็จ และนาํไปสู่ผลลพัธ์การดาํเนินการของส่วนราชการ   

  กลุ่มพื้นฐานของระบบ  ไดแ้ก่  หมวด 4 การวดั  การวิเคราะห์  และการจดัการความรู้

กลุ่มน้ีส่งผลให้ส่วนราชการมีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิผลและมีการปรับปรุงผลการดาํเนินการ

โดยใชข้อ้มูลจริงและองคค์วามรู้เป็นแรงผลกัดนั จะเห็นว่า มีลูกศร  2  ขา้ง  เช่ือมโยงกบัหมวด  1  

การนาํองคก์ร  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารของส่วนราชการจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลจริง  เพ่ือเป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจ ส่วนลูกศร 2 ขา้ง  ท่ีเช่ือมโยงกบัหมวด 7 ผลลพัธ์การดาํเนินการ  แสดงให้เห็นว่า 

ตอ้งมีการวดั การวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถรายงานผลลพัธ์การดาํเนินการของส่วนราชการ  นอกจากน้ี

ยงัมีลูกศรใหญ่ท่ีเช่ือมโยงระหว่างหมวด 4 กบัหมวดอ่ืน ๆ ทุกหมวด  แสดงให้เห็นว่า  การบริหาร

จดัการนั้นตอ้งมีการใชข้อ้มูลและสารสนเทศอยูต่ลอดเวลา 

2. ด้านผลลัพธ์  ไดแ้ก่  หมวด  7  ผลลพัธ์การดาํเนินการ ส่วนน้ีเป็นการตรวจประเมิน

ใน  4  มิติ  ท่ีสอดคลอ้งกบัคาํรับรองการปฏิบติัราชการ  ไดแ้ก่  มิติดา้นประสิทธิภาพตามพนัธกิจ  

มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ  มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการและมิติดา้นการพฒันา

องคก์รโดยลูกศรตามแนวท่ีตรงกลางของแผนภาพแสดงการเช่ือมโยงของกลุ่มการนาํองคก์าร และ

กลุ่มปฏิบติัการกบัส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์และช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างหมวด 1  การนาํองคก์ร  

กบัหมวด 7  ผลลพัธ์การดาํเนินการ 

  ลกัษณะสําคญัขององค์กร 

  เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหส่้วนราชการต่าง ๆ สามารถ

นาํไปปรับใชไ้ดห้ากแต่ส่วนราชการต่างๆ มีภารกิจและกระบวนการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัไป
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ดงันั้นส่ิงที่จะทาํให้เขา้ใจถึงส่วนราชการนั้น ๆ และส่ิงที่ส่วนราชการนั้นเห็นว่ามีความสาํคญั  

เพื่อให้เกิดการนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม  คือ  ลกัษณะสําคญัขององคก์รลกัษณะสําคญั

ขององคก์รเป็นการอธิบายภาพรวมของส่วนรวมราชการสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิภารกิจ

ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบติัราชการซ่ึงเป็นแนวทางท่ีครอบคลุมระบบการบริหาร

จดัการดาํเนินการขององคก์รโดยรวมประกอบดว้ย  2 หวัขอ้  ไดแ้ก่ ลกัษณะองคก์ร ความทา้ทายต่อ

องคก์ร สอดคลอ้งงานวิจยัของ เดทแมน (Dettmann) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การรับรู้ของผูบ้ริหาร

การศึกษา คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนท่ีมีต่อการนาํเคร่ืองมือ MBNQA ไปใชใ้นมหาวิทยาลยั

วิลคอนซิล  ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่ากลุ่มผูบ้ริหาร

การศึกษามีมุมมองเชิงบวกต่อการนาํเคร่ือง MBNQA ไปใชม้ากกว่าอีก 2 กลุ่ม และผลการวิจยัเชิง

คุณภาพพบวา่ มุมมองเชิงบวกต่อการนาํเคร่ือง MBNQA ไปใชด้งัน้ี 

  1. มุมมองเชิงบวกต่อการนาํเคร่ือง MBNQA ไปใชมี้ดงัต่อไปน้ี  

   1.1 เป็นศูนยก์ลางของความเป็นเลิศ 

   1.2 เป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกท่ีร่วมดาํเนินการ 

   1.3 เป็นภาพลกัษณ์ในเชิงบวก 

   1.4 เป็นเสน้ทางไปสู่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

   1.5 มีการส่ือสารกนัมากข้ึน  

  2. มุมมองเชิงลบต่อการนาํเคร่ือง MBNQA ไปใชมี้ดงัต่อไปน้ี 

   2.1 มีค่าใชจ่้ายในการสร้างโอกาสน้ีสูง 

   2.2 มีการเรียนและฝึกอบรม 

   2.3 ตอ้งปฏิบติัตามกฏเกณฑท่ี์วางไว ้

   2.4 ภาระงานเพิ่มข้ึน 

   2.5 ความไม่เช่ือมโยงกนัระหวา่งรางวลัและวิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยั 

   2.6 มีขอบเขตของการทาํงานกวา้งมาก 

   2.7 ความคาดหวงัเชิงคุณภาพเพิ่มข้ึน 

   2.8 การตดัสินใจทาํปราศจากการติดตาม ตามรูปแบบของเคร่ืองมือ MBNQ 

   2.9 ลูกจา้งไม่ใหก้ารยอมรับอยา่งเพยีงพอ25  

                                                        

 25Paul E. Dettmann. Administators, Faculty and Staff/Support Perception of  

MBNQA Educational Criteria for Implementation at the University of Wisconsin Stout 

(New York: University of Wisconsin, 2004), 10.  
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เกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ 

 เกณฑ์คุณภาพการบริหารการจดัการภาครัฐ ประกอบดว้ยขอ้คาํถามต่าง ๆ แต่ไม่ใช่

รายการตรวจสอบและมีลกัษณะสาํคญั  ดงัน้ี 

 1. เกณฑมุ่์งเนน้ให้ส่วนราชการปฏิบติัราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งมี ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ฉะนั้นเกณฑจึ์งครอบคลุมทั้งกระบวนการและ

ผลลพัธ์ การตรวจประเมินส่วนท่ีเป็นกระบวนการพิจารณาถึงปัจจยั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ แนวทางในการ

ปฏิบัติงาน การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ  การประเมินเพ่ือการปรับปรุงและการบูรณาการ

ภาคปฏิบติัการของส่วนราชการ  ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปสู่ผลลพัธ์การดาํเนินการในมิติต่าง ๆ ไดแ้ก่  

มิติดา้นประสิทธิผลตามพนัธกิจ  มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ  มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติั

ราชการและมิติดา้นการพฒันาองคก์ร  ซ่ึงจะส่งผลให้ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์มีความสมดุลยใ์นมิติ

ต่าง ๆ มีความสมดุลยร์ะหว่างกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีสําคญัระหว่างเป้าประสงคร์ะยะสั้นและ

ระยะยาว 

 2. เกณฑส์ามารถปรับใชไ้ดต้ามภารกิจของหน่วยงาน เกณฑ์ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม

ท่ีมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิและไม่ใหมี้การกาํหนดวิธีการ เคร่ืองมือ โครงสร้าง  หรือรูปแบบในการปฏิบติังาน

เน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีตอ้งผนัแปรไปตามภารกิจและกระบวนการปฏิบติังานดงันั้นส่วนราชการจึง

สามารถนาํเกณฑน้ี์ไปประยกุตใ์ชไ้ดต้าม “ลกัษณะสาํคญัขององคก์ร”  สามารถปรับเปล่ียนไดต้าม

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดจนสามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือ เทคนิคต่าง ๆ ไดต้าม

ความเหมาะสม การท่ีเกณฑไ์ม่ไดก้าํหนดวิธีการไวมี้จุดมุ่งหมายเพื่อเสริมใหส่้วนราชการทาํการปรับปรุง 

ทั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอย่างกา้วกระโดด  ดงันั้นส่วนราชการควรมีการพฒันาและแสดงให้

เห็นวา่มีแนวทางท่ีสร้างสรรปรับใชไ้ดแ้ละมีความยดืหยุน่ เพื่อใหบ้รรลุตามขอ้กาํหนดของเกณฑ ์

 3. เกณฑมี์ความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกันภายในเกณฑ์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ

เพื่อให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดส่วนราชการตอ้งปฏิบติังานสอดคลอ้ง

ไปในแนวทางเดียวกนั  รวมทั้งมีการสนบัสนุนเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั  ดงันั้นเกณฑ์จึงเนน้ความ

เช่ือมโยงและความสอดคลอ้งบูรณาการกนัระหว่างขอ้กาํหนดต่างๆของเกณฑอ์ยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ เม่ือยทุธศาสตร์และกลยทุธ์มีการเปล่ียนแปลงการสอดคลอ้งไปในแนวทางเด่ียวกนัเกิดการ

เช่ือมโยงและใชต้วัช้ีวดัท่ีมาจากยทุธศาสตร์และกลยทุธ์และกระบวนการ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์

การดาํเนินการโดยรวมและเช่ือมโยงระหว่างหวัขอ้ต่าง ๆ ในเกณฑ ์ จึงทาํใหกิ้จกรรมต่าง ๆ ดาํเนิน

ไปในแนวทางท่ีสอดคลอ้งกนัโดยไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดวิธีการ โดยละเอียด  หรือการตดัสินใจจาก

ส่วนกลาง นอกจากน้ี  ตวัช้ีวดัเหล่าน้ียงัเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและเป็นพ้ืนฐานในการถ่ายทอด
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ไปสู่การปฏิบติัอย่างสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนัทัว่ทั้งส่วนราชการและสนบัสนุนให้ส่วนมี

ความคล่องตวั  มีนวตักรรมและมีการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ  

 สรุป  แนวคิดความเป็นเลิศของรางวลัคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (Thailand Quality 

Award:TQA) ประกอบดว้ย 7 ประการ ดงัน้ี เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 2 ลกัษณะ

สาํคญัขององคก์ร เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐประกอบดว้ยเกณฑ ์7 หมวด  ดงัน้ี หมวด

ที่ 1  การนาํองคก์ร หมวดที่ 2  การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์และกลยุทธ์ หมวดที่ 3  การให้

ความสาํคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หมวดท่ี 4  การวดั  การวิเคราะห์และการจดัการ

ความรู้ หมวดท่ี 5  การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล หมวดท่ี 6 การจดัการกระบวนการ หมวดท่ี 7  

ผลลพัธ์การดาํเนินการ 

 

การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลศิของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ประกอบดว้ย 

  1. กระบวนทศัน์ในการบริหารจดัการศึกษา  

  1.1 โรงเรียน  

  1.2 ภารกิจหนา้ของการจดัการศึกษา 

   1.3 การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ  

  1.4 การบริหารการจดัการศึกษา 

  1.5 กระบวนการบริหาร  

  1.6 ผูบ้ริหารตอ้งมีหลกัเกณฑก์ารบริหาร  

  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.1 โรงเรียน ในฐานะท่ีเป็นองคก์ารทางการศึกษา มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 2 ส่วน 

ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นภารกิจ คือ การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพ องคป์ระกอบอีก

ดา้นหน่ึง คือ บุคลากรในโรงเรียน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผูส้อน และบุคลากรอ่ืน ๆ 

1.2 ภารกิจหนา้ของการจดัการศึกษา คือการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตวับ่งช้ี

คุณภาพการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ คุณภาพการบริหารจดัการงานตามภารกิจดา้นงานบริหารทัว่ไป 

1.3 การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ บุคลากรในโรงเรียนเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของ

การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนของผูส้อน กระบวนการในการบริหาร

การศึกษาใหมี้คุณภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยัผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะ มีกลยทุธ์ 

1.4 การบริหารการจดัการศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสาํคญัท่ีมีผลต่อการจดั

การศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีหลกัการ แนวคิดเทคนิควิธีการ เพ่ือบริหารจัด
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การศึกษาตามภารกิจ ตลอดจนการใชท้รัพยากรการบริหาร การท่ีผูบ้ริหารจะสามารถบริหารจดั

การศึกษาตามภารกิจและทรัพยากรให้มีคุณภาพไดน้ั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีเคร่ืองมือในการบริหาร

จดัการ ท่ีเรียกวา่ กระบวนการบริหาร          

1.5 กระบวนการบริหาร ทกัษะท่ีจาํเป็นเพื่อใชด้าํเนินการตามกระบวนการบริหาร

ประกอบดว้ย ทกัษะความคิด ทกัษะเชิงมนุษย ์ทกัษะดา้นเทคนิคและการบริหารจดัการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.6 ผูบ้ริหารตอ้งมีหลกัเกณฑก์ารบริหาร ในการบริหารจดัการโรงเรียน ผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนตอ้งมีหลกัการบริหารท่ีจาํเป็น ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ แนวคิดทฤษฎีการ

บริหารจดัการโรงเรียน26  

 

โรงเรียนรางวลัความเป็นเลศิของประเทศฮ่องกง  

 รางวลัความเป็นเลิศของโรงเรียนประเทศฮ่องกง โครงการให้รางวลัความเป็นเลิศของ

โรงเรียนประเทศฮ่องกง เป็นแผนงานหน่ึงในแผนการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของฮ่องกงคณะกรรมการ

กองทุนคุณภาพการศึกษาจะให้รางวลัความเป็นเลิศของสถานศึกษาปีละคร้ัง โดยมีวตัถุประสงค ์

1) เพื่อเป็นการยกย่องและส่งเสริมโรงเรียนท่ีมีผลงานเป็นเลิศ  2) ส่งเสริมและเผยแพร่ขยายวิธีปฏิบติั

ทางการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ และ 3) เพื่อสร้างสรรคว์ฒันธรรมคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนของฮ่องกงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศภายใน สภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขของแต่ละโรงเรียน 

รางวลัความเป็นเลิศจะให้แก่โรงเรียนซ่ึงสามารถแสดงผลสัมฤทธ์ิและการปฏิบติัท่ีมีความเป็นเลิศ  

4 ดา้นของการศึกษา คือ 1) การจดัการและการจดัองคก์ร 2) การเรียนการสอน 3) การสนับสนุน

จุดมุ่งหมายของนักเรียนและโรงเรียน และ 4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและระดบัการพฒันาของ

นกัเรียน แต่คณะกรรมการไม่ไดก้าํหนดจาํนวนรางวลัไวเ้กณฑก์ารใหร้างวลั แบ่งตามหลกัหรืองาน

ของการศึกษาดงัต่อไปน้ี  

 ด้านการจัดการและการจัดองค์กร 

 1. การวางแผนและการบริการ 

1.1 วิสัยทศัน์และพนัธกิจของสถานศึกษา: สถานศึกษาจดัทาํวิสัยทศัน์และพนัธกิจ

ของสถานศึกษาให้ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศึกษาในฮ่องกง และการพฒันา  รอบดา้นของ

นกัเรียน โดยพิจารณาลกัษณะเฉพาะของสถานศึกษา วิสยัทศัน์และพนัธกิจของสถานศึกษารับรู้โดย

คณาจารยแ์ละนกัเรียน 

                                                        

 26สาํนกังานส่งเสริมพฒันาวิชาชีพ, สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, การจัดองค์กรทางการ

ศึกษา  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 41. 
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1.2 แผนการพฒันาสถานศึกษา: สถานศึกษาจดัทาํแผนการพฒันาสถานศึกษาและ

ยทุธวิธีการปฏิบติั เพื่อบรรลุเป้าหมายใหส้นองความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครอง สามารถใช้

ประโยชน์จากจุดแขง็และลดจุดอ่อน แผนการพฒันาสถานศึกษามีเป้าหมายท่ีชดัเจนและมัน่คงใน

แง่ของการส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรม สติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย สังคมและสุนทรียภาพของ

นกัเรียน ครูมีส่วนร่วมในการพฒันาแผนของสถานศึกษา และเอกสาร แผนพฒันาสถานศึกษาได้

ส่งไปยงัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง 

 2. การพฒันาคณาจารย ์ 

2.1 การประสานงานของคณาจารย ์ : สถานศึกษามีช่องทางการประสานงานระหวา่ง

คณาจารยเ์ป็นอย่างดี มีการส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และมีการ

ตดัสินใจเป็นคณะ 

2.2 การพฒันาและการประเมินคณาจารย ์: สถานศึกษามีแผนและให้โอกาสคณาจารย ์

ในการพฒันาและมีระบบการประเมินคณาจารยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น การส่งเสริมและพฒันา 

วิชาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง 

 3. การจดัสรรทรัพยากรในการดาํเนินงาน 

  3.1 การจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ : สถานศึกษาจดัใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งได้

มีส่วนร่วมในการจดัสรรทรัพยากรของสถานศึกษา ไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบติัอย่างมี

ประสิทธิภาพและสถานศึกษาใหก้ารสนบัสนุนคณาจารยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. กลไกการประเมินและขอ้มูลป้อนกลบั 

4.1 การประเมินผล : สถานศึกษามีคณะกรรมการติดตามการปฏิบติังานของสถานศึกษา

อย่างสมํ่าเสมอและอย่างมีประสิทธิภาพ มีกลไกการประเมินเพื่อประเมินผลงานของสถานศึกษา

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

4.2 ขอ้มูลป้อนกลบัและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง : สถานศึกษามีช่องทางท่ีเหมาะสมใน

การให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ครู นักเรียนและผูป้กครอง เพื่อส่งเสริมการเรียนของนักเรียนด้าน

การเรียนการสอน 

 5. หลกัสูตร 

การจดัการหลกัสูตร การวางแผนและการจดัระบบของหลกัสูตร : สถานศึกษามี

หลกัสูตรท่ีมีเป้าหมายท่ีชดัเจน มีความกวา้ง ความลึก ความสมดุล มีประโยชน์    มีความต่อเน่ือง

และเป็นกลุ่มกอ้น มีระบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้คณาจารยมี์ส่วนร่วมในการตรวจสอบหลกัสูตร 

ติดตามและการพฒันาหลกัสูตร 

 6. การเรียนการสอนในชั้น 
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6.1 ยทุธวิธีการสอน : สถานศึกษามีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใหค้รูนาํวิธีการสอนท่ี

เหมาะสมมาใช ้ครูยอมรับรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อพฒันาความรู้ พฒันาความคิดระดบัสูง 

พฒันาความคิดสร้างสรรค ์พฒันาทกัษะการเรียนและทศันคติของนกัเรียน 

6.2 ทกัษะการสอน : สถานศึกษามีคณะกรรมการติดตามและมีระบบการตรวจสอบ

เพื่อให้ขอ้มูลป้อนกลบัทางดา้นทกัษะการสอน ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการสอนท่ีดี มีการ

สงัสรรคแ์ละแลกเปล่ียนเรียนรู้ทกัษะการจดัการหอ้งเรียนในบรรดาคณาจารย ์

6.3 บรรยากาศของหอ้งเรียน : สถานศึกษามีนโยบายท่ีชดัเจนสนบัสนุนคณาจารยเ์พื่อ

ส่งเสริมความคาดหวงัเชิงบวก จดับรรยากาศของห้องเรียนให้เหมาะสมกบัความแตกต่างของ

นกัเรียนเป็นรายบุคคล จดัใหมี้แรงจูงใจในเชิงบวก สร้างบรรยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตยและมีอิสระ

เพื่อการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 7. การประเมินผล 

7.1 ระบบและนโยบายการประเมินผล : สถานศึกษามีระบบ และนโยบายการประเมินผล

ท่ีเหมาะสมสนองตอบเป้าหมายของหลกัสูตร มีความคาดหวงัต่อนกัเรียนบนพื้นฐานของความสามารถ

และความตอ้งการของนกัเรียน 

7.2 การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการประเมินผล : สถานศึกษามีระบบการบนัทึก

และการรายงาน เพื่อให้มีการให้ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีมีประสิทธิภาพแก่นักเรียนและผูป้กครอง เพื่อ

สนบัสนุนการเรียนของนกัเรียนดา้นการสนบัสนุนจุดมุ่งหมายของนกัเรียนและสถานศึกษา 

 8. การเอาใจใส่และใหค้วามดูแลนกัเรียน 

8.1 วินยั การแนะแนวและการให้คาํปรึกษา : สถานศึกษามีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพของนกัเรียน 

 9. การพฒันาบุคลากร สงัคม และวฒันธรรม 

9.1 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร : สถานศึกษาให้การสนบัสนุนกิจกรรมเสริมหลกัสูตร

อย่างจริงจงั เพื่อให้เกิดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีมีความสมบูรณ์ สมดุล และครอบคลุมการพฒันา

นกัเรียนทุกดา้น 

9.2 โปรแกรมเสริมหลกัสูตร : สถานศึกษาไดว้างแผนโปรแกรมเสริมหลกัสูตรท่ีดี

และอยา่งเพียงพอในดา้นหนา้ท่ีพลเมือง จริยธรรม ศีลธรรม เพศศึกษาและส่ิงแวดลอ้มศึกษา 

 10. การสนบัสนุนนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

10.1 โปรแกรมสนับสนุนการเรียน : สถานศึกษามีแผนการสอนซ่อมเสริมท่ีมี

ประสิทธิภาพแก่นักเรียน ผูซ่ึ้งมีความยุ่งยากในการเรียนและมีการเสริมสร้างและขยายโปรแกรม

การเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนท่ีมีพรสวรรค ์
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10.2 บริการดูแลรักษา : สถานศึกษาให้การสนับสนุนเด็กพิการ เด็กท่ีมีปัญหาการ

ปรับตวั หรือเดก็ท่ีมีปัญหาครอบครัวอยา่งเพียงพอ 

 11. การเช่ือมโยงกบัผูป้กครองและชุมชน 

11.1 ความร่วมมือระหวา่งบา้นกบัสถานศึกษา : สถานศึกษากาํหนดช่องทางการส่ือสาร

อยา่งดี และมีประสิทธิภาพระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครอง 

11.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน : สถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ชุมชนและสร้างสายใยกบังานอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 12. บรรยากาศของสถานศึกษา 

12.1 กาํลงัใจ : ทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์และความเช่ือ 

มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาและมีความภูมิใจทั้งครูและนกัเรียน 

12.2 มนุษยสมัพนัธ์ : ครูมีความรักและความเอาใจใส่ต่อนกัเรียนมีความสมัพนัธ์อนัดี

ระหว่างคณาจารย ์ระหว่างคณาจารยก์บันกัเรียน และระหว่างนกัเรียนดว้ยกนั สถานศึกษามีหลกัฐาน

ใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของความเป็นเพื่อนร่วมงานและมีความเก่ียวพนัอยา่งดีกบัสมาคมศิษยเ์ก่า 

 ด้านผลสัมฤทธ์ิและระดับการพฒันาของนักเรียน 

 การประเมินผลงานของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมระดบัการพฒันาและผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนจะเป็นผลงานท่ีใชใ้นการพิจารณาว่า สถานศึกษานั้นไดบ้รรลุระดบัแผนพฒันาท่ี

ไดก้าํหนดไวใ้นการพฒันานกัเรียน การปรับปรุงส่ิงท่ีเป็นมูลค่าเพิ่ม เช่น ช่ือเสียงของสถานศึกษา 

ความสามารถของสถานศึกษาในการกาํหนดเป้าหมายท่ีทาํไดใ้นสภาวะแวดลอ้มของตน กลไกท่ีใช้

ในการทาํงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการให้ขอ้มูลป้อนกลบั 

สถานศึกษาแต่ละโรงจะไดรั้บการประเมินตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาสถานศึกษาของตน 

ตลอดทั้งเน้ือหาสาระของการเขา้ถึงหรือระดบัการพฒันาของนกัเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียน รายการต่อไปน้ี สถานศึกษาควรใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานระยะยาวในเร่ืองการ

พฒันานกัเรียนทั้งหมดในภาพรวม การพฒันาดา้นจริยธรรมและศีลธรรม : นกัเรียนมีความประพฤติดี  

มีวินัยและพฤติกรรมท่ีดี มีความช่ืนชอบในค่านิยมทางจริยธรรม ตระหนักในสภาพของสังคม 

การเมืองและหนา้ที่พลเมือง ให้บริการอย่างดีแก่สถานศึกษาและชุมชน ความมีศกัด์ิศรีสูง มี

แนวความคิดต่อตนเองในเชิงบวก และมีพลงัในการต่อตา้นส่ิงย ัว่ยุต่าง ๆ ของสังคม การพฒันา

ทางดา้นสติปัญญา : นกัเรียนสามารถเขา้ถึงเป้าหมายทางวิชาการการคิดอยา่งมีเหตุผลและเป็นอิสระ 

มีทกัษะการสืบคน้และการใหเ้หตุผล มีประวติัผลการสอบวิชาต่าง ๆ ในระดบัสูง มีการพฒันาภาษา 

มีระดับทกัษะการรู้หนังสือ 2 ภาษาและทกัษะการพูด 3 ภาษามีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี

ความสามารถและแรงจูงใจในการนาํทกัษะในดา้นเทคโนโลยไีปปฏิบติั และการกาํหนดเป้าหมายท่ี
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ทาํไดส้าํหรับการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การพฒันาทางดา้นอารมณ์ : นกัเรียนตระหนกัในดา้นสุขภาพ

เชิงบวก มีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัในดา้นกิจกรรมกีฬา มีความตระหนกัและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

พฒันาร่างกายตลอดชีวิต มีความพร้อมท่ีจะกา้วเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ สถานศึกษาสามารถเตรียมนกัเรียน

เพื่อการกา้วสู่วยัผูใ้หญ่ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สงัคมและจิตใจ การพฒันาทางดา้นสงัคม : นกัเรียนมี

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนฝูง สามารถทาํงานร่วมกนั ทาํงานเป็นทีมและแบ่งปันความรับผิดชอบ มี

ทกัษะทางภาวะผูน้าํและการจดัองคก์ร มีทกัษะในความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน ทกัษะในการส่ือสาร

ท่ีดี ใหค้วามนบัถือและยอมรับบุคคลอ่ืน มีความช่ืนชอบในมรดกและวฒันธรรมของตนเองและคนอ่ืน 

การพฒันาดา้นสุนทรียภาพ : นกัเรียนมีส่วนร่วมอย่างจริงจงัในกิจกรรมทางวฒันธรรมและศิลปะ

ภายและระหวา่งสถานศึกษา มีความสามารถในการสร้างสรรคศิ์ลปะ ดนตรี การละคร และเตน้รํา27 

 สรุป รางวลัความเป็นเลิศของโรงเรียนประเทศฮ่องกง ประกอบดว้ย ผลสัมฤทธ์ิและการ

ปฏิบติัท่ีมีความเป็นเลิศใน 4 ดา้นของการศึกษา คือ 1) การจดัการและการจดัองคก์ร 2) การเรียนการสอน 

3) การสนบัสนุนจุดมุ่งหมายของนกัเรียนและโรงเรียน และ 4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและระดบั

การพฒันาของนักเรียน แต่คณะกรรมการไม่ไดก้าํหนดจาํนวนรางวลัไวเ้กณฑก์ารให้รางวลั แบ่ง

ตามสายงานของการศึกษา 

 

กลุ่มประเทศอาเซียนทีท่าํการศึกษา 

 อาเซียน (ASEAN)28 หรือท่ีมีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations) ไดรั้บการสถาปนาข้ึนเป็นองคก์ร

ความร่วมมือระดบัภูมิภาคแบบหลวมๆ ในความสัมพนัธ์แบบรัฐต่อรัฐ  ปฏิญญากรุงเทพฯ 

(Bangkok Declaration) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม ค.ศ. 1967  ปัจจุบนัประกอบดว้ยประเทศสมาชิก 10 

ประเทศ คือ ไทย พม่า  ลาว เวียดนาม กัมพูชา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ และ

สิงคโปร์  ไดใ้ห้ความสาํคญักบับทบาทของการศึกษาในการส่งเสริมการพฒันาของประเทศต่างๆ 

ในภูมิภาค โดยได้ประกาศไวใ้นวตัถุประสงค์สําคญัประการหน่ึงของการก่อตั้งสมาคม

                                                        

 27สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, โรงเรียนรางวัลเป็นเลิศของครูและโรงเรียน

ประเทศฮ่องกง (The Outstanding Teachers and School Awards : HK. Consultation Document)  

(กรุงเทพฯ: วีทีซีคอมมูนิเคชัน่, 2543), 24-32. 

 28ASEAN, “The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration),” Bangkok 8 (August 

1967) : 1-2.   
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ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ว่า “เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปของการ

ฝึกอบรมและการวิจยัและส่งเสริมการศึกษา” ในขณะท่ีโลกพฒันาเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์อยา่งรวดเร็ว

ในช่วง 2-3 ทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการรวมตวักนัมากข้ึน และไดก้าํหนด

วิสัยทศัน์ภายในปี ค.ศ. 2020 ของอาเซียนปรากฏในขอ้หน่ึงว่า “เพื่อพฒันาอาเซียนให้มีความ

เขม้แขง็ในหลายๆ ดา้น รวมทั้งดา้นการศึกษา โดยระบุใหมี้การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นทุกๆ ส่วน

ของเศรษฐกิจโดยผ่านการพฒันาคุณภาพทางการศึกษา การพฒันาทกัษะ ศกัยภาพ และการ

ฝึกอบรม”  

 ปัจจุบนั อาเซียนกาํลงัปรับแนวทางให้กลุ่มประเทศสมาชิกกา้วสู่ทศวรรษท่ี 4 ดว้ย

ศกัยภาพใหม่ ดว้ยการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี ค.ศ. 2015 โดย

ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ท่ีเรียกว่า ประชาคมการเมือง-ความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political 

Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community) กบัประชาคมสังคม

และวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) โดยอาศยักฎบตัรอาเซียน (ASEAN 

Charter) เป็นกลไกสาํคญัในการปฏิรูปองคก์รสู่การเป็นสถาบนัท่ีมีสถานะทางกฎหมาย และมี

ศกัยภาพในการรับมือกบัปัญหาต่างๆ อยา่งมีเอกภาพมากข้ึน บนกรอบกฎหมายและกติกามารยาท

ของการอยูร่่วมกนั ตลอดจนการทาํงานของอาเซียนสนองประโยชน์ต่อประชาชนมากข้ึน ซ่ึงอาจถือ

ไดว้า่ เป็นการทาํใหอ้าเซียนกา้วไปบนเสน้ทางสายใหม่ซ่ึงมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง โดยร้อยรัดกบั

ความร่วมมือกบันอกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัประเทศคู่เจรจา ในลกัษณะหุ้นส่วนเพื่อการ

พฒันา (Partnership for Development) ในการอาํนวยให้อาเซียนกา้วไปในแนวทางของวิสัยทศัน์

อาเซียน 2020 อย่างชดัเจนมากข้ึนกว่าในอดีตท่ีผา่นมา ทั้งในการยกระดบัศกัยภาพทางเศรษฐกิจ 

และการจดัการกบัปัญหาใหม่ๆ ท่ีรุมเร้าอยูร่่วมกนั  

 แผนงานการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community Blueprint) มีการกาํหนดคุณลกัษณะและองคป์ระกอบของแนวทางการดาํเนินการ 

ประกอบดว้ย  

1. การพฒันามนุษย ์(Human Development): ส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดี

ของประชาชน ให้ประชาชนเขา้ถึงโอกาสอย่างเท่ียงธรรมในการพฒันาดา้นต่างๆ ส่งเสริมและ

ลงทุนในดา้นการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถ 

ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบการ ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยเีชิงประยกุต ์ในการดาํเนินกิจกรรมดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ  

2. การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (Social Welfare and Protection): ส่งเสริมความ

เป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน โดยลดความยากจน ส่งเสริมการคุม้ครองและสวสัดิการ
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สังคม การสร้างสภาพแวดลอ้มที่มัน่คงปลอดภยั และปลอดยาเสพติด การเตรียมความพร้อม

เร่ืองภยัพิบติั และการจดัการกบัขอ้กงัวลเก่ียวกบัการพฒันาสุขภาพ  

3. สิทธิและความยติุธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights):ส่งเสริมความยติุธรรม

และสิทธิของประชาชน ซ่ึงสะทอ้นอยูใ่นนโยบายและทุกวิถีของชีวิต ซ่ึงรวมถึงสิทธิและสวสัดิการ

สาํหรับกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสและอ่อนแอ เช่น สตรี เดก็ ผูสู้งวยั ผูพ้ิการ และแรงงานโยกยา้ยถ่ินฐาน  

4. ความยัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Sustainability):มุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มท่ีเขียวและสะอาดโดยการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการพฒันาดา้น

เศรษฐกิจและสังคม การบริหารจดัการและการอนุรักษดิ์น นํ้ า แร่ธาตุ พลงังาน ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ป่าไม ้ทรัพยากรชายฝ่ังและทรัพยากรทางทะเล การปรับปรุงคุณภาพนํ้ าและอากาศ

สาํหรับภูมิภาคอาเซียน โดยอาเซียนจะมีส่วนร่วมในความพยายามของโลก ในการจดัการแกปั้ญหา

ส่ิงแวดลอ้มโลก รวมทั้งการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและคุม้ครองชั้นโอโซน เช่นเดียวกบัการพฒันา

และการปรับใชเ้ทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

5. การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity): อตัลกัษณ์อาเซียนเป็น

พื้นฐานของผลประโยชน์ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยจะสะทอ้นการรวมเอกลกัษณ์ 

ประเพณี ความเช่ือ และวฒันธรรมที่แตกต่าง และความปรารถนาที่จะเป็นประชาคมอาเซียน 

อาเซียนจะส่งเสริมการตะหนกัรับรู้เก่ียวกบัอาเซียน ซ่ึงเนน้ค่านิยมท่ีเหมือนกนัในการรวมตวักนั

เป็นหน่ึงซ่ึงมีความแตกต่างกนั 

 วิสัยทศัน์ดงักล่าวย่อมแสดงให้เห็นในเชิงหลกัการว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการท่ีจะทาํใหก้ารศึกษานั้นมีส่วนสาํคญัในการทาํให้

ประเทศมีพฒันาการทางเศรษฐกิจท่ีกา้วหนา้มากข้ึน กล่าวคือ หลายประเทศทั้งท่ีเป็นสมาชิกดั้งเดิม

และสมาชิกใหม่ ใหค้วามสาํคญักบับทบาทของการศึกษาในการขจดัความยากจน และการกา้วพน้จาก

ความดอ้ยพฒันาทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัไดมุ่้งหวงัให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการยกระดบั

ศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศในระดบัสากล โดยมีบางประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน

ปรารถนาให้ตนมีศกัยภาพทดัเทียมกับประเทศอ่ืนๆ ภายในอาเซียนด้วยกันเอง ซ่ึงส่ิงดังกล่าว

น้ีนาํไปสู่การปรับปรุงและพฒันาการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน     

 การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ของประเทศสมาชิก

อาเซียนจะเป็นปัจจยัสาํคญัในการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน การ

สร้างประชากรยุคใหม่ให้มีความรู้ ความดี และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขนั้น 

จาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมให้ประชากรอาเซียน มีศกัยภาพท่ีจะเป็นพลเมืองอาเซียนท่ีสามารถ

แข่งขนัและอยู่ร่วมกบัเพื่อนบา้นไดอ้ย่างสันติสุข ซ่ึงแน่นอนว่าเม่ือมีการกา้วสู่การเป็นประชาคม
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อาเซียนแลว้ ประชาชนของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศยอ่มตอ้งมีการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้

ทั้งดา้นการเมืองความมัน่คงระหว่างภูมิภาค  ก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนันาํไปสู่การ

เคล่ือนยา้ยแรงงานและการคา้ขายระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเสรี  มีการเรียนรู้แลกเปล่ียนดา้น

สังคม การศึกษาและวฒันธรรม   เคร่ืองมือสาํคญัในการติดต่อส่ือสารและการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ในเร่ืองดงักล่าวคือ ภาษา และแน่นอนว่า ภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารหลกัในประชาคมอาเซียน

คือ ภาษาองักฤษ  และในการกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 หรือ ปี ค.ศ.2015 

ภาษาองักฤษ   เป็นภาษาท่ีคนส่วนใหญ่ใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัทั้งในระดบัสังคม ประเทศชาติ 

หรือนานาชาติ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม  ประเทศสมาชิกจะมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ติดต่อส่ือสารกันทั้งในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม การศึกษา ความมัน่คงระหว่างประเทศ  

ประชากรของประเทศสมาชิกจะมีการเคลื่อนยา้ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นสังคมและวฒันธรรม

ระหว่างกนั  ประเทศสมาชิกท่ีประชากรมีศกัยภาพในการใชภ้าษาองักฤษสูงย่อมสามารถสร้างโอกาส

แห่งความไดเ้ปรียบทั้งดา้นการเมือง การคา้ การลงทุนพร้อมกบัสร้างโอกาสแห่งการเป็นผูน้าํใน

ภูมิภาคได ้สาํหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดท้าํการศึกษาการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนเฉพาะ 4 ประเทศเท่านั้น ซ่ึง

ประกอบด้วย ประเทศสิงคโปร์  ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

การจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศสิงคโปร์ 

 ข้อมูลพืน้ฐานประเทศสิงคโปร์ 

 ทีต่ั้งภูมิศาสตร์ ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ของสิงคโปร์ คือ 136.8 กม .เหนือเสน้ศูนยสู์ตร 

โดย ตั้งอยูร่ะหวา่งเสน้แวง ท่ี 103 องศา 38 ลิปดา ตะวนัออก กบั เสน้แวง้ ท่ี 104 องศา 06 ลิปดา 

ตะวนัออกประเทศเพื่อนบา้น ทิศเหนือ คือ ประเทศมาเลเซีย ทิศใตแ้ละตะวนัออก คือ ประเทศ

อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่เกาะนอ้ยบริเวณรายรอบ รวม 63 เกาะ   เกาะท่ีใหญ่

ท่ีสุด คือ เกาะSingapore   คาํขวญัประเทศ : Majulah Singapura(“เดินไปขา้งหนา้ สิงคโปร์”) 

 สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศสิงคโปร์ อยูใ่นเขตมรสุมทาํใหมี้อากาศอบอุ่นเกือบ

ตลอดปี  มีอุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 25 – 32 องศาเซลเซียส แบ่งเป็น 4 ฤดู คือ 

1. ฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (North-East Monsoon Season)ระหวา่งเดือนธนัวาคม-

กุมภาพนัธ์ เป็นช่วงอากาศหนาว อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ23 - 26 องศา เซลเซียส โดยอากาศจะเยน็

ท่ีสุดในเดือนธนัวาคมมีอุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ 20 องศา เซลเซียส ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ์

จะมีฝนหนกัและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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2. ฤดูก่อนมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ (Pre South-West Monsoon) ระหว่างเดือนมีนาคม-

พฤษภาคม เป็น ช่วงอากาศร้อนอุณหภูมิ  เฉล่ียประมาณ 31 – 34 องศาเซลเซียส  อากาศจะร้อน

ท่ีสุดในเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดราว 36 องศาเซลเซียส 

3. ฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ (South-West Monsoon Season)ระหวา่งเดือนมิถุนายน-

กนัยายน มีฝนตกหนกัและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้

4. ฤดูก่อนมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (Pre North-East Monsoon)ระหว่างเดือนตุลาคม-

ธนัวาคม เป็นช่วงท่ีมีอากาศอบอุ่น และไม่มีฝนมากนกั 

 การแบ่งเขตการปกครอง สิงคโปร์แบ่งเขตการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น 5 ภาค คือ 

1. ภาคกลาง (Central Region) มีพื้นท่ี 130.5 ตารางกิโลเมตรประกอบดว้ย Central Area 

ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการเงินของสิงคโปร์และ 11 เขตรอบนอก โดยภายใน Central Area 

2. ยงัแบ่งออก เป็น 11 เขตยอ่ย เขตท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ Downtown Coreเป็นศูนยก์ลางทาง

ธุรกิจสาํคญัไดแ้ก่ Singapore River เป็นท่ีตั้งสาํนกังานหา้งร้านขนาดใหญ่ และ Orchard เป็นแหล่ง

การคา้และศูนยก์ลางของธุรกิจ โรงแรม 

3. ภาคตะวนัตก (West Region) มีพื้นท่ี 201 ตารางกิโลเมตร เป็นภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดใน 5 

ภาค แบ่งเป็น 12 เขต และเขตสาํคญั ไดแ้ก่ WesternWater Catchment ซ่งึ เป็นพ้ืนท่ีกกัเก็บนํ้ าขนาด

ใหญ่ครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 1 ใน 3 ของภาค 

4. ภาคเหนือ (North Region) พื้นท่ี 97 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 8 เขตรวม Central 

Water Catchment (หรือ Central CatchmentNature Reserve : CCNR) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีกกัเก็บนํ้ าสาํหรับ

การอุปโภคบริโภคในตอนกลางของเกาะสิงคโปร์ 

5. ภาคตะวนัออก (East Region) แบ่งเป็น 6 เขต รวมเขต Changi ซง่ึเป็นท่ีตั้งของ

สนามบินนานาชาติแห่งสิงคโปร์ (Changi International Airport) 

6. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (North-East Region) เป็นท่ีตั้งทางทหารของสิงคโปร์และ

เกาะ Pulau-ubin เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

 ระบอบการปกครอง สิงคโปร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรัฐธรรมนูญ

เป็นกฎหมายสูงสุด (The Constitution) แบ่งอาํนาจการปกครองออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. สภาบริหาร (The Executive) ประกอบดว้ยประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมี

หนา้ท่ีบริหารประเทศผา่นกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานในสงักดัราชการอ่ืนๆ ประธานาธิบดี

สิงคโปร์มาจากการเลือกตง้โัดยตรงจากประชาชน มีวาระดาํรงตาํแหน่ง 6 ปี โดยประธานาธิบดีคน

ปัจจุบนัคือ นายเซลลาปัน รามา นาทาน (Mr. Sellapan Rama Nathan) เป็นประธานาธบดีคนท่ี 6 

ของสิงคโปร์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นสมยัท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2548 ส่วนคณะรัฐมนตรีสิงคโปร์
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มาจากการเลือกตั้งทัว่ไปทุก 5 ปี พรรคการเมืองสาํคญั4 พรรค ไดแ้ก่ (1) People’s Action Party 

(PAP) ของนายลี เซียน ลุง (Mr.Lee Hsien Loong) ก่อตั้ง ในปี 2497 จดัตั้งรัฐบาลปกครองประเทศ

ดว้ยความมัน่คงมาตลอด  (2) Worker’s Party (WP)     ก่อตั้งข้ึนในปี 2500    ปัจจุบนัมี    นาย Low 

Thia Kiang เป็นหวัหนา้พรรค (3) พรรค Singapore Democratic Party (SDP)ก่อตั้งในปี 2523 

ภายใตก้ารนาํของนาย Chee Soo Juan และ (4) พรรค SingaporeDemocratic Alliance (SDA) ก่อตั้ง

เม่ือปี 2544 จากการรวมพรรคเลก็หลายพรรคปัจจุบนัมีนาย Chiam See Tong เป็นหวัหนา้พรรค 

สาํหรับตาํแหน่งสาํคญัในคณะรัฐมนตรีปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

1.1 นายลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) นายกรัฐมนตรี 

1.2 นายเตียว ชี เฮียน (Teo Chee Hean) รองนายกรัฐมนตรี Co-ordination Minister 

for National Security และ Minister for Home Affairs 

1.3 นายธาร์มาน ชนัมูการัทนมั (Tharman Shanmugaratnam) รองนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและกระทรวงแรงงาน 

1.4 นายลิม ฮึง เคียง (Lim Hng Kiang) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคา้และ

อุตสาหกรรม 

1.5 นาย กนั คิม ยอ็ง (Gan Kim Yong) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

1.6 นาย เฮง็ สวี เคียด (Heng Swee Keat) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

1.7 นาย เค ชนัมูกมั (K Shanmugam) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศและ 

Ministry of Law 

2. รัฐสภา (Parliament) มาจากการเลือกตั้งทัว่ไป คร้ังล่าสุดเม่อื วนัท่ี 7พฤษภาคม 2554 

มีสมาชิกสภาผูแ้ทนรวม 87 คน แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลรวม 81 คนมาจากพรรค People’s Action 

Party(PAP) และฝ่ายคา้นมี 6 คน มาจากพรรค Worker’s Party (WP) 

3. สภาตุลาการ (The Judiciary) แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ศาลชั้นตน้ (Subordinate  Courts) 

และศาลฎีกา (Supreme Court)  

 ประชากร/สังคม/วฒันธรรม    สิงคโปร์มีจาํนวนประชากร : 5.08 ลา้นคน (2553)  เช้ือ

ชาติ : ประกอบดว้ยชาวจีน 74.7 % ชาวมุสลิม 13.6 % ชาวอินเดีย 8.9 %   และอ่ืนๆ 2.8 %   ศาสนา : 

พทุธ (42.5 %) คริสต ์(14.5 %) อิสลาม (14.9 %) ฮินดู (4.0 %) และอ่ืนๆ (24.1 %) 

 วฒันธรรม : ประชากรสิงคโปร์มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ อีกทั้งส่วนใหญ่ยงัยดึถือ

ธรรมเนียมปฏิบติัดั้งเดิม ทาํให้สิงคโปร์มีวฒันธรรมหลากหลายทั้งทางดา้นอาหาร การแต่งกาย 

ตลอดจนการเซ่นไหวว้ิญญาณบรรพบุรุษ และความเช่ือในเร่ืองเทพเจา้ท่ีแตกต่างกนัไป ชาวจีน 

ส่วนมากบูชาเจา้แม่กวนอิมธิดาแห่งความสุข กวนอู-เทพเจา้แห่งความยติุธรรม รวมถึงเทพเจา้จีน
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องคอ่ื์นๆ ขณะท่ีชาวฮินดูบูชาเทพเจา้แห่งดวงอาทิตย ์เป็นตน้ เทศกาลสาํคญัของสิงคโปร์ ส่วนมาก

มีความเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือทางศาสนา เร่ิมตั้งแต่เทศกาลตรุษจีน (Chinese New Year) ในเดือน

กุมภาพนัธ์ ชาวสิงคโปร์เช้ือสายจีนจะจดังานเซ่นไหวเ้ทพเจา้และงานร่ืนเริงสนุกสนานอ่ืนๆโดย

รัฐบาล หา้งร้าน และบริษทัต่างๆ จะหยดุทาํการเป็นเวลา 2 วนั แต่บางแห่งอาจหยดุนานถึง 15 วนั 

เทศกาล Good Friday ของชาวคริสตใ์นเดือนเมษายนจดัข้ึนเพื่อระลึกถึงการสละชีวิตของพระเยซู

บนไมก้างเขน เทศกาลวิสาขบูชา(Vesak Day) ของชาวพทุธจดัข้ึนในเดือนพฤษภาคม เพื่อระลึกถึง

การประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจา้ เทศกาล Hari Raya Puasa ในเดือนตุลาคม เป็น

การเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมหลงัการส้ินสุดพิธีถือศีลอดหรือรอมฎอน (Ramadan)และเทศกาล 

Deepavali ในเดือนพฤศจิกายน เป็นเทศกาลแห่งแสงสว่างและเป็นงานข้ึนปีใหม่ของชาวฮินดูใน

สิงคโปร์   สิงคโปร์มีวฒันธรรมหลากหลายแตกต่างกนัไปตามเช้ือชาติ แต่ผสมผสานกนัอย่าง

กลมกลืน โดยส่วนมากมกัเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงความเช่ือเร่ืองเทพเจา้ 

 สภาพความเป็นอยู่ของคนเมือง สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีประกอบดว้ยชุมชนหลายเช้ือ

ชาติ คือ จีน อินเดีย มาเลยมุ์สลิม และอ่ืนๆ อยูร่่วมกนัดว้ยความสงบสุขส่วนใหญ่พกัอาศยัท่ีแฟลต

สูง ตามยา่นต่างๆ ไดแ้ก่  

1. Arab Street/ KampongGlam เป็นยา่นมาเลยมุ์สลิม  

2. China Town เป็นแหล่งธุรกิจของชาวจีนซ่ึงมีวดัของอินเดีย (Sri Mariamman) ตั้งอยู่

ใกล้ๆ วดัจีน กลางไชน่าทาวน์ 

3. Little India เป็นยา่นคนอินเดีย ท่ีมีศาลเจา้และมสัยดิรวมอยูด่ว้ย 

 ชาวสิงคโปร์อยูใ่นสภาวะเร่งรีบในการเดินทางและการทาํงาน ชีวิตประจาํวนัส่วนใหญ่

อยูก่บังาน เม่ือหลงัเลิกงานใชเ้วลานอกบา้นเพื่อรับประทานอาหารหรือพกัผอ่นโดยการเดินซ้ือของ

หรือดูหนงั ฟังเพลง ส่วนการพกัผอ่นช่วงสุดสัปดาห์นิยมไปสวนสาธารณะ ชายหาด หรือเกาะเซน

โตซา 

 ภาษา ภาษาประจาํชาติสิงคโปร์คือ ภาษามาเลย ์ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีนกลาง ภาษาทมิฬ และภาษามาเลย ์สาํหรับภาษาธุรกิจ  และการบริหารคือ ภาษาองักฤษ ชาว

สิงคโปร์ส่วนใหญ่พดูไดส้องภาษา คือภาษาแม่ของตนและภาษาองักฤษ 

 เวลา เวลาในประเทศสิงคโปร์ เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 

 สกลุเงิน ดอลล่าร์สิงคโปร์ (SGD) อตัราแลกเปล่ียน โดยประมาณ 25 บาท / 1 ดอลล่าร์

สิงคโปร์ 

 นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า สิงคโปร์มีนโยบายการคา้เสรี การนาํเขา้/ส่งออกสินคา้

เป็นไปอยา่งเสรี โดยผูน้าํเขา้/ผูส่้งออกจะตอ้งจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัไวก้บัหน่วยงาน Accounting& 
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Corporate Regulatory Authority (ACRA)และไดรั้บใบอนุญาตการนาํเขา้/การส่งออกจาก 

International Enterprise Singapore (IE Singapore) 

 สินค้า  สินคา้นาํเขา้หลกัของสิงคโปร์ ไดแ้ก่ Mineral Fuels, Crude Petroleum,อาหาร/

เคร่ืองด่ืม เคมีภณัฑ ์ เหลก็ /เหลก็กลา้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองบินและอุปกรณ์ ส่วนประกอบ

อิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองวิทย/ุโทรทศัน์และเคร่ืองสร้างกระแสไฟฟ้า โดยนาํเขา้จากประเทศสาํคญัๆ 

ไดแ้ก่ สหภาพยโุรป มาเลเซีย สหรัฐฯจีน ญ่ีปุ่น ไตห้วนั เกาหลีใต ้อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย ไทย 

และอินเดีย   เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์ไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทาํใหสิ้นคา้ส่งออกหลกัของ

สิงคโปร์ คือ การส่งออกต่อ (Re-export) ของสินคา้ต่างๆ อาทิ  สินคา้ปิโตรเลียม อาหาร/เคร่ืองด่ืม 

เภสัชภณัฑ ์ เคมีภณัฑ ์ สินคา้ท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารโทรคมนาคม เคร่ืองจกัรยนต ์ ซ่ึงมีประเทศท่ีเป็น

ตลาดสาํคญั ไดแ้ก่ มาเลเซีย  สหภาพยโุรป ฮ่องกง จีน อินโดนีเซีย สหรัฐ ฯ ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้อินเดีย 

ไตห้วนั และไทย29 

 การจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ 

 สิงคโปร์ไดก้าํหนดให้ “Thinking Schools, Learning Nation” เป็นวิสัยทศัน์ทาง

การศึกษาสาํหรับศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงหมายถึง การท่ีสิงคโปร์ตอ้งการฟูมฟักใหเ้ด็กรุ่นใหม่มีเจตนารมณ์ท่ี

จะคิดในวิถีใหม่ๆ แกปั้ญหาใหม่ๆ และสร้างโอกาสใหม่แก่อนาคต  การศึกษาทาํหนา้ท่ี 2 ประการ 

คือ พฒันาปัจเจกชน และใหพ้ลเมืองมีการศึกษา ทั้งน้ี ความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ 

ความรับผิดชอบและสายสัมพนัธ์อนัแข็งแกร่งต่อครอบครัวชุมชน และประเทศชาติ เป็นหัวใจ

สาํคญัของอนาคตในยคุศตวรรษท่ี 21  สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีให้ความสาํคญักบัการพฒันาระบบ

การศึกษามาตั้งแต่เร่ิมไดรั้บอิสรภาพจากระบอบการปกครองแบบอาณานิคมขององักฤษเม่ือปี 2508 

นบัถึงปัจจุบนันั้น สิงคโปร์ปฏิรูประบบการศึกษามาไดป้ระมาณ 4 คร้ัง เร่ิมจากนโยบาย Education 

for All ซ่ึงมีลกัษณะของการศึกษาระบบมาตรฐานเดียวและหลกัสูตรเดียวซ่ึงกาํหนดใหน้กัเรียนทุก

คนตอ้งเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบงัคบัเป็นเวลา 10 ปี ประกอบดว้ยระดบัประถมศึกษา 6 ปี 

และระดบัมธัยมศึกษา 4 ปี ส่วนการเรียนในระดบัสูงข้ึนหลงัจากนั้นข้ึนกบัความสามารถของ

นกัเรียนแต่ละคน ประกอบกบัความสามารถในการรับนักศึกษาและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนใน

สถาบนัการศึกษาชั้นสูง แนวนโยบายดงักล่าวเป็นแนวทางเพื่อความอยูร่อด (Survival-driven) และ

การแกไ้ขปัญหาความไม่เป็นระบบค่านิยมและภาษาท่ีแตกต่างกนัไปตั้งแต่สมยัอาณานิคม จากการ

มีโรงเรียนเอกชนจาํนวนมากรองรับประชากรหลกั 4 ชาติพนัธ์ท่ีมีอยูใ่นประเทศ คือ จีน มาเลย ์

                                                        

 29กระทรวงพาณิชย,์ กรมส่งเสริมการส่งออก, คู่มือ การค้าและการลงทุน สาธารณรัฐ

สิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: สาํนกัข่าวพาณิชย ์กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555), 1-15.  
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อินเดีย และเอเชียเช้ือสายยโุรป (Eurasians)   ต่อมาในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 2520 ระหว่างท่ีสิงคโปร์มี  

เศรษฐกิจเจริญกา้วหนา้กว่าร้อยละ 9 ต่อปี ก่อนท่ีจะเขา้ยคุเศรษฐกิจถดถอยในปี 2528 นั้น มีการ

ปฏิรูปการศึกษาอีกคร้ังอยา่งเป็นระบบมากข้ึนโดยเร่ิมเปล่ียนจากการเนน้ในเชิงปริมาณสู่เชิงคุณภาพ 

ซ่ึงการเนน้ในเชิงคุณภาพช่วงน้ีเป็นการเนน้ในเชิงประสิทธิผล (Efficiency-driven) ซ่ึงมีลกัษณะท่ี

เรียกว่า ระบบการศึกษาตามความสามารถอนัหลากหลายของผูเ้รียน (Ability-Driven Education 

System) เนน้ประสิทธิผลทางการศึกษาดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม มีโครงการทางการศึกษาท่ีทา้ทาย

ความสามารถ ศกัยภาพและความสนใจซ่ึงแตกต่างกนัไปของผูเ้รียน มีการลดขนาดชั้นเรียนในการ

พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และพฒันากา้วไปตามความสามารถ

ทางการศึกษาของตนเอง โครงการศึกษาสาํหรับนกัเรียนผูมี้พรสวรรค ์(Gifted Education Program) 

ซ่ึงเร่ิมดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมในปี 2527 เป็นส่วนหน่ึงของแนวทางการศึกษาตามแนวปฏิรูป

ตั้งแต่ช่วงนั้น 

 การปฏิรูประบบการศึกษาในระยะท่ี 3 อยูใ่นช่วงทศวรรษท่ี 2535 ถึงก่อนกา้วเขา้สู่

ศตวรรษท่ี21 ดว้ยแผนพฒันาทางการศึกษาซ่ึงเน้นในเชิงกระบวนการเรียนการสอนควบคู่ไป

กับผลลพัธ์ทางการศึกษา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความสามารถอนัหลากหลายของผูเ้รียน

มากยิง่ข้ึน ประกอบกบัการเนน้จิตสาํนึกและแรงจูงใจในการใฝ่เรียนรู้ดว้ยสัมฤทธิผลหรือความสาํเร็จ

ทางการศึกษาของผูเ้รียนแต่ละคน ดว้ยการทุ่มทรัพยากรดา้นเงินทุนทางการศึกษามากข้ึน มีการเนน้

การบริหารจดัการแบบรวมศูนย ์ มีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเขม้ขน้ และมีการเปล่ียนจากการ

ประเมินจากภายนอกสู่การเนน้ประเมินจากภายในแต่ละโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาดว้ยความถ่ี

มากข้ึนเพื่อให้สถานศึกษารู้จกัตนเองมากข้ึน ดว้ยแรงสนบัสนุนอยา่งแขง็ขนัจากครอบครัวของ

ผูเ้รียน การพฒันากาํลงัคนดา้นบุคลากรทางการสอนโดยเนน้การฝึกอบรม เพ่ือให้พฒันาการทาง

การศึกษากา้วไปอยา่งมัน่คงมากข้ึนสาํหรับในปัจจุบนั เป็นการปฏิรูประยะท่ี 4 ซ่ึงมุ่งสู่ความเป็น

ผูน้าํทางดา้นการผลิตทรัพยากรมนุษยร์องรับศตวรรษท่ี 21 จากวิสัยทศัน์และปรัชญาทางการศึกษา

ยคุศตวรรษท่ี 21 ขา้งตน้ สิงคโปร์เห็นว่าเป็นความทา้ทายของประเทศในการท่ีจะพฒันาและสร้าง

เสริมให้เด็กนักเรียนมีศกัยภาพในการคิดสร้างสรรคแ์ละในการปลูกฝังความฝักใฝ่ในการเรียนรู้

อยา่งต่อเน่ือง คน้พบความสามารถและปฏิภาณของตนเองได ้และสามารถเป็นทรัพยากรสาํคญัของ

ประเทศชาติดว้ยความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง ดว้ยการปฏิรูประบบการศึกษาให้มีลกัษณะ

แนวทางดาํเนินการดงัน้ี 

1. การสานต่อแนวทางเดิมในการเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนในสิงคโปร์ไดรั้บการศึกษา

ทัว่ไป(General education) เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 ปี โดยมีหลกัสูตรระดบัชาติและการสอบวดัผล
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ระดบัชาติเม่ือจบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษา (Junior college) 

ตามระบบการศึกษาซ่ึงมุ่งสร้างทุนมนุษยคุ์ณภาพสู่ตลาดการจา้งงานดงัภาพต่อไปน้ี 

2. การริเร่ิมแนวทางใหม่โดยการบูรณาการเสริมต่อเขา้ไปในแนวทางเดิมขา้งตน้ เพื่อ

เปิดโอกาสให้เด็กนกัเรียนสามารถเลือกสถาบนัการศึกษาตามจุดแขง็และความสนใจท่ีแตกต่างกนั

หลงัจากท่ีจบการศึกษาในระดบัประถมศึกษาแลว้ ดงัน้ี 

2.1 ระบบการศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ (Flexible) และหลากหลาย (Diverse) มากข้ึน 

ซ่ึงมุ่งใหน้กัเรียนมีทางเลือก (Choice) มากข้ึนและมีความเป็นเจา้ของ (Ownership) กระบวนการ

เรียนรู้ของตนเองมากข้ึน 

2.1.1 โครงการบูรณาการทางการศึกษา (Integrated Programme) เป็นโครงการท่ี

ริเร่ิมข้ึนในปี 2548 ในลกัษณะของการศึกษาไร้ขอบ (Seamless) หรือลดขั้นตอนเชิงโครงสร้างทาง

การศึกษาสาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีตอ้งการมุ่งสู่มหาวิทยาลยัโดยเฉพาะ โดยนกัเรียนใน

โครงการน้ีสามารถกา้วสู่ระดบัเตรียมอุดมศึกษาไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนปกติ คือ การสอบรับ

ประกาศนียบตัรการศึกษาทัว่ไป (Singapore-Cambridge General Certificate of Education: GCE) 

ระดบั O 

2.1.2 ให้มีการจัดตั้ งโรงเรียนเช่ียวชาญเฉพาะด้านอยา่งเป็นอิสระ เพื่อพฒันา

นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นการกีฬา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ใหมี้พฒันาการ

เตม็ความสามารถ โรงเรียนเหล่าน้ีอยูใ่นสังกดัของกระทรวงอ่ืนนอกจากกระทรวงศึกษาฯ หรือเป็น

ส่วนหน่ึงของสถาบนัการศึกษาระดบัสูงท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น การจดัตั้งโรงเรียนกีฬา (Singapore Sports 

School)ในปี 2547 ในสังกดัของ Ministry of Community Development and Sports การท่ี National 

Universityof Singapore (NUS) จดัตั้งโรงเรียนท่ีเนน้สอนดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะ เรียกว่าNUS High School for Maths and Science และการท่ี Ministry of Information, 

Communication andthe Arts จะจดัตั้งโรงเรียนศิลปะ (Arts School) สาํหรับนกัเรียนวยั 13-18 ปีใน

ปี 2550 

2.1.3 เปิดโอกาสใหโ้รงเรียนเปิดสอนวิชาใหม่สาํหรับระดบั O โมดูลการเรียน

การสอนท่ีเป็นวิชาเลือก ตลอดจนวิชาท่ีเป็นการเรียนการสอนทางเลือก (Alternatives) จากระบบ

หลกัสูตรและการสอบท่ีมีอยูท่ ัว่ไป 

2.1.4 เปิดโอกาสใหมี้โครงการใหม่ๆ ในโรงเรียน เช่น โครงการสู่ความเป็นเลิศ

ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา เป็นตน้ 
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2.1.5 ใหมี้ความยดืหยุน่ต่อการศึกษาเล่าเรียน โดยในระดบัประถมศึกษานั้น เปิด

โอกาสใหมี้การบูรณาการวิชาต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ส่วนในระดบัมธัยมศึกษานั้น นกัเรียนจะเรียนบาง

วิชาท่ีมีการเปิดสอนในระดบัท่ีสูงกวา่ท่ีเรียนอยู ่หรือ ขอกา้วขา้มไปเรียนวิชาในชั้นท่ีสูงกวา่เดิม 

2.1.6 ให้มีความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนดว้ยภาษาแม่ เพื่อเปิดโอกาสให้

นกัเรียนซ่ึงมีความสามารถหลากหลายพฒันาไปไดไ้กลท่ีสุดตามความสามารถของตน 

2.1.7 การจดัตั้งโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษา กล่าวคือ

ภาคเอกชนสามารถใชเ้งินทุนของตนจดัตั้งสถานศึกษาของตนเองได ้หากแต่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั

และนโยบายทางการศึกษาท่ีสาํคญับางประการ เช่น นโยบายการสอนสองภาษา การนาํวิชา

การศึกษาเก่ียวกบัประเทศชาติ (National Education) เขา้มาใส่ไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอน 

ทั้งน้ี กระทรวงศึกษาธิการคาดหมายว่าจะมีนกัเรียนอย่างนอ้ยร้อยละ 50 เขา้ศึกษาในโรงเรียน

เอกชน 

2.1.8 นบัตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้ไป นกัเรียนมีอิสระในการเรียนภาษาใดภาษาหน่ึง

ท่ีไม่ใช่ภาษาทอ้งถ่ินเป็นภาษาท่ีสาม 

2.2 ระบบการศึกษาท่ีมีฐานกวา้ง (Broad-based education) มากข้ึน เพื่อพฒันานกัเรียน

อยา่งเป็นองคร์วม (Holistic) ทั้งในและนอกชั้นเรียน 

2.2.1 โรงเรียนตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาถึงอุดมศึกษามีความยืดหยุ่นมากข้ึนใน

การรับนกัเรียนโดยตรงตามเกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนดข้ึนเอง ซ่ึงอาจหลากหลายแตกต่างกนัไป 

2.2.2 ตั้งแต่ปี 2551เป็นตน้ไป จะมีการใชร้ะบบประกาศนียบตัรจบการศึกษาของ

โรงเรียน (School Graduation Certification) โดยใหส้ะทอ้นถึงสัมฤทธิผลทั้งการเรียนเชิงวิชากร

และท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนเชิงวิชากร 

2.2.3 การยอมรับกิจกรรมท่ีเป็นความคิดริเร่ิมของนกัเรียน และกิจกรรมการ

เรียนรู้ในลกัษณะท่ีมีชุมชนเป็นฐาน 

 หลกัสูตรและแนวทางการเรียนการสอนของสิงคโปร์ในยคุศตวรรษท่ี 21 มีลกัษณะซ่ึง

อาจกล่าวในภาพรวมกวา้งได ้ดงัน้ี 

 ระดับประถมศึกษา  นกัเรียนจะตอ้งผา่นการเรียนพื้นฐาน 4 ปี จากชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ต่อเน่ืองดว้ยการเรียนต่อยอดอีก 2 ปี ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โดยในขั้น

พื้นฐานนั้น เป็นการเนน้การอ่านออกเขียนไดพ้ื้นฐานและทกัษะการแจงนบัเลข ซ่ึงร้อยละ 80 ของ

เวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรเป็นการเน้นให้นักเรียนมีทักษะความรู้ด้าน

ภาษาองักฤษในระดบัท่ีใชง้านในชีวิตประจาํวนัได ้มีทกัษะในการใชภ้าษาแม่และคณิตศาสตร์อยา่ง

ดี มีการเร่ิมสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และเร่ิมสอนวิชาทางสังคมศาสตร์
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ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ทั้งน้ี เม่ือส้ินสุดการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 นกัเรียนทุกคน

จะต้องผ่านการสอบออกจากโรงเรียนประถมเพื่อประเมินความเหมาะสมในการเขา้สู่ระดบั

มธัยมศึกษาตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้ไป จะมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงซ่ึงแบ่งออกเป็น การลดขนาด

ชั้นเรียนสาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-2 ความยดืหยุน่ในการท่ีโรงเรียนจะอาํนวยใหน้กัเรียนบรรลุ

สู่ผลลพัทท์างการศึกษาสูงสุดดว้ยการปรับเปล่ียนหรือบูรณาการการเรียนการสอนและจดัสอบการ

จบการศึกษาของตนเอง การเปิดโอกาสใหโ้รงเรียนยื่นของรับการสนบัสนุนจากกระทรวงศึกษาฯ 

เป็นวงเงินถึง100,000 เหรียญสิงคโปร์เพื่อพฒันาความเป็นเลิศเฉพาะดา้นท่ีโรงเรียนกาํหนดข้ึน 

 ระดับมัธยมศึกษา  นกัเรียนมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกเรียนวิชาพิเศษ/เร่งรัด หรือวิชาสามญัตามท่ี

เหมาะกบัความสามารถในการเรียนรู้และความสนใจของตนดว้ยหลกัสูตร 4-5 ปีท่ีมีจุดเนน้แตกต่าง

กนัออกไปดงัน้ี 

1. วิชาพิเศษ/เร่งรัด (Special/Express Course) เป็นวิชา 4 ปีเรียนภาษาองักฤษ ภาษาแม่ 

มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาํหรับสอบรับประกาศนียบตัรการศึกษาทัว่ไป 

(GCE) ระดบั O 

2. วิชาปกติ (Normal Course) เป็นวิชา 4 ปี ซ่ึงอาจเรียนวิชาทาํนองเดียวกบัวิชาพิเศษ 

หรือท่ีเน้นในทางเทคนิคปฏิบติัสําหรับสมรรถนะในการอ่านการพูด คณิตศาสตร์และการใช้

คอมพิวเตอร์สาํหรับสอบ GCE ระดบั N โดยนกัเรียนท่ีทาํคะแนนสอบไดดี้สามารถเรียนต่อชั้นปีท่ี 

5 เพื่อสอบGCE ระดบั O   นบัตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้ไป นกัเรียนในระดบัน้ีมีสิทธ์ิเขา้โครงการบูรณา

การ (IP) เพื่อมุ่งตรงสู่ระดบัเตรียมอุดมศึกษาโดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการดา้น GCE ระดบั O 

หากแต่มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ท่ีกวา้งขวางกวา่การเรียนแบบปกติขา้งตน้ เพื่อ

พฒันาความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์การคิดวิเคราะห์ และความเป็นผูน้าํ ในปัจจุบนัโรงเรียนท่ี

เปิดสอนตามโครงการน้ียงัมีไม่มากนกั ไดแ้ก่ Anglo-Chinese School, National Junior College, 

Temasek Junior College, Victoria Junior Collegeโรงเรียนในเครือ Raffles เช่น Raffles Girls 

School (Secondary), Raffles Institution, Raffles Junior College และ โรงเรียนในเครือ Hwa Chong 

คือ The Chinese High School, NanyangGirls’ High School และ Hwa Chong Junior College 

 ระดับเตรียมอุดมศึกษา 

1. Junior Colleges/Centralised Institutes เป็นการศึกษาในสายสามญัสาํหรับผูท่ี้มี

คุณสมบติัระดบั O แลว้ โดย junior college เป็นการศึกษา 2 ปีก่อนเขา้ร้ัวมหาวิทยาลยั (Pre-

university   education) ส่วน Centralised institute ใชเ้วลาการศึกษา 3 ปี ผูท่ี้จบการศึกษาใน 2 ส่วน

น้ีสามารถสอบ  GCE ระดบั A ซ่ึงผูท่ี้สอบไดค้ะแนนดีสามารถเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา
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ท่ี National  University of Singapore หรือ Nanyang Technological University หรือ Singapore 

ManagementUniversity หรืออาจเลือกเรียนฝึกหดัครูท่ี National Institute of Education 

2. Polytechnics นอกจากบทบาทในการฝึกอบรมแรงงานระดบักลางใหท้นัต่อพฒันาการทาง

เทคโนโลยแีละทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัเป็นสถานศึกษาสาํคัญสาํหรับนักเรียนในสายเทคนิคและ

พาณิชยซ่ึ์งสอบผา่น GCE ระดบั O สามารถเขา้ศึกษาต่อท่ี Singapore Polytechnic หรือ Ngee Ann 

Polytechnic หรือ Temasek Polytechnic หรือ Nanyang Polytechnic หรือ Republic Polytechnic ซ่ึง

เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา เช่น วิศวกรรม ธุรกิจ การบญัชี พาณิชยท์างทะเล ส่ือสารมวลชน การ

พยาบาล เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวอุตสหกรรม การออกแบบส่ือดว้ยระบบดิจิตอล วิทยาศาสตร์

ประยกุตก์ารออกแบบผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนดีๆ นั้น เม่ือเรียนจบมีโอกาสศึกษาต่อ

ในระดบัอุดมศึกษา 

3. Institute of Technical Education (ITE) เป็นการศึกษาในสายเทคนิคอาชีวะดา้นการ

ฝึกหดัครู สาํหรับนกัเรียนทัว่ไปท่ีผา่นการสอบระดบั O หรือ N แลว้ นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนดีๆ นั้น 

เม่ือเรียนจบมีโอกาสศึกษาต่อในระดบั Polytechnic 

 ระดับอุดมศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษาในสิงคโปร์มีการขยายตวัจาก 2 เป็น 3 แห่ง

ประกอบดว้ยสถาบนัของรัฐและของภาคเอกชน ดงัน้ี 

1. National University of Singapore (NUS) ประกอบดว้ยคณะต่างๆ ซ่ึงเปิดการเรียน

การสอนตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ไดแ้ก่ Arts and Social Sciences, Business, Computing, 

Design and  Environment, Dentistry, Engineering, Law, Medicine and Science ในขณะท่ี Yong 

Siew Toh Conservatory of Music    และ University Scholars Programme   เปิดสอนเฉพาะระดบั

ปริญญาตรีสาํหรับระดบั Postgraduate มีเฉพาะท่ี Lee Kuan Yew School of Public Policy และ 

NUS Graduate School for Integrative Sciences and Engineering 

2. Nanyang Technological University (NTU) เป็นการเนน้ในดา้นวิศวกรรมศาสตร์

หลายแขนง วิทยาศาสตร์ ธุรกิจและการบญัชี นิเทศศาสตร์ และการฝึกหดัครู ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี

ถึงปริญญาเอก 

3. Singapore Management Univeristy (SMU) เป็นสถานศึกษาเอกชนซ่ึงไดรั้บเงินทุน

สนบัสนุนจากภาครัฐท่ีเพิ่งจดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2543 เปิดสอนเฉพาะในดา้นการบริหารจดัการและธุรกิจ

ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

 ในปัจจุบนั รัฐบาลสิงคโปร์ ไดห้นัมาใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเสรีให้สถาบนัอุดมศึกษา

ชั้นนาํจากต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลยั John Hopkins มหาวิทยาลยัชิคาโก Wharton School ของ
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มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนีย เป็นตน้ เขา้มาจดัการเรียนการสอนในสิงคโปร์ เพื่อยกระดบัคุณภาพ

ทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาโดยผูเ้รียนไม่ตอ้งจากบา้นเมืองไปไหน30 

 การบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาองักฤษในสิงคโปร์ 

 สถาบนัภาษาองักฤษของประเทศสิงคโปร์ มีวิสัยทศัน์คือ การเป็นสถาบนัสอนภาษาท่ี

เช่ือมโยง ติดต่อระหว่างประเทศซ่ึงมีความเป็นผูน้าํความคิดในการเรียนการสอนภาษาองักฤษใน

บริบท  พูดไดห้ลายภาษาข้ึนอยู่กบัความเช่ียวชาญและการวิจยั   และมีภารกิจคือการขบัเคล่ือนสู่

ความเป็นเลิศในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ภาษาองักฤษในโรงเรียนสิงคโปร์เพื่อสนบัสนุน

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีกวา้งข้ึน โดยกระทรวงศึกษาออกคาํสั่งให้โรงเรียนทัว่ไปสอนภาษาองักฤษ

ทั้งพดูและเขียนในหมู่นกัเรียน ขณะท่ีการบรรลุส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากลมากท่ีสุด 

 บทบาทของสถาบันภาษาองักฤษต่อการพฒันาการเรียนการสอน  ประกอบดว้ย  

1. การพฒันาความเช่ียวชาญเชิงลึกในการทาํวจิยัระดบัโลก 

2. สร้างเครือข่ายในการสร้างและเสริมสร้างความสามารถของสิงคโปร์ในการใช้

ภาษาองักฤษ 

3. ปลูกฝังความเช่ียวชาญดา้นการสอนเชิงลึก 

4. อาํนวยความสะดวกในการเจริญเติบโตของชุมชนการเรียนรู้ท่ีมีชีวิตชีวา 

5. สร้างทกัษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในภาษาองักฤษ 

 สภาการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (ELIS Council)ใหค้าํแนะนาํและทิศทาง

ท่ีจะให้ ELIS อาํนวยความสะดวกในความร่วมมือทางยทุธศาสตร์ระหว่าง ELIS และผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียสาํคญัและผลไดรั้บการสนบัสนุนการทาํงานของ ELIS จากชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่  ประธาน 

คืออธิบดีกรมสามญัศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ  มีคณะกรรมการคณะท่ีปรึกษานานาชาติ(IAP)ให้

ขอ้มูลเชิงลึกเป็นแนวโนม้ทัว่โลก  ทิศทางและนวตักรรมในการเรียนการสอนภาษาองักฤษและการ

วิจยั  และคาํแนะนาํ ELIS เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ของการเป็นแกนกลางในต่างประเทศไดรั้บการ

ยอมรับสาํหรับการวิจยัภาษาองักฤษและความเช่ียวชาญดา้นการเรียนการสอนในเอเชีย นอกจากน้ี

ยงัช่วยในการทาํแผนท่ีทิศทางเชิงกลยทุธ์สาํหรับวาระการวิจยัของ ELIS  

 การบริหารจัดการเรียนรู้แบบมืออาชีพ(Professional Learning) 

 การบริหารจดัการเรียนรู้แบบมืออาชีพ(Professional Learning) ประกอบดว้ย 

                                                        

 30สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549), 178-180. 
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1. โปรแกรมการเรียนรู้ระดบัมืออาชีพสาํหรับ EL และภาษาองักฤษครูกลางมุ่งเนน้ไปท่ี

การสร้างความเช่ียวชาญเชิงลึกลงไปในความรู้ของเน้ือหาเร่ืองการเรียนการสอนและการประเมินผล

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสอน EL 

2. ส่งเสริมครูใหใ้ชท้กัษะการส่ือสารใน EL และความสามารถในการพฒันาทกัษะเหล่าน้ี

ในนกัเรียน 

3. สร้างวฒันธรรมท่ีฉลองส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งโรงเรียน 

 วธีิการเรียนรู้ทั้งระบบในการส่ือสารทีมี่ประสิทธิภาพ 

 วิธีการเรียนรู้ทั้งระบบในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (WSA-EC) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ช่วยโรงเรียนใหบ้รรลุผลท่ีตอ้งการของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรียน

ทุกคน น้ีจะใชเ้วลามุ่งมัน่โดยผูน้าํโรงเรียนและครูในการจาํลองทกัษะการส่ือสารท่ีดีในภาษาองักฤษ

และเพื่อส่งเสริมวฒันธรรมโรงเรียนซ่ึงคุณค่าของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงจาํเป็นวิธีการ

ทกัษะในศตวรรษที่ 21 ในการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพดว้ยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาและ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษจาก ELIS แผนโรงเรียนปรับแต่งโปรแกรมเพื่อตอบสนองการส่ือสาร

ความตอ้งการของครูและนกัเรียนของพวกเขา พวกเขาสามารถออกแบบโปรแกรมสาํหรับครู, พนกังาน

บริหารและนักเรียนสําหรับครูภาษาองักฤษขนาดกลางโปรแกรมท่ีมีความแตกต่างท่ีจะเน้นการ

เช่ือมต่อท่ีแขง็แกร่งระหว่างการเรียนรู้ของเร่ืองและภาษาท่ีใชใ้นการถ่ายทอดเน้ือหาวิชาและทกัษะ 

เป็นตน้ 

 

การจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศฟิลปิปินส์ 

 ข้อมูลพืน้ฐานประเทศฟิลปิปินส์ 

 สภาพภูมิประเทศ  ท่ีตั้ง มหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องทวีปเอเชียอยู่

ห่างกรุงเทพฯ ประมาณ 1,200 ไมล ์ภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง มีภูเขาและภูเขาไฟจาํนวนมาก  ขนาด

พื้นท่ี ฟิลิปปินส์ มีพื้นดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร พื้นนํ้า 1,830 ตารางกิโลเมตรประกอบดว้ยเกาะ

ขนาดต่างๆ 7,107 เกาะท่ีสาํคญัไดแ้ก่ หมู่เกาะลูซอน (Luzon)หมู่เกาะวิสายาส์ (Visayas) หมู่เกาะมิน

ดาเนา (Mindanao) มีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 36,289 กิโลเมตร   

 สภาพภูมิอากาศ  มรสุมเขตร้อน ไดรั้บความชุ่มช้ืนจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดูไดรั้บฝนจาก

ลมพายไุตฝุ้่ น และดีเปรสชัน่ บริเวณท่ีฝนตกมากท่ีสุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองท่ีฝนตกมากท่ีสุด

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 การแบ่งเขตการปกครอง  ปัจจุบนัแบ่งเขตการปกครองเป็น 17 เขต (region)โดยมีหน่วย

รัฐบาลทอ้งถ่ิน (local government units, LGUs)ท่ีมีจงัหวดัเป็นหน่วยหลกัปัจจุบนัฟิลิปปินส์มี 79 
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จงัหวดั(provinces) แบ่งออกเป็น 117 เมือง (cities) และแบ่งการปกครองต่อไปในระดบัเทศบาล 

(municipalities) ซ่ึงหน่วยการปกครองทั้งสองยงัประกอบไปดว้ย บารังไกย ์(barangay)อีกทอดหน่ึง

ถือเป็นหน่วยรัฐบาลทอ้งถ่ินท่ีเล็กท่ีสุดหน่วยงานของรัฐบาลส่วนใหญ่จะตั้งสํานักงานในแต่ละ

ภูมิภาคเพื่อรับใชป้ระชาชนในจงัหวดัท่ีอยูใ่นภูมิภาคนั้นๆ ภูมิภาคไม่มีรัฐบาลทอ้งถ่ินแยกต่างหาก

ยกเวน้เขตปกครองตนเองในมินดาเนามุสลิมและเขตบริหารคอร์ดิลเลราซ่ึงปกครองตนเองไม่ได ้

ใหผู้อ่ื้นปกครอง  

 ระบบการปกครอง  ประเทศฟิลิปปินส์ ไดรั้บเอกราชสมบูรณ์เม่ือ   4 กรกฎาคม 2489 

แต่ถือวนัท่ี 12 มิถุนายน เป็นวนัชาติ (ประกาศเอกราชจากสเปนเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน2441) ปัจจุบนั

ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ แบ่งอาํนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ส่วน คืออาํนาจ

บริหาร อาํนาจนิติบญัญติั และอาํนาจตุลาการมีประธานาธิบดีซ่ึงไดจ้ากการเลือกตั้งเป็นประมุขและ

ผูน้าํรัฐบาล 

 ประชากร  ฟิลิปปินส์มีประชากร จาํนวน 93 ลา้นคน ความหนาแน่นประชากร 298 คน/

ตารางกิโลเมตรฟิลิปปินส์มีประชากรท่ีมีฐานะยากจนมาก (below povertyline)ประมาณร้อยละ 40 

ของจาํนวนประชากรทั้งหมด ผูมี้ฐานะดี  มีจาํนวนเลก็นอ้ยเท่านั้น   

 เช้ือชาติ  ประชากรของฟิลิปปินส์เป็นเช้ือสายมาเลยร้์อยละ 96 เช้ือสายจีนร้อยละ 2 และ

อ่ืนๆ ร้อยละ 2 อตัราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ 1.8   

 วัฒนธรรม วฒันธรรมของฟิลิปปินส์เป็นลกัษณะวฒันธรรมผสมผสานท่ีไดรั้บอิทธิพล

จากสเปน จีน เมก็ซิกนั อเมริกา อาหรับ และมาเลเซีย ในปัจจุบนั อิทธิพลหลกัๆ ของฟิลิปปินส์

น่าจะมีดว้ยกนัอยา่งนอ้ย 3 สาย คือพวกสเปน จีน และอเมริกนั   

 อิทธิพลจากสเปน อิทธิพลวฒันธรรมจากสเปนและเม็กซิโก เรียกว่า Hispanic 

Influencesท่ีมีมากว่า 300 ปีในช่วงการปกครองแบบอาณานิคมจะเห็นไดจ้ากความเช่ือในศาสนา

คริสตนิ์กายโรมนัแคธอลิกงานประเพณีทางศาสนาในทุกปีฟิลิปปินส์จะมาร่ืนเริงอนัเรียกว่า Barrio 

Fiesta เป็นการฉลองนกับุญของเมืองหมู่บา้นและเขตการปกครองต่างๆ มีการประกอบพิธีทาง

ศาสนา การเดินขบวนในเมืองฉลองนกับุญ การจุดพลุไฟ การประกวดความงามและการเตน้รํา 

รวมทั้งมีการตีไก่มหาวิทยาลยัซานโต โธมสั (The Pontifical and Royal Universityof Santo Tomas) 

เป็นมหาวิทยาลยัในศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัแคธอลิกของฟิลิปปินส์ มีช่ือเรียกยอ่ๆ ว่า UST มี

สถานะเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนในศาสนาแคธอลิก ตั้งอยูใ่นกรุงมะนิลา ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี28 เมษายน 

ค.ศ. 1611 โดย archbishop Miguel de Benavides นบัเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในฟิลิปปินส์ 

และในเอเชียและจดัเป็นมหาวิทยาลยัแคธอลิกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกคือมีนักศึกษาประมาณ 

37,000 คน     
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 อทิธิพลจากจีน  อิทธิพลทางวฒันธรรมจากจีนจะพบไดจ้ากอาหารซ่ึงอาหารของฟิลิปปินส์

นั้นจดัไดว้่าคลา้ยอาหารจีน มีรสชาติค่อนขา้งไม่เผด็ร้อนนักไม่เหมือนอาหารพื้นบา้นของไทย 

ฟิลิปปินส์นิยมกินก๋วยเต๋ียวท่ีเป็นเส้น เรียกว่า Mami เช่นเดียวกบัอาหารจานเน้ืออ่ืนๆ นอกจากน้ีคือ

ภาษาจีนท่ีชาวจีนในฟิลิปปินส์นิยมพดูกนัในหมู่ชุมชนของตน 

 อทิธิพลจากอเมริกนั   ประเทศฟิลิปปินส์อยูภ่ายใตก้ารปกครองของประเทศสหรัฐฯ 14 ปี 

แต่ไดรั้บอิทธิพลจากอเมริกนัอยา่งมาก ประเทศสหรัฐฯเป็นแหล่งท่ีคนมีการศึกษาในฟิลิปปินส์นิยม

ไปแสวงหาโชคและหางานทาํมากท่ีสุด  อิทธิพลทางวฒันธรรมจากอเมริกนันบัว่ามีการแพร่หลาย 

ดงัเช่น การพูดและใชภ้าษาองักฤษในดา้นกีฬาจะเห็นไดจ้ากกีฬาบาสเก็ตบอล (basketball) ซ่ึง

จดัเป็นกีฬายอดนิยมของชาติ กีฬาทาํช่ือเสียงใหก้บัฟิลิปปินส์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ชกมวยว่ายนํ้ า ศิลปะการ

ต่อสู ้บิลเลียด หมากรุกสาํหรับกีฬาบาสเกต็บอลฟิลิปปินส์มีทีมอาชีพและมีการจดัการแข่งขนัท่ีมี 

บริษทัและองคก์รสนบัสนุนอยา่งดีและมีผูช้มหนาตา   

 อาหารการกิน  อาหารจานด่วน (Fastfood) อนัเป็นวฒันธรรมแบบตะวนัตกสามารถ

เติบโตไดอ้ยา่งมากในประเทศฟิลิปปินส์ ดงัเช่นMcDonald จากสหรัฐฯ หรือเป็น Jollibee อนัเป็น

ร้านอาหารแบบ Franchise ท่ีดาํเนินการโดยชาวฟิลิปปินส์เอง   ร้านอาหารจานด่วน (Fast Food) 

เป็นอิทธิพลมาจากอเมริกนัซ่ึงโดยเปรียบเทียบชาวฟิลิปปินส์จะช่ืนชมอาหารจานด่วนมากกว่าชาวไทย

เครือร้านอาหารเหล่าน้ีไดแ้ก่ McDonald's, Pizza Hut, Burger King, KFC, Kenny Rogers Roasters, 

Wendy's, Shakey's,Carl's Jr. นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารจานด่วนของทอ้งถ่ินท่ีประสบความสาํเร็จ

เช่นเดียวกนั ไดแ้ก่Jollibee, Greenwich Pizza, Chowking, และ Max'sFried Chicken เป็นตน้     

 การนับถือศาสนา  ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัแคธอลิกร้อยละ 80.9 ศาสนาคริสตนิ์กาย

โปรเตสแตนต ์ร้อยละ 2.8  อิสลามนิกายสุหน่ี ร้อยละ 5   Iglesia ni Kristo ซ่ึงเป็นศาสนาคริสตล์ทัธิใหม่

เฉพาะของฟิลิปปินส์ ร้อยละ 2.3 ศาสนาคริสตนิ์กายอ่ืนๆ ร้อยละ 6.5 และศาสนาอ่ืนๆร้อยละ 1.8 

ไม่ระบุศาสนาร้อยละ 0.6 และไม่มีศาสนาร้อยละ 0.1    

 ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาองักฤษ และฟิลิพิโน (Filipino) มีภาษามากกว่า 80 ภาษา 

แต่ท่ีใชก้นัแพร่หลายมี 8 ภาษา คือ Filipino(Tagalog), Cebuano, Ilocan, Hiligaynon (Ilonggo), 

Bicol, ,Pampango,Pangasinense มีการใชภ้าษาสเปนและจีนบา้ง  

 สกุลเงิน  สกุลเงิน เปโซ โดยอตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่ 43.29 เปโซ ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ

หรือเทียบเป็นเงินไทย จะสามารถแลกได ้1.4362 เปโซ ต่อ 1 บาท   และเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 

1 ชัว่โมง 

 ภาวะเศรษฐกจิ อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศอตัราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์(GDP Growth) ในปี 2553 อยูท่ี่ 7.3% สูงท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 
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2519 ปัจจยัสาํคญั ไดแ้ก่ การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกจากวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือปี 2552 และการใชจ่้าย

ในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเม่ือมิถุนายน การเพิ่มข้ึนของเงินโอนจากแรงงาน

ฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (OFWs) การขยายตวัของภาคการส่งออก การขยายตวัของการบริโภค

ภายในประเทศ(5.3%) การเพิ่มข้ึนของปริมาณการลงทุน (25.6%) และเศรษฐกิจ มหภาคท่ีมี

เสถียรภาพยิง่ข้ึนอน่ึง คาดว่าอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในปี 2554 จะชะลอ

ตวัลงอยูท่ี่ 5.4% เน่ืองจากยติุการใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆซ่ึงส่งผลให้การ

ลงทุนและภาคการส่งออกของฟิลิปปินส์หดตวัลงทั้งน้ี สาํนกังานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ฟิลิปปินส์ประกาศว่าจะพยายามรักษา GDP Growth ของฟิลิปปินส์ให้อยูใ่นระดบั7-8% ในช่วง

ระยะกลาง (medium term) ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัใหม่ ซ่ึงจะประกาศใช้

ในเร็วๆ น้ี    และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศและรายไดป้ระชาชาติต่อหวั     ปี 2553 GDP 

ของฟิลิปปินส์มีมูลค่า 188.7 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ และรายไดป้ระชาชาติต่อหวัต่อปี (GDP per 

Capita) 2,007 เหรียญสหรัฐฯทั้งน้ี คาดว่าในปี 2554 GDP ของฟิลิปปินส์จะเพิ่มข้ึนเป็น 202.4 

พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ และรายไดป้ระชาชาติต่อหวัต่อปี จะเพิ่มเป็น 2,117 เหรียญสหรัฐฯต่อปี 31 

 การจัดการศึกษาของประเทศฟิลปิปินส์ 

 ตามแผนพฒันาประเทศระยะกลางของฟิลิปปินส์  (The Medium Term 

PhillippinesDevelopment Plan) ระหว่างปี 2001-2004 ไดก้ล่าวถึงการพฒันามนุษยใ์นลกัษณะ

ครอบคลุม(Comprehensive Human Development) โดยใหค้วามสาํคญัต่อการเพิ่มทุนทั้งหมดไปท่ี

มนุษย(์human capital investment) โดยเฉพาะในเร่ืองการศึกษา ซ่ึงรัฐบาลจะยงัคงมีบทบาทสาํคญั

ในการสนบัสนุนใหก้ารศึกษาเบ้ืองตน้ (Basic Education) มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม

กา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ การสร้างทกัษะความเช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีขอ้มูล

ข่าวสาร(IT) พร้อมทั้งขยายช่องทางให้กบัผูมี้รายไดน้อ้ยในเร่ืองการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ 

(nonformal education)และการฝึกอบรมดา้นเทคนิคและวิชาชีพ (Vocational and Technical 

Training) 

 ตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ รัฐบาลฟิลิปปินส์ไดแ้สดงถึงการมีภาระผกูพนัต่อการ

สร้างความแขง็แกร่งในดา้นการศึกษาตามท่ีรัฐธรรมนูญไดร้ะบุไว ้ ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนจากการท่ี

งบประมาณดา้นการศึกษาเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ หรือไม่อย่างน้อยท่ีสุดก็ไม่ถูกตดัลด ถึงแมว้่าจะผ่าน

ช่วงเวลาท่ีตอ้งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ก็ตามดงัจะเห็นไดว้่าการจดัสรรงบประมาณดา้นการศึกษา

                                                        

      31กระทรวงพาณิชย,์ กรมส่งเสริมการส่งออก, คู่มือ การค้าและการลงทุน สาธารณรัฐ

ฟิลปิปินส์ (กรุงเทพฯ: สาํนกัข่าวพาณิชย ์กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555),  1-9. 
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เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 13.6 ในปี 1995 เป็นร้อยละ 21.3 ในปี 1998  ทั้งน้ีในระยะยาว นโยบายการศึกษา 

มีเป้าหมายท่ีจะใหก้ารศึกษาในระดบัประถมและมธัยมแก่ทุกคน โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย รวมทั้ง

ลดอตัราการไม่รู้หนงัสือ และพฒันาทกัษะความชาํนาญในสายวิชาชีพเพื่อให้เป็นไปตามความ

ตอ้งการของภาวะเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ โดยมีหน่วยงานหลกัของรัฐ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวง

การศึกษา (Department of Education -DepED) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (Commission on 

Higher Education-CHED) และกลุ่มการศึกษาดา้นวิชาชีพและการพฒันาทกัษะ (Technical Education 

and Skills Development Authority – TESDA) ทาํหนา้ท่ีในการร่วมกนัรับผดิชอบในการกาํหนด 

วางแผน และกาํกบัดูแลการศึกษาระดบัเบ้ืองตน้ ระดบัอุดมศึกษา และในสายวิชาชีพ      นอกจากน้ี 

นโยบายการศึกษาแห่งชาติของฟิลิปปินส์ยงัมุ่งเนน้ประเด็นสาํคญัต่าง ๆ ในทางการศึกษา คุณภาพ

ของการใหบ้ริการทางการศึกษา และอาํนวยความสะดวกในเร่ืองต่าง ๆ ในพื้นท่ีการศึกษาท่ีห่างไกล

ในชนบท อยา่งไรกดี็   การให้นํ้ าหนักความสาํคญัในดา้นการศึกษาของรัฐบาลฟิลิปปินส์ จะตอ้ง

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ แต่ทั้งน้ีและทั้งนั้น หลกัสูตรการศึกษาต่าง ๆ จะตอ้งมี

การสร้างความแขง็แกร่งให้มากข้ึน เพื่อท่ีจะให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา และทาํให้การศึกษา

เป็นไปตามความตอ้งการต่อภาคอุตสาหกรรม 

 ความมุ่งหมายของการศึกษา 

1. ขยายการศึกษาโดยทัว่ไป เพื่อช่วยใหบุ้คคลในสังคมไดรั้บการพฒันาศกัยภาพใน

ตวัเองอนัจะเป็นการส่งเสริมและยกระดบับุคคลและสงัคม 

2. ช่วยใหบุ้คคลมีส่วนร่วมในหนา้ท่ีเบ้ืองตน้ของสังคม และเรียนรู้ความจาํเป็นของการ

สร้างรากฐานการศึกษา อนัจะนาํไปสู่การพฒันาให้เป็นประชากรของประเทศท่ีมีความสามารถ

รอบตวั และมีคุณภาพ 

3. ฝึกอบรมกาํลงัแรงงานของประเทศในทกัษะความชาํนาญระดบักลางอนัจะนาํไปสู่

การพฒันาประเทศ 

4. พฒันาวิชาชีพระดบัสูงเพื่อใหเ้กิดภาวะผูน้าํ สาํหรับประเทศชาติ สร้างองคค์วามรู้ให้

กา้วหนา้ผา่นการคน้ควา้วิจยั และประยกุตอ์งคค์วามรู้ใหม่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

5. ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อการเปล่ียนแปลงความตอ้งการและเง่ือนไขผ่าน

ระบบการวางแผนและประเมินผลทางการศึกษา 

 ระบบการศึกษา 

 ในประเทศฟิลิปปินส์ โครงสร้างของระบบการศึกษาเป็นแบบ 6-4-4 ดงัน้ี 

1. การศึกษาขั้นตน้ในระดบัประถม (primary education)ใชเ้วลาศึกษาเล่าเรียน 6 ปี (มี

บางโรงเรียนเอกชนท่ีใชเ้วลาเรียนในระดบัน้ี 7 ปี) โดยมีการกาํหนดให้เด็กท่ีมีอายุ 6 ปี เขา้ศึกษา
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เล่าเรียนในระดบัประถม ส่วนการศึกษาเล่าเรียนในช่วงก่อนระดบัประถม ถือเป็นทางเลือกใหก้บั

พอ่แม่ผูป้กครองท่ีจะใหเ้รียนหรือไม่กไ็ด ้

2. การศึกษาในระดบัมธัยม (secondary education)ใชเ้วลาศึกษาเล่าเรียน 4 ปี สาํหรับ

เด็กอายรุะหว่าง 12 - 15 ปี การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การศึกษา

สายสามญั (general high education) และการศึกษาสายวิชาชีพ (vocational high education) ซ่ึงใช้

ระยะเวลาศึกษาเล่าเรียน 4 ปี ทั้งน้ีในหลกัสูตรของการศึกษาระดบัมธัยมจะตอ้งมีเรียนวิชาถูก

กาํหนดใหมี้การเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาองักฤษดว้ย 

3. การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (higher education)ผูเ้ขา้รับการศึกษาจะมีอายรุะหว่าง 16 - 

19 ปี ใชเ้วลาศึกษาเล่าเรียน 4 ปี (ยกเวน้หลกัสูตรวิศวกรรม กฎหมาย แพทย ์และวิทยาศาสตร์ ท่ีตอ้ง

ใชร้ะยะเวลาศึกษาเล่าเรียน 5 ปีหรือมากกว่านั้น)แบ่งระดบัการศึกษาออกเป็น ปริญญาตรี โท และ

เอกในหลากหลายหลกัสูตรวิชา นอกจากน้ีนกัศึกษาต่างชาติยงัสามารถเขา้ศึกษาไดใ้นจาํนวน 150 

วิทยาลยั และมหาวิทยาลยัต่าง ๆ อีกมากในประเทศฟิลิปปินส์ 

 หน่วยงานหลกัของรัฐบาลฟิลิปปินส์ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการศึกษาของประเทศ

ไดแ้ก่ 

1. กระทรวงการศึกษา (Department of Education -DepED) ซ่ึงจะรับผดิชอบในการ

กาํกบัดูแลโดยตรงต่อการศึกษาในระดบัประถม (รวมถึงก่อนระดบัประถมดว้ย) มธัยม และ

การศึกษาอยา่งไม่เป็นทางการ 

2. คณะกรรมการการอุดมศึกษา (Commission on Higher Education-CHED) ทาํหนา้ท่ี

กาํกบัดูแลการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา (วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั) สาํหรับผูท่ี้จบการศึกษาใน

ระดบัมธัยมแลว้ 

3. หน่วยการศึกษาดา้นวิชาชีพและการพฒันาทกัษะ (Technical Education and 

SkillsDevelopment Authority - TESDA) ทาํหนา้ท่ีกาํหนด และกาํกบัดูแลหลกัสูตร รายวิชาต่าง ๆ 

ในการศึกษาสายวิชาชีพ32 

 การบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศฟิลปิปินส์ 

 การเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศฟิลิปปินส์นั้น   เน่ืองจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

(Republic of Philippines) ตั้งอยูใ่นมหาสมุทรแปซิฟิก ลกัษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะนอ้ยใหญ่

จาํนวน 7,107 เกาะ ในอดีตฟิลิปปินส์เคยเป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้

                                                        

 32 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน (กรุงเทพฯ :สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549), 169-170. 
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วฒันธรรมมีการผสมผสานกนัระหว่างตะวนัตกและตะวนัออกกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ประเทศ

ฟิลิปปินส์เป็นชาติเดียวในเอเชียท่ีมีประชากรนับถือศาสนาคริสตม์ากท่ีสุด และเป็นประเทศท่ีใช้

ภาษาองักฤษในการส่ือสารมากเป็นอนัดบั 3 ของโลก การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษนั้นจะ

ไม่มีการแยกออกมาเป็นหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยตรงจาก

กระทรวงศึกษาธิการ แต่จะทาํการเรียนการสอนอยูใ่นสถานศึกษา เน้ือหาอยูใ่นหลกัสูตรการศึกษา 

โดยท่ีประเทศฟิลิปปินส์ใชก้ารเรียนการสอนแบบทวิภาษา บางวิชาจะสอนเป็นภาษาองักฤษ ส่วน

วิชาอ่ืนๆ จะสอนเป็นภาษาฟิลิปปินส์ 

 การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ฟิลิปปินส์จดัใหมี้การเรียนการสอนทั้งในระดบั

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา  อุดมศึกษา  และระดบับณัฑิตศึกษา  ซ่ึงตามโครงสร้างของระบบการศึกษา

ประเทศฟิลิปปินส์มีดงัน้ี 

1. การศึกษาขั้นตน้ในระดบัประถม (primary education)ใชเ้วลาศึกษาเล่าเรียน 6 ปี (มี

บางโรงเรียนเอกชนท่ีใชเ้วลาเรียนในระดบัน้ี 7 ปี) โดยมีการกาํหนดให้เด็กท่ีมีอาย ุ6 ปี เขา้ศึกษา

เล่าเรียนในระดบัประถม ส่วนการศึกษาเล่าเรียนในช่วงก่อนระดบัประถม ถือเป็นทางเลือกใหก้บั

พอ่แม่ผูป้กครองท่ีจะใหเ้รียนหรือไม่กไ็ด ้

2. การศึกษาในระดบัมธัยม (secondary education)ใชเ้วลาศึกษาเล่าเรียน 4 ปี สาํหรับ

เด็กอายรุะหว่าง 12 - 15 ปี การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การศึกษา

สายสามญั (general high education) และการศึกษาสายวิชาชีพ (vocational high education) ซ่ึงใช้

ระยะเวลาศึกษาเล่าเรียน 4 ปี ทั้งน้ีในหลกัสูตรของการศึกษาระดบัมธัยมจะตอ้งมีเรียนวิชาถูก

กาํหนดใหมี้การเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาองักฤษดว้ย 

3. การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (higher education)ผูเ้ขา้รับการศึกษาจะมีอายรุะหว่าง 16 - 

19 ปี ใชเ้วลาศึกษาเล่าเรียน 4 ปี (ยกเวน้หลกัสูตรวิศวกรรม กฎหมาย แพทย ์และวิทยาศาสตร์ ท่ีตอ้ง

ใชร้ะยะเวลาศึกษาเล่าเรียน 5 ปีหรือมากกว่านั้น)แบ่งระดบัการศึกษาออกเป็น ปริญญาตรี โท และ

เอกในหลากหลายหลกัสูตรวิชา นอกจากน้ีนกัศึกษาต่างชาติยงัสามารถเขา้ศึกษาไดใ้นจาํนวน 150 

วิทยาลยั และมหาวิทยาลยัต่าง ๆ อีกมากในประเทศฟิลิปปินส์ 

 ในการบริหารจดัการเรียนการสอนนั้น มีหน่วยงานหลกัของรัฐ 3 หน่วยงาน คือ 

กระทรวงการศึกษา (Department of Education -DepED) คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(Commission on Higher Education-CHED) และกลุ่มการศึกษาดา้นวิชาชีพและการพฒันาทกัษะ 

(Technical Education and Skills Development Authority – TESDA) ทาํหนา้ท่ีในการร่วมกนั

รับผดิชอบในการกาํหนด วางแผน และกาํกบัดูแลการศึกษาระดบัเบ้ืองตน้ ระดบัอุดมศึกษา และใน 
สายวิชาชีพ     
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การจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศเวยีดนาม 

 ข้อมูลพืน้ฐานประเทศเวยีดนาม 

 สภาพภูมิประเทศประเทศเวียดนามตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของคาบสมุทรอินโดจีนมี

พื้นท่ีประมาณ 331,150 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากรเป็น260 ตารางกิโลเมตรต่อ

คน เรียงเป็นรูปตวั S  ตามแนวชายฝ่ังตะวนัตกของทะเลจีนใตร้ะหว่างละติจูดท่ี 23 องศา 22 ลิบดา

เหนือถึง 8 องศา30 ลิบดาเหนือ และระหว่างลองติจูดท่ี 102องศา 10 ลิบดาตะวนัออก ถึง 109 องศา 

29ลิปดาตะวนัออก  ทิศเหนือ ติดกบัประเทศจีน ความยาว1,281 กิโลเมตร   ทิศตะวนัตก ติดประเทศ

ลาว ความยาว 2,130 กิโลเมตร  ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ ติดกบัประเทศกมัพูชา ความยาว 1,228 

กิโลเมตร และอ่าวไทย    ทิศตะวนัออก มีชายฝ่ังทะเลยาวติดกบัทะเลจีนใต ้ ยาว 3,444 กิโลเมตร

ประมาณ 3 ใน 4 ของเวียดนาม ประกอบดว้ยภูเขาและป่าไมบ้ริเวณแผน่ดินทั้งหมดของเวียดนาม มี

พื้นท่ีราว 328,000 ตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นไหล่เขาและหมู่เกาะต่าง ๆ นบัพนัเกาะเรียงรายตั้งแต่

อ่าวตงัเก๋ียไปจนถึงอ่าวไทย นอกจากน้ียงัมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีสาํคญัสองแห่งคือ ท่ีราบลุ่มปากแม่นํ้ า

แดง (Red River Delta) ทางภาคเหนือ และท่ีราบลุ่มปากแม่นํ้ าโขง(Mekong River Delta) ทางทิศใต ้

เวียดนามเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีแคบแต่มีความยาวมาก ทาํให้ลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

แตกต่างกนัค่อนขา้งมากโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้

 ภาคเหนือภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมากมาย โดยเฉพาะเทือกเขาฟานซีปาน (Fan 

Si Pan) ซ่ึงสูงถึง 3,143 เมตร สูงท่ีสุดในคาบสมุทรอินโดจีนมีแม่นํ้าสาํคญัคือ แม่นํ้ากงุ (Cung) ซ่ึง

ไหลไปบรรจบกบัแม่นํ้าแดงเป็น ดินดอนสามเหล่ียม (Red River Delta) ท่ีอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่

การเพาะปลูกและเป็นท่ีตั้งของกรุงฮานอย (Ha Noi) ซ่ึงเป็นเมืองหลวง 

 ภาคกลาง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงเตม็ไปดว้ยหินภูเขาไฟ หาดทราย เนินทรายและ

ทะเลสาบ 

 ภาคใต้ แมพ้ื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง แต่ก็มีท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าโขง (MekongRiver Delta ) 

หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ กู๋ลองยาง ( Cuu Long Giang) อนัอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในประเทศ และเป็นท่ีตั้งของนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) หรืออดีตเรียกวา่ไซ่ง่อน (Saigon) 

 สภาพภูมิอากาศ  ประเทศเวียดนามเป็นเขตมรสุมฤดูร้อน แต่มีความแตกต่างดา้น

ภูมิอากาศอยา่งมากระหวา่ง เวียดนามภาคเหนือและภาคใต ้  โดยท่ีเวียดนามทางตอนใต ้มีภูมิอากาศ

คลา้ยแถบเสน้ศูนยสู์ตร มีอุณหภูมิเฉล่ีย คลา้ยประเทศไทย คือ  ประมาณ 27 – 30  องศา และมี 2 ฤดู 

คือฤดูฝน ( พค. – ตค. ) และฤดูร้อน ( พย. – เมย. )  ส่วนเวียดนามทางตอนเหนือ มีภูมิอากาศคลา้ย

เขตเมืองร้อน มีอุณหภูมิแตกต่างกนัอยา่งมากระหวา่งช่วงร้อนท่ีสุดและหนาวท่ีสุด โดยมี 4 ฤดู คือ 

1. ฤดูใบไมผ้ลิ ( มีค. – เมย. ) อุณหภูมิระหวา่ง 17- 23 องศา 
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2. ฤดูร้อน ( พค. – สค. ) อุณหภูมิระหวา่ง 30 - 39 องศา 

3. ฤดูใบไมร่้วง ( กย. – พย. ) อุณหภูมิระหวา่ง 23 – 28 องศา 

4. หนาว ( ธค. – กพ. ) อุณหภูมิระหวา่ง 7 - 16 องศา 

 เมืองหลวง  ประเทศเวียดนาม มีกรุงฮานอย (Ha Noi) เป็นเมืองหลวง มีพื้นท่ีประมาณ 

3,348ตารางกิโลเมตร ( หลงัรวมจงัหวดัใกลเ้คียงเขา้เป็นกรุงฮานอยใหม่ เม่ือวนัท่ี 1สิงหาคม 2551 ) 

ประชากร 6.5 ลา้นคน ตั้งอยูบ่ริเวณสามเหล่ียมปากแม่นํ้าแดงโดยมีแม่นํ้าหลายสายไหลผา่น ฮานอย

ยงัเป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศและเป็นศูนยก์ลางธุรกิจการคา้ทางภาคเหนือ โดยมีท่าอากาศ

ยานนานาชาติ Noi Bai และท่าเรือ 2 แห่งท่ีสามารถเดินเรือไปยงัท่าเรือไฮฟองได ้

 การแบ่งเขตการปกครอง  ประเทศเวียดนามแบ่งการปกครองเป็น 59 จงัหวดั และ 5 นคร   

( กรุงฮานอย นครไฮฟองนครดานงั นครโฮจิมินห์ และนครเก่ินเทอ ) แบ่งเป็น 8 ภาค คือ 

1. ภาคเหนือฝ่ังตะวนัออก มี 4 จงัหวดั มีชายแดนติดลาวและจีน 

2. ภาคเหนือฝ่ังตะวนัตก มี 11 จงัหวดั 

3. เขตท่ีราบลุ่มแม่นํ้าแดง มี 9 จงัหวดั และ 2 นคร คือกรุงฮานอยท่ีเป็นเมืองหลวงและ

นครไฮฟองท่ีเป็นเมืองท่า 

4. เขตชายฝ่ังทะเลภาคกลางทางตอนเหนือ มี 6 จงัหวดั ซ่ึงทุกจงัหวดัติดสปป.ลาว 

5. เขตชายฝ่ังทะเลภาคกลางทางตอนใต ้มี 5 จงัหวดัและ 1 นครคือนครดานงั 

6. เขตท่ีราบสูงภาคกลาง มี 5 จงัหวดั พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา ชนกลุ่มนอ้ยส่วนใหญ่

อาศยัอยูใ่นเขตน้ี 

7. ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก มี 7 จงัหวดั และ 1 นครคือนครโฮจิมินห์ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

การคา้ของประเทศ 

8. ท่ีราบลุ่มแม่นํ้าโขง มี 12 จงัหวดั ซ่ึงส่วนใหญ่มีขนาดเลก็ และ 1 นครคือ นครเก่ินเทอ มี

ชายแดนติดกมัพชูาแต่ละจงัหวดัจะปกครองโดยสภาประชาชน ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกจากประชาชน 

สภาประชาชนจะแต่งตั้ งคณะกรรมการประชาชนเพื่อทาํหนา้ท่ีบริหารจงัหวดั จงัหวดัยงัคงอยู่

ภายใตก้ารดูแลของรัฐบาลกลาง ส่วนนครจะมีอิสระในการปกครองตนเองมากกวา่ 

 ระบบการปกครอง    ประเทศเวียดนามปกครองโดยระบบสังคมนิยม มีพรรคการเมือง

เดียวคือพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งเวยีดนาม (Communist Party of Vietnam หรือCPV) ท่ีมีอาํนาจสูงสุด

ตามรัฐธรรมนูญท่ีประกาศใชเ้ม่ือปี 2535 มีสภาแห่งชาติ(National Assembly) ท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 5 ปีแต่สภาชุดปัจจุบนักาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งเหลือ 4 ปี เพื่อให้

หมดวาระลงตรงกบัการประชุมสมชัชาพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามคร้ังหนา้ ซ่ึงจะจดัข้ึนในปี 2554 
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สาํหรับรัฐบาลไดรั้บการแต่งตั้งจากสภาแห่งชาติ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง5 ปี คณะรัฐมนตรีชุด

ล่าสุดเพิ่งไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2550  และจะส้ินสุดในปี 2555 

 ประธานพรรค คือนาย เหวียน ฟู จ่อม ( Nguyen Phu Trong ) ซ่ึงทาํหนา้ท่ี เป็น

ประธานสภาแห่งชาติ ( National Assembly ) 

 ประธานาธิบด ี( ผูน้าํประเทศ ) คือ นายเหวียน มินห์ เจ๊ียต ( Nguyen Minh Triet) 

 นายกรัฐมนตรี (ผูน้าํรัฐบาล) คือ นายเหวยีน ตัน๊ หยมุ (Nguyen Tan Dung) 

 โครงสร้างการปกครองของเวยีดนาม แบ่งเป็น 3 ฝ่ายไดแ้ก่  1)ฝ่ายนิติบญัญติั ไดแ้ก่ สภา

แห่งชาติ (Quoc Hoi หรือ NationalAssembly) ทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติั มีสมาชิกรวม 493 คน มี

อาํนาจสูงสุดในการกาํหนดนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศ มีหนา้ท่ีบญัญติัและแกไ้ขกฎหมาย 

แต่งตั้งประธานาธิบดีตามท่ีพรรคคอมมิวนิสต์เสนอ ใหก้ารรับรองหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรี

ตามท่ีประธานาธิบดีเสนอ รวมทั้งแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ อนัเป็นระบบการ

บริหารแบบผูน้าํร่วม  2)ฝ่ายบริหาร (หรือรัฐบาลส่วนกลาง) ประกอบด้วย ประธานาธิบดี

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รวมไปถึงตาํแหน่งสาํคญัในพรรคคอมมิวนิสตเ์ช่น สมชัชาของ

พรรคคอมมิวนิสต ์ มีวาระดาํรงตาํแหน่ง 5 ปี มีหนา้ท่ีพิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

ขององค์กรบริหารระดับสูง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นผูมี้อาํนาจสูงสุดของพรรค 

คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต ์ทาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 

และวฒันธรรม กรมการเมือง (Politburo) เป็นองคก์รบริหารสูงสุด เป็นศูนยก์ลางอาํนาจในการ

กาํหนดนโยบายและควบคุมการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนด 3)การปกครองทอ้งถ่ิน 

ในแต่ละจงัหวดัจะมีคณะกรรมการประชาชน(Provincial People’s Committee) ทาํหนา้ท่ีบริหารงาน

ภายในทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีบญัญติัโดย

องคก์รของรัฐท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่า ระบบการบริหารราชการทอ้งถ่ินของเวียดนามแบ่งออกเป็น 

3 ระดบั คือ ระดบัจงัหวดัและเทียบเท่า มี 59 จงัหวดักบัอีก 5 นคร คือ ฮานอย โฮจิมินห์ ไฮฟอง 

ดานงั และเก่ินเธอ ซ่ึงจะไดรั้บงบประมาณจากส่วนกลางโดยตรง รวมทั้งขา้ราชการจะไดรั้บการ

แต่งตั้งโดยตรงจากส่วนกลาง จึงมีอาํนาจในการตดัสินใจอยา่งเตม็ท่ี ช่วยใหเ้กิดความคล่องตวัใน

การบริหารงาน สาํหรับระดบัเมืองและเทศบาลมีประมาณ 600 หน่วยและระดบัตาํบลมีประมาณ 1 

หม่ืนตาํบล   อน่ึงเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2548 รัฐบาลเวียดนามมีมติยกระดบัเมืองวินห์ (Vinh) ข้ึน

เป็นนครอนัดบัหน่ึงเช่นเดียวกบั เก่ินเธอ ดานงั และไฮฟองในปี 2555 

 ประชากร ในประเทศเวียดนามมีประมาณ 87.3 ลา้นคน เวียดนามมีประชากรเป็นอนัดบั

สามในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้( รองจาก อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ) และเป็นอนัดบั 13ของโลก 
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1. โดยมีสดัส่วนชาย : หญิง เป็น 50 : 60 

2. อตัราการเติบโตของประชากรโดยเฉล่ียจากปี 2542 – 2553ประมาณปีละ 1.03 ลา้น

คน หรือ 1.2 % ต่อปี 

3. จากสถิติปี 2552 , 65 % ของประชากร ( ประมาณ 55.6 ลา้นคน )มีอาย ุมากกว่า 20 ปี 

69 % ของประชากรมีอายรุะหว่าง 15 – 64 ปี 24.5 %  มีอายตุ ํ่ากว่า 15 ปี และ 6.4 % มีอายมุากกว่า 

64 ปี 

4. ประชากรเวยีดนามมีอตัราการรู้หนงัสือสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

โดยคาดวา่มีประมาณ 94 % 

5. กาํลงัแรงงาน 47.41 ลา้นคน 

 ลกัษณะทางสังคมและวัฒนธรรม   เวียดนามนับเป็นประเทศหน่ึงในแถบคาบสมุทร

อินโดจีนท่ีมีขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมเก่าแก่ท่ีสัง่สมมาเป็นระยะเวลานาน และยงัคง

สืบทอดมาถึงปัจจุบนั และโดยท่ีเวียดนามมีความสัมพนัธ์กบัจีนมาก่อนการปฏิวติัระบบการปกครอง 

จึงทาํใหค้วามเช่ือ ศิลปะ วิถีการดาํรงชีวิต ตลอดจนประเพณีและวฒันธรรมต่าง ๆ ของจีนมีอิทธิพล

ต่อเวียดนามดว้ย รวมทั้งลทัธิขงจ๊ือท่ีให้ความสาํคญัต่อการนบัถือเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ ลทัธิเต๋า ท่ี

สอนเร่ืองความสมดุลของธรรมชาติ รวมไปถึงศาสนาพุทธนิกายมหายานท่ีสอนเร่ืองกรรมดีและ

กรรมชัว่ ซ่ึงแมว้่ารัฐบาลคอมมิวนิสตข์องเวียดนามจะทาํลายความเช่ือและศาสนาส่วนหน่ึงไป

ในช่วงปฏิวติัระบบการปกครอง แต่ปัจจุบนัมีการผอ่นปรนมากข้ึน  ชาวเวียดนามเช่ือว่าทุกหนทุก

แห่งมีเทพเจา้สถิตยอ์ยู ่ ไม่ว่าจะเป็นเทพเจา้ดิน เทพเจา้นํ้ า หรือเทพเจา้อ่ืนๆ ดงันั้น นอกจากวดัใน

ศาสนาพทุธ (จัว่- Chua)   ศาลาประชาคม (ดินห์ - Dinh)   หรือแท่นบูชาจกัรพรรดิในอดีต (เดน - 

Den) แลว้ ยงัมีการตั้งแท่นบูชาเทพเจา้ (เหมียว - Mieu) กระจายอยูโ่ดยทัว่ไป  ประชาชนนิยมนาํ

ดอกไมธู้ป เทียน และผลไม ้มาสกัการะบูชาในวนัท่ี 1 และ 15 คํ่า 

 ภาษาราชการ ภาษาราชการของเวียดนามคือ ภาษาเวียดนาม ส่วนภาษาองักฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศท่ีมีการใชค้วบคู่กบัภาษาเวียดนามในเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้

ต่างชาติและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รวมทั้งในเวบ็ไซตข์องหน่วยงานธุรกิจและภาครัฐ 

 สกลุเงิน  สกลุเงิน คือ ด่ง ( Dong) , 20,905 ด่ง = US$ 1 ( ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2554 ) 

 เวลา  เวลาเท่ากบัเวลาในประเทศไทย 

 ภาวะเศรษฐกจิ     ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GDP) ในปี 2553 ของเวียดนาม   มี

มูลค่า 104.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ขยายตวัจากปีท่ีผา่นมา 6.78 % ภาคบริการเป็นภาคการผลิตท่ีมี

อตัราขยายตวัสูงสุด รองลงไปคือภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ส่วนภาคการเกษตรขยายตวั
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นอ้ยท่ีสุดและมีสัดส่วน 21% ของ GDPขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง และภาคบริการมี

สดัส่วน 41% และ38% ของ GDP ตามลาํดบั33 

 การจัดการศึกษาของประเทศเวยีดนาม 

 การศึกษาเป็นส่วนท่ีสาํคญัส่วนหน่ึงของสังคมชาวเวียดนาม เป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บการ

ยกยอ่งและเป็นส่ิงทาํสาํคญัอนัดับแรกของการเขา้รับราชการและการมีอาชีพท่ีมีเกียรติ ในยคุท่ี

เวียดนามอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศส เฉพาะเด็กในกลุ่มผูน้าํชาวเวียดนามเท่านั้นท่ีจะสามารถ

เขา้เรียนในโรงเรียนของรัฐซ่ึงอยูภ่ายในตวัเมือง ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการตั้งโรงเรียนของเอกชนในพื้นท่ี

อ่ืนๆของประเทศอีกจาํนวนหน่ึง แต่คนยากจนบางคนเท่านั้นท่ีจะสามารถส่งลูกไปเขา้เรียนได ้

อตัราการรู้หนงัสือในยคุนั้นจึงอยู่ในระดบัตํ่ามาก จนกระทัง่ในปี 1945 โฮจิมินห์บุกเบิกให้มี

การศึกษาในระดบัรากหญา้ในพื้นท่ีท่ีกองกาํลงัของเขาสามารถควบคุมได ้ เม่ือสงครามกบัฝร่ังเศส

ส้ินสุดลง โรงเรียนเอกชนในตอนเหนือของประเทศจึงไดถู้กรวมเขา้เป็นโรงเรียนของรัฐ ซ่ึงวิธีการน้ี

ถูกนาํมาปฏิบติัต่อมาอีกถึง 30 ปี   กระนั้น  ยงัมีความแตกต่างอยา่งมากในการเขา้ถึงการศึกษาของ

ประชากรในพื้นท่ีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในเขตภูเขาจะมีการเขา้โรงเรียนในสัดส่วน

นอ้ยกว่าส่วนอ่ืนๆของประเทศ ในปี 1997มีนกัเรียนชาวเวียดนามถึง 22 ลา้นคน และมีครูอาจารย์

ประมาณ 500,000 คน     พรรคคอมมิวนิสตแ์ละรัฐบาลเองก็ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษต่อการศึกษา 

ในปณิธานของการประชุมวาระท่ี 2 ของคณะกรรมการกลางพรรคในการประชุมสมยัท่ี 8 กล่าวถึง

การศึกษาว่าพรรคคอมมิวนิสตถื์อว่าการศึกษาและการพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัของประเทศ งบประมาณดา้นการศึกษาก็ไดรั้บการเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่สาํหรับการศึกษาในระดบัประถม สัดส่วนของงบประมาณดา้นการศึกษาสูงถึงร้อยละ 15 ของ

งบประมาณในปี 2000 

 ระบบการศึกษา  ระบบการศึกษาเป็นแบบ 5-4-3 กล่าวคือประถมศึกษา 5 ปี มธัยมตน้ 4 

ปี และมธัยมปลาย 3 ปีระดบัอุดมศึกษาอาจใชเ้วลา 2-6 ปีอตัราการรู้หนงัสือร้อยละ 92 ในส่วนของ

ผูไ้ม่รู้หนงัสืออีกร้อยละ 8 นั้น แบ่งเป็นผูท่ี้อยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลร้อยละ 80 และเป็นหญิงร้อยละ 60 

ในปี 1989 ไดริ้เร่ิมมีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีเรียกว่า “Doi Moi” ซ่ึงเป็นการเปิดเสรี

ให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมไดใ้นทุกภาคส่วนของการพฒันา หลงัจากการปฏิรูป “Doi Moi”

การศึกษาไดรั้บผลกระทบอยา่งสาํคญั กล่าวคือ  

                                                        

 33กระทรวงพาณิชย,์ กรมส่งเสริมการส่งออก, คู่มือ การค้าและการลงทุน สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวยีดนาม (กรุงเทพฯ: สาํนกัข่าวพาณิชย ์กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555), 1-16. 
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 ประการแรก การใช้จ่ายของรัฐบาลในด้านการศึกษาเพิ่มข้ึนทั้งในปริมาณและโดย

สดัส่วนของงบประมาณตลอดทศวรรษ 1990 

 ประการท่ีสอง มีการยกเลิกกฎระเบียบท่ีควบคุมบทบาทของเอกชนในดา้นการศึกษา 

ส่งเสริมใหเ้อกชนเขา้มาจดัการศึกษาแบบก่ึงรัฐและการศึกษาโดยประชาชน ทาํใหเ้กิดสถานศึกษา

ของเอกชนเพิ่มข้ึน สถานศึกษาโดยเอกชนเพิ่มจาํนวนข้ึนอย่างมากโดยเฉพาะในระดับอนุบาล 

สถานฝึกวิชาชีพและระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาเอกชนเหล่าน้ีมีรายไดจ้ากค่าเล่าเรียนของ

นกัเรียนโดยตรง 

 ประการท่ีสาม ได้มีการปรับนโยบายท่ีอนุญาตให้สถานศึกษาเอกชนสามารถเก็บ

ค่าเล่าเรียนไดเ้อง แมจ้ะอยูใ่นการควบคุมอยา่งเขม้งวดโดยรัฐ แต่สถานศึกษาเอกชนสามารถเรียก

เกบ็ค่าบริการอ่ืนๆไดด้ว้ย 

 ระดับอุดมศึกษา    ระบบการอุดมศึกษาในเวียดนามคลา้ยคลึงกบัระบบของอดีตประเทศ

โซเวียตรัสเซีย ซ่ึงมีสถาบนัการศึกษาเฉพาะทางเป็นจาํนวนมาก ในหลากหลายสาขาความรู้ ไม่ค่อย

มีการเช่ือมโยงระหว่างการวิจยักบัการเรียนการสอน ระบบน้ีเป็นผลมาจากยุคท่ีการศึกษายงัถูก

ควบคุมโดยส่วนกลาง ซ่ึงสถาบนัการศึกษาจะถูกแบ่งออกตามภาคส่วนต่างๆของระบบเศรษฐกิจ 

โดยมีสถาบนัเฉพาะทางท่ีหลากหลายต่างๆข้ึนตรงต่อกระทรวงท่ีรับผิดชอบ และเม่ือนกัศึกษา

สาํเร็จการศึกษา กจ็ะไดรั้บมอบหมายใหท้าํงาน จึงเป็นระบบท่ีรับประกนัการจา้งงาน แต่ระบบน้ีถูก

ยกเลิกไปเพื่อปรับใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของตลาด และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ

ทางการศึกษา ในตน้ทศวรรษ 1990 มีสถาบนัอุดมศึกษาเกิดข้ึนมากมายจาก 120 แห่งในตน้ทศวรรษ 

เป็น 157 แห่งในปี1998 ทั้ง ๆ ท่ีมีไดมี้การรวมสถานศึกษาหลายๆแห่งเขา้ไวด้ว้ยกนัใหเ้ป็นสถาบนั

แบบสหสาขาวิชามหาวิทยาลยัในเวียดนามแบ่งออกเป็น 3 ประเภท สองประเภทแรกเป็นการเรียน

การสอนแบบปิด คือ มีการเขา้หอ้งเรียนตามปกติ ประกอบดว้ย 1) มหาวิทยาลยัท่ีเนน้วิชาเฉพาะ 

เช่นเศรษฐศาสตร์ ศิลปะ วิศวกรรมและกฎหมาย 2) มหาวิทยาลยัแบบสหสาขาวิชา เป็น

มหาวิทยาลยัที่ตั้งข้ึนใหม่ 5 แห่งซ่ึงเป็นทั้งมหาวิทยาลยัระดบัชาติและระดบัทอ้งถิ่น ส่วน

มหาวิทยาลยัซ่ึงเพิ่งเปิดใหม่ในเวียดนามเป็นมหาวิทยาลยัเปิด ทั้งท่ีฮานอยและโฮจิมินห์ หลงัจากท่ี

มหาวิทยาลยัเปิดไดเ้พียง 1 ปี ในปี 1995 มีจาํนวนนกัศึกษาถึง 52,583 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 7 

ของนกัศึกษาเวียดนามทั้งหมดในปี 1998 มีสถาบนัระดบัอุดมศึกษา 157 แห่ง 78 แห่งสอนในระดบั

ปริญญาตรี(10 แห่งเป็นมหาวิทยาลยัเอกชน) จาํนวนน้ีรวมถึง 69 วิทยาลยั (ยกเวน้วิทยาลยัในกาํกบั

ของกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ) วิทยาลยัประกอบดว้ยวิทยาลยัครู 45 แห่ง 

นอกนั้นเป็นวิทยาลยัสายอาชีวะ เช่น เกษตร ศิลปะ การธนาคาร 
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 เวียดนามไดจ้ดัการปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานทางการศึกษามาตั้งแต่ปี 1987 ใน

ปัจจุบนักระทรวงท่ีรับผดิชอบดูการศึกษาแห่งชาติคือ กระทรวงการศึกษาและการอบรม (Ministry 

of Education and Training : MOET)  ความรับผดิชอบโดยตรงของกระทรวง MOET คือการกาํกบั

ดูแลและวางแผนระบบการศึกษาของเวียดนาม รวมถึงการพฒันาหลกัสูตรและจดัหาอุปกรณ์

การศึกษา นอกจากน้ีกระทรวง MOET ยงัตอ้งร่วมมือกบัสาํนกังานรัฐบาล (The Office of the 

Government) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสาํนกันายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลงั และกระทรวงการ

วางแผนและการลงทุน ในการวางแผนการศึกษาในภาพกวา้งซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบังบประมาณ 

น่าสังเกตว่าในระดบัอุดมศึกษาและการศึกษาสายอาชีพ (ยกเวน้ในมหาวิทยาลยั) รัฐบาลทอ้งถ่ิน

ตอ้งมีความรับผิดชอบกาํกบัดูแลในระดบัใกลเ้คียงกบัหนา้ท่ีของรัฐบาลกลาง แต่เน่ืองจากยงัขาด

ระบบกฎหมายรองรับ ทาํให้สถาบนัการศึกษาเหล่านั้นตอ้งพึ่งพิงต่อ MOET ซ่ึงทาํให้

สถาบนัการศึกษาเหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานในทอ้งถ่ิน อีก

ประการหน่ึงคือ ขณะน้ีเวียดนามมีสถานศึกษาเอกชนเพิ่มข้ึนมาก แต่กระทรวง MOET ไม่ใช่

หน่วยงานที่จะสามารถกาํกบัดูแลมาตรฐานของสถาบนัการศึกษาเอกชน น่ีเป็นจุดท่ีกระทรวง 

MOET  กาํลงัพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 

 ประเทศเวียดนามไดมี้ความพยายามจดัการศึกษาเพ่ือคนทัว่ไป (Education for All) 

โดยเฉพาะกบัผูด้อ้ยโอกาสเช่น ชาวเขาท่ีอยู่ห่างไกล โดยให้สิทธิพิเศษแก่คนเหล่าน้ี เช่น ให้

ทุนการศึกษา และใชเ้กณฑก์ารพิจารณารับเขา้ท่ีต ํ่ากว่าชาวเมือง เพื่อใหไ้ดเ้ขา้มาศึกษาในเมืองซ่ึงมี

โอกาสทางการศึกษาดีกว่า   อยา่งไรก็ตาม ผลของการปฏิรูปการศึกษาจะดีหรือไม่ตอ้งแลว้แต่การ

มองของแต่ละคน เพราะการปล่อยให้มีการจดัการศึกษาของเอกชนมากข้ึน หรืออนุญาตให้มีการ

เกบ็ค่าเล่าเรียน เป็นการช่วยใหก้ารศึกษาโดยรวมไดรั้บการพฒันา แมว้่าอาจก่อใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้า 

ทางการศึกษามากข้ึน34 

 การบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศเวยีดนาม 

 เวียดนาม เป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันาท่ีมีทิศทางแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้ งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยา่งมากเม่ือเปรียบเทียบประเทศในภูมิภาคเดียวกนัหลงัจากท่ีมีการเปิด

ประเทศเพื่อรับความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่ิงสาํคญัในการปฏิรูปประเทศ

ของเวียดนามคือ การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีศกัยภาพ มุ่งเนน้การพฒันาทุนมนุษยเ์พื่อแข่งขนั

                                                        

 34สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549),  242-250. 
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กบัประเทศเพื่อนบา้น  การจดัการศึกษาของเวียดนามจึงมีแนวโนม้หรือทิศทางท่ีเป็นบวกแก่ประชาชน

ในประเทศ ซ่ึงท่ีผา่นมานั้น เน่ืองจากมีประชากรจาํนวนมาก และอยูใ่นช่วงหลงัสงคราม ทาํใหต้อ้ง

หันกลบัมามุ่งมัน่ปฏิรูปประเทศ การศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาประเทศ ซ่ึงปัญหา

ด้านการจัดการศึกษาของเวียดนามนั้ น ยงัพบกับปัญหามากมายหลายประการด้วยกัน  ดังท่ี 

ศาสตราจารย ์Dr.Nguyen Thien Nham รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและการอบรม กล่าวถึง

ปัญหาของระบบการศึกษาเวียดนามประชุมในการประชุม Vietnam Economic Forum ณ กรุงโฮจิมินห์  

คือ 1) คุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมในเวียดนามยงัตํ่าและมีปัญหา เกิดภาวะขาดแคลนใน

หลายสาขา เช่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กฎหมายระหว่างประเทศ การจดัการธุรกิจ การพาณิชย ์

เป็นตน้ 2) สัดส่วนของแรงงานท่ีไดรั้บการฝึกฝนเป็นอยา่งดีมีตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของกาํลงัแรงงาน

ทั้งหมด นัน่หมายถึงว่าแรงงานท่ีเขา้สู่ตลาดแรงงานมากกว่า ร้อยละ 70 มีการฝึกฝนมาไม่ตรงกบั

งานท่ีทาํ และ 3) ปัญหาท่ีทา้ทายของการศึกษาคือการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมให้

ทดัเทียมมาตรฐานสากล และในขณะเดียวกนัตอ้งเร่งเพิ่มจาํนวนผูฝึ้กอบรมดา้นวิชาชีพ ใหก้บัสังคม 

และไดเ้สนอทางออกในการแกปั้ญหาซ่ึงเปรียบเสมือนการวางกลยทุธ์เพื่อใหบ้รรลุภารกิจขา้งตน้ไว้

ดงัน้ี 

 กลยุทธ์ที่ 1 การกาํหนดเกณฑใ์หม่ของมาตรฐานความรู้ ความชาํนาญ และการปฏิบติัการ

ของการศึกษาทัว่ไปและอาชีวศึกษา 

1. จดัทาํประกาศดา้นมาตรฐานหลกัสูตรสาํคญัการศึกษาทัว่ไป 

2. ให้ความสําคญักบัเกณฑ์ดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ มีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ นาํความรู้ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็นประโยชน์ มีความรู้เก่ียวกบัการ

คน้หาและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 

3. ให้ความสําคญักบัค่านิยมวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีเป็นรากฐานของการพฒันาบุคคลและ

ชาติอย่างย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ความรักชาติ ให้ความสําคญักบัครอบครัว ให้ความเคารพพ่อ-แม่ ให้ความ

ร่วมมือซ่ึงกนัและกนั 

4. ให้ความสําคญักบัการฝึกอบรมและประยุกต์ใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนและการทาํงาน 

 กลยุทธ์ที ่ 2 การเร่งรัดพฒันาทีมบริหารและทีมสอนโดยอยูบ่นพ้ืนฐานของกฎเกณฑใ์หม่

สาํหรับช่วงเวลาหลงั ค.ศ.2010 

1. ประยกุตโ์ครงการฝึกอบรมและปรับปรุงวิธีการฝึกอบรมใหม่สาํหรับครู 1 ลา้นคนทัว่

ประเทศในช่วงเวลาระหวา่ง ค.ศ.2007-2010 
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2. สนบัสนุนการโครงการผลิต Ph.D จาํนวน 20,000 คน ผูซ่ึ้งจะตอ้งมาทาํหนา้ท่ีสอน

หนงัสือใน มหาวิทยาลยั และสถาบนัขั้นอุดมศึกษา ในช่วง 2007-2020 ในจาํนวนน้ี 10,000 คนจะ

เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

3. สร้างเสริมศกัยภาพใหก้บัผูน้าํของโรงเรียนดา้นการศึกษาทัว่ไป จาํนวน 35,000 โรงเรียน

ทัว่ประเทศ และมหาวิทยาลยั 350 แห่ง โดยใชห้ลกัสูตรมาตรฐานดา้นการจดัการดา้นการศึกษาใน

ระหวา่ง ค.ศ.2007-2010 

4. เพิ่มเงินเดือน และปรับปรุงสภาพการทาํงานให้กบัครู/อาจารยท์ั้งระบบ ในระหว่าง 

ค.ศ.2007-2010 

 กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดพฒันาการศึกษาและฝึกอบรมใหเ้กิดผลโดยคาํนึงถึงความตอ้งการของ 

สงัคม 

1. โครงการสิบปี (2008-2018) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของความสามารถดา้นภาษาองักฤษ

ของชาวเวียดนาม โดยความร่วมมือกบั นิวซีแลนด ์ออสเตรเลีย องักฤษ และแคนาดา 

2. จึงตั้งศูนยพ์ยากรณ์อุปสงคต่์อทรัพยากรมนุษย ์ในกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม

ใน ค.ศ.2007 

3. จดัการศึกษาและฝึกอบรมตามความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือ

ในลกัษณะไตรภาคี ระหวา่งสถาบนัการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีอุปสงคต์่อทรัพยากรมนุษยแ์ละ

หน่วยงานภาครัฐ 

4. ในเมืองหรือจงัหวดัท่ีมีเขตอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาฯ และกระทรวงแรงงาน และ

คณะกรรมการบริหารเขต จะร่วมมือกนัจดัตั้งศูนยจ์ดัหาทรัพยากรมนุษย ์ให้กบัภาคอุตสาหกรรม

อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. ร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศเพ่ือพฒันาโครงการฝึกอบรมท่ีเป็นมาตรฐาน 

สากล 

6. กระตุน้ให้มหาวิทยาลยัเอกชนและสถาบนัฝึกวิชาชีพจากต่างประเทศให้ลงทุนดา้น

การศึกษาดว้ยการเปิดสาขาในเวียดนาม 

7. เร่ิมทาํการรับรองคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัและเผยแพร่ผลการจดัลาํดบั 

ใน ค.ศ.2007 

 กลยุทธ์ที ่4 ปฏิรูปกลไกดา้นการเงินเพื่อการศึกษา 

1. มหาวิทยาลยัของรัฐบาลควรปรับเพิ่มค่าเล่าเรียน ปัจจุบนัตน้ทุนดา้นการศึกษาระดบั 

อุดมศึกษาของเวียดนาม ปัจจุบนัประมาณ US.$ 300-500/ปี 
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2. กาํหนดนโยบายท่ีให้การสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาท่ียากจนและให้ส่ิงจูงใจแก่

นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนยอดเยีย่ม 

3. กระตุน้ใหมี้การจดัตั้ง โรงเรียน สถาบนัฝึกอบรม ตลอดจนมหาวิทยาลยัของภาคเอกชน 

4. กระตุน้ใหมี้การลงทุนจากต่างประเทศดา้นการศึกษาและฝึกอบรม 

 ในการจดัการศึกษาแก่ประชาชนในประเทศนั้น  สถานศึกษามีบทบาทสาํคญัในการจดั

การศึกษา โรงเรียน Le Quy Dong High School เป็นโรงเรียนเก่าแก่ของนครโฮจิมินห์ก่อตั้งมากว่า 

120 ปี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ปัจจุบนัมีนกัเรียน 1,400 คนครู 120 คน และไดรั้บ

แต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเวียดนามใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีพฒันารูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบ

ใหม่ คือ จากเดิมครูจะอธิบายให้นกัเรียนฟังอยา่งเดียว แต่เปล่ียนเป็นก่อนเขา้เรียนในวิชานั้น ๆ จะ

ให้นักเรียนจบักลุ่มศึกษาบทเรียนแลว้มาพูดหน้าชั้นเรียนให้ครูและเพื่อน ฟัง ซ่ึงการปรับเปล่ียน

รูปแบบการเรียนการสอนได้ส่งผลให้เด็กมีความเขา้ใจในบท เรียนและกลา้คิด กลา้ทาํมากข้ึน

นอกจากน้ีการเรียนการสอนทุกวิชาของท่ีน่ียงัใชภ้าษาองักฤษเป็น ส่ือในการสอนทั้งหมดซ่ึงผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาท่ีเห็นชดัเจนท่ีสุดก็คือ นกัเรียนของท่ีน่ีสามารถสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา

ไดถึ้งร้อยละ 85  นอกจากน้ี โรงเรียน Le Hong Phong High School for the gifted ซ่ึงเป็นโรงเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเช่นกนัก่อตั้งมาแลว้ 83 ปี โดยเป็นอีกหน่ึงโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงและ

คุณภาพสูงติด 1 ใน 3 ของนครโฮจิมินห์ มีนกัเรียน 1,758 คน ครู 142 คน จดัการเรียนการสอนโดย

ใชภ้าษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศส โดยทางโรงเรียนจะให้ความสาํคญัในการแลกเปล่ียนประสบการณ์

ความรู้กบันกัเรียน จากประเทศอ่ืน ๆ ทาํให้สถิติของนกัเรียนท่ีน่ีมีความเก่งในระดบัชาติถึงร้อยละ 

43 ในขณะเดียวกนันกัเรียนจากโรงเรียนแห่งน้ีกส็ามารถสอบเขา้มหาวิทยาลยัไดถึ้ง ร้อยละ 90 

 การจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

 ประเทศเวียดนามยงัไม่มีการบริหารจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีชดัเจน เหมือน 

สิงคโปร์ และ ไทย   ยงัไม่มีสถาบนัภาษาองักฤษแยกหน่วยงานออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการจะ

ใชรู้ปแบบการบริหารจดัการโดย กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม (Vietnam Ministry of 

Education and Training) ภายใตก้ารร่วมมือกบั มหาวิทยาลยั  7  แห่ง   การเรียนการสอน

ภาษาองักฤษในเวียดนามไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนอยา่งจริงจงั ใน 1986  เน่ืองจากรัฐบาล

ของเวียดนามในขณะนั้นไดเ้ร่ิมมีนโยบายเปิดประเทศ โดยการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยรวมท่ีรู้จกักนั

เป็น Đổi MOI  การเจริญเติบโตของธุรกิจและธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศและจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน

ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ ทาํให้ภาษาองักฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศภาษาแรกท่ีมีการสอนในสถานศึกษาของประเทศเวียดนาม ถือเป็นเง่ือนไขหน่ึง

ในหกของการสอบวดัผลระดบัชาติของนักเรียนท่ีตอ้งการสอบผ่าน และเป็นวิชาบงัคบัสาํหรับ
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นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เวียดนามจดัใหมี้

การเรียนการสอนทั้งในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาอุดมศึกษา    และระดบับณัฑิตศึกษาจุดมุ่งหมาย

ของการเรียนการสอนภาษาองักฤษของเวียดนาม (ELT) ท่ีระดบัการศึกษาทัว่ไปแสดงในหลกัสูตร

ใหม่มีดงัน้ี 

1. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารทั้งดา้นการฟัง การพูด  

การอ่าน  และการเขียน  และสามารถท่ีจะอ่านหนงัสือเรียน และใชพ้จนานุกรม 

2. เพื่อใหเ้ขา้ใจภาษาองักฤษพื้นฐานดา้นการออกเสียงและไวยากรณ์  และสามารถรู้คาํศพัท์

ภาษาองักฤษอยา่งตํ่าสุด ประมาณ 2,500 รายการคาํศพัท ์

3. เพื่อให้บรรลุระดบัหน่ึงของความเขา้ใจในวฒันธรรมภาษาองักฤษและอเมริกนัท่ีจะ

กลายเป็นการตระหนกัถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมเพ่ือท่ีจะสามารถเป็นผูท่ี้ส่ือสารไดดี้ เพ่ือบ่ง

บอกให้รู้ถึงโลกของประชาชนชาวเวียดนามประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของชาวเวียดนาม และ

เพื่อสร้างความภาคภูมิใจเวียดนาม ภาษาและวฒันธรรมของเวียดนาม 

 ปัญหาการเรียนการสอนภาษาองักฤษในเวียดนามสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. ปัญหาดา้นความตอ้งการเรียนภาษาองักฤษมีจาํนวนมากขณะท่ี การจดัการเรียนการสอน

ไม่มีความพร้อม ทั้งน้ี เน่ืองจากเวียดนามมีประชากรประมาณ 85 ลา้นคน มีประชากรจาํนวนมากท่ี

ตอ้งการเรียนภาษาองักฤษ แต่ครูผูส้อนมีไม่เพียงพอ และครูท่ีสอนกไ็ม่ใช่เจา้ของภาษา  

2. การเขียนตาํราเรียนและการฝึกอบรมครูผูส้อนเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้หลกัสูตร

การสอนประสบผลสาํเร็จ  ซ่ึงปัจจุบนัน้ี การเขียนตาํราเรียนนั้นประสบความสาํเร็จดี แต่มีปัญหาหลกั

คือ การฝึกอบรมครูใหมี้ศกัยภาพในการสอนภาษาองักฤษนั้นตอ้งใชเ้วลานานจึงจะทาํใหมี้ศกัยภาพ 

ตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีศกัยภาพและทรัพยากรในการฝึกอบรม  

3. แมว้่าภาษาองักฤษจะมีความสําคญัในบริบทของยุคบูรณาการและโลกาภิวตัน์ 

เน่ืองจากคุณภาพการเรียนการสอนท่ียงัตํ่า  การสอนภาษาองักฤษยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ท่ีจะทาํให้ประชาชนพดูภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก 1)ครูภาษาองักฤษส่วนใหญ่

ท่ีสอนในระดับประถมศึกษาและตํ่ากว่ามธัยมศึกษายงัไม่มีคุณภาพ 2) ครูส่วนใหญ่ไม่มีโอกาส

ศึกษาในประเทศท่ีมีการส่ือสารภาษาองักฤษ และ 3) ครูส่วนใหญ่ไม่ไดส่ื้อสารดว้ยภาษาองักฤษ

และไม่สามารถท่ีจะสอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง   

4. มีขอ้จาํกดัดา้นหอ้งเรียนท่ียงัไม่เพียงพอ  วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจาํกดั  จาํนวน

นกัเรียนต่อหอ้งท่ีมีมากเกินไปถึง 50-60 คนต่อหอ้ง เป็นตน้   

5. แมว้่ากระทรวงการศึกษาและการอบรมของเวียดนามเน้นการพฒันาทกัษะการส่ือสาร   

ในทางปฏิบติัน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นแทบจะในระดบัหอ้งเรียนท่ีเนน้อยูใ่นการพฒันาของคาํศพัทท่ี์เขา้ใจ
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ในการอ่านและโครงสร้างรูปแบบ  วตัถุประสงคห์ลงัจากการส้ินสุดของการเรียนก็เพื่อสอบเขา้

มหาวิทยาลยั โปรแกรมการฝึกอบรมครูคนใหม่  เป็นตน้ เนน้ความสาํคญักบัการส่ือสาร ในระหว่าง

การฝึกอบรมหลกัสูตร ครูเวียดนามแสดงความสนใจในวิธีการใหม่ แต่หลงัจากท่ีพวกเขากลบัมา

จากหลกัสูตรเหล่านั้นพวกเขายงัคงการเรียนการสอนในวิธีการท่ีเก่า  

6. มีความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างการทดสอบกบัการสอนในการสอนภาษาองักฤษ 

เคร่ืองมือทดสอบเหมาะสําหรับการวดัความรู้และทกัษะภาษาองักฤษสําหรับนักเรียนท่ีเรียนอยู่ท่ี

องักฤษ หรืออเมริกา หรือในประเทศท่ีมีการพดูภาษาองักฤษ และ 

7. ความจริงท่ีวา่ภาษาองักฤษไดถู้กนาํเขา้ไปในโรงเรียนประถมศึกษาในเวียดนามทาํให้

บางคนแสดงความกงัวลของพวกเขาเก่ียวกบัผลกระทบเชิงลบว่าภาษาองักฤษเบ้ืองตน้นั้นมีการ

นาํเสนอเอกลกัษณ์ประจาํชาติดว้ย35  

 

การจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย 

 ข้อมูลพืน้ฐานประเทศไทย 

 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  ประเทศไทยตั้งอยูใ่นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ระหว่างเส้น

ละติจูดท่ี 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ กบั 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นลองจิจูดท่ี 97 องศา 

22 ลิปดาตะวนัออก กบั 105 องศา 37 ลิปดาตะวนัออก มีพรมแดนทางทิศตะวนัออกติดสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัร กมัพชูา ทิศใตติ้ดอ่าวไทยและมาเลเซีย ทิศตะวนัตก

ติดทะเลอนัดามนัและสหภาพพม่า ทิศเหนือติดสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  

 ขนาดพืน้ที่  ประเทศไทยมีเน้ือท่ี 513,000 ตารางกิโลเมตร หากดูตามแผนท่ีจะพบว่ามี

รูปร่างเหมือนขวานโบราณ ตามการแบ่งขนาดของประเทศทางภูมิศาสตร์การเมือง ไทยจดัเป็น

ประเทศขนาดใหญ่อนัดบัท่ี 3 ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 51 ของโลก 

โดยมีพรมแดนทางทิศตะวนัออกติดกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราช อาณาจกัร

กมัพชูา ทิศใตติ้ดกบัอ่าวไทยและมาเลเซีย ทิศตะวนัตกติดกบัทะเลอนัดามนัและสหภาพพม่า และ

ทิศเหนือติดกบัสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่นํ้ าโขงกั้นระหว่าง 

เขตแดนเป็นบางช่วง  

                                                        

 35 HOANG  Van Van, The Current Situation and Issues of the Teaching of English in 

Vietnam, accessed June  10, 2009,  available from http://recube.ritsumei.ac.jp/bitstream/10367/ 

4129/ 1/LCS_22_1pp7-18_HOANG.pdf 
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 ข้อมูลจํานวนประชากรของไทย ณ ปัจจุบัน   ตวัเลขจาํนวนประชากรไทย ล่าสุดเม่ือ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เบด็เสร็จแลว้มีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 64,076,033 คน ในจาํนวนน้ีมีผูห้ญิง

มากกวา่ผูช้ายถึง 1,017,737 คน 

  การเมืองการปกครอง  เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์

จนกระทัง่วนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรไดท้าํการเปล่ียนแปลงการปกครอง ปัจจุบนั

ประเทศไทยปกครองดว้ยระบอบราชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ โดยแบ่งอาํนาจเป็นสามฝ่าย ไดแ้ก่

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั และ ฝ่ายตุลาการ โดยฝ่ายบริหารจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ

รัฐบาลซ่ึงมากจากการแต่งตั้ง ฝ่ายนิติบญัญติั ไดแ้ก่ สภานิติบญัญติัแห่งชาติซ่ึงมาจากการแต่งตั้ง 

และฝ่ายตุลาการ คือ ศาลยติุธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองซ่ึงมาจากการปฏิรูปทางเมืองจึง

เกิดศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ  ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขของประเทศ   มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหนา้คณะรัฐบาล ประเทศไทยมี

การจดัระเบียบการปกครองภายในประเทศอยา่งเป็นระบบ มาชา้นานแลว้ ซ่ึงยงัผลใหป้ระเทศไทยมี

ความเป็นปึกแผน่และสามารถรักษาเอกราชมาไดจ้นถึงทุกวนัน้ี การปกครองของไทยไดป้รับและ

เปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมกบักาลสมยั และเป็นไปตามความตอ้งการของประเทศชาติเสมอมา ทาํให้

วิธีดาํเนินการปกครองแต่ละสมยัแตกต่างกนัไป0  

 เขตการปกครอง    ประเทศไทยแบ่งเขตการบริหารออกเป็นราชการส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่

จงัหวดั 77 จงัหวดั นอกจากนั้นยงัมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เมือง

พทัยา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ส่วนสุขาภิบาลนั้นถูก

ยกเลิกไปในปีพ.ศ.2542 

  ภูมิประเทศ   ประกอบดว้ย เทือกเขา ป่าไม ้เนินเขา ท่ีราบสูง ท่ีราบหุบเขา ท่ีราบลุ่ม

บริเวณแม่นํ้าใหญ่หลายสาย ทะเล ชายหาด และแก่งต่าง ๆ  

 ภูมิอากาศ ภูมิอากาศของไทยเป็นเขตร้อนช้ืน มี 3 ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือน

กุมภาพนัธ์ – เมษายน และมีฝนตกในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ส่วนฤดูหนาวจะเร่ิมเดือน

พฤศจิกายน –  มกราคม พื้นท่ีทั้งหมดอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม คือ มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้

จากแถบมหาสมุทรอินเดียในฤดูฝน และมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใตใ้นฤดูหนาว

อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี ประมาณ 18 – 34 องศาเซลเซียส 

 เศรษฐกจิหลกัของประเทศ  เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การบริการ และ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นเศรษฐกิจหลกัที่ทาํรายไดใ้ห้กบัคนในประเทศ โดยภาพรวมทาง

เศรษฐกิจอา้งอิงเม่ือ พ.ศ. 2546 มี GDP 5,930.4 พนัลา้นบาท ส่งออกมูลค่า 78.1 พนัลา้นเหรียญ

สหรัฐ ในขณะท่ีนาํเขา้ 74.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
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 การเกษตรในดา้นเกษตรกรรม ขา้ว ถือเป็น   ผลผลิตท่ีสาํคญัท่ีสุด พืชผลทางการเกษตร

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ยางพารา ผกัและผลไมต่้างๆ มีการเพาะเล้ียงปศุสัตวเ์ช่น ววั สุกร เป็ด ไก่ สัตวน์ํ้ าทั้งปลา 

นํ้าจืด ปลานํ้าเคม็ในกระชงั นากุง้ เล้ียงหอย รวมถึงการประมงทางทะเล 

  อุตสาหกรรมท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ส่ิงทอ อิเลก็ทรอนิกส์ 

รถยนต ์ส่วนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัเช่น ดีบุก ก๊าซธรรมชาติ จากขอ้มูลปี พ.ศ. 2547 มีการผลิต

ส่ิงทอมูลค่า 211.4 พนัลา้นบาท แผงวงจรรวม 196.4 พนัลา้นบาท อาหารทะเลกระป๋อง 36.5 

พนัลา้นบาท สบัปะรดกระป๋อง 11.1 พนัลา้นบาท รถยนตส่์วนบุคคล 2.99 แสนคนั รถบรรทุก 

กระบะ และอ่ืนๆ รวม 6.28 แสนคนั จกัรยานยนต ์2.28 ลา้นคนั ดีบุก 694 ตนั ก๊าซธรรมชาติ 789 

พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุต นํ้ ามนัดิบ 31.1 ลา้นบาร์เรล  

 ศาสนา ประเทศไทย มีศาสนาพทุธเป็นศาสนาประจาํชาติ คนไทยสามารถนบัถือศาสนา

ต่าง ๆ กนัได ้แต่มีผูน้บัถือศาสนาพุทธกว่าร้อยละ 90 คนไทยยงันบัถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ์

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และซิกซ์ เป็นตน้ รัฐธรรมนูญของไทยและกฎหมายอ่ืน ๆ ใหค้วามคุม้ครอง

ในเร่ืองการนบัถือศาสนาเป็นอนัดี ไม่ไดบ้งัคบัให้ประชาชนชาวไทยนบัถือศาสนาใดศาสนาหน่ึง 

เป็นการเฉพาะ โดยถือว่าบุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการนบัถือศาสนานิกายของศาสนา แมศ้าสนาต่าง ๆ 

จะมีแนวทางปฏิบติัและรายละเอียดบางประการท่ีแตกต่างกนัแต่ก็มีหลกัเดียวกนัคือต่างมุ่งสอนให้

ทุกคนประกอบความดี ละเวน้ความชัว่ ทั้งน้ีเพื่อความเจริญของบุคคลในทางร่างกาย และจิตใจ อนั

จะนาํสนัติสุขมาสู่สงัคมส่วนรวม  

 การศึกษาในทางกฎหมาย รัฐบาลจะตอ้งจดัการศึกษาใหข้ั้นพื้นฐานสิบสองปี แต่การศึกษา

ขั้นบงัคบัของประเทศไทยในปัจจุบนัคือเกา้ปี บุคคลทัว่ไปจะเร่ิมจากระดบัชั้นอนุบาล เป็นการ

เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนตามหลกัสูตรพ้ืนฐาน ต่อเน่ืองด้วยระดับประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษาตอนตน้ หลงัจากจบการศึกษาระดบัมธัยมตน้ สามารถเลือกไดร้ะหว่างศึกษาต่อ

สายสามญั ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเพื่อศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั หรือเลือกศึกษาต่อ

สายวิชาชีพ ในวิทยาลยัเทคนิค หรือพาณิชยการ หรือเลือกศึกษาต่อในสถาบนัทางทหารหรือตาํรวจ

โรงเรียนและมหาวิทยาลยัในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัไดแ้ก่ โรงเรียนรัฐบาล และ

โรงเรียนเอกชน และ มหาวิทยาลยัรัฐบาล และมหาวิทยาลยัเอกชน โดยโรงเรียนรัฐบาลและ

มหาวิทยาลยัรัฐบาล จะเสียค่าเล่าเรียนนอ้ยกวา่ โรงเรียนเอกชนและมหาวิทยาลยัเอกชน 

 ภาษา ภาษาไทยมาตรฐาน หรือภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯ เป็นภาษาราชการในประเทศไทย 

โดยเร่ิมเคร่งครัดจริงจงัในสมยัรัชกาลท่ี 5  เม่ือกาํหนดใหโ้รงเรียนต่างๆ สอนหนงัสือดว้ยภาษาไทย

มาตรฐาน และพูดภาษาไทยมาตรฐานในโรงเรียน ขณะท่ีแต่ละภาคของประเทศไทย ภาษาไทยมี
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การแบ่งแยกออกไปตามสาํเนียงต่างๆ ไดแ้ก่ ภาษาไทยกลาง ภาษาอีสาน ภาษาไทยถ่ินเหนือ ภาษา

ใต ้ส่วนภาษาอ่ืนท่ีมีใชม้ากไดแ้ก่ภาษามาเลย ์ภาษาเขมรสูง และภาษาจีนแตจ๋ิ้ว เป็นตน้ 

 ศิลปะและวฒันธรรม  จิตรกรรม งานจิตรกรรมไทยนบัวา่เป็นงานศิลปะชั้นสูง ไดรั้บ

การสืบทอดมาชา้นาน มกัปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงัตามวดัวาอารามรวมทั้งในสมุดข่อย

โบราณ งานจิตรกรรมไทยยงัเก่ียวขอ้งกบังานศิลปะแขนงอ่ืนๆ เช่น งานลงรักปิดทอง ภาพวาด

เป็นตน้  

 ประติมากรรม  เดิมนั้นช่างไทยทาํงานประติมากรรมเฉพาะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระพุทธรูป 

เทวรูป โดยมีสกุลช่างต่างๆ นบัตั้งแต่ก่อนสมยัสุโขทยั เรียกว่า สกุลช่างเชียงแสน สกุลช่างสุโขทยั 

อยุธยา และกระทัง่รัตนโกสินทร์ โดยใชท้องสําริดเป็นวสัดุหลกัในงานประติมากรรม เน่ืองจาก

สามารถแกะแบบดว้ยข้ีผึ้งและตกแต่งได ้แลว้จึงนาํไปหล่อโลหะ เม่ือเทียบกบัประติมากรรมศิลาใน

ยคุก่อนนั้น งานสาํริดนบัวา่อ่อนชอ้ยงดงามกวา่มาก  

 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทยมีปรากฏให้เห็นในชั้นหลงั เน่ืองจากงานสถาปัตยกรรม

ส่วนใหญ่ชาํ รุดทรุดโทรมได้ง่าย โดยเฉพาะงานไม้ ไม่ปรากฏร่องรอยสมัยโบราณเลย 

สถาปัตยกรรมไทยมีให้เห็นอยู่ในรูปของบา้นเรือนไทย โบสถ ์วดั และปราสาทราชวงั ซ่ึงลว้นแต่

สร้างข้ึนใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศและการใชส้อยจริง  

 การจัดการศึกษาของประเทศไทย 

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาํหนดใหค้นไทยทุกคนมีสิทธิและ

โอกาสในการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีจากรัฐอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดย

ไม่เก็บค่าใชจ่้ายโดยรัฐตอ้งจดับริการเป็นพิเศษให้แก่ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส และผูมี้ความสามารถ

พิเศษ ทั้งน้ี มาตรา 8แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ กาํหนดให้การจดัการศึกษายึดหลกั

การศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ตลอดจนการพฒันา

สาระและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองสาํหรับรูปแบบการจดัการศึกษานั้น อาจจดัได ้3 

รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัซ่ึงสามารถเทียบ

โอนผลการเรียนรู้ได ้การศึกษาในระบบซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระดบัคือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

การศึกษาระดบัอุดมศึกษานั้น สามารถจดัไดใ้นสถานศึกษาที่มีลกัษณะหลากหลาย ทั้งใน

สถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งในสถานประกอบการหน่วยงานอ่ืนของรัฐอาจจดัการศึกษา

เฉพาะทางได ้ ทั้งน้ี มาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ กาํหนดใหมี้การศึกษาภาค

บงัคบัจาํนวน 9 ปี โดยใหเ้ด็กซ่ึงมีอายยุา่งเขา้ปีท่ีเจด็ เขา้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายยุา่ง

เขา้ปีท่ีสิบหก เวน้แต่สอบไดช้ั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษาภาคบงัคบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

หมวด 4 ว่าดว้ยแนวทางการจดัการศึกษามีเจตนารมณ์ให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลกัให้
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ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด โดยเนน้ทั้ง

ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการความรู้ ดว้ยหลกัสูตรท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกบัวยัและศกัยภาพของผูเ้รียน มุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุล ทั้งดา้นความรู้ ความคิด 

ความสามารถ ความดีงาม และความรับผดิชอบต่อสงัคม มีหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน

สาํหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํหรับระดบัอุดมศึกษานั้นมีส่วนเนน้เพิ่มเติมดา้นการพฒันาวิชาการ 

วิชาชีพชั้นสูงและการคน้ควา้วิจยัเพื่อพฒันาความรู้และพฒันาสังคมทั้งน้ี ไดมี้การจดัทาํแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ตามบทบญัญติัท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ ในฐานะแผนยทุธศาสตร์ช้ีนาํในการจดัทาํและดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองแผนต่างๆ 

อยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้งกนัทั้งประเทศ ไดแ้ก่ แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพฒันาการ

อาชีวศึกษา แผนพฒันาการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนปฏิบติัการในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและใน

ระดบัสถานศึกษา ตามรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล โดย

กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละนโยบายเพื่อการดาํเนินการรองรับ ดงัน้ี 

1. การพฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุล มีแนวนโยบายเพื่อการดาํเนินการรองรับ คือ 

1.1 การพฒันาทุกคนใหมี้โอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้ 

1.2 การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อผูเ้รียน 

1.3 การปลูกฝังและสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะ

ท่ีพึงประสงค ์

1.4 การพฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเพิ่ม

สมรรถนะในการแข่งขนั 

2. การสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ แนวนโยบายเพ่ือการดาํเนินการ

รองรับคือ  ก) การพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติและ

คุณธรรมของคน  ข) การส่งเสริมการวิจยัและพฒันา และ ค) การสร้างสรรค ์ ประยกุตใ์ชแ้ละ

เผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้ 

3. การพฒันาสภาพแวดลอ้มของสงัคม โดยมีแนวนโยบายเพื่อการดาํเนินการรองรับ คือ 

ก)การส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคมและวฒันธรรม ข) การจาํกัด ลด ขจดัปัญหาทาง

โครงสร้างเพื่อความเป็นธรรมในสงัคม ค) การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา และ ง) การจดัระบบ

ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 

 วิสัยทัศน์ทางการศึกษา  คือ การจดัการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้ มี

คุณภาพ มีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง พฒันาเศรษฐกิจ พฒันาสังคมฐานความรู้ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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 ปรัชญาทางการศึกษา  คือ ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ การพฒันาคนอยา่งรอบดา้น

และสมดุล สร้างสงัคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ พฒันาสภาพแวดลอ้มของสงัคม 

 การศึกษาระดับปฐมวยั 

 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 และคู่มือการ

ใชห้ลกัสูตรเพื่อใหส้ถานศึกษา สถานเล้ียงดูเดก็ และศูนยเ์ดก็เลก็ใชเ้ป็นแนวทางจดัประสบการณ์ให้

เป็นแนวทางเดียวกนั 

 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอธัยาศยันั้น มีการประกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เป็นหลกัสูตร

แกนกลางนาํร่อง โดยเร่ิมใชใ้นทุกโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 โดยสถานศึกษาสามารถจดัทาํ

สาระการเรียนรู้ของตนเองได ้ ทั้งน้ี เป็นไปตามยทุธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาดา้นหลกัสูตรการ

เรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงกาํหนดยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความพร้อมและความเขา้ใจ

แก่ครูและผูบ้ริหาร นอกจากน้ียงัมีการเตรียมการดา้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสาํหรับผูพ้ิการทุก

ประเภททั้งในลกัษณะของหลกัสูตรลดระยะเวลาเรียนและหลกัสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ การจดัทาํ

แผนแม่บทระยะสั้นและระยะยาวสาํหรับปรับปรุงการเรียนการสอนผูมี้ความสามารถพิเศษ โดยใน

ระยะสั้นนั้น เนน้ลกัษณะการเรียนร่วมทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาเป็นแนวทางนาํร่อง 

พร้อมกบัการจดัทาํเอกสารคู่มือและส่ือเพ่ือการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนผูมี้

ความสามารถพิเศษในขณะเดียวกนั ไดมี้การปรับปรุงการการดาํเนินการให้สามารถเทียบโอนผล

การเรียนรู้ระหว่างกันระหว่างสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โดย

กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกประกาศกระทรวงเก่ียวกบัการประเมินเทียบระดบัและการเทียบโอน

ผลการเรียน ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาเฉพาะทาง โดยในส่วนแรกนั้นส่งผลให้สถานศึกษา

ต่างๆ ในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการปรับตวัใหส้อดรับการแนวทางใน

การเทียบระดบัและโอนผลการเรียนจากการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การศึกษาในระบบ ส่วนการ

จดัการศึกษาเฉพาะทางนั้น มีการประกาศใชก้ฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 

2547 

 ในส่วนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยันั้น มีการจดัทาํกลยทุธ์การ

จดัการความรู้และแหล่งเรียนรู้ พฒันาศูนยก์ารเรียนชุมชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พฒันาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จดัทาํขอ้เสนอนโยบาย แผนและหลกัสูตรการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัจดัการศึกษาต่อเน่ือง ทั้งน้ี อยูร่ะหว่างการยกร่างพระราชบญัญติัการศึกษา

นอกโรงเรียนเพื่อเอ้ือต่อแนวทางการจดัและการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนดงักล่าว 
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 การอาชีวศึกษา 

 สาํหรับการอาชีวศึกษา มีการดาํเนินการใน 3 ส่วน คือ 1) การปรับระบบการบริหารการ

อาชีวศึกษาในลกัษณะการกระจายอาํนาจการบริหารจัดการไปยงัสถาบนั  มีการใชท้รัพยากร

ร่วมกนั โดยการรวมกลุ่มวิทยาลยัในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจดัตั้งเป็นสถาบนั

การอาชีวศึกษา ทั้งน้ี อยู่ระหว่างการยกร่างพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษาเพื่อเอ้ือต่อแนวทาง

ดงักล่าว  2)ความพยายามในดา้นการฝึกอบรมเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยสามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เป็นคุณวุฒิ ตลอดจนการปรับค่านิยมในลกัษณ์เนน้

คุณค่าของการทาํงาน ทั้งน้ี อยู่ระหว่างการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องคก์ารมหาชน) เช่นกนั  3) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ดว้ยนโยบายเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ตอ้งการ

เรียนอาชีวศึกษาทุกคนเขา้เรียนไดโ้ดยไม่มีการสอบคดัเลือก     การปรับตวัขา้งตน้ดาํเนินควบคู่ไป

กบัการปฏิรูปหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยอาศยัการดาํเนินการ 3 ส่วนคือ 1) การ

ปรับหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนระดบั ปวช.และ ปวส. ใหเ้นน้การบูรณาการระหว่าง

ภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติั มีการปฏิบติัจริงในสถานประกอบการมากข้ึน โดยเร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา 

2546 2) การจดัทาํแผนและยทุธศาสตร์การผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาแบ่งเป็น 5 กลุ่ม

อาชีพเป้าหมาย คือ อาหาร การท่องเท่ียว ยานยนต ์ ส่ิงทอและอญัมณี และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในการจดัทาํหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอน 3) การจดัทาํ

มาตรฐานส่งเสริมการพฒันาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อปรับค่านิยมและ

เจตคติของสังคมใหเ้ห็นคุณค่าของการทาํงาน โดยเนน้การพฒันามาตรฐานวิชาชีพรองรับ 4 ภาค

การผลิตเบ้ืองตน้ คือ เคร่ืองประดบั อญัมณี การโรงแรม การคา้ปลีกและส่ิงทอ 

 การศึกษาขั้นอุดมศึกษา 

 นอกจากการส่งเสริมการศึกษาเฉพาะทาง และการดาํเนินการให้สามารถเทียบโอนผล

การเรียนรู้ระหว่างกนัไดด้งัเช่นการศึกษาระดบัขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงส่งผลให้ให้สถานศึกษาต่างๆ ใน

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการปรับตวัให้สอดรับการแนวทางในการเทียบระดบั

และโอนผลการเรียนจากการศึกษาแลว้ ระดบัอุดมศึกษายงัไดมี้การจดัทาํยทุธศาสตร์และแนวทาง 

การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย     การอาํนวยใหส้ถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการ 

ในลกัษณะสถาบนัในกาํกบัของรัฐ  การกาํหนดยุทธศาสตร์ด้านการผลิตกาํลงัคนและกระจาย

โอกาสอุดมศึกษาในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกับการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการ

สนบัสนุนของรัฐต่อการผลิตกาํลงัคนในสาขาท่ีขาดแคลนและจาํเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยี รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนการสอนให้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน

ในระดบัอุดมศึกษาการปรับระบบการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษา และการ



 94 

ปรับปรุงรูปแบบการจัดอุดมศึกษาให้มีลกัษณะยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อการพฒันาความรู้

เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการจดัตั้งวิทยาลยัชุมชน 17 แห่งในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาประจาํทอ้งถ่ิน 

 การผลติครูและสถาบันผลติครู 
 การปรับปรุงในส่วนน้ี แบ่งออกเป็นการกาํหนดนโยบายและแผนการผลิตครู การผลิต

ครูแนวใหม่หลกัสูตร 5 ปี การผลิตครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปคุณภาพ

คณาจารยใ์นสถาบนัผลิตครู การวิจยัและพฒันาเพื่อยกระดบัความเป็นเลิศทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานและประกนัคุณภาพสถาบนัผลิตครู โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ไดจ้ดัทาํกรอบแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา (พ.ศ. 2547-2556) การ

ปรับปรุงโครงการพฒันาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2548-2553) การจดัทาํโครงการ

ส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นโครงการ

ต่อเน่ืองระยะท่ี 2 (พ.ศ.2548-2549) ตลอดจนการจดัทาํกฎหมายปฏิรูประบบบริหารงานบุคคล 

ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 พระราชบญัญติั

เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

พระราชบญัญติัเงินเดือน และเงินประจาํตาํแหน่ง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญติั

ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547   นอกจากน้ียงัมีการพฒันามาตรฐาน

วิชาชีพและควบคุมการประกอบวิชาชีพ โดยการจดัตั้งองคก์รวิชาชีพครู การกาํหนดกรอบการ

พฒันาวิชาชีพครู การเตรียมการในการจดัทาํขอ้บงัคบัว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ ขอ้บงัคบัว่าดว้ย

จรรยาบรรณวิชาชีพ ขอ้บงัคบัคุรุสภาเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูขอ้บงัคบัว่าดว้ยการพฒันาและ

การส่งเสริมยกยอ่งวิชาชีพทางการศึกษา เป็นตน้ 

 ระบบการบริหารและการจดัการศึกษาในส่วนกลางนั้น   ตั้งแต่กลางปี 2546 เป็นตน้มา 

ไดมี้การปรับโครงสร้างระบบการบริหารการศึกษา ในลกัษณะการหลอมรวมหน่วยงานต่อไปน้ีคือ 

กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลยั และสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติในสงักดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี เขา้มาอยูด่ว้ยกนัเป็นกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงปรับบทบาทให้เป็นกระทรวง

อาํนวยการตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีกาํหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมและ

กาํกบัดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท รวมถึงการกาํหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน

การศึกษาสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โดยมีการปฏิรูปการจดัระเบียบบริหารราชการ ใหป้ระกอบดว้ย 4 องคก์รหลกั คือ 

1. สภาการศึกษา มีหนา้ท่ีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของแผนการศึกษาแห่งชาติ

นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา นโยบายและแผนในการสนบัสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา



 95 

ตลอดจนดาํเนินการประเมินผลการจดัการศึกษา และใหค้วามเห็นหรือคาํแนะนาํเก่ียวกบักฎหมาย

และกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

2. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ีเสนอนโยบาย แผนพฒันา มาตรฐานและ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. คณะกรรมการอาชีวศึกษา มีหนา้ท่ีเสนอนโยบาย แผนพฒันา มาตรฐานและหลกัสูตร

การอาชีวศึกษาทุกระดบัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

จดัการอาชีวศึกษา โดยคาํนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 

4. คณะกรรมการอุดมศึกษา มีหนา้ท่ีเสนอนโยบาย แผนพฒันา มาตรฐานและหลกัสูตร

การอุดมศึกษาทุกระดบัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

จดัการอุดมศึกษา โดยคาํนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดบั

ปริญญาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับกระจาย

อาํนาจการบริหารจดัการศึกษาไปยงัส่วนทอ้งถ่ินนั้น เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 175 เขต เป็นกลไกหลกั

ของการ ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัพื้นท่ี ตามทิศทางการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินโดย

อาศยัรูปแบบการบริหารท่ีมีสถานศึกษาเป็นฐาน ในการจดัการศึกษานั้น เน้นบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชน และการขยายบทบาทขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ อบต. และเทศบาลต่างๆ ในฐานะกลไกใหม่และกลไกหลกัในระยะยาวในหนุนเสริม

การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาของทอ้งถ่ินในแต่ละพื้นท่ีการศึกษานั้น คณะกรรมการและสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล จดัตั้ง ยบุ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต ประสาน 

ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชน ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้

สามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนทาํหนา้ท่ีส่งเสริมและ

สนบัสนุนการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ 

สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายใน

แต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผดิชอบ  ทั้งน้ี กระทรวงศึกษาฯ สามารถจดัใหมี้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในลกัษณะอ่ืน  กรณีเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่อาจบริหารและจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเขตการศึกษา

เพื่อเสริมการบริหารและการจดัการของเขตพื้นท่ีการศึกษา แบ่งออกได ้4 ลกัณะคือ  
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4.1 การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสาํหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การส่ือสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 

4.2 การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม 

4.3 การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสาํหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ  

4.4 การจัดการศึกษาทางไกลและการจัดการศึกษาท่ีให้บริการในหลายเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 นอกจากน้ี การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนัยงัให้ความสาํคญักับระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาทุกระดบัทั้งภายในและภายนอกตามหมวด 6 ของพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ ในฐานะส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาซ่ึงใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน โดยสภา

การศึกษาทาํหน้าท่ีพฒันาและนาํเสนอมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ จากนั้นองคก์รหลกั และ

กระทรวงต่างๆรวมทั้ งหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ได้แก่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง ภาคเอกชน องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ทาํหนา้ท่ีพฒันามาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดบัและประเภท

การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษา และดาํเนินการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ทั้งน้ี สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้

ดาํเนินการจดัมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ ปี 2545-2547 ร่วมกบัหน่วยงาน 

องคก์รหลกัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในฐานะแนวทางในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ

ประเทศใหดี้ยิง่ข้ึน36 

 ระบบการศึกษาไทย  

 ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542    แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 2545   มีการจดัการศึกษา  3  รูปแบบ     คือ    การศึกษาใน

ระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั  โดยท่ีการจดัการศึกษาในระบบเป็นแบบ 

6 : 3 : 3 โดยจดัการศึกษาเป็น 2 ระดบั คือ 

1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ 

1.1 การศึกษาก่อนระดบัประถมศึกษา เป็นการจดัการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอาย ุ3-6 ปี 

การศึกษาระดบัประถมศึกษา ใชเ้วลาเรียน 6 ปี 

                                                        

 36 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549), 134-140. 
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1.2 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ใชเ้วลาเรียน 3 ปี 

1.3 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ใชเ้วลาเรียน 3 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

ประเภทสามญัศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาและ

ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ หรือ

ศึกษาต่อในระดบัอาชีพชั้นสูงต่อไป 

2. การศึกษาระดบัอุดมศึกษา แบ่งเป็นสองระดบั คือ ระดบัตํ่ากว่าปริญญาและระดบั 

ปริญญา หน่วยงานจดัการศึกษา ไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Thailand) 

 การบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย 

 สถาบนัภาษาองักฤษ37 ไดก้ล่าวถึงความเป็นมาของการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษไวโ้ดยสังเขปคือ ในช่วงปี พ.ศ.2527 – 2535 กรมสามญัศึกษาไดน้าํเนินโครงการ

ขยายผลการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษในช่ือภาษาองักฤษว่า Project for Improvement of  

Secondary English Teaching ซ่ึงใชช่ื้อยอ่ภาษาองักฤษว่า PISET เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษในระดบัมธัยมศึกษา โดยไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือดา้นผูเ้ช่ียวชาญ และทุน

ฝึกอบรมครูจากรัฐบาลสหราชอาณาจกัร เป้าหมายหลกัของโครงการคือจดัตั้งศูนย ์พฒันาการเรียน

การสอนภาษาองักฤษโดยใช่ช่ือภาษาองักฤษว่า English Resource and Instruction Center ซ่ึงเป็นท่ี

รู้จกักันในนาม ศูนย ์ERIC ข้ึนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจดัตั้งศูนยใ์นโรงเรียน

มธัยมศึกษาท่ีมีความพร้อมตามเกณฑท่ี์หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมสามญัศึกษากาํหนด และมีวิทยากร

หลกั (Key Personnel) ท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรอยา่งเขม้ เป็นเวลา 9 สัปดาห์จาก British Council 

ทาํหน้าท่ีเลขานุการศูนยฯ์ ศูนย์ ERIC ท่ีจัดตั้ งในรุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2527 เป็นศูนยท่ี์ตั้ งในเขต

การศึกษา 1 – 12 เขตการศึกษาละ 1 ศูนยแ์ละส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 1 ศูนย ์รวม 13ศูนย ์และ

ไดจ้ดัเป็นรุ่นๆ ทั้งหมด 7 รุ่น จนครบทุกจงัหวดั ต่อมาในปี  พ.ศ. 2536  ไดจ้ดัตั้งเพิ่มอีก 5 ศูนย ์ใน

จงัหวดัใหญ่  5 จงัหวดัท่ีมีโรงเรียนมธัยมศึกษามากกว่า 50 โรงเรียน คือ จงัหวดั อุบลราชธานี 

อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช ดงันั้น ในระยะทา้ยสุดก่อนมีการ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  กรมสามญัมีศูนย ์ERIC ในส่วนกลาง 8 ศูนย ์ส่วน

ภูมิภาค 80 ศูนย ์รวมทั้งส้ิน 88 ศูนยท์ั้งประเทศ 

 การดาํเนินงานโครงการ PISET แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก ปี พ.ศ. 2527 -2532 และ

ขยายต่อระยะท่ี 2 อีก 3 ปี ถึงปี พ.ศ. 2535 ทั้งน้ีเพื่อช่วยสนบัสนุนและฝึกอบรมบุคลากรศูนย ์ERIC 

                                                        

 37กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการดําเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์หกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550), 1. 
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ใหมี้ความมัน่ใจ และสามารถดาํเนินโครงการต่อไปได ้เม่ือโครงการ PISET ไดรั้บความร่วมมือและ

ช่วยเหลือจากต่างประเทศส้ินสุดลงในปี พ.ศ. 2535 หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมสามญัศึกษารับผดิชอบ

เป็นผูดู้แลศูนย ์ERIC ต่อ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีต่อเน่ือง จนศูนย ์ERICเป็นศูนยต์วัอยา่งเป็นระบบ

ในทุกจงัหวดั ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2548 กรมสามญัศึกษา ไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาคุณภาพ

มธัยมศึกษา หรือที่เรียกกนัสั้นๆว่า เงินกูธ้นาคารโลก เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) และภาษาองักฤษ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาคดัเลือก

โรงเรียนท่ีเป็นศูนย ์ERIC ในส่วนภูมิภาค 80 ศูนยเ์ป็นท่ีตั้งศูนย ์SEAR (Student English Access 

Room) เน่ืองจากโรงเรียนเป็นศูนย ์ERIC เป็นตน้แบบของการจดัตั้งศูนยว์ิชาการเพื่อพฒันาครูและ

นกัเรียน 

 ปี พ.ศ. 2545– 2546 มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่ตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงไดมี้การจดัตั้งสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้ึนดู

และรับผดิชอบการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจดัตั้งสาํนกัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดูแลระดบัเขตพ้ืนท่ี

ในแต่ละจังหวดั การบริหารงานของ ศูนย์ ERIC และการดําเนินตามบทบาทภารกิจจึงมีการ

ปรับเปล่ียนให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนไปโดยสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาทาํหน้าท่ี

รับผดิชอบดูแลประสานงานกบัศูนย ์ERIC แทนหน่วยนิเทศ กรมสามญัศึกษาเดิม พร้อมทั้งไดมี้การ

ปรับปรุงวตัถุประสงคก์ารดาํเนินการ และบทบาทหน้าท่ีศูนย ์ERICให้ครอบคลุมการพฒันาการ

จดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา การแบ่งเขตพื้นท่ี

การศึกษาออกเป็น 175 เขตทั้งประเทศ ทาํให้ ศูนย ์ERIC ซ่ึงเดิมมีอยู่ 88 ศูนย ์ดาํเนินงานไดไ้ม่

ครอบคลุมทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงันั้นในช่วงปี พ.ศ. 2547-2550 สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซ่ึงได้รับการ

สนบัสนุนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษจากรัฐบาล จึงไดจ้ดัตั้งศูนย ์ERIC ข้ึนอีก 

95 ศูนย ์จนกระทัง่ปัจจุบนัมีศูนย ์ERIC ทั้งส้ิน 192 ศูนยท์ัว่ประเทศ ครบทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกโรงเรียนใหเ้ป็นท่ีตั้งศูนย ์ERIC  เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของ

ศูนย ์ERIC บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนด ในการคดัเลือกโรงเรียนท่ีตั้งศูนยเ์พื่อเติมในช่วงปี 

พ.ศ. 2547 – 2548 จึงกาํหนดเกณฑ์การคดัเลือกโรงเรียน เพื่อให้มีความพร้อมในดา้นต่างๆ 

พอสมควร รวมทั้งมีความยนิดีและเตม็ใจท่ีจะเป็นศูนยพ์ฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

ของเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงัเกณฑก์ารคดัเลือกต่อไปน้ี 

1. เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนถึงระดบัมธัยมตอนปลาย เพื่อใหส้ามารถใหบ้ริการแก่ครูและ

นกัเรียน และพฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษไดทุ้กช่วงชั้น 
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2. มีครูภาองักฤษท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรเขม้ (Intensive Course) หรือครูท่ีมีความรู้

ความสามารถเป็นท่ียอมรับ และมีครูภาษาองักฤษไม่นอ้ยกว่า 6 คน เพ่ือเป็นคระทาํงานของศูนยฯ์ 

ซ่ึงมีภารกิจท่ีจะตอ้งจดัการบริหารศูนยฯ์ ให้บริการและอาํนวยความสะดวกแก่ครูภาษาองักฤษ

โรงเรียนอ่ืนๆ ในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผดิชอบ 

3. ผูบ้ริหารและบุคลกรในโรงเรียนยินดีและเต็มใจท่ีจะเป็นท่ีตั้งศูนย ์ERIC พร้อมท่ี

จะสนนัสนุนการดาํเนินงานของศูนย ์

4. เป็นศูนยพ์ฒันาวิชาการ (ภาษาองักฤษ) ประจาํเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ 

 จากการพฒันาศูนย ์ERIC ให้มีศกัยภาพ สามารถดาํเนินงานพฒันาการจดัการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษของเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นยทุธศาสตร์สาํคญัของกระทรวงศึกษาธิการ การจดัตั้ง

และพฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ จึงมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม พฒันา ผลิต จัดหา ให้บริการ และเผยแพร่ส่ือการเรียนรู้

ภาษาองักฤษทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือมลัติมีเดีย (Multimedia) รวมทั้งให้คาํแนะนาํดา้นเทคนิคในการใช้

และบาํรุงรักษา 

2. เพื่อพฒันาครูผูส้อนภาษาองักฤษใหมี้ความรู้ความสามารถในดา้นการใชท้กัษะภาษาองักฤษ 

และการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและเป็นเคร่ืองมือ

ในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกาดาํเนินงานของศูนยเ์ครือข่ายพฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษระดบัอาํเภอ 

 เป้าหมายการดําเนินงาน 

 การดาํเนินงานของศูนย ์ERIC ในแต่ละปี ไดก้าํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานตามกรอบ

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1.  ดา้นการใหบ้ริการและเผยแพร่ส่ือการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

1.1 มีการสาํรวจ จดัประเภทและระดบั และลงทะเบียนส่ือประเภทต่างๆ 

1.2 มีพื้นท่ีจดัแสดงส่ือและส่ือสาํหรับใหบ้ริการครูอยา่งนอ้ย 50 รายการ 

1.3 ผลิตส่ือเพิ่มทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 5 รายการ 

1.4 จดันิทรรศการ จดัเสวนา จดัประกวด จดัอบรม หรือสาธิตเทคนิคการผลิตและ

การใชส่ื้อ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
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1.5 มีครูและนกัเรียนเขา้ใชบ้ริการส่ือ อยา่งนอ้ยปีละ 100 คร้ัง 

2. ดา้นการพฒันาครู 

2.1 จดัค่ายภาษาองักฤษสาํหรับครู (English Camp) อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2.2 จดัอบรมครูดา้นความรู้และทกัษะทางภาษา(Language Improvement) อยา่งนอ้ย

ปีละ 2 คร้ัง 

2.3 จดัประเมินความสามารถดา้นภาษาของครูเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (English 

Proficiency Test) 

2.4 จดัอบรมเชิงปฏิบติัดา้นหลกัสูตรเทคนิคการสอน การวดัและประเมินผลเทคโนโลยี

และการผลิตส่ือ/นวตักรรม(Mini – courses) อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2.5 จดักิจกรรมศึกษาดูงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน หรือจดันิทรรศการแสดงผลงาน 

ของครูและนกัเรียน หรือจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ครูสอนภาษาองักฤษ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   

2.6 ส่งเสริมหรือร่วมจดักิจกรรมกบัชมรมครูสอนภาษาองักฤษอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   

3. ดา้นการพฒันานกัเรียน 

3.1 จดัใหน้กัเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฝึกทกัษะภาษาองักฤษเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

ในหอ้งเรียน อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

3.2 จดัแข่งขนัทกัษะทางภาษาองักฤษของนกัเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา  อยา่งนอ้ยปีละ 

2 คร้ัง 

3.3 จดัค่ายภาษาองักฤษนกัเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา(English Camp)  อยา่งนอ้ยปีละ 

1 คร้ัง 

4. ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยเ์ครือข่ายพฒันาการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษระดบัอาํเภอ 

4.1 ร่วมในการพฒันาบุคลากรและจดักิจกรรมทางวิชาการของศูนยเ์ครือข่ายพฒันา 

การเรียนการสอนภาษาองักฤษ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   

4.2 สนับสนุนดน้วิทยากรและศูนยก์ารเรียนการสอนภาษาองักฤษแก่ศูนยเ์ครือข่าย 

อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   

 ดงันั้นในแต่ละปีงบประมาณ ศูนยจ์ะไดรั้บงบประมาณพื้นฐานสาํหรับบริหารจดัการให้

บรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดขา้งตน้ โดยศูนยจ์ะตอ้งพิจารณาจดัทาํแผนปฏิบติังานและกิจกรรมตาม

วงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ และบริหารจดัการให้บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งน้ี หากปีงบประมาณใด  

สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ หรือกิจกรรมอ่ืนใด 
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มอบหมายให้ศูนยด์าํเนินงานเพิ่มเติมจากเป้าหมายขา้งตน้ ให้ศูนยเ์พิ่มเป็นเป้าหมายการปฏิบติังาน

ประจาํปีงบประมาณนั้นๆ ของศูนยด์ว้ย 

 

โครงสร้างและการบริหารจัดการศูนย์ 

 การจดัโครงสร้างการบริหารงานของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี

กาํหนดใหส้าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผูดู้และรับผดิชอบการจดัการศึกษาระดบัพื้นท่ี ส่งผลให้

การปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารจดัการระดบัพ้ืนท่ีดว้ยในส่วนของศูนย ์ERIC ไดจ้ดัโครงสร้าง

การบริหารใหม่ ตามแผนภูมิท่ี 3 ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 3 โครงสร้างการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ(ERIC) 

 

 

 

ศูนยเ์ครือข่ายพฒันาการเรียนการสอน 

ภาษาองักฤษระดบัอาํเภอ 

โรงเรียนท่ีตั้งศูนย ์ERIC 

คณะกรรมการบริหารศูนย ์ERIC 

สถาบันภาษาองักฤษ 

โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ผูบ้ริหารโครงการฯระดบัเขตพื้นทีการศึกษา 

(ศึกษานิเทศกท่ี์รับผดิชอบ) 

โรงเรียนท่ีรับบริการ 

จากศูนย ์ ERIC 

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 การบริหารจัดการศูนย์ ERIC 

 การดาํเนินงานของศูนย ์ ERIC จะจดัการในรูปแบบคณะกรรมการ โดยโครงสร้าง การ

บริหารจดัการศูนยมี์คณะกรรมการ 3 คณะ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

2. คณะกรรมการบริหารศูนย ์

3. คณะกรรมการดาํเนินงานศูนย ์ 

 รายละเอียดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของคณะกรรมการและบทบาทหนา้ท่ี มีดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการทีป่รึกษา ประกอบดว้ย 

  1.1 ผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  1.2 รองผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  1.3 หวัหนา้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

  1.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  1.5 นกัวิชาการ / ผูน้าํองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน / ผูท้รงคุณวฒิุ 

  บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการทีป่รึกษา 

  มีหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา สนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกเพื่อใหก้ารดาํเนินงาน 

ของศูนยฯ์เป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงาน 

2. คณะกรรมการบริหารศูนย์ ERIC 

2.1 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่ีเป็นท่ีตั้งศูนยฯ์  ประธานกรรมการ 

2.2 รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียน  รองประธาน 

   ท่ีเป็นท่ีตั้งศูนยก์รรมการ 

2.3 ศึกษานิเทศกท่ี์เป็นผูบ้ริหารโครงการ (Project Manager) กรรมการ 

2.4 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ                กรรมการ 

   ของโรงเรียนในสงักดั สพท. 

2.5 ผูจ้ดัการศูนย ์(ERIC Manager)                 กรรมการ 

  หมายเหตุ ใหพ้ิจารณาจากหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศของโรงเรียนท่ีตั้ง

ศูนย/์โรงเรียนมธัยมศึกษา/ผูแ้ทนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา/โรงเรียนประถมศึกษา/โรงเรียน 

เอกชน ในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมจาํนวนไม่เกิน 10 คน 

  บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารศูนย์ ERIC 

1. รับนโยบายจากสาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเตรียมความพร้อมและวางเผยสู่การปฏิบติั 
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2. สนับสนุน ช่วยเหลือ กบักาํ ติดตามให้ขวญักาํลงัใจในการดาํเนินงานของศูนยฯ์ 

ใหบ้รรลุผลตามนโยบายและวตัถุประสงคข์องศูนย ์

3. ประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของศูนย ์

4. รายงานผลการดาํเนินงานของศูนย ์ต่อ สพท. และ สพฐ. 

  บทบาทหน้าทีข่องศึกษานิเทศก์ทีเ่ป็นผู้บริหารโครงการ (Project Manager) 

1. เป็นผูป้ระสานงานและรับนโยบายจาก สพท. และ สพฐ. 

2. เป็นกรรมการบริหารศูนยฯ์ 

3. ประสานการดาํเนินงาน การจดัทาํโครงการ และประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

ใหก้บัศูนยฯ์ 

4. ช่วยเหลือดา้นวิทยาการ อาํนวยความสะดวกในการประสานงานกบัหน่วยงานและ

โรงเรียนอ่ืน  ๆในเขตพื้นท่ีการศึกษา และเขา้ร่วมกบัศูนยฯ์ในการคดัเลือกครูและนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม 

5. นิเทศ ติดตาม กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของศูนย ์

6. สรุป รายงานผลการดาํเนินงานของศูนย ์เสนอต่อ สพท. และ สพฐ. 

 3. คณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ ERIC ประกอบดว้ย 

3.1 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ   ประธานกรรมการโรงเรียนท่ีตั้งศูนย ์

3.2 รองหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  รองประธานกรรมการโรงเรียนท่ีตั้งศูนย ์

3.3 ครูวิทยากรประจาํศูนย/์ครูสิทยากรเครือข่าย กรรมการ 

3.4 ครูผูส้อนภาษาองักฤษทุกคนในโรงเรียนท่ีตั้งศูนยฯ์ กรรมการ 

3.5 ผูจ้ดัการศูนย ์(ERIC Manager) กรรมการและเลขานุการ 

3.6 ผูช่้วยจดัการศูนย ์(Assistant ERIC Manager)   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  หมายเหตุ : 

1. ครูวิทยากรประจาํศูนย/์ครูวิทยาเครือข่ายจะไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

บริหารและไดรั้บการแต่งตั้งจาก สพท. โดยจะเป็นครูในกลุ่มสาระต่างประเทศในโรงเรียนซ่ึงเป็น

ท่ีตั้งศูนยห์รือเป็นครูจากโรงเรียนอ่ืนๆ ใน สพท. กไ็ด ้

2. หากผูจ้ดัการศูนย ์(ERIC Manager)กบัหัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศเป็นคน

เดียวกันให้ ผูช่้วยจดัการศูนย ์(Assistant ERIC Manager) เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดาํเนินงานศูนยฯ์ 

  บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ ERIC 

1. จดัขอ้มูลระบบสาระสนเทศเพื่อใชป้ระกอบการดาํเนินงานของศูนยฯ์ 

2. วางแผนและปฏิบติัตามแผนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องศูนยฯ์ 



 105 

3. ประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาศูนยฯ์ 

4. สรุปผลรายงานการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ 

 คุณลกัษณะและบทบาทหน้าทีข่องผู้จัดการศูนย์ (ERIC Manager) 

 1. คุณสมบติัของผูจ้ดัการศูนยฯ์ 

1.1 เป็นครูสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนท่ีตั้งศูนยฯ์ 

1.2 เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ ผ่านการอบรมหลกัสูตรวิทยากร

แกนนาํภาษาองักฤษ ของ สพฐ. 

 2. บทบาทหนา้ท่ีของผูจ้ดัการศูนยฯ์ 

2.1 รับผดิชอบการดาํเนินงานศูนยฯ์ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินงานศูนยฯ์  

2.2 ร่วมวางแผนปฏิบติังานตามนโยบายและเป้าหมายการดาํเนินงานของศูนยฯ์ กบั

คณะกรรมการดาํเนินงานศูนยฯ์ 

2.3 จดัทาํโครงการ ขออนุมติัโครงการ และประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่าย

งบประมาณ  

2.4 ดาํเนินตามแผนงานโครงการของศูนยฯ์ 

2.5 ประสานงานกบัผูบ้ริหารโครงการฯกบัฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไป

ตามแผนและวตัถุประสงคข์องศูนย ์

2.6 รวบรวม ประเมินผลการดาํเนินการทุกกิจกรรม และรายงานตามลาํดบั 

 ศูนย์ ERIC ควรจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพิ่มเติมดงัน้ี 

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ทาํหนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์เผยแพร่การดาํเนินงาน

ของศูนยฯ์ 

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหาร ทาํหนา้ท่ีในการบริหารดา้นส่ือ วสัดุ การบาํรุงรักษาส่ือ 

วสัดุอุปกรณ์ในศูนยฯ์ใหข้อ้เสนอแนะในการจดัหา จดัทาํส่ือใหพ้ร้อมใชง้าน 

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน วสัดุ ครุภณัฑ ์ทาํหนา้ท่ีลงทะเบียนจดัทาํรายการวสัดุ 

ครุภณัฑ ์แยกประเภท หมวดหมู่ ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ในศูนยฯ์ 

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ทาํหนา้ท่ีรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ผล

การดาํเนินงานของศูนยฯ์ สรุปรายงานการดาํเนินการของศูนยฯ์ 

5. คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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การติดตามและประเมินผล 

 เพื่อใหก้ารดาํเนินงานศูนยฯ์เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติั

งาน จึงกาํหนดใหมี้การติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 

1. ก่อนดาํเนินงาน 

2. ศึกษานิเทศกซ่ึ์งเป็นผูบ้ริหารโครงการฯ ประเมินความสามารถครูเพ่ือจดักลุ่มพฒันา

และปรับขอ้มูลทุกปี 

3. วิทยากรศูนยแ์ละคณะทาํงานประเมินความพร้อมก่อนการดาํเนินการ 

4. ระหว่างดาํเนินงาน คณะกรรมการบริหารฯ มอบหมายศึกษานิเทศกแ์ละคณะซ่ึงเป็น

กรรมการฯ ติดตามการดาํเนินงานของศูนยฯ์ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และสนบัสนุนการดเนินงานเป็น

ระยะตลอดโครงการ 

5. ผูจ้ดัการศูนยแ์ละวิทยากรศูนย ์ประเมินตนเองและประเมินการดาํเนินงานว่ามีปัญหา 

อุปสรรคหรือไม่ เป็นระยะๆตลอดโครงการ 

6. หลงัการดาํเนินแต่ละโครงการ/กิจกรรม ผูจ้ดัการศูนยฯ์และคณะผูจ้ดัประเมินผลสาํเร็จ

ของการดาํเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

7. ศึกษานิเทศกซ่ึ์งเป็นผูบ้ริหารโครงการฯและติดตามผลการประเมิน สรุป และรายงาน

ทุกโครงการ/กิจกรรม 

8. ตลอดโครงการในภาพรวม คณะกรรมการบริหารฯ มอบหมายศึกษานิเทศกซ่ึ์งเป็น

ผูบ้ริหารโครงการฯและผูจ้ดัการศูนยป์ระเมินผลการดาํเนินงานในภาพรวม 

  

การรายงานผลการดําเนินงาน 

 เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของศูนยฯ์ปรากฏผลเชิงประจกัษท์ั้งดา้นปริมาณและคุณภาพตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนด จึงกาํหนดใหมี้การายงานผลงานระดบัต่างๆดงัน้ี 

1. ศูนย ์ERIC จดัทาํสรุปผลการดาํเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม ส่งสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกาํหนดเวลา 

2. สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยผูบ้ริหารโครงการ (Project Manager) จดัทาํสรุปผล

การดาํเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมส่งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามกาํหนดเวลา 

3. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปผลการดาํเนินงานในภาพรวมทั้ง

ปริมาณและคุณภาพ รายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและผูเ้ก่ียวขอ้ง และประชาสัมพนัธ์ต่อ

สาธารณชน 
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 การพฒันาสภาพและความพร้อมของศูนย์ 

 การท่ีศูนยจ์ะสามารถดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายนั้น จะตอ้งมีการพฒันาสภาพและความพร้อมของศูนยใ์นดา้นต่าง ๆ เพ่ือให้

สามารถรองรับและเอ้ือต่อการดาํเนินงาน ทั้งน้ี การพฒันาสภาพดา้นต่างๆนั้น  ถือเป็นการพฒันา

เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดให้ความพร้อมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากศูนยส่์วนหน่ึงเป็นศูนยเ์ดิมท่ีมีความพร้อมอยูแ่ลว้ 

และศูนยท่ี์ดาํเนินการจดัตั้งใหม่โดยสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผูค้ดัเลือก ไดผ้า่นการพิจารณา

ดา้นความพร้อมต่างๆ พอสมควร และท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ ความพร้อมและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานการ

พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาองักฤษในเขตพื้นท่ีการศึกษาของตน การพฒันาศูนยใ์ห้มี

ความพร้อมในการดาํเนินการ โดยยึดวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งศูนยแ์ละเป้าหมายการดาํเนินงานของ

ศูนยเ์ป็นหลกั  

1. การพฒันาความพร้อมด้านสถานทีแ่ละส่ือวสัดุอุปกรณ์ 

เน่ืองจากวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัตั้งศูนยคื์อ การเป็นศูนยส่ื์อการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ สาํหรับให้บริการแก่ครูและนกัเรียน และการเป็นศูนยอ์บรมและพฒันาครูภาษาองักฤษ 

ศูนยจึ์งมีสภาพและความพร้อมในดา้นต่อไปน้ี เพื่อรับรองการดาํเนินงานตามบทบาทดงักล่าว 

  1.1 ด้านสถานที ่

 การจดัสถานท่ี อาจเร่ิมจากการออกแบบและวางแผนผงัการใชง้าน ซ่ึงหลกัๆแลว้

ควรมีพื้นท่ีสาํหรับการปฏิบติังานตามบทบาทของศูนย ์3 ส่วน ประกอบดว้ย 

 ส่วนที ่1 พื้นท่ีสาํหรับการจดัวางส่ือการเรียนการสอน และใหบ้ริการส่ือ 

 ส่วนที ่2 พื้นท่ีสาํหรับการสาธิต การอบรม หรือประชุมกลุ่มย่อย การสัมมนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ การใหค้าํแนะนาํปรึกษา 

 ส่วนที่ 3 พื้นท่ีสาํหรับการปฏิบติังานของคณะทาํงานของศูนย ์ซ่ึงอาจเป็น ผูจ้ดัการ

ศูนย ์ผูช่้วยผูจ้ดัการศูนย ์ครูวิทยากร และเจา้หนา้ท่ีประศูนย ์

 หลกัการของการออกแบบและวางแผนผงัห้อง 

1. การใชเ้น้ือท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

2. บรรยากาศท่ีดี ตอ้นรับผูม้าใชบ้ริการศูนย ์

3. ความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ เหมาะสมท่ีจะมาใชบ้ริการและปฏิบติังาน 

4. ความสะดวกในการคน้หาและศึกษาเรียนรู้จากส่ือ 

  1.2  ด้านวสัดุอุปการณ์ 

   เม่ือจดัวางผงัหอ้งศูนยแ์ละกาํหนดพื้นท่ีสาํหรับแต่ละวตัถุประสงคแ์ลว้ ควรพิจารณา

เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์พื้นฐานท่ีควรมีสาํหรับการจดัวางและใชใ้นแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงอาจจาํแนกไดด้งัน้ี 
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1.2.1 วสัดุอุปกรณ์สาํหรับจดัวางส่ือ จดัแสดงส่ือ ประกอบดว้ย โต๊ะ ตู ้ชั้นวางของ 

ชั้นแสดงส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ บอร์ด ป้ายนิเทศ 

1.2.2 วัสดุอุปกรณ์สําหรับสาธิตและให้บริการส่ือ ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอ้ี 

คอมพิวเตอร์ โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่นเทป/VCD/DVD ชุดหูฟัง และเคร่ืองรับโทรทศัน์ 

1.2.3 วสัดุอุปกรณ์สาํหรับการอบรม สัมมนา ประชุมกลุ่มยอ่ย ประกอบดว้ย โต๊ะ 

เกา้อ้ี LCD Projector Screen ชุดเคร่ืองเสียง 

1.2.4 วสัดุอุปกรณ์สาํหรับการปฏิบติังานของคณะทาํงานศูนย ์โตะ๊ เกา้อ้ี คอมพิวเตอร์ 

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ วสัดุสําหรับผลิตส่ือ เคร่ืองใชส้ํานักงาน เคร่ืองเคลือบพลาสติก(Laminator) 

เคร่ืองเขา้เล่ม เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

  1.3  ด้านส่ือการเรียนรู้ 

1.3.1 ส่ือการเรียนการสอน ประกอบดว้ย เอกสารหลกัสูตร หนงัสือแบบเรียนทุก

ระดบัชั้น คู่มือในการใชห้ลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ตวัอย่างหน่วยการเรียนรู้ หนงัสือ

คน้ควา้ บทเรียนสาํเร็จรูป 

1.3.2 ส่ือประกอบการสอนตาง ๆ  เช่น ส่ือของจริง รูปภาพ เกม ส่ือส่ิงพิมพ ์(Magazines, 

Graded Readers) ส่ือ Multimedia (CALL: CD ROM) 

1.3.3 ส่ือฝึกทกัษะทางภาษา ประกอบดว้ย 

1.3.3.1 Reading, Writing, Listening, Speaking, Vocabulary, Functions, Grammar, 

Testing, Dictionaries, Games, References, Songs 

1.3.3.2 Graded Readers 

1.3.3.3 Magazines, Newspaper, Textbook 

1.3.3.4 Documentary 

1.3.3.5 Encyclopedia 

1.3.3.6 Dictionaries; Mono/Bilingual, English-Thai, Thai-English, Picture 

dictionary 

2. การพฒันาความพร้อมด้านบุคลากรศูนย์ 

  นอกจากการจดัและพฒันาความพร้อมดา้นส่ือ วสัดุอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมเพียงพอท่ีจะ

ให้บริการตามบทบาทหนา้ท่ีแลว้ บุคลากรของศูนยเ์ป็นองคป์ระกอบอีกดา้นหน่ึงท่ีมีความสาํคญั

ยิง่ท่ีจะตอ้งใส่ใจ และพฒันาใหเ้กิดความพร้อม 

  บุคลากรในท่ีน้ี เม่ือพิจารณาจากภาระงานของศูนยแ์ลว้จะเห็นไดว้่า มีหลายส่วน ทั้ง

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของศูนย ์ซ่ึงหมายถึงคณะกรรมการศูนย ์ระดบัต่างๆ ดงัท่ีได้
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เสนอไวต้อนท่ี 2 ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ เช่น ในเร่ืองส่ือ การพฒันาครู นกัเรียนและ

เครือข่าย ซ่ึงจะตอ้งมีการกาํหนดบุคคล แต่งตั้งและพฒันาความรู้ความเขา้ใจในงานตามบทบาท

หนา้ท่ี บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถจาํแนกเป็น 

2.1 บุคลากรทีป่ฏบิัติงานประจําศูนย์ 

2.1.1 ผู้จัดการศูนย์ เป็นครูภาษาองักฤษของโรงเรียนซ่ึงเป็นท่ีตั้ งศูนย ์เป็นผูมี้

คุณสมบติัตามท่ีกาํหนดและไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูดู้แลรับผดิชอบการดาํเนินงานต่างๆ ของศูนยใ์ห้

เป็นไปตามบทบาทและบรรลุวตัถุประสงค ์ควรมีหอ้ง หรือสัดส่วนหรือพ้ืนท่ีเฉพาะสาํหรับการนัง่

ทาํงาน และมีตารางเวลาในการปฏิบติังาน 

2.1.2 ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ เป็นครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนเป็นผูมี้คุณสมบัติ

ตามท่ีกาํหนดและไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูช่้วยผูจ้ดัการศูนย ์ในการปฏิบติังาน 

2.1.3 ครู/เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์  เป็นผูร่้วมปฏิบตัิงานดูแล รับผิดชอบการจดัวาง

และใหบ้ริการส่ือ การจดักิจกรรมต่างๆ ในการพฒันาครู และนกัเรียน ควรมีอยา่งนอ้ย 2คน 

2.1.4 นักเรียนอาสาสมัครช่วยงานศูนย์  อาจมาจากการรับสมคัรนกัเรียนท่ีสมคัร

เขา้มาช่วยทาํงานในเวลาว่างหรือมาจากนกัเรียนชมรม/ชุมนุมภาษาองักฤษท่ีปฏิบติังาน ดา้นการ

ใหบ้ริการส่ือเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ควรมีอยา่งนอ้ย 8 – 10 คน 

   2.2  บุคลากรทีป่ฏิบัตงิานร่วมกบัศูนย์ 

2.2.1 กรรมการดําเนินงานศูนย์ เป็นคณะบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ปฏิบติัหน้าท่ี 

ดาํเนินตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีกาํหนด โดยจะรับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารงานศูนยแ์ละจะ

ประชุมเพื่อกาํหนดกรอบทาํงาน แผนงานโครงการ และดาํเนินกิจกรรมในแต่ละปี ดงันั้น จึงตอ้งใช้

สถานท่ีของศูนยใ์นการประชุม การปรึกษาหารือ และดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี 

2.2.2 วทิยากรศูนย์ เป็นกลุ่มครูภาษาองักฤษท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูงของ

โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรั้บการอบรมแบบเขม้ หลกัสูตรการเป็นวิทยากรอบรมครู 

(Training the Trainers) ซ่ึงสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผูจ้ดัเพ่ือเป็นวิทยากร

อบรมครูภาษาองักฤษในเขตพื้นท่ีก่ีศึกษาตามแผนงานโครงการท่ีกาํหนดในแต่ละปี 

2.2.3 วทิยากรเครือข่าย  เป็นกลุ่มครูภาษาองักฤษท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูง

ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไดรั้บการอบรมแบบเขม้ หลกัสูตรเฉพาะดา้น ซ่ึงสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผูจ้ดั เพื่อขยายผลการอบรมครูภาษาองักฤษในเขตพื้นท่ี

การศึกษาตามแผนงานโครงการท่ีกาํหนดในแต่ละปี 

2.2.4 ชมรมครู กลุ่มสนใจ เป็นกลุ่มครูท่ีรวมตวักนัเพื่อทาํกิจกรรมพฒันาการเรียน

การสอนภาษาองักฤษ ซ่ึงสามารถเขา้มาร่วมกิจกรรมกบัศูนยใ์นโอกาสต่าง ๆ ไดต้ลอดปี 
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  การพฒันาบุคลากรของศูนย์ 

1. การพฒันาโดยสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  ในแต่ละปีงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะจดักิจกรรม

พฒันาผูจ้ดัการศูนย ์ผูช่้วยผูจ้ดัการศูนย ์วิทยากรศูนย ์และวิทยากรแกนนาํ เพื่อใหค้วามรู้และเทคนิค

ใหม่ๆ ท่ีจะใช้ในการขยายสู่ครูภาษาอังกฤษ โดยการจัดอบรมร่วมกบัหน่วยงานทั้งในและ

ต่างประเทศ และการส่งครูไปฝึกอบรมต่างประเทศ 

2. การพฒันาโดยสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและศูนย์ฯ 

  แต่ละปีงบประมาณ ศูนยจ์ะไดรั้บงบประมาณสาํหรับพฒันาบุคลากร ทั้งในส่วนของ

การจดัการให้บุคลากรท่ีรับการพฒันาจากสาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลบัมาอบรม

ขยายผลสู่ศูนยแ์ละวิทยากรเครือข่าย และการอบรมพฒันาครูภาษาองักฤษและงบประมาณสนบัสนุน

การจดักิจกรรมพฒันาครูและนักเรียนของศูนย ์ซ่ึงสามารถใชใ้นการพฒันาบุคลากรของศูนยใ์น

รูปแบบต่างๆ ท่ีเห็นว่าเหมาะสมได ้เช่น การจดัศึกษาดูงาน การสัมมนากลุ่มยอ่ย ฯลฯ  สอดคลอ้ง

กบัแนวคิด มีศิลป์  ชินภกัดี38 ทาํการวิจยัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการ

ดาํเนินงานของศูนย ์ERIC โรงเรียนผดุงนารี เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการ

ดาํเนินงานของศูนย ์ERIC และศึกษาผลกระทบต่อการจดักิจกรรมการดาํเนินงานของศูนย ์ERIC 

โรงเรียนผดุงนารี กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ครูผูส้อนภาษาองักฤษในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามหาสารคามเขต 1 จาํนวน 120 คน นกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 1-4 จาํนวน 240 คน และ

ประชาชนผูใ้ชบ้ริการของศูนย ์ERIC โรงเรียนผดุงนารี จาํนวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการดาํเนินงานและผลกระทบจากการจดักิจกรรม

ดาํเนินงานของศูนย ์ERIC โรงเรียนผดุงนารี แบบสอบถามเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการต่อการดาํเนินงานของศูนย ์ERIC มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

สร้างตามแบบวิธีของลิเคอร์ท (Likert Type) และแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการดาํเนินงานของ

ผูรั้บบริการต่อการดาํเนินงานของศูนย ์ERIC โรงเรียนผดุงนารี สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test (Dependent), 

F-Test (One Way Analysis) ผลการศึกษา พบวา่ 

2.1 ปีการศึกษา 2551 ศูนย ์ERIC โรงเรียนผดุงนารีมีการดาํเนินงานภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีการดาํเนินงานในระดบัมากท่ีสุด 2 ดา้น คือ ดา้นกา

                                                        

 38 มีศิลป์  ชินภกัดี, “การพฒันาการดาํเนินงานของศูนย  ์ERIC โรงเรียนผดุงนารี,” 

แผนการพฒันาการดาํเนินงาน โรงเรียนผดุงนารี จงัหวดัมหาสารคาม, 28 ตุลาคม 2551, บทคดัยอ่. 
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พฒันาครู (4.62) และดา้นการพฒันานกัเรียน (4.51) ส่วนดา้นท่ีมีการดาํเนินงานในระดบัมากมี 2 ดา้น 

คือ ดา้นการใหบ้ริการเผยแพร่ส่ือการเรียนรู้ภาษาองักฤษ (4.48) และดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานของศูนยเ์ครือข่ายพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษในระดบัอาํเภอ(4.31)  

2.2  ผลการเปรียบเทียบการดาํเนินงานของศูนย ์ERIC โรงเรียนผดุงนารี หลงัดาํเนิน

กิจกรรมพบว่า ในปีการศึกษา 2551 มีค่าเฉล่ียการปฏิบติังานมากกว่าปีการศึกษา 2550 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งในโดยรวมและในแต่ละดา้นทั้ง 4 ดา้น 

2.3 ผลกระทบจากการดาํเนินงานของศูนย ์ERIC โรงเรียนผดุงนารี หลงัดาํเนินกิจกรรม

พบวา่ 

2.3.1 ครูผูส้อนภาษาองักฤษไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ พฒันาทกัษะการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และมีความมัน่ใจในการสอนมากข้ึน 

2.3.2 นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ในการเรียนรู้ ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษจาก

กิจกรรมการเรียนการสอน และการแข่งขนัทกัษะทางภาษาองักฤษมากข้ึน 

2.3.3 มีการประสานความร่วมมือจนเกิดชมรมครูภาษาองักฤษ เพื่อสนบัสนุนการ

พฒันาครู การสนบัสนุนเครือข่ายและใหบ้ริการส่ือการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบ 

2.3.4 ประชาชนไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารกบั

ครูผูส้อนและเจา้ของภาษา 

2.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการดาํเนินงานของศูนย ์ERIC 

โรงเรียนผดุงนารี หลงัการดาํเนินงาน พบวา่ 

2.4.1 ครูผูส้อนมีความพึงพอใจในการดาํเนินงานของศูนย ์ERIC โรงเรียนผดุงนารี

ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนนกัเรียนและประชาชนทัว่ไปมีความพึงพอใจการดาํเนินงานในระดบัมาก 

2.4.2 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการบริการ พบว่า ครูผูส้อนมีความ 

พึงพอใจการดาํเนินงานของศูนย ์ERIC โรงเรียนผดุงนารี มากกว่านักเรียนและประชาชน

ผูใ้ชบ้ริการอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และนกัเรียนพึงพอใจต่อการบริการมากกว่า

ประชาชนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.4.3  นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ช่วงชั้นท่ี 3  มีความพึงพอใจการดาํเนินงานของศูนย ์

ERIC โรงเรียนผดุงนารีในระดบัมากท่ีสุด ส่วนครูช่วงชั้นท่ี 1 และครูช่วงชั้นท่ี 2 มีความพึงพอใจใน

ระดบัมากแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  

2.4.4 ประชาชนผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจการดาํเนินงานของศูนย ์ERIC โรงเรียน

ผดุงนารีในระดบัมาก 
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สรุป 

 

 ภาษาองักฤษ เป็นภาษาท่ีคนส่วนใหญ่ใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัทั้งในระดบัสังคม 

ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม  และในการกา้วเขา้สู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 หรือ ปี ค.ศ.2015  ประเทศสมาชิกจะมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ติดต่อส่ือสารกันทั้งในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม การศึกษา ความมัน่คงระหว่างประเทศ  

ประชากรของประเทศสมาชิกจะมีการเคล่ือนยา้ยแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นสังคมและวฒัธรรมระหว่างกนั  

เคร่ืองมือสาํคญัในการติดต่อส่ือสารในเร่ืองดงักล่าวคือ การใชภ้าษาองักฤษ เป็นภาษากลางหรือเป็น

ภาษาราชการในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนั ประเทศสมาชิกท่ีประชากรมีศกัยภาพในการใช้

ภาษาองักฤษสูงย่อมสามารถสร้างโอกาสแห่งความไดเ้ปรียบทั้งดา้นการเมือง การคา้ การลงทุน

พร้อมกบัสร้างโอกาสแห่งการเป็นผูน้าํในภูมิภาคได ้การศึกษาการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นการศึกษาถึงปัจจยั ระบบ 

แนวทาง วิธีการ หรือส่ิงต่างๆท่ีจะช่วยใหก้ารบริหารการเรียนการสอนภาษาองักฤษแก่ประชาชนใน

ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ประชากรสามารถส่ือสารดว้ย

ภาษาองักฤษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ย่อมจะส่งผลสําคญัต่อการเพิ่มศกัยภาพให้กบัประชากรให้

เป็นทุนมนุษยท่ี์มีศกัยภาพสูงและมีความพร้อมในการรองรับความเจริญกา้วหนา้ในทุกดา้นท่ีจะเกิดข้ึน

ไดอ้ยา่งมัน่ใจ  นาํไปสู่การมีความมัน่คงในตนเอง สงัคมและประเทศชาติในอนาคตได.้ 
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บทที ่3 

การดําเนินการวจัิย 

 

  การศึกษาวิจัยเร่ือง  การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อทราบปัจจยัการบริหารศูนย์

พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 2) เพื่อทราบ

ผลการตรวจสอบปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา(Descriptive Research) 

โดยใช ้ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ จาํนวน 205 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์(unit of 

analysis) ผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการศูนย ์จาํนวน 1 คน รอง

ผูอ้าํนวยการศูนย ์จาํนวน 1 คน และ ครู  จาํนวน 2 คน รวมทั้งหมด จาํนวน 820 คน เพื่อให้การ

ดําเนินการวิจยั เป็นไปอย ่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  ผูว้ ิจ ยัจึงไดก้ําหนดแนวทางการ

ดาํเนินการวิจยัตามระเบียบวิธีวิจยั    มีรายละเอียดดงัน้ี 

   

ขั้นตอนการดาํเนินการวจัิย 

 เพื่อให้การดาํเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของการดาํเนินการวิจยั  ผูว้ิจัยจึงกาํหนด

รายละเอียดและขั้นตอนการวิจยั  เป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นขั้นตอนการจดัเตรียมโครงการตามระเบียบ

วิธีการดาํเนินการวิจยั โดยการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัหรือองคป์ระกอบการบริหารศูนย์

พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน จาก

เอกสาร ตาํรา บทความ งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งฐานขอ้มูลใน

ระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจดัทาํโครงการวิจยั โดย

ขอคาํแนะนาํความเห็นในการจดัทาํโครงร่างการวิจยั จากอาจารยท่ี์ปรึกษา และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข

เพื่อเสนอขออนุมติัหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์ 

 ขั้นตอนที ่2  การดาํเนินการวิจยั  เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์กาํหนดกรอบแนวคิด      

เพื่อสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ นาํไปทดลองใช ้ปรับปรุงคุณภาพแลว้สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีผูว้ิจยั

ศึกษาเอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ทาํการวิเคราะห์หาขอ้มูลท่ี
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เกี่ยวขอ้ง จากนั้นนาํเคร่ืองมือที่สร้างและพฒันาไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง และนาํขอ้มูลท่ี

ไดม้าทดสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์ และแปลผลขอ้มูลเพ่ือสร้างเป็นปัจจยัการบริหารและทาํการ

ตรวจสอบความเหมาะสมพร้อม ทั้งเสนอปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ   

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงประกอบดว้ย    4 ขั้นตอน ดงัแผนภูมิแสดง

ขั้นตอนการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนที ่1 การศึกษาวเิคราะห์เน้ือหาและกาํหนดกรอบความคิดของการวิจยั 

 
 

ขั้นตอนที ่2 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  

 
 

ขั้นตอนที ่3 วิเคราะห์ปัจจยัการบริหาร 

 
 

ขั้นตอนที ่4 การตรวจสอบปัจจยัการบริหาร 

 

แผนภูมิท่ี 4 ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 

ตรวจสอบปัจจยัการ

บริหารศูนยพ์ฒันาการ

เรียนการสอน

ภาษาองักฤษระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 

 

ปรับปรุงปัจจยัการ

บริหารศูนยพ์ฒันาการ

เรียนการสอน

ภาษาองักฤษระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 

 

 

ปัจจยัการบริหารศูนย์

พฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 

 

เกบ็รวบรวมขอ้มูล

จากประชากร  

วิเคราะห์ปัจจยัโดยการ

วิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาํรวจ 

(Exploratory Factor Analysis)  

ปัจจยัการบริหารศนูยพ์ฒันาการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษ 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 

 

สร้างแบบสอบถาม 

นาํเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมาดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพ

โดยหาความตรงดา้นเน้ือหา(content validity)  

และความเช่ือมัน่(reliability)นาํไปทดลองใชป้รับปรุง พฒันา 

 

ศึกษาวเิคราะห์เอกสารเก่ียวกบั      

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

กรอบ

แนวคิด 

ของการวิจยั 

 

สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวฒิุโดยใชก้าร

สมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
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 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจยั เป็นขั้นตอนการจดัทาํร่างรายงานผลการวิจยัเพื่อ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ตามที่คณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จดัพิมพ  ์และส่งรายงานผลการวิจยัฉบบั

สมบูรณ์ต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อขออนุมติัจบการศึกษาต่อไป  

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 เพื่อให้งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัจึงได้กาํหนด

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกบัระเบียบวิธีการวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั ประชากร         

กลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ วิธีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

แผนแบบการวจัิย 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแผนแบบการวิจยัใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่งเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental case study) แสดง

เป็นแผนผงั (diagram)  

 

 

 

 

 

 

 

     

  เม่ือ  R   หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

     X   หมายถึง ตวัแปรท่ีศึกษา 

    O   หมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา 

 

 

                                         O 

 

 

 

        R                                           X 
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ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (ERIC) ท่ี

เปิดการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได ้12 เขต จาํนวน 435 โรงเรียน  ดงั

ตารางท่ี 2  

 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

(ERIC) ท่ีเปิดการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการใช้

ตารางประมาณการกลุ่มตวัอยา่งของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และไดเ้ลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชเ้ทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งประเภท(Stratified Random Sampling) ทาํให้

ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 205 โรงเรียน ดงัตารางท่ี 2 

 

ผู้ให้ข้อมูล 

 ผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยประธานศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

(Eric) จาํนวน 1 คน รองประธานศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (ERIC) จาํนวน 1 คน 

ครู จาํนวน 2 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลโรงเรียนละ 4 คน รวมผูใ้หข้อ้มูล จากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 205 โรงเรียน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 820 คน รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูล 

 

กลุ่มเขต 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ผูใ้หข้อ้มูล 

 

ใหญ่ 

 

กลาง 

 

เลก็ 

 

รวม 

 

ใหญ่ 

 

กลาง 

 

เลก็ 

 

รวม 

 

ผูอ้าํนวย 

การ ศูนย ์

รองผู ้

อาํนวย 

การ ศูนย ์

 

ครู 

 

รวม 

กลุ่มเขตท่ี 1 3 5 19 27 2 2 9 13 13 13 26 52 

กลุ่มเขตท่ี 2 4 12 8 24 2 5 4 11 11 11 22 44 

กลุ่มเขตท่ี 3 18 5 1 24 8 2 1 11 11 11 22 44 

กลุ่มเขตท่ี 4 15 10 3 28 8 5 1 14 14 14 28 56 

กลุ่มเขตท่ี 5 9 19 28 56 4 9 13 26 26 26 52 104 

กลุ่มเขตท่ี 6. 13 13 4 30 6 6 2 14 14 14 28 56 

กลุ่มเขตท่ี 7 22 9 1 32 10 4 1 15 15 15 30 60 
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ตารางท่ี 2 ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูล (ต่อ) 

 

กลุ่มเขต 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ผูใ้หข้อ้มูล 

 

ใหญ่ 

 

กลาง 

 

เลก็ 

 

รวม 

 

ใหญ่ 

 

กลาง 

 

เลก็ 

 

รวม 

 

ผูอ้าํนวย 

การ ศูนย ์

รองผู ้

อาํนวย 

การ ศูนย ์

 

ครู 

 

รวม 

กลุ่มเขตท่ี 8 15 21 2 38 7 10 1 18 18 18 36 72 

กลุ่มเขตท่ี 9 10 12 33 55 5 6 15 26 26 26 52 104 

กลุ่มเขตท่ี 10 14 21 14 49 6 10 7 23 23 23 46 92 

กลุ่มเขตท่ี 11 16 10 14 40 8 5 6 19 19 19 38 76 

กลุ่มเขตท่ี 12 16 10 6 32 7 5 3 15 15 15 30 60 

รวม 155 147 133 435 73 69 63 205 205 205 410 820 

  

  

ตัวแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีประกอบดว้ย ตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรท่ีศึกษา ซ่ึงมี           

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ตวัแปรพื้นฐาน เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงานปัจจุบนั และประสบการณ์การทาํงาน   

2. ตวัแปรท่ีศึกษา เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงไดจ้ากผลสรุปการ

วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้ งภายในและต่างประเทศ และผลสรุปจากการ

สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ     ดงันั้น สรุปตวัแปรทั้งหมดท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) จาํนวน 80 ตวัแปร ดงัน้ี 

2.1 ศูนยก์าํหนดโครงสร้าง สายบงัคบับญัชา อาํนาจ หน้าท่ีความรับผิดชอบ ความ

เป็นเอกภาพของการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 

2.2 ศูนย ์ กาํหนด กฎระเบียบในการทาํงานสู่ความสาํเร็จและจดัเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่าย

การสอน สายชั้น ช่วงชั้นท่ีชดัเจน 

2.3 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีโครงสร้างกลยทุธ์รูปแบบการจดัการ

และสร้างคุณค่าร่วมในองคก์ร 
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2.4  ศูนยก์าํหนดอาํนาจ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ สายงานหลกั สายงานรองของผูอ้าํนวยการ

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การให้คาํปรึกษา แนะนาํแก่ครู คณะกรรมการ

สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

2.5 ศูนยมี์การออกแบบภาระงาน ขอบข่ายงาน แนวทางปฏิบติังาน แบ่งภาระงาน

ออกเป็น 4 ดา้น อยา่งชดัเจน 

2.6 ศูนยมี์การกาํหนดภาระงานหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรทางการศึกษา

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.7 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการส่ือสารบนลงล่างและจากซา้ยไป

ขวาอยา่งมีระสิทธิภาพ  

2.8 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการบริหารจดัการโดยยึดหลกัการกระจายอาํนาจ

ตามสายบงัคบับญัชา 

2.9 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีสายบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 

2.10 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีความตระหนกัถึง ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ค่านิยม ความเช่ือ พิธีกรรมต่าง ๆ วฒันธรรมองคก์รของการทาํงานร่วมกนั 

2.11 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการยดึหลกัประชาธิปไตยในการทาํงาน มีความ

ยติุธรรม โปร่งใส มีเหตุมีผล ไม่ลาํเอียง เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

2.12 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระเบียบในการปฏิบติังาน ทาํให้มีงานรวดเร็ว 

เกิดประสิทธิภาพ 

2.13 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการบริหารจดัการคุณภาพแบบองคร์วม มุ่งเน้น

ใหค้รู นกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

2.14 การบริหารจดัการโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วม 

2.15 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีการแบ่งชั้นหรือระบบสถานภาพ ระหว่าง

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความแตกต่างของเงินเดือน ตาํแหน่งใน

ลาํดบัชั้นเป็นเคร่ืองช้ีวดั 

2.16 ศูนยบ์ริหารงานมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารจดั

การศึกษา 

2.17 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.18 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน ให้ความสําคญักบังานวิชาการและกระบวนการ

สอนของครู 
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2.19 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาํงานตามระบบราชการ มีความยืดหยุ่นในการ

ทาํงานและเกิดความผกูพนัระหวา่งตนเองและครู 

2.20 ประธานศูนยมี์การควบคุม ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยดึหลกั

ประชาธิปไตย 

2.21 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครูนกัเรียนและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกคน 

2.22 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่

หน่วยงานอ่ืนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2.23 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ ง

ขา้ราชการครู 

2.24 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการจดัการความรู้ ทาํใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสูงอยา่งแทจ้ริง 

2.25 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการประเมินวิทยฐานะครู 

2.26 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการจดัระบบความปลอดภยั การดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.27 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการปฏิบติังาน ไดรั้บการยกยอ่ง ดา้นวิชาการและ

ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติ 

2.28 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการบริหาร

การศึกษาและการเรียนรู้ 

2.29 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครู 

2.30 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุ

ใหม่ เพื่อทาํใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ 

2.31 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี ความรู้ความสามารถ

และมีคุณภาพ 

2.32 โรงเรียนมีครูพี่เล้ียงใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ 

2.33 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว 

2.34 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร

จดัการศูนย ์
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2.35 ศูนยมี์การส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา มีวฒิุการศึกษาสูงข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง 

2.36 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษใหค้วามสาํคญัแก่คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

2.37 ศูนยใ์ห้ความสาํคญักบัผูม้ารับการบริการจากองคก์รอ่ืน ๆ ในการบริหารจดัการ

ร่วมกนั 

2.38 ประธานศูนย ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความผูกพนั ความรัก ความ

สามคัคี มีคุณค่าร่วมมีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบติังาน 

2.39 นักเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็นอย่างมี

เหตุผล 

2.40 นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีศูนยก์าํหนด 

2.41 ประธานศูนย ์นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและสงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

2.42 นกัเรียนนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากชุมชน ทอ้งถ่ินมาประยกุต ์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

2.43 ประธานศูนยมี์การนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการบริหารจดัการ 

2.44 นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์ไตร่ตรอง สรุปความคิดรวบยอดได ้

2.45 ประธานศูนย์มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะการทาํงาน มีวินัย มีความ

รับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย ์มีคุณค่าร่วม มีจริยธรรม คุณธรรม มีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรีและ

กีฬา 

2.46 ประธานศูนยมี์การวางแผน การบริหารงานวิชาการ จดัการเรียนการสอนโดยมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

2.47 ศูนยก์าํหนด วิธีการ แนวทางการปฏิบติัในการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่ง

ชดัเจน 

2.48 ประธานศูนยจ์ดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและนาํหลกัสูตรไปใชอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2.49 ศูนยมี์การรายงานผล การตรวจสอบทบทวน การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร

อยา่งสมํ่าเสมอ 

2.50 ศูนยมี์การพฒันาการเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

2.51 ศูนยมี์การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและวิจยัในชั้นเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.52 ศูนยมี์การพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นอจัฉริยะ และจดัการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ 
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2.53 ศูนยมี์การจดัการศึกษามุ่งเนน้ดา้นภาษาองักฤษสู่มาตรฐานสากล 

2.54 ศูนยมี์มาตรฐาน การประกนัคุณภาพทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่าง

เป็นระบบ 

2.55 ศูนยมี์การจดัทาํแผนการบริหารงานงบประมาณอยา่งเป็นระบบ 

2.56 ศูนยมี์การขอตั้งงบประมาณ ค่าพสัดุ ค่าครุภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพ 

2.57 ศูนย์มีการตั้ งงบ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงและ

ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างอยา่งเป็นระบบ 

2.58 ศูนยไ์ดรั้บการจดัสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยา่งเพียงพอ 

2.59 ศูนยไ์ดรั้บการจดัสรรงบประมาณ งบอุดหนุนอยา่งเพียงพอ 

2.60 ศูนยมี์ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง พสัดุ ครุภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพ 

2.61 ศูนยมี์ระบบการบริหารการเงินและการบญัชีท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.62 ศูนยมี์การจดัโครงการอาหารกลางวนัมีคุณภาพใหแ้ก่ครู บุคลากรทางการศึกษา

และนกัเรียน 

2.63 ศูนยมี์คณะกรรมการ การบริหารจดัการ เงินบาํรุงการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.64 ศูนยมี์การบริหารจดัการ ระบบเงิน อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.65 ศูนยมี์การบริหารจดัการพสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างอยา่งเป็นระบบ 

2.66 ศูนยมี์ระบบการควบคุม การเบิกจ่าย การบาํรุงรักษา วสัดุและครุภณัฑ์ท่ีเป็น

ระบบ 

2.67 ศูนยมี์การประเมินผล การดาํเนินงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่าง

สมํ่าเสมอ 

2.68 ศูนยมี์การตรวจสอบ การใชง้บประมาณจากองคก์รภายในและองคก์รภายนอก 

2.69 ศูนยจ์ดัทาํขอ้มูลทะเบียนประวติัการขอมีบตัรประจาํตวัและการขอเคร่ืองราช 

อิสริยาภรณ์อยา่งเป็นระบบ 

2.70 ศูนยมี์การคิดกรอบอตัรากาํลงั การขออตัรากาํลงัการสรรหา บรรจุและการแต่งตั้ง

อตัรากาํลงัเป็นระบบ 

2.71 ศูนยจ์ดัการอบรมดา้นเทคนิคการสอนใหแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.72 ศูนยมี์ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรและการเล่ือนขั้นเงินเดือน

ท่ีมีความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได ้
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2.73 ศูนยมี์การเสริมสร้าง การรักษาและการดาํเนินการทางวินยัท่ีมีความเป็นธรรมแก่

ทุกคน 

2.74 ศูนยมี์ระบบการลา การพน้จากราชการ บาํเหน็จบาํนาญ การลาออกจากราชการ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.75 ศูนยมี์ระบบการดาํเนินการ เพ่ือขอใหมี้ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.76 ศูนยมี์การพฒันาเครือข่าย ขอ้มูลสารสนเทศ จดัทาํทะเบียน ระบบฐานขอ้มูล 

การตรวจสอบและการประเมินผล 

2.77 ศูนยมี์แผนการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ  และงานทะเบียนนกัเรียนอยา่ง

เป็นระบบ 

2.78 ศูนยมี์ความสมัพนัธ์กบัชุมชน การร่วมมือ การประสานกบัหน่วยงานภายนอก

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.79 ศูนยมี์การจดักิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมนอกหลกัสูตร มีการให้บริการแก่นกัเรียน

และมีระบบการช่วยเหลือนกัเรียน 

2.80 ศูนยมี์การจดัอาคารสถานท่ี บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ยานพาหนะและมีระบบ

ความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งหมด 3 ประเภท คือ 

  1. แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structured  Interview) 

  2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  

 3. แบบตรวจสอบรายการ (Check list form) 

 เคร่ืองมือแต่ละประเภทไดใ้ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนของการวิจยั ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อใหไ้ดก้รอบความคิดปัจจยัท่ี

เป็นองคป์ระกอบของการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน แลว้นาํไปสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ 

จากนั้นนาํมาสรุปรวมกบัหลกัการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดก้รอบแนวคิด

ของปัจจัยการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

กลุ่มประเทศอาเซียน ดงันั้น เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัของขั้นตอนน้ีคือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
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โครงสร้าง (Semi – Structured Interview) ใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์ท่ีไม่ถามช้ีนาํและสัมภาษณ์โดยใช้

แบบปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Interview) 

 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยั  

ไดด้าํเนินการนาํขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ หลกัการแนวคิดทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ

สรุปความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ   มาสรุปเป็นตวัแปร แลว้สร้างเป็นขอ้กระทง

คาํถามของแบบสอบถาม เพื่อนาํไปสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง  แบบสอบถามในคร้ังน้ี

ใช้สอบถามความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลจากศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ซ่ึง

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนน้ี มีจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออก เป็น 2 ตอน คือ   

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ 

ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงานปัจจุบนั และประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั เป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list form) 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียน

การสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า Rating scale 5 ระดบัของ ไลเคิร์ท (Likert Scale) เกณฑก์ารใหค้ะแนน

แบบสอบถาม มีดงัน้ี 

 ระดบั  5   หมายถึง  ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน  

 ระดบั  4   หมายถึง  ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน  

 ระดบั  3  หมายถึง  ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน  

 ระดบั  2   หมายถึง  ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน อยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน  

 ระดบั  1  หมายถึง  ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด   มีค่าเท่ากบั  1 คะแนน 

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียน

การสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัได้

สร้างแบบตรวจสอบรายการ (check list) เพื่อใชต้รวจสอบความเหมาะสมของปัจจยัการบริหาร

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
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นําเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษจากกลุ่มประเทศท่ีทาํการศึกษา 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย 3 คน ประเทศสิงคโปร์ 2 คน 

ประเทศเวียดนาม 1 คน และประเทศฟิลิปปินส์ 1 คน   รวมจาํนวน 7 คน  จากนั้นนาํมาทาํการ

วิเคราะห์เน้ือหา ปรับปรุง และสรุปผลเป็นปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป 

 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวจัิย 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การสร้างเคร่ืองมือเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ  

เพื่อใหไ้ดปั้จจยัท่ีเป็นกรอบแนวความคิด ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

1.1 วิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตาํรา บทความ งานวิจยั ฐานขอ้มูล 

อินเตอร์เน็ตออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียน

การสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  

1.2 นาํขอ้สรุปท่ีไดม้าวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงเป็นความรู้เก่ียวกบั

ปัจจัยการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน มาใชเ้ป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structured 

Interview) 

1.3 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) แลว้

นาํเสนอแบบสมัภาษณ์เพื่อใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา 

1.4 นาํแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi- Structured Interview)ท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ นาํไปสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจากประเทศไทย จาํนวน 

12 คน โดยแบ่งออกเป็นผู ้บริหารระดับนโยบาย จํานวน 8 คน และผู ้บริหารโรงเรียนท่ีมี

ความสามารถในการบริหารงานของโรงเรียนจนประสบผลสําเร็จ จาํนวน 4 คน และได้นําไป

สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจากประเทศสิงคโปร์ 2 คน ประเทศฟิลิปปินส์ 1 คน และประเทศ

เวียดนาม 1 คน รวม 4  คน   ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

1.5 นาํบทสรุปปัจจัยการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน จากการสัมภาษณ์และขอ้สรุปจากการศึกษาหลกัการ 

แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตาํรา บทความ งานวิจยั ฐานขอ้มูล อินเตอร์เน็ตออนไลน์ทั้งในและ

ต่างประเทศ มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อสรุปเป็นตวัแปร แลว้นาํมาสร้างเป็นขอ้

กระทงคาํถามของแบบสอบถาม 
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2. การสร้างเคร่ืองมือเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได ้และปัจจยัการบริหารศูนย์

พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ใน

ขั้นตอนน้ี   ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยัไวใ้นการสร้างเคร่ืองมือเพื่อสอบถาม

ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

2.1 การสร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง โดยสร้างขอ้กระทง

คาํถามจากตวัแปรท่ีไดจ้ากการสรุปผลการวิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และความ

คิดเห็นจากการสมัภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 

2.2 นาํขอ้กระทงคาํถามมาสร้างเป็นแบบสอบถามภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

และผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 คน เพื่อหาค่าความสอดคลอ้งและความตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) โดยคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป 

รวมทั้งปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ นาํแบบสอบถามท่ีไดเ้สนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา

พิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

2.3 นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

จากผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนและครู โรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 32 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient)1       ในการศึกษาคร้ังน้ีไดค่้าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของแบบสอบถาม

เท่ากบั 0.995 

2.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้ไดปั้จจยัการบริหารฯ ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไป

สอบถามความคิดเห็นของผู ้ให้ข ้อมูล และเมื่อได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ผูว้ิจยัทาํ

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis) ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั (Principal Component 

Analysis : PCA) เพื่อใหไ้ดปั้จจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

3. การวิเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสมของปัจจัยการบริหารศูนยพ์ฒันาการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ในขั้นตอนน้ี 

ผูว้ิจ ัยนาํองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยการวิเคราะห์

                                                        

 1Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New York: Harper & 

Row, 1984), 161.  
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องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis) ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั (Principal Component 

Analysis : PCA) มาเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษจากกลุ่มประเทศท่ีทาํการศึกษา 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย 3 คน ประเทศ

สิงคโปร์ 2 คน ประเทศเวียดนาม 1 คน และประเทศฟิลิปปินส์ 1 คน   รวมจาํนวน 7 คน  เพื่อ

ตรวจสอบความเหมาะสมในประเด็นดา้นความถูกตอ้ง ความเหมาะสม   ความเป็นไปได ้ความเป็น

ประโยชน์ รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะ การวิพากษ ์เพื่อปรับปรุงให้ไดปั้จจยัการบริหารท่ีถูกตอ้ง

เหมาะสม โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ดว้ยการใชแ้บบแสดงความคิดเห็นตรวจสอบ

ความเหมาะสมท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน ซ่ึงแบบแสดงความคิดเห็นดงักล่าว แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การแสดงความคิดเห็นต่อปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ     

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเก็บรวบขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคือ 

โรงเรียนท่ีเปิดการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

จาํนวน 205 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ยประธานศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

จาํนวน 1 คน รองประธานศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ จาํนวน 1 คน ครู จาํนวน 2 

คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 4 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน จาํนวน 820 คน และการไปสัมภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ  โดยไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการดงัน้ี 

1. การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุดว้ยตนเอง 

2. การส่งแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลโรงเรียนท่ีเปิดการสอนระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีมีศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษด้วยตนเองและ ส่งแบบสอบถามไปทาง

ไปรษณีย ์

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ

วิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการวิจยั ดงัน้ี 

1. 4การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ใชก้ารวิเคราะห์4

เน้ือหา (Content  Analysis) 
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2. 4การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้่าความถ่ี (frequencies) และค่า

ร้อยละ (percentage) 

3. 4การวิเคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั โดยการใช4้ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เน้ือหา 

(content analysis) โดยผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์(Best)2 ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัน้ี4  

  ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน อยูใ่นระดบัมาก  

  ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน อยูใ่นระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

            สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้คาํถามปลายเปิด เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ  อ่ืน ๆ 

ต่อ4ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ   ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 4ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

4. 4การวิเคราะห์4ปัจจัยการบริหารศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 4ใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor 

Analysis) ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั  (Principal Component Analysis :PCA) ถือเกณฑก์ารเลือกตวัแปรท่ีเขา้

อยูใ่นปัจจยัตวัใดตวัหน่ึง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) ท่ีมากกว่า 1 และ

ถือเอาค่านํ้ าหนกัปัจจยั (factor loading) ของตวัแปรแต่ละตวัของปัจจยันั้นมีค่าตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไปท่ี

บรรยายดว้ยตวัแปรตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)3  

                                                        

 2John W. Best, Research in Education, Englewood Cliffs (New Jersey: Prentice-

Hall Inc., 1970), 190. 

 3Kaiser, Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics 

(New York: Harper & Row, 1983), 411. 
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5. 4การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ4ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน4 โดยการวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) 

 

สรุป 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือทราบปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 2) เพื่อทราบผลการตรวจสอบปัจจยั

การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ    ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศ

อาเซียน การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชศู้นยพ์ฒันาการเรียน

การสอนภาษาองักฤษ (ERIC) ในประเทศไทย จาํนวน จาํนวน  205  โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ 

(unit of analysis) ผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการศูนย ์จาํนวน 1 คน รองผูอ้าํนวยการศูนย ์

จาํนวน 1 คน และครู จาํนวน 2 คน รวมผูใ้หข้อ้มูล ทั้งส้ิน 820  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง(semi-structured interview) จาํนวน 1 ฉบบั แบบสอบถามความ

คิดเห็น จาํนวน 1 ฉบบั และแบบตรวจสอบรายการ จาํนวน 1 ฉบบั สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี (frequencies) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ

วิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis).   
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อทราบปัจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  และ 2) เพื่อทราบผลการตรวจสอบ

ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบคาํ

บรรยาย จาํแนกออกเป็น 2 ตอน ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจยัเก่ียวกบั การบริหารศูนยพ์ฒันา 

การเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบดว้ย 2 

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน จากกรอบแนวคิดของการวิจยั 

2. การสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัปัจจยัการบริหาร

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึง

ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิจากประเทศไทย  จาํนวน 12 คน สิงคโปร์ 2 คน เวียดนาม 1 คน และ

ฟิลิปปินส์ 1 คน 

  ตอนที ่2  การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

อาย ุเพศ วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงานปัจจุบนั และประสบการณ์การทาํงาน 

2. การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัตวัแปรที่เป็นปัจจยัของการบริหารศูนย์

พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน         

3. การวิเคราะห์ปัจจยัของการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างดว้ยการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อสกดัตวัแปรใหเ้หลือตวัแปรท่ี

เป็นองคป์ระกอบสาํคญัดว้ยการวิเคราะห์ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั (Principal component analysis : PCA) 
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เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีสาํคญัในการนาํมาสร้างเป็นโครงร่างปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน   

4. การวิเคราะห์ตรวจสอบปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการเสนอผลการวิจยัให้ผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยก์ารเรียนการสอนภาษาองักฤษจากกลุ่มประเทศท่ีทาํการศึกษา 

4 ประเทศ คือ ประเทศไทย 3 คน ประเทศสิงคโปร์ 2 คน ประเทศเวียดนาม 1 คน และประเทศ

ฟิลิปปินส์ 1 คน   รวมจาํนวน 7 คน   เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมในประเด็นดา้นความถูกตอ้ง 

ความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ รวมถึงการใหข้อ้เสนอแนะ การวิพากษ ์เพื่อ

ปรับปรุงใหไ้ดปั้จจยัการบริหารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

 จากขั้นตอนของการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจาํแนกออกเป็น 2 ขั้นตอนดงักล่าว สามารถแสดง

รายละเอียดในการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 

 

ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจัยเกีย่วกบั การบริหารศูนย์พฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  

 ตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจยัเก่ียวกบั การบริหารศูนยพ์ฒันา 

การเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบดว้ย 2 

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์เอกสารเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยการบริหารศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน  จากกรอบแนวคดิของการวจัิย และงานทีว่จัิยทีเ่กีย่วข้อง ดงัน้ี  

  แนวคิดท่ี 1 ปัจจยัการบริหารโรงเรียนของ ฮอยและมิสเกล (Wayne K. Hoy and 

Cecil G. Miskel) 

  แนวคิดท่ี 2 ปัจจยัการบริหารโรงเรียนของ เซอร์จิโอวานี ( Thomas J. Sergiovanni) 

  แนวคิดท่ี 3 ปัจจยัการบริหารโรงเรียนของ สเตียรส์ (Richard M. Steers)  

  แนวคิดท่ี 4 ปัจจยัการบริหารโรงเรียนของ สเตด็แมน (L.C. Stedman) 

  แนวคิดท่ี 5 ปัจจยัการบริหารโรงเรียนของ กลิกแมน กอร์ดอนและโรสกอร์ดอน (Carl 

D. Glickman, Gordon P. Stephen, and Ross-Gordon  M. Jovita) 

  แนวคิดท่ี 6 ปัจจยัการบริหารโรงเรียนของ แซมมอนด์ ฮิลแมนและมอร์ติมอร์   

(P. Sammonds, P. Hillman and J. Mortimore) 
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  แนวคิดท่ี 7 แนวคิดการบริหารของโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard 

School) 

  แนวคิดท่ี 8 การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศของสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา 

  แนวคิดท่ี 9 ปัจจยัความเป็นเลิศ ตามแนวคิดของ ปีเตอร์และวอเตอร์แมน(Thomas 

Peters and Robert H. Waterman) 

  แนวคิดท่ี 10 รูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ (SEM) 

  แนวคิดท่ี 11 รางวลัคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (TQA.) 

  แนวคิดท่ี 12 ปัจจยัการบริหารการศึกษาของศูนย ์ERIC ประเทศไทย 

  แนวคิดท่ี 13  การศึกษาของ สุรศกัด์ิ สวา่งแสง เร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียน

ในโครงการการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

  สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั   

ท่ีเก่ียวขอ้ง มีจาํนวน 93 ปัจจยัยอ่ย  ดงัรายละเอียด ในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

ท่ี 
 

ตวัแปร 
 แน

วคิ
ดที่

 1
 

แน
วคิ

ดที่
 2

 

แน
วคิ

ดที่
 3

 

แน
วคิ

ดที่
 4

 

แน
วคิ

ดที่
 5

 

แน
วคิ

ดที่
 6

 

แน
วคิ

ดที่
 7

 

แน
วคิ

ดที่
 8

 

แน
วคิ

ดที่
 9

 

แน
วคิ

ดที่
 1

0 

แน
วคิ

ดที่
 1

1 

แน
วคิ

ดที่
 1

2 

แน
วคิ

ดที่
 1

3 

1 มุ่งสัมฤทธิผล √             

2 มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ √ √ √  √ √    √    

3 มีความสอดคลอ้งและ 

กลมเกลียว 
√             

4 หลกัสูตรมีคุณภาพและให้

โอกาสในการเรียนรู้ 
√   √   √       

5 บรรยากาศของโรงเรียน √ √            

6 บรรยากาศในชั้นเรียน √             

7 การมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครอง 
√ √  √ √     √   √ 

8 ศกัยภาพในการประเมิน √     √        

9 การใชเ้วลาในการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
√ √    √        

10 มีรูปแบบการจดัการ

เรียนการสอน 
√        √    √ 
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ตารางท่ี 3 สรุปผการวิเคราะห์เอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
 

ท่ี 

 

ตวัแปร 

 แน
วคิ

ดที่
 1

 

แน
วคิ

ดที่
 2

 

แน
วคิ

ดที่
 3

 

แน
วคิ

ดที่
 4

 

แน
วคิ

ดที่
 5

 

แน
วคิ

ดที่
 6

 

แน
วคิ

ดที่
 7

 

แน
วคิ

ดที่
 8

 

แน
วคิ

ดที่
 9

 

แน
วคิ

ดที่
 1

0 

แน
วคิ

ดที่
 1

1 

แน
วคิ

ดที่
 1

2 

แน
วคิ

ดที่
 1

3 

11 มีการเรียนรู้แบบอิสระ √             

12 มีการปรับปรุงการ

จดัการเรียนการสอน 
√    √ √        

13 มีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั

และมีการเสริมแรง 
√             

14 เนน้นกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง  √            

15 มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี  √            

16 ส่งเสริมความมีปฏิสัมพนัธ์

ต่อกนัแบบเป็นกลุ่ม 

 
√            

17 มีการพฒันาบุคลากรอยา่ง

กวา้งขวาง 

 √ 
 √         √ 

18 ส่งเสริมการแกปั้ญหา

อยา่งสร้างสรรค ์

 
√            

19 โครงสร้างขององคก์าร   √      √     

20 บทบาทของเทคโนโลย ี    √           

21 ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองคก์าร 

  
√           

22 ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคก์าร   

  
√   √        

23 ความผกูพนัต่อองคก์าร   √           

24 การปฏิบติังาน     √           

25 การกาํหนดเป้าหมาย   √           

26 การจดัหาและการใช้

ทรัพยากร 

 
 

√ 
      √    

27 สภาพแวดลอ้มในการ

ปฏิบติังาน 

 
 

√ 
√  √        

28 กระบวนการ

ติดต่อส่ือสาร 

 
 

√ 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
 

ท่ี 

 

ตวัแปร 

 แน
วคิ

ดที่
 1

 

แน
วคิ

ดที่
 2

 

แน
วคิ

ดที่
 3

 

แน
วคิ

ดที่
 4

 

แน
วคิ

ดที่
 5

 

แน
วคิ

ดที่
 6

 

แน
วคิ

ดที่
 7

 

แน
วคิ

ดที่
 8

 

แน
วคิ

ดที่
 9

 

แน
วคิ

ดที่
 1

0 

แน
วคิ

ดที่
 1

1 

แน
วคิ

ดที่
 1

2 

แน
วคิ

ดที่
 1

3 

29 การปรับตวัขององคก์าร

และการริเร่ิมส่ิงใหม่   

 
 √           

30 การเนน้ท่ีชาติพนัธ์ุและ

เช้ือชาติ 

 
  √          

31 การร่วมกนัวางแผนดูแล

นกัเรียนระหวา่งครูและ

ผูป้กครอง 

 

  √          

32 การใหก้ารดูแลนกัเรียน

อยา่งใกลชิ้ด 

 
  √          

33 ความรับผดิชอบของ

นกัเรียนท่ีมีต่อโรงเรียน 

 
  √          

34 การสอนท่ีปราศจาก

ปัญหาทางวชิาการ 

 
  √          

35 ตระหนักถึง

สภาพแวดลอ้มและ

วฒันธรรมของ 

 

   √         

36 การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั

และปรับเปล่ียนวสิัยทศัน์

อยา่งต่อเน่ือง 

 

   √         

37 ไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ทั้งภายนอกและภายใน

โรงเรียน 

 

   √         

38 มีการพฒันาท่ีต่อเน่ือง     √ √        

39 มีแผนการสอนท่ีดี       √ √        

40 ครูมีความร่วมมือกนั     √         

41  มีการศึกษาวจิยัเพ่ือหา

ขอ้มูลในการสร้างรูปแบบ

ของโรงเรียน 

 

   √         
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
 

ท่ี 

 

ตวัแปร 

 แน
วคิ

ดที่
 1

 

แน
วคิ

ดที่
 2

 

แน
วคิ

ดที่
 3

 

แน
วคิ

ดที่
 4

 

แน
วคิ

ดที่
 5

 

แน
วคิ

ดที่
 6

 

แน
วคิ

ดที่
 7

 

แน
วคิ

ดที่
 8

 

แน
วคิ

ดที่
 9

 

แน
วคิ

ดที่
 1

0 

แน
วคิ

ดที่
 1

1 

แน
วคิ

ดที่
 1

2 

แน
วคิ

ดที่
 1

3 

42 มีความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัในการพฒันา

ปรับปรุงโรงเรียน 

 

   √ √        

43 ใชว้ธีิการหลากหลายเพ่ือ

พฒันาปรับปรุงโรงเรียน 

 
   √         

44 มีความมัน่คงและชดัเจน

ของวตัถุประสงค์ของ

องค์การ  และบริหารเชิง

รุก  สร้างทีมงานบริหาร

ของโรงเรียน 

 

    √        

45 การมีส่วนร่วมของครูใน

การบริหารจดัการ

หลกัสูตร การตดัสินใจ

และการใชน้โยบายต่าง ๆ 

 

    √        

46 มีความเคารพในสถาบนั      √        

47 เนน้ความเป็นเลิศทาง

วชิาการ 

 
    √ √       

48 มีบทเรียนท่ีเหมาะสมกบั

นกัเรียน   

 
    √        

49 ใชว้ธีิการสอนท่ี

หลากหลาย   

 
    √        

50 มีความคาดหวงัต่อ

นกัเรียนในระดบัสูง 

 
    √        

51 มีการเสริมแรงครู      √        

52 นกัเรียนมีความ

รับผดิชอบ 

 
    √ √       

53 มีความร่วมมือระหวา่ง

โรงเรียนและผูป้กครอง 

 
    √        
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
 

ท่ี 

 

ตวัแปร 

 แน
วคิ

ดที่
 1

 

แน
วคิ

ดที่
 2

 

แน
วคิ

ดที่
 3

 

แน
วคิ

ดที่
 4

 

แน
วคิ

ดที่
 5

 

แน
วคิ

ดที่
 6

 

แน
วคิ

ดที่
 7

 

แน
วคิ

ดที่
 8

 

แน
วคิ

ดที่
 9

 

แน
วคิ

ดที่
 1

0 

แน
วคิ

ดที่
 1

1 

แน
วคิ

ดที่
 1

2 

แน
วคิ

ดที่
 1

3 

54 เป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ 

 
    √        

55 ส่ือสารสองภาษา         √       

56 ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์       √       

57 ลํ้าหนา้ทางความคิด       √       

58 การบริหารจดัการระบบ

คุณภาพ 

 
     √ √      

59 กระบวนทศัน์ในการ

บริหารจดัการศึกษา 

 
      √      

60 สถานศึกษา        √      

61 ภารกิจหนา้ท่ีของการจดั

การศึกษา 

 
      

√ 
     

62 การบริหารการจดั

การศึกษา 

 
      

√ 
     

63 กระบวนการบริหาร        √      

64 ผูบ้ริหารตอ้งมีหลกัเกณฑ์

การบริหาร 

 
      √      

65 การวางแผนเชิงกลกล

ยทุธ์  

 
       √ √ √  √ 

66 การจดัการบุคคลากร         √ √    

67 ระบบ         √     

68 คุณค่าร่วม         √     

69 ทกัษะ         √     

70 การบริหารและผลการ

ปฏิบติังาน    

 
        √    

71 เป้าหมายนกัเรียน          √    

72 ผลลพัธ์ของบุคลากร             √    

73 ผลการประเมินการปฏิบติังาน           √    
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
 

ท่ี 

 

ตวัแปร 

 แน
วคิ

ดที่
 1

 

แน
วคิ

ดที่
 2

 

แน
วคิ

ดที่
 3

 

แน
วคิ

ดที่
 4

 

แน
วคิ

ดที่
 5

 

แน
วคิ

ดที่
 6

 

แน
วคิ

ดที่
 7

 

แน
วคิ

ดที่
 8

 

แน
วคิ

ดที่
 9

 

แน
วคิ

ดที่
 1

0 

แน
วคิ

ดที่
 1

1 

แน
วคิ

ดที่
 1

2 

แน
วคิ

ดที่
 1

3 

74 การนาํองคก์ร           √   

75 มุ่งเนน้ลูกคา้และ

การตลาด 

 
         √   

76 การวดัการวเิคราะห์และ

การจดัการความรู้ 

 
         √   

77 มุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล           √   

78 การจดัการกระบวนการ           √   

79 ผลลพัธ์ทางธุรกิจ           √   

80 การจดัสรรงบประมาณ            √  

81 การจดัซ้ือ จดัหา และ

พฒันาส่ือ   

 
          √  

82 การสนบัสนุนดา้น

บุคลากร   

 
          √  

83 การกาํหนดนโยบายท่ี

ชดัเจน    

 
          √  

84 การจดักิจกรรม              √ √ 

85 การประสานงานระหวา่ง

สถาบนั ศนูย ์และ

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี   

 

          √  

86 การประชาสัมพนัธ์

ขอบข่าย การบริการของ

ศนูย ์

 

          

√ 
 

87 การจดัรูปแบบการทาํงาน              √  

88 จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ

ต่างๆ เก่ียวกบัศูนยใ์หเ้ป็น

ปัจจุบนั 

 

          √  

89 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร                √ 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
 

ท่ี 

 

ตวัแปร 

 แน
วคิ

ดที่
 1

 

แน
วคิ

ดที่
 2

 

แน
วคิ

ดที่
 3

 

แน
วคิ

ดที่
 4

 

แน
วคิ

ดที่
 5

 

แน
วคิ

ดที่
 6

 

แน
วคิ

ดที่
 7

 

แน
วคิ

ดที่
 8

 

แน
วคิ

ดที่
 9

 

แน
วคิ

ดที่
 1

0 

แน
วคิ

ดที่
 1

1 

แน
วคิ

ดที่
 1

2 

แน
วคิ

ดที่
 1

3 

90 โครงสร้างการบริหาร

แบบการกระจายอาํนาจ     

 
           √ 

91 การบริหารหลกัสูตร                 √ 

92 การจา้งครูชาวต่างชาติ                 √ 

93 การสร้างเครือข่าย

โรงเรียน 

 
           √ 

 

2. การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัปัจจยัการบริหาร

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  จาก

ประเทศไทย จาํนวน 12 คน ประกอบดว้ย 

  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 ดร.ชินภทัร ภูมิรัตน  ตาํแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 2 ดร. รังสรรค ์มณีเล็ก  ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ สาํนกันโยบายและ

แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3 ดร.วนิยั 2ทองมัน่ ตาํแหน่ง 2ผูอ้าํนวยการโรงเรียน2สตรีนครสวรรค ์ 

ประธานศูนย ์ERIC  2โรงเรียน2สตรีนครสวรรค ์ 

  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 4 วา่ท่ีร.ต.ไพศาล  ประทุมชาติ  2ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี 

ประธานศูนย ์ERIC โรงเรียนสิงห์บุรี 

  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 5 นายชาญศกัด์ิ  คนัศร ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา

ประธานศูนย ์ERIC โรงเรียนหนองฉางวทิยา 

  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 6 นางสาวพิรุณ  ติณภทัร ตาํแหน่ง ผูช่้วยอธิการบดี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

จงัหวดัเชียงใหม่ 

  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 7 นางสุดา  ใบแยม้  ตาํแหน่ง ศึกษานิเทศก ์เช่ียวชาญ สพฐ. 

  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 8 ดร.กลัยา สุวรรณกาย ี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี   

  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 9 ดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล ตาํแหน่ง นกัส่ือสารมวลชนอิสระ 

  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 10 3ดร.วฒันาพร   ระงบัทุกข ์ ตาํ3แหน่ง 3ผูอ้าํนวยการ3สถาบนัภาษาองักฤษ   

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0CHEQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fkrutippawan%2F6177410397%2F&ei=WtLgT_PcBcnqrQfNsLX9DA&usg=AFQjCNGOXNEqBQHxVx_63P9iP__8wl_Qug&sig2=7KlxV3-ac6fjNhWZNi1gog
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  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 11 น.ส.ลัดดาวลัย ์  สงกา  ตาํแหน่ง รองผูอ้าํนวยการสถาบัน

ภาษาองักฤษ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 12 ดร.ยวุดี  อยูส่บาย  ตาํแหน่ง หวัหนา้กลุ่มพฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ(ERIC) สถาบนัภาษาองักฤษ  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  สรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ตามทศันะของผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวฒิุ  มีจาํนวน 25  ปัจจยัยอ่ย  ดงัรายละเอียด ในตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ท่ี ตวัแปร 

คน
ที่

 1
 

คน
ที่

 2
 

คน
ที่

 3
 

คน
ที่

 4
 

คน
ที่

 5
 

คน
ที่

 6
 

คน
ที่

 7
 

คน
ที่

 8
 

คน
ที่

 9
 

คน
ที่

 1
0 

คน
ที่

 1
1 

คน
ที

 1
2 

1 ครูมีการจดัรูปแบบการเรียนการสอนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
√ √ √ √   √ √ √ √ √  

2 ผูบ้ริหารศนูยมี์การจดัการหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพ

และใหโ้อกาสในการเรียนรู้ 
√ √  √   √ √    √ 

3 ครู  นกัเรียนผูป้กครองและชุมชนมีส่วน

ร่วมในการจดัการเรียนการสอน 
√ √ √  √ √  √ √ √ √  

4 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมความมีปฏิสัมพนัธ์ต่อ

กนัแบบเป็นกลุ่ม 
√   √ √  √ √   √  

5 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนมีความเป็น

อันหน่ึงอันเดียวกันในการพัฒนาปรับปรุง

โรงเรียน       

√ √   √ √      √ 

6 ครูจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้

ของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
√ √  √   √ √  √   

7 ผูบ้ริหารมีการจัดหลักสูตรท่ีเน้นทางด้าน

วชิาการ 
√    √   √   √ √ 

8 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัด

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 

√ √ √ √  √   √    
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปร 

คน
ที่

 1
 

คน
ที่

 2
 

คน
ที่

 3
 

คน
ที่

 4
 

คน
ที่

 5
 

คน
ที่

 6
 

คน
ที่

 7
 

คน
ที่

 8
 

คน
ที่

 9
 

คน
ที่

 1
0 

คน
ที่

 1
1 

คน
ที

 1
2 

9 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และทาํงาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
√ √ √  √  √   √ √ √ 

10 ชุมชนมีความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและ

ผูป้กครองในการจดัการศึกษา 
√ √  √ √     √  √ 

11 ครูมีการติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน

และการพฒันาปรับปรุงโรงเรียน 
√ √ √   √ √  √    

12 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการปฏิบติัท่ี

ทาํใหไ้ปสู่ความคาดหวงั 
√ √    √       

13 ครูมีวธีิการสอนท่ีหลากหลาย  √  √ √  √  √  √  

14 ครูมีการจดัทาํแผนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพในการเตรียมการสอน 
  √ √  √ √ √   √ √ 

15 ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมี

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  √ √     √ √  √ 

16 ครูมีการบริหารจดัการหลกัสูตร การ

ตดัสินใจและการใชน้โยบายต่าง ๆ 
  √ √ √  √      

17 ผูบ้ริหารมีการสร้างครูใหเ้ป็นผูน้าํทาง

วชิาการ 
   √   √   √  √ 

18 ผูบ้ริหารมีความมัน่คงและชดัเจนของ

วตัถุประสงค์ขององค์การ  และการ

บริหารเชิงรุก  สร้างทีมงานบริหารของ

โรงเรียน 

   √ √  √      

19 ศนูยพ์ฒันาการเสนบัสนุนจากทั้งภายนอก

แยนการสอนมีการจดัเวลาเรียน การจดั

กิจกรรมดา้นวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 

    √ √ √ √    √ 

20 ผูบ้ริหารมีการจดัหาและการใชท้รัพยากร

ไดอ้ยา่งพอเพียง 
     √  √ √    

21 ผูบ้ริหารร่วมกนัวางแผนดูแลนกัเรียน

ระหวา่งครูและผูป้กครอง 
     √  √  √ √ √ 
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ตารางท่ี  4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปร 

คน
ที่

 1
 

คน
ที่

 2
 

คน
ที่

 3
 

คน
ที่

 4
 

คน
ที่

 5
 

คน
ที่

 6
 

คน
ที่

 7
 

คน
ที่

 8
 

คน
ที่

 9
 

คน
ที่

 1
0 

คน
ที่

 1
1 

คน
ที

 1
2 

22 ผูบ้ริหารมีความหลากหลายของภาวะผูน้าํ      √ √   √   

23 ผูบ้ริหารมีการพฒันาบุคลากรอยา่งกวา้งขวาง      √  √ √    

24 ศูนยบ์ริหารงานส่งเสริมการแกปั้ญหา

อยา่งสร้างสรรค ์
      √ √  √   

25 การจดัการเรียนการสอนมุ่งสัมฤทธิผล 

ของผูเ้รียน 
      √ √ √ √  √ 

 

 ส่วนการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัปัจจยัการบริหาร

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  

จากประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม และฟิลิปปินส์ จาํนวน 4 คน ประกอบดว้ย 

1. Ang Chee  Seng.  Principal : Queenstown Secondary School Singapore 

2. Belinda  Charles. President : Academy Of  Principals (Singapore) 

3. Nguyen Thi Thanh. MA  Principal : Binh  Minh  Private School Hanoi –Vietnam 

4. Dr. Allan  G. Farnazo . Ceso IV OIC – Regional Director. Department  of Education   

Region XII. Philipines.  

ซ่ึงตามทศันะของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ ทั้ง 4 คนน้ี สามารถสรุปปัจจยัการบริหาร

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ไดจ้าํนวน  22  ปัจจยัยอ่ย ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ จาก 3 ประเทศ 
 

ท่ี ตวัแปร คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 

1 
2การบริหารจดัการโดยใหมี้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามี

ส่วนร่วมดาํเนินการ     

2 
การจดัระบบโครงการสร้างการบริหารงานในองคก์รและ

ขั้นตอนการทาํงานท่ีชดัเจน 
    

3 
การกาํกบัดูแลและควบคุมการทาํงานของบุคลากรอยา่ง

จริงจงั  
    

4 
การพฒันาบุคลากรในองคก์รใหมี้ความรู้ สามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    

5 
การมีกฎ ระเบียบและคู่มือการปฏิบติังานใหก้บับุคลากร

ไดย้ดึถือและปฏิบติัตาม 
    

6 การมีแผนการทาํงานท่ีชดัเจน     

7 การมีเป้าหมายท่ีมุ่งเพ่ือความเป็นเลิศในองคก์ร     

8 การมีผูบ้ริหารองคก์รท่ีมีภาวะผูน้าํในการบริหารงาน     

9 การจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพในองคก์ร       

10 
การกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรท่ี

ชดัเจน 

 
   

11 
มีการบริหารจดัการงานวชิาการท่ีเป็นระบบและมุ่งความ

เป็นเลิศในการใหบ้ริการ 

 
  

 

12 มีการวดัและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ     

13 การใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารจดัการขอ้มูล     

14 การมีงบประมาณท่ีเพียงพอ     

15 การมีหลกัสูตรและการบริหารจดัการหลกัสูตรท่ีดี     
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ จาก 3 ประเทศ (ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปร คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 

16 การมีครูท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูง     

17 
การมีความพร้อมดา้นสถานท่ีในการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน 
    

18 
การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชนดา้น

งบประมาณ 
    

19 
ส่งเสริมใหน้าํเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอนและการบริหารงานในองคก์ร 
    

20 
การมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีศกัยภาพและมีจาํนวนท่ี

เพียงพอกบัภาระงาน 
    

21 ใหมี้การกระจายอาํนาจการทาํงานแก่บุคลากร     

22 
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
    

 

 เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิมีความสอดคลอ้งกนัใน

หลายๆประเดน็  ผูว้ิจยัจึงไดน้าํมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั และนาํมาจดัทาํเป็นขอ้คาํถามได ้80 ขอ้ และ

ไดท้าํการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน และหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค(์index of item-objective congruence : IOC)ของเคร่ืองมือ พบว่า ขอ้

คาํถามในแต่ละขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50  ผูท้รงคุณวุฒิไดเ้สนอใหป้รับแกไ้ขขอ้คาํถาม

บางขอ้ให้มีความเหมาะสม  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับแกใ้ห้มีความเหมาะสม จากนั้นไดน้าํเสนอให ้

ท่ีปรึกษาไดต้รวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง ทาํใหไ้ดข้อ้คาํถามจาํนวนทั้งส้ิน 80 ขอ้ หลงัจากนั้น

ไดน้าํไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

(Reliability) โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ไดค่้า

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.995 จึงกล่าวไดว้่า แบบสอบถามความคิดเห็นดงักล่าวน้ี มี

ความเหมาะสมสาํหรับการนาํไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษา   

ขั้นพืน้ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ 

เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน่งงานปัจจุบัน และประสบการณ์การทาํงานในตําแหน่งปัจจุบัน 

  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 1) ประธานศูนย ์2) รอง

ประธานศูนยแ์ละ 3) ครู จาํนวน 205 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 820 คน เม่ือแยกพิจารณาตามเพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่งปัจจุบนัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 6 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 

สถานภาพ 

 

ประธานศนูย ์ รองประธานศนูย ์ ครู รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 

1. ชาย 

2. หญิง 

 

53 

152 

 

25.85 

74.15 

 

34 

171 

  

16.59 

83.41 

  

103 

307 

 

25.12 

74.88 

 

190 

630 

 

23.17 

   76.83 

รวม 205 100.00 205 100.00 410 100.00 820 100.00 

อาย ุ

1. ไม่เกิน 30 ปี 

2. 31 – 40 ปี 

3. 41 – 50 ปี 

4. 51 ปีข้ึนไป 

  

- 

58 

56 

91 

  

- 

28.29 

27.32 

44.39 

 

- 

77 

76 

52 

 

- 

37.56 

37.08 

25.36 

 

145 

153 

61 

51 

  

35.36 

37.32 

14.88 

12.44 

  

145 

288 

193 

194 

 

17.68 

35.12 

23.54 

23.66 

รวม 205 100.00 205 100.00 410 100.00 820 100.00 

ระดบัการศึกษา 

1. ปริญญาตรี 

2. ปริญญาโท 

3. ปริญญาเอก 

4. อ่ืน ๆ 

   

119 

82 

4 

- 

 

58.05 

40.00 

1.95 

- 

  

169 

36 

- 

- 

 

82.44 

17.56 

- 

- 

  

353 

56 

1 

- 

 

86.10 

13.66 

0.24 

- 

  

641 

174 

5 

- 

  

78.17 

21.22 

0.61 

- 

รวม 205 100.00 205 100.00 410 100.00 820 100.00 
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ตารางท่ี 6 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

         

 

สถานภาพ 

 

ประธานศนูย ์ รองประธานศนูย ์ ครู รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั 

1. ประธานศนูย ์ 

2. รองประธานศนูย ์

3. ครู 

 

205 

- 

- 

 

25.00 

- 

- 

 

- 

205 

- 

 

- 

25.00 

- 

 

- 

- 

410 

 

- 

- 

50.00 

 

205 

205 

410 

 

25.00 

25.00 

50.00 

รวม 205 100.00 205 100.00 410 100.00 820 100.00 

ประสบการณ์การ

ทาํงานในตาํแหน่ง

ปัจจุบนั 

1. ไม่เกิน 5 ปี  

2. 6 – 10 ปี 

3. 11 – 15 ปี 

4. 15 ปีข้ึนไป 

 

 

8 

100 

69 

28 

 

 

3.90 

48.78 

33.66 

13.66 

 

 

35 

140 

20 

10 

 

 

17.07 

68.29 

9.76 

4.88 

 

 

122 

186 

52 

50 

 

 

29.76 

45.36 

12.68 

12.20 

 

 

165 

426 

141 

88 

 

 

20.12 

51.95 

17.20 

10.73 

 

รวม 205 100.00 205 100.00 410 100.00 820 100.00 

 

  จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 820 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 630 คน คิดเป็นร้อยละ 76.83 เป็นเพศชาย 190 คน คิดเป็นร้อยละ 23.17 ผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมี อาย ุ31 – 40 ปี มีมากท่ีสุด จาํนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 35.12 นอ้ยท่ีสุด คือ อายไุม่เกิน 30 ปี 

จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 17.68 ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ร4ะดบั4ปริญญาตรี มีมากท่ีสุด 

จาํนวน 641 คน คิดเป็นร้อยละ 78.17 นอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัปริญญาเอก จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.61 ดา้นตาํแหน่งปัจจุบนั พบว่า เป็นประธานศูนย ์จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 25 เป็นรอง

ประธานศูนย ์จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และเป็นครู จาํนวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ดา้น

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง พบว่ามีระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 6 – 10 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 426 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.95 และนอ้ยท่ีสุด15 ปีข้ึนไปจาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 10.73 

    สาํหรับผูต้อบแบบสอบถามในตาํแหน่งประธานศูนยส่์วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

152 คน คิดเป็นร้อยละ 74.15 เป็นเพศชายจาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 25.85 ผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีอาย ุ51 ปีข้ึนไป มีมากท่ีสุด จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 44.39 นอ้ยท่ีสุดคืออายไุม่เกิน 30 ปี ไม่มี

ผูท่ี้มีอายไุม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.00 ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ร4ะดบั4ปริญญาตรีมีมากท่ีสุด 
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จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 58.05 นอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัปริญญาเอกจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.95  ดา้นตาํแหน่งปัจจุบนั พบว่า เป็นประธานศูนย ์จาํนวน 205 คน คิดเป็น ร้อยละ 25 ดา้น

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง พบว่ามีระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง      6 – 10 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 100 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.78 และนอ้ยท่ีสุด ไม่เกิน 5 ปี จาํนวน     8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 

  ผูต้อบแบบสอบถามในตาํแหน่ง รองประธานศูนยส่์วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

171 คน คิดเป็นร้อยละ 83.41 เป็นเพศชายจาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59 ผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีอาย ุ31 – 40 ปี มีมากท่ีสุด จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 37.56 นอ้ยท่ีสุดคืออายไุม่เกิน 30 ปี ไม่มี  

ผูท่ี้มีอายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.00 ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ร4ะดบั4ปริญญาตรี   มีมากที่สุด 

จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 82.44 นอ้ยท่ีสุดคือระดบัปริญญาเอก ไม่มีผูจ้บการศึกษาระดบั

ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.00  ดา้นตาํแหน่งปัจจุบนั พบว่า  เป็นรองประธานศูนย ์จาํนวน 205 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25 ดา้นระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง พบว่า มีระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 6 – 10 ปี  

มากท่ีสุด จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 68.29 และนอ้ยท่ีสุด 15 ปีข้ึนไป จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.88 

  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นครู ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 

74.88 เพศชาย จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี มี

มากท่ีสุด จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 37.32 นอ้ยท่ีสุดคืออาย ุ 51 ปีข้ึนไป จาํนวน 51 คน คิดเป็น

ร้อยละ 12.44 ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ร4ะดบั4ปริญญาตรีมีมากท่ีสุด จาํนวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 

86.10 นอ้ยท่ีสุดคือระดบัปริญญาเอกจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24 ดา้นตาํแหน่งปัจจุบนั พบว่า 

เป็นครูจาํนวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ดา้นระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง พบว่ามีระยะเวลาการดาํรง

ตาํแหน่ง 6 – 10 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 186 คน คิดเป็น ร้อยละ 45.36 และนอ้ยท่ีสุด 15 ปี ข้ึนไป

จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20  

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นปัจจัยของการบริหารศูนย์

พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน        

  การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันา 

การเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยพิจารณา

จากค่าเฉล่ีย ( x )   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ดงัมีรายละเอียดตามตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัความคิดเห็นของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น

ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน        

                     (n=205) 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
ค่าเฉล่ีย

( x ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั 

ความ

คิดเห็น 

1 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษกาํหนด

โครงสร้าง สายบงัคบับญัชา อาํนาจ หนา้ท่ีความ

รับผดิชอบ ความเป็นเอกภาพของการบงัคบับญัชาท่ี

ชดัเจน 

4.24 0.40 มาก 

2 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ กาํหนด 

กฎระเบียบในการทาํงานสู่ความสาํเร็จและจดัเป็นฝ่าย

บริหาร ฝ่ายการสอน สายชั้น ช่วงชั้นท่ีชดัเจน 

4.34 0.41 มาก 

3 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีโครงสร้าง 

กลยทุธ์รูปแบบการจดัการและสร้างคุณค่าร่วมใน

องคก์ร 

4.19 0.43 มาก 

4 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษกาํหนด

อาํนาจ หนา้ท่ีความรับผดิชอบ    สายงานหลกั สายงาน

รองของผูอ้าํนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เช่น การใหค้าํปรึกษา แนะนาํแก่ครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

4.21 0.45 มาก 

5 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการ

ออกแบบภาระงาน ขอบข่ายงาน แนวทางปฏิบติังาน 

แบ่งภาระงานออกเป็น 4 ดา้น อยา่งชดัเจน 

4.20 0.44 มาก 

6 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการกาํหนด

ภาระงานหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรทาง

การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.19 0.47 มาก 

7 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการส่ือสาร

บนลงล่างและจากซา้ยไปขวาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.13 0.48 มาก 
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ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัความคิดเห็นของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น

ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ต่อ) 

          (n=205) 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
ค่าเฉล่ีย

( x ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั 

ความ

คิดเห็น 

8 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการบริหารจดัการโดย

ยดึหลกัการกระจายอาํนาจตามสายบงัคบับญัชา 

4.25 0.43 มาก 

9 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีสายบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 4.20 0.52 มาก 

10 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีความตระหนกัถึง 

ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ค่านิยม ความ

เช่ือ พิธีกรรมต่าง ๆ วฒันธรรมองคก์รของการทาํงาน

ร่วมกนั 

4.27 0.44 มาก 

11 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการยดึหลกั

ประชาธิปไตยในการทาํงาน มีความยติุธรรม โปร่งใส 

มีเหตุมีผล ไม่ลาํเอียง เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

4.03 0.54 มาก 

12 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระเบียบในการ

ปฏิบติังาน ทาํใหมี้งานรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ 

3.54 0.65 มาก 

13 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการบริหารจดัการ

คุณภาพแบบองคร์วม มุ่งเนน้ใหค้รู นกัเรียนและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย 

3.87 0.50 มาก 

14 การบริหารจดัการโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วม 3.62 0.55 มาก 

15 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีการแบ่งชั้นหรือ

ระบบสถานภาพ ระหวา่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามความแตกต่างของเงินเดือน 

ตาํแหน่งในลาํดบัชั้นเป็นเคร่ืองช้ีวดั 

3.60 0.63 มาก 

16 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษบริหารงานมี

ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการแนวคิดทฤษฎีทางการ

บริหารจดัการศึกษา 

4.27 0.52 มาก 
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ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัความคิดเห็นของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น

ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ต่อ) 

                 (n=205) 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
ค่าเฉล่ีย

( x ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั 

ความ

คิดเห็น 

17 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการพฒันาขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

4.29 0.47 มาก 

18 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน ใหค้วามสาํคญักบังาน

วิชาการและกระบวนการสอนของครู 

4.21 0.52 มาก 

19 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาํงานเป็นตามระบบ

ราชการ มีความยดืหยุน่ในการทาํงานและเกิดความ

ผกูพนัระหวา่งตนเองและครู 

3.79 0.78 มาก 

20 ประธานศูนยฯ์ มีการควบคุม ดูแลครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยยดึหลกัประชาธิปไตย 

3.07 0.59 ปานกลาง 

21 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัครู 

นกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน 

4.10 0.56 มาก 

22 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการแก่หน่วยงานอ่ืนเพือ่แลกเปล่ียน

เรียนรู้ 

2.84 0.52 ปานกลาง 

23 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการสรรหา

และบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครู 

4.15 0.50 มาก 

24 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการจดัการ

ความรู้ ทาํใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมี

สมรรถนะสูงอยา่งแทจ้ริง 

4.14 0.51 มาก 

25 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการ

ประเมินวิทยฐานะครู 

4.16 0.54 มาก 

26 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการ

จดัระบบความปลอดภยั การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.18 0.47 มาก 
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ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ต่อ) 

(n=205) 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
ค่าเฉล่ีย

( x ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั 

ความ

คิดเห็น 

27 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการ

ปฏิบติังาน ไดรั้บการยกยอ่ง ดา้นวิชาการและไดรั้บ

รางวลัเชิดชูเกียรติ 

4.01 0.52 มาก 

28 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการจดัการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาและ

การเรียนรู้ 

4.10 0.49 มาก 

29 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการสรรหา

และบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครู 

4.23 0.51 มาก 

30 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการ

ปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ เพื่อ

ทาํใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ 

4.05 0.49 มาก 

 

31 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมี ความรู้ความสามารถและมี

คุณภาพ 

4.30 0.40 มาก 

32 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มีครูพี่เล้ียง

ใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

บรรจุใหม่ 

3.99 0.51 มาก 

33 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการพฒันา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4.12 0.48 มาก 

34 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการนาํ

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการศูนย ์

4.03 0.66 มาก 

35 ศูนยฯ์มีการส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามี

วฒิุการศึกษาสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

4.18 0.56 มาก 



 151 

ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัความคิดเห็นของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น

ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ต่อ) 

(n=205) 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
ค่าเฉล่ีย

( x ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั 

ความ

คิดเห็น 

36 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้

ความสาํคญัแก่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.22 0.50 มาก 

37 ศูนยพ์ฒันาการเรียนรู้ใหค้วามสาํคญักบัผูม้ารับการ

บริการจากองคก์รอ่ืน ๆ ในการบริหารจดัการร่วมกนั 

4.04 0.59 มาก 

38 ประธานศูนยฯ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ

ผกูพนั ความรัก ความสามคัคี มีคุณค่าร่วมมีจริยธรรม

และคุณธรรมในการปฏิบติังาน 

4.10 0.54 มาก 

39 นกัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ทาํเป็น 

แกปั้ญหาเป็นอยา่งมีเหตุผล 

3.82 0.55 มาก 

40 นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีศูนยก์าํหนด 3.94 0.52 มาก 

41 ประธานศูนยฯ์ นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและสงัคมมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

3.90 0.58 มาก 

42 นกัเรียนนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากชุมชน ทอ้งถ่ินมา

ประยกุต ์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

3.81 0.57 มาก 

43 ประธานศูนยฯ์มีการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการ

บริหารจดัการ 

3.98 0.52 มาก 

44 นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์ไตร่ตรอง สรุปความคิด

รวบยอดได ้

3.80 0.56 มาก 

45 ประธานศูนยฯ์มุ่งจดัการศึกษาใหน้กัเรียนมีทกัษะการ

ทาํงานมีวินยั มีความรับผดิชอบ มีความซ่ือสตัย ์มี

คุณค่ามีจริยธรรม คุณธรรม มีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ

ดนตรีและกีฬา 

4.12 0.55 มาก 
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ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ต่อ) 

(n=205) 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
ค่าเฉล่ีย

( x ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั 

ความ

คิดเห็น 

46 ประธานศูนยฯ์มีการวางแผน การบริหารงานวิชาการ      

จดัการเรียนการสอนโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

4.10 0.57 มาก 

47 ศูนยฯ์กาํหนด วิธีการ แนวทางการปฏิบติัในการบริหาร

หลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

4.13 0.55 มาก 

48 ประธานศูนยฯ์จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและนาํ

หลกัสูตรไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.15 0.50 มาก 

49 ศูนยฯ์มีการรายงานผล การตรวจสอบทบทวน  

การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.12 0.53 มาก 

50 ประธานศูนยฯ์มีการพฒันาการเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรม 

และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

4.12 0.56 มาก 

51 ศูนยฯ์มีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและวิจยัในชั้น

เรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.05 0.58 มาก 

52 ศูนยฯ์มีการพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นอจัฉริยะ และ

จดัการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

3.92 0.61 มาก 

53 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการจดั

การศึกษามุ่งส่งเสริมนกัเรียนดา้นภาษาองักฤษตาม

มาตรฐานสากล 

3.64 0.79 มาก 

54 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีมาตรฐาน 

การประกนัคุณภาพทางการศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอกอยา่งเป็นระบบ 

4.20 0.56 มาก 

55 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการจดัทาํ

แผนการบริหารงานงบประมาณอยา่งเป็นระบบ 

4.09 0.59 มาก 
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ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ต่อ) 

(n=205) 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
ค่าเฉล่ีย

( x ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั 

ความ

คิดเห็น 

56 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการขอตั้ง

งบประมาณ ค่าพสัดุ ค่าครุภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพ 

4.08 0.58 มาก 

57 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการตั้งงบ 

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุง

และซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างอยา่งเป็นระบบ 

4.08 0.56 มาก 

58 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษไดรั้บการ

จดัสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยา่ง

เพียงพอ 

3.95 0.58 มาก 

59 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษไดรั้บการ

จดัสรรงบประมาณ งบอุดหนุนอยา่งเพียงพอ 

4.00 0.59 มาก 

60 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีระบบการ

จดัซ้ือจดัจา้ง พสัดุ ครุภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพ 

4.04 0.60 มาก 

61 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีระบบการ

บริหารการเงินและการบญัชี 

ท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.13 0.61 มาก 

62 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการจดั

โครงการอาหารกลางวนัมีคุณภาพใหแ้ก่ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและนกัเรียน 

4.12 0.61 มาก 

63 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมี

คณะกรรมการ การบริหารจดัการ เงินบาํรุงการศึกษา

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.13 0.55 มาก 

64 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการบริหาร

จดั ระบบการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.12 0.58 มาก 
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ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ต่อ) 

(n=205) 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
ค่าเฉล่ีย

( x ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั 

ความ

คิดเห็น 

65 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการจดัการ

ระบบ พสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างอยา่งเป็น

ระบบ 

4.10 0.61 มาก 

66 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีระบบการ

ควบคุม การเบิกจ่าย การบาํรุงรักษา วสัดุและครุภณัฑท่ี์

เป็นระบบ 

4.11 0.55 มาก 

67 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการ

ประเมินผล การดาํเนินงานงบประมาณ 

แบบมุ่งเนน้ผลงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.05 0.57 มาก 

68 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการ

ตรวจสอบ การใชง้บประมาณจากองคก์รภายในและ

องคก์รภายนอก 

4.07 0.58 มาก 

69 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษจดัทาํขอ้มูล

ทะเบียนประวติัการขอมีบตัรประจาํตวัและการขอ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อยา่งเป็นระบบ 

3.92 0.62 มาก 

70 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการคิด

กรอบอตัรากาํลงั การขออตัรากาํลงั 

การสรรหา บรรจุและการแต่งตั้งอตัรากาํลงัเป็นระบบ 

4.04 0.61 มาก 

71 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษจดัการอบรม

ดา้นเทคนิคการสอนใหแ้ก่ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

4.01 0.60 มาก 

72 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีระบบการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรและการเล่ือน

ขั้นเงินเดือนท่ีมีความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได ้

3.99 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัความคิดเห็นของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น

ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ต่อ) 

(n=205) 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
ค่าเฉล่ีย

( x ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั 

ความ

คิดเห็น 

73 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการ

เสริมสร้าง การรักษาและการดาํเนินการ 

ทางวินยัท่ีมีความเป็นธรรมแก่ทุกคน 

4.00 0.62 มาก 

74 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีระบบการ

ลา การพน้จากราชการ บาํเหน็จบาํนาญ การลาออกจาก

ราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.09 0.60 มาก 

75 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีระบบการ

ดาํเนินการ เพื่อขอใหมี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

4.15 0.59 มาก 

76 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการพฒันา

เครือข่าย ขอ้มูลสารสนเทศ  

จดัทาํทะเบียน ระบบฐานขอ้มูล การตรวจสอบและ 

การประเมินผล 

4.03 0.54 มาก 

77 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีแผนการ

บริหารงานธุรการ งานสารบรรณ  และ 

งานทะเบียนนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 

4.05 0.54 มาก 

78 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมี

ความสมัพนัธ์กบัชุมชน การร่วมมือ  

การประสานกบัหน่วยงานภายนอกอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

4.12 0.59 มาก 

79 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการจดั

กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมนอกหลกัสูตร มีการ

ใหบ้ริการแก่นกัเรียนและมีระบบการช่วยเหลือนกัเรียน 

4.07 0.54 มาก 
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ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัความคิดเห็นของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น

ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ต่อ) 

(n=205) 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
ค่าเฉล่ีย

( x ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั 

ความ

คิดเห็น 

80 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการจดั

อาคารสถานท่ี บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ยานพาหนะ

และมีระบบความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.16 0.55 มาก 

    

  จากตารางท่ี 7 พบวา่ โดยภาพรวม  ตวัแปรทั้ง 80 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย ( x ) อยูร่ะหว่าง 2.84-4.34 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา่ มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.40 – 0.79 แสดงว่ากลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็น ประธาน

ศูนย ์รองประธานศูนย ์และครู มีความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรโดยเฉล่ียตั้งแต่ระดบั ปานกลางถึงระดบั

มาก โดยท่ีค่าเฉล่ีย ( x ) ของตวัแปรท่ีอยู่ในระดบัปานกลางมีทั้งหมด 2 ตวัแปร คือตวัแปรท่ี 20 

ประธานศูนย ์มีการควบคุม ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลกัประชาธิปไตย โดยมี

ค่าเฉล่ีย ( x ) เท่ากบั 3.07 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากบั 0.59 และตวัแปรท่ี 22 ศูนย์

พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่หน่วยงานอ่ืนเพื่อแลกเปล่ียน

เรียนรู้โดยมีค่าเฉล่ีย ( x ) เท่ากบั 2.84 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากบั 0.52   นอกนั้น มี

ค่าเฉล่ีย ( x ) อยูใ่นระดบัมาก  

 3. การวเิคราะห์ปัจจัยของการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน   

  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ 

(Exploratory Factor Analysis) เพื่อสกดัตวัแปรใหเ้หลือตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัดว้ยการ

วิเคราะห์ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั (Principal component analysis : PCA) และหมุนแกนแบบตั้งฉาก 

(orthogonal rotation) โดยใชว้ิธีแวริแมกซ์ (varimax rotation) เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีสาํคญัในการนาํมา

สร้างเป็นปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

กลุ่มประเทศอาเซียน  โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) ท่ีมากกว่า 1.00 

และถือเอาค่านํ้ าหนกัปัจจยั (factor loading) ของตวัแปรแต่ละตวัของปัจจยันั้น มีค่าตั้งแต่ 0.60 ข้ึน

ไป ท่ีบรรยายดว้ยตวัแปรตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) ซ่ึงพบว่า ทั้ง 4 ปัจจยั 
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ประกอบดว้ยตวัแปรจาํนวน 58 ตวัแปร และมีตวัแปรท่ีถูกตดัออกจาํนวน 22 ตวัแปร ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามเกณฑข์องค่านํ้าหนกัปัจจยั (factor loading) ตวัแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนรวม

ไดร้้อยละ 71.674  ซ่ึงปัจจยัท่ีสาํคญัทั้ง 4 ปัจจยั มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8 ลาํดบัปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

 

ลาํดบัท่ี 

 

ปัจจยั 

ค่าความแปรปรวน

ของปัจจยั 

(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของ 

ความแปรปรวน 

(percent 

of variance) 

1 ปัจจยัท่ี 1 ผูบ้ริหารศูนย ์ 45.444 56.805 

2 ปัจจยัท่ี 2 การบริหารจดัการ

ศูนย ์
4.428 5.536 

3 ปัจจยัท่ี 3 โครงสร้างการบงัคบั

บญัชาศูนย ์
3.054 3.818 

4 ปัจจยัท่ี 4 ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
2.559 3.199 

 

  จากปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 4 ปัจจยัน้ี สามารถจาํแนกเป็นปัจจยัหรือองคป์ระกอบและตวัแปร ได้

ดงัตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9  ค่านํ้ าหนกัปัจจยัและจาํนวนกลุ่มปัจจยั 

 

ตวัแปร 
ค่านํ้ าหนกัปัจจยั 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 

ตวัแปรท่ี 73 .810    

ตวัแปรท่ี 63 .808    

ตวัแปรท่ี 74 .804    

ตวัแปรท่ี 65 .804    

ตวัแปรท่ี 66 .802    

ตวัแปรท่ี 68 .798    

ตวัแปรท่ี 75 .779    

ตวัแปรท่ี 78 .778    

ตวัแปรท่ี 67 .776    

ตวัแปรท่ี 72 .774    

ตวัแปรท่ี 60 .765    

ตวัแปรท่ี 57 .765    

ตวัแปรท่ี 64 .756    

ตวัแปรท่ี 79 .752    

ตวัแปรท่ี 56 .751    

ตวัแปรท่ี 70 .745    

ตวัแปรท่ี 71 .732    

ตวัแปรท่ี 61 .717    

ตวัแปรท่ี 55 .715    

ตวัแปรท่ี 76 .715    

ตวัแปรท่ี 77 .706    

ตวัแปรท่ี 59 .698    

ตวัแปรท่ี 69 .692    

ตวัแปรท่ี 80 .690    

ตวัแปรท่ี 50 .682    
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ตารางท่ี 9 ค่านํ้ าหนกัปัจจยัและจาํนวนกลุ่มปัจจยั(ต่อ) 

 

ตวัแปร 
ค่านํ้ าหนกัปัจจยั 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 

ตวัแปรท่ี 48 .671    

ตวัแปรท่ี 49 .668    

ตวัแปรท่ี 58 .664    

ตวัแปรท่ี 54 .752    

ตวัแปรท่ี 47 .649    

ตวัแปรท่ี 51 .643    

ตวัแปรท่ี 62 .640    

ตวัแปรท่ี 34 .624    

ตวัแปรท่ี 45 .602    

ตวัแปรท่ี 23  .760   

ตวัแปรท่ี 17  .729   

ตวัแปรท่ี 29  .728   

ตวัแปรท่ี 25  .723   

ตวัแปรท่ี 24  .721   

ตวัแปรท่ี 18  .716   

ตวัแปรท่ี 16  .692   

ตวัแปรท่ี 28  .692   

ตวัแปรท่ี 21  .650   

ตวัแปรท่ี26  .650   

ตวัแปรท่ี27  .631   

ตวัแปรท่ี9   .821  

ตวัแปรท่ี7   .794  

ตวัแปรท่ี6   .788  

ตวัแปรท่ี8   .780  
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ตารางท่ี 9  ค่านํ้ าหนกัปัจจยัและจาํนวนกลุ่มปัจจยั(ต่อ) 

 

ตวัแปร 
ค่านํ้ าหนกัปัจจยั 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 

ตวัแปรท่ี3   .767  

ตวัแปรท่ี4   .763  

ตวัแปรท่ี5   .736  

ตวัแปรท่ี1   .725  

ตวัแปรท่ี2   .724  

ตวัแปรท่ี19    .872 

ตวัแปรท่ี15    .822 

ตวัแปรท่ี12    .742 

ตวัแปรท่ี20    .674 

รวมทั้งส้ิน58 ตวั

แปร 

34 ตวัแปร 11 ตวัแปร 9 ตวัแปร 4 ตวัแปร 

 

 จากตารางท่ี 9 พบวา่ องคป์ระกอบหรือปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน   มี 4 องค์ประกอบคือ 

องคป์ระกอบท่ี 1 จาํนวน 34 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 2 จาํนวน  11 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 3 จาํนวน 

9 ตวัแปร และองคป์ระกอบท่ี 4 จาํนวน 4 ตวัแปร  

 จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis) ความ

คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเพื่อสกัดตวัแปรให้เหลือตวัแปรที่เป็นองค์ประกอบท่ีสาํคญัโดยการ

วิเคราะห์ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis : PCA) แลว้ไดอ้งคป์ระกอบท่ีสาํคญั

โดยทั้ง 4 องคป์ระกอบน้ีสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์เอกสารและผลงานวิจยัแนวคิดทฤษฎี รวมถึง

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ  ผูว้ิจยัจึงไดน้าํมากาํหนดเป็นองคป์ระกอบหรือปัจจยั

การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศ

อาเซียน  โดยจาํแนกตวัแปรดงัรายละเอียดในตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี  10  ปัจจยัท่ี 1  

 

 

ข้อที ่
ข้อความ ค่านํา้หนักปัจจัย 

73 ศูนยมี์การเสริมสร้าง การรักษาและการดาํเนินการทางวินยัท่ีมี

ความเป็นธรรมแก่ทุกคน 

.810 

63 ศูนยมี์คณะกรรมการ การบริหารจดัการ เงินบาํรุงการศึกษาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

.808 

74 ศูนยมี์ระบบการลา การพน้จากราชการ บาํเหน็จบาํนาญ การ

ลาออกจากราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

.804 

65 ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการพสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

อยา่งเป็นระบบ 

.804 

66 ศูนยมี์ระบบการควบคุม การเบิกจ่าย การบาํรุงรักษา วสัดุและ

ครุภณัฑท่ี์เป็นระบบ 

.802 

68 ศูนยมี์การตรวจสอบการใชง้บประมาณจากองคก์รภายในและ

องคก์รภายนอก 

.798 

75 ศูนยมี์ระบบการดาํเนินการเพือ่ขอใหมี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

.779 

78 ศูนยมี์ความสมัพนัธ์กบัชุมชน การร่วมมือ การประสานกบั

หน่วยงานภายนอกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

.778 

67 ผูบ้ริหารมีการประเมินผลการดาํเนินงานงบประมาณแบบมุ่งเนน้

ผลงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

.776 

72 ศูนยมี์ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน ของบุคลากรและการ

เล่ือนขั้นเงินเดือน ท่ีมีความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได ้

.774 

60 ศูนยมี์ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง พสัดุ ครุภณัฑ ์

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

.765 

57 ศูนยมี์การตั้งงบ ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ค่า

ปรับปรุงและซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างอยา่งเป็นระบบ 

.765 

64 ศูนยมี์การบริหารจดัการ ระบบการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ .756 

79 

 

ศูนยมี์การจดักิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมนอกหลกัสูตร มีการ

ใหบ้ริการแก่นกัเรียนและมีระบบการช่วยเหลือนกัเรียน 

.752 

56 ศูนยมี์การขอตั้งงบประมาณ ค่าพสัดุ ค่าครุภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพ .751 
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ตารางท่ี 10  ปัจจยัท่ี 1 (ต่อ) 

 

ข้อที ่ ข้อความ ค่านํา้หนักปัจจัย 

70 ศูนยมี์การคิดกรอบอตัรากาํลงั การขออตัรากาํลงัการสรรหา บรรจุ

และการ แต่งตั้งอตัรากาํลงัเป็นระบบ 

.745 

71 ศูนยมี์การจดัการอบรมดา้นเทคนิคการสอนใหแ้ก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

.732 

61 ศูนยมี์การจดัระบบการบริหารการเงินและการบญัชี  โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบไดท่ี้มีประสิทธิภาพ 

.717 

55 ศูนยจ์ดัทาํแผนการบริหารงานงบประมาณอยา่งเป็นระบบ .715 

76 ศูนยมี์การพฒันาเครือข่าย ขอ้มูลสารสนเทศ จดัทาํทะเบียน ระบบ

ฐานขอ้มูล การตรวจสอบและการประเมินผล 

.715 

77 ศูนยมี์แผนการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ  และ 

งานทะเบียนนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 

.706 

59 ศูนยไ์ดรั้บการจดัสรรงบประมาณ งบอุดหนุนอยา่งเพียงพอ .698 

69 ศูนยจ์ดัทาํขอ้มูลทะเบียนประวติั การขอมีบตัรประจาํตวัและการ

ขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อยา่งเป็นระบบ 

.692 

80 ศูนยมี์การจดัอาคารสถานท่ี บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ยานพาหนะ

และมีระบบความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

.690 

50 ประธานศูนยมี์การพฒันาการเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรมและ

เทคโนโลยทีางการศึกษา 

.682 

48 ประธานศูนยจ์ดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและนาํหลกัสูตรไปใช้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

.671 

49 ศูนยมี์การรายงานผล การตรวจสอบทบทวน  

การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งสมํ่าเสมอ 

.668 

58 ศูนยไ์ดรั้บการจดัสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยา่ง

เพียงพอ 

.664 

54 ศูนยมี์มาตรฐาน การประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

อยา่งเป็นระบบ 

.752 

47 ศูนยก์าํหนด วิธีการ แนวทางการปฏิบติัในการบริหารหลกัสูตร

สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

.649 
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ตารางท่ี 10 ปัจจยัท่ี 1 (ต่อ) 
 

 

ข้อที ่

 

ข้อความ ค่านํา้หนักปัจจัย 

51 ศูนยมี์การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและวิจยัในชั้นเรียนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

.643 

62 ศูนยมี์การจดัโครงการอาหารกลางวนัท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียน 

.640 

34 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาใชใ้นการบริหารจดัการศูนย ์

.624 

45 ศูนยมุ่์งจดัการศึกษาใหน้กัเรียนมีทกัษะการทาํงาน มีวินยั มี

ความรับผดิชอบ มีความซ่ือสตัย ์มีคุณค่าร่วม มีจริยธรรม 

คุณธรรม มีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

.602 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 45.444 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 56.805 
 

  จากตารางท่ี 10 พบวา่ ปัจจยัท่ี 1  ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั จาํนวน 34 ตวัแปร มีค่า

นํ้ าหนกัตวัแปรในปัจจยั (Factor Loading ) อยูร่ะหว่าง 0.602 - 0.810  มีค่าความแปรปรวนของตวั

แปร (Eigenvalues) เท่ากบั 45.444 และค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) เท่ากบั  

56.805   และปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤ ติกรรมไดร้้อยละ  56.805  ซ่ึงเม่ือ

เทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalues) กับปัจจัยอื่นๆแลว้ ปัจจยัน้ีมีความสําคญั

เป็นอนัดบั 1  และเม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในปัจจยัท่ี 1 แลว้ พบว่า เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผูบ้ริหารของศูนยเ์ป็นส่วนใหญ่   ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝง  หรือ  ปัจจยัท่ี 1 ว่า  “ผูบ้ริหาร

ศูนย ์” (Administrators ) 
 

ตารางท่ี 11  ปัจจยัท่ี 2  
 

ข้อที ่ ข้อความ ค่านํา้หนักปัจจัย 

23 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ขา้ราชการครู 

.760 

17 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการพฒันาขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

.729 
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ตารางท่ี 11  ปัจจยัท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อที ่ ข้อความ ค่านํา้หนักปัจจัย 

29 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ขา้ราชการครู 

.728 

25 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการประเมินวิทยะฐานะครู .723 

24 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการจดัการความรู้  

ทาํใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสูงอยา่ง

แทจ้ริง 

.721 

18 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนใหค้วามสาํคญักบังานวิชาการ

และกระบวนการสอนของครู 

.716 

16 ศูนยบ์ริหารงานมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการแนวคิดทฤษฎี

ทางการบริหารจดัการศึกษา 

.692 

28 

 

21 

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการบริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาและการเรียนรู้ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัครู

นกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน 

.692 

 

.650 

26 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการจดัระบบความปลอดภยั .650 

 การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

27 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการปฏิบติังาน ไดรั้บการยกยอ่ง 

ดา้นวิชาการและไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติ 

.631 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 4.428 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 5.536 

 

  จากตารางท่ี 11  พบวา่ ปัจจยัท่ี 2  ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั จาํนวน 11 ตวัแปร มี

ค่านํ้าหนกัตวัแปรในปัจจยั (Factor Loading ) อยูร่ะหวา่ง 0.631 - 0.760 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร 

(Eigenvalues) เท่ากบั 4.428 และค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) เท่ากบั  5.536  

และปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤ ติกรรมไดร้้อยละ  5.536  ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความ

แปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalues) กบัปัจจยัอ่ืนๆแลว้ ปัจจยัน้ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 2  และเม่ือ
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พิจารณาตวัแปรต่างๆในปัจจยัท่ี 2 แลว้ พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการองคก์ร เป็น

ส่วนใหญ่  ผูว้จิยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝง หรือ ปัจจยัท่ี 2วา่  “ การบริหารจดัการศูนย ์” (Management) 

 

ตารางท่ี 12 ปัจจยัท่ี 3  
 

 

ข้อที ่
ข้อความ ค่านํา้หนักปัจจัย 

9 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีสายบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน .821 

7 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการส่ือสารบนลงล่าง

และจากซา้ยไปขวาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

.794 

6 ศูนยมี์การกาํหนดภาระงานหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากร

ทางการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

.788 

8 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการบริหารจดัการโดยยดึหลกัการ

กระจายอาํนาจตามสายบงัคบับญัชา 

.780 

3 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีโครงสร้างกลยทุธ์

รูปแบบการจดัการและสร้างคุณค่าร่วมในองคก์ร 

.767 

4 

 

 

 

5 

 

ศูนยก์าํหนดอาํนาจ หนา้ท่ีความรับผดิชอบ    สายงานหลกั สาย

งานรองของผูอ้าํนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เช่น การใหค้าํปรึกษา แนะนาํแก่ครู คณะกรรมการสถานศึกษา

อยา่งชดัเจน 

ศูนยมี์การออกแบบ ภาระงาน ขอบข่ายงาน แนวทาง ปฏิบติังาน แบ่ง

ภาระงานออกเป็น 4 ดา้นอยา่งชดัเจน 

.763 

 

.736 

1 ศูนยก์าํหนดโครงสร้าง สายบงัคบับญัชา อาํนาจ หนา้ท่ีความ

รับผดิชอบ ความเป็นเอกภาพของการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 

.725 

2 ศูนย ์กาํหนด กฎระเบียบในการทาํงานสู่ความสาํเร็จและจดัเป็น

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการสอน สายชั้น ช่วงชั้นท่ีชดัเจน 

.724 

    ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 3.054 

    ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.818 
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  จากตารางท่ี 12 พบวา่ ปัจจยัท่ี 3  ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั จาํนวน 9 ตวัแปร มีค่า

นํ้ าหนกัตวัแปรในปัจจยั (Factor Loading ) อยูร่ะหว่าง 0.724 - 0.821 มีค่าความแปรปรวนของตวั

แปร (Eigenvalues) เท่ากบั 3.054  และค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) เท่ากบั  

3.818   และปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤ ติกรรมไดร้้อยละ  3.818 ซ่ึงเม่ือเทียบ

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalues) กับปัจจ ัยอื่นๆแลว้  ปัจจยัน้ีมีความสําคญัเป็น

อนัดบั 3 และเม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในปัจจยัท่ี 3 แลว้ พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง

การบงัคบับญัชาของศูนยเ์ป็นส่วนใหญ่     ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝง หรือ ปัจจยัท่ี 3 ว่า     

“ โครงสร้างการบงัคบับญัชาของศูนย ์” (Hierarchy structure) 

 

ตารางท่ี 13   ปัจจยัท่ี 4  

 

ข้อที ่ ข้อความ ค่านํา้หนักปัจจัย 

19 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาํงานเป็นตามระบบ

ราชการ มีความยดืหยุน่ในการทาํงานและเกิดความ

ผกูพนัระหวา่งตนเองและครู 

.872 

15 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีการแบ่งชั้นหรือ

ระบบสถานภาพ ระหวา่ง  ประธานศูนย ์ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามความแตกต่างของเงินเดือน 

ตาํแหน่งในลาํดบัชั้นเป็นเคร่ืองช้ีวดั 

.822 

12 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระเบียบในการ

ปฏิบติังาน ทาํใหมี้งานรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ 

.742 

20 ศูนย ์มีการควบคุม ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยยดึหลกัประชาธิปไตย 

.674 

    ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 2.559 

    ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.199 

 

  จากตารางท่ี 13 พบว่า ปัจจยัท่ี 4 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั จาํนวน 4 ตวัแปร มีค่า

นํ้ าหนกัตวัแปรในปัจจยั (Factor Loading ) อยูร่ะหว่าง 0.674 - 0.872   มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร 

(Eigenvalues) เท่ากบั 2.559  และค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) เท่ากบั  3.199    

และปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ  3.199 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความ
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แปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalues) กับปัจจ ัยอื่นๆแลว้  ปัจจยัน้ีมีความสําคญัเป็นอนัดับ 4  

และเม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในปัจจยัท่ี4 แลว้ พบว่า เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เป็นส่วนใหญ่   ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝง หรือ ปัจจยัท่ี 4 ว่า  “ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ” (Teachers and Staffs) 

  จากผลการศึกษาวิจยัสามารถสรุปไดว้่า การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ 

1. ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารศูนย(์Administrators ) 

2. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการศูนย(์Management ) 

3. ปัจจยัดา้นโครงการบงัคบับญัชาศูนย(์Hierarchy structure) 

4. ปัจจยัดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา(Teachers and Staffs) 

4. การวิเคราะห์ตรวจสอบปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน   

  ผูว้ิจยัได้นาํปัจจัยการบริหารศูนย์พ ัฒนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารศูนยก์ารเรียนการสอนภาษาองักฤษจากกลุ่มประเทศท่ีทาํการศึกษา 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย 

3 คน ประเทศสิงคโปร์ 2 คน ประเทศเวียดนาม 1 คน และประเทศฟิลิปปินส์ 1 คน   รวมจาํนวน 7 คน   

เพื่อให้แสดงความคิดเห็นตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียน    

การสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  ในประเด็นดา้นความถูกตอ้ง 

ความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุง

ให้ไดปั้จจยัการบริหารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงผลสรุปการแสดงความคิดเห็นต่อปัจจยัการบริหารศูนย์

พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 14  แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุดา้นความ

เหมาะสม 
 

ปัจจยัการบริหาร 

ความคิดเห็น 

เห็นวา่เหมาะสม เห็นวา่ไม่เหมาะสม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1)ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารศูนย ์ 7 100 - - 

2)ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการศูนย ์ 6 85.71 1 14.29 
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ตารางท่ี 14  แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุดา้นความ

เหมาะสม (ต่อ) 
 

ปัจจยัการบริหาร 

ความคิดเห็น 

เห็นวา่เหมาะสม เห็นวา่ไม่เหมาะสม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

3)ปัจจยัดา้นโครงสร้างการบงัคบับญัชาศูนย ์ 6 85.71 1 14.29 

4)ปัจจยัดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 100 - - 

รวมเฉล่ีย 6.50 92.85                                                                                                                                                                                                                                                                0.50 7.15 

   

 จากตารางท่ี 14  พบว่า  ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยก์าร

เรียนการสอนภาษาองักฤษจากกลุ่มประเทศท่ีทาํการศึกษา 4 ประเทศ รวมจาํนวน 7 คน มีความ

คิดเห็นต่อปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

กลุ่มประเทศอาเซียน  ดา้นความเหมาะสม    โดยค่าเฉล่ียเห็นว่า  เหมาะสม จาํนวน 6.50  คน  คิดเป็น

ร้อยละ 92.85 

    

ตารางท่ี 15  แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ ดา้นความเป็นไปได ้

 

ปัจจยัการบริหาร 

ความคิดเห็น 

เห็นวา่เป็นไปได ้ เห็นวา่เป็นไปไม่ได ้

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1)ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารศูนย ์ 7 100 - - 

2)ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการศูนย ์ 6 85.71 1 14.29 

3)ปัจจยัดา้นโครงสร้างการบงัคบับญัชาศูนย ์ 7 100 - - 

4)ปัจจยัดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 100 - - 

รวมเฉล่ีย 6.75 96.43 0.25 3.57 

 

  จากตารางท่ี 15 พบว่า  ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนย ์ 

การเรียนการสอนภาษาองักฤษจากกลุ่มประเทศท่ีทาํการศึกษา 4 ประเทศ รวมจาํนวน 7 คน มีความ

คิดเห็นต่อปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
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กลุ่มประเทศอาเซียน  ดา้นความเป็นไปได ้ โดยค่าเฉล่ียเห็นว่าเป็นไปได ้ จาํนวน  6.75  คน  คิดเป็น

ร้อยละ 96.43 

 

ตารางท่ี 16  แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ  ดา้นความเป็นประโยชน ์

 

ปัจจยัการบริหาร 

ความคิดเห็น 

เห็นวา่ใชป้ระโยชน์ได ้ เห็นวา่ใชป้ระโยชน์ไม่ได ้

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1)ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารศูนย ์ 7 100 - - 

2)ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการศูนย ์ 6 85.71 1 14.29 

3)ปัจจยัดา้นโครงสร้างการบงัคบับญัชาศูนย ์ 5 71.43 2 28.57 

4)ปัจจยัดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 85.71 1 14.29 

รวมเฉล่ีย 6.00 85.71 4 14.29 

 

  จากตารางท่ี 16  พบวา่  ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยก์ารเรียน

การสอนภาษาองักฤษจากกลุ่มประเทศท่ีทาํการศึกษา 4 ประเทศ รวมจาํนวน 7 คน   มีความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ดา้นความเป็นประโยชน์ โดยค่าเฉล่ียเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือใชป้ระโยชน์ได ้ 

จาํนวน 6.00 คน   คิดเป็นร้อยละ 85.71 

 

ตารางท่ี  17  แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ ดา้นความถูกตอ้ง 
 

ปัจจยัการบริหาร 

ความคิดเห็น 

เห็นวา่ถูกตอ้ง เห็นวา่ไม่ถูกตอ้ง 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1)ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารศูนย ์ 7 100 - - 

2)ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการศูนย ์ 7 100 - - 

3)ปัจจยัดา้นโครงสร้างการบงัคบับญัชาศูนย ์ 6 85.71 1 14.29 

4)ปัจจยัดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 85.71 1 14.29 

รวมเฉล่ีย 6.50 92.85                                                                                                                                                                                                                                                                0.50 7.15 
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  จากตารางท่ี 17 พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยก์ารเรียน

การสอนภาษาองักฤษจากกลุ่มประเทศท่ีทาํการศึกษา 4 ประเทศ รวมจาํนวน 7 คน   มีความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน  ดา้นความถูกตอ้ง โดยค่าเฉล่ียเห็นวา่  ถูกตอ้ง  จาํนวน 6.50 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.85                                                                                                                                                                                                                                                                

  จากขอ้มูลการแสดงความคิดเห็นตรวจสอบผลการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารศูนย์

พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ดงักล่าว

ขา้งตน้น้ี สามารถสรุปไดว้า่ ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยก์ารเรียนการสอน

ภาษาองักฤษจากกลุ่มประเทศท่ีทาํการศึกษา 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย 3 คน ประเทศสิงคโปร์ 2 คน 

ประเทศเวียดนาม 1 คน และประเทศฟิลิปปินส์ 1 คน   รวมจาํนวน 7 คน   ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 

ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ท่ีประกอบดว้ย ผูบ้ริหารศูนย ์  การบริหารจดัการศูนย ์  โครงสร้างการบงัคบับญัชา

ศูนย ์ และ ครูและบุคลากรทางการศึกษา   มีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได ้ มีความถูกตอ้ง

ครอบคลุมและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

  ส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆท่ีมีต่อปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียน

การสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน สรุปไดว้่า ควรมีการ

นาํไปใชใ้ห้ครบทุกปัจจยั ปัญหาส่วนใหญ่ในการทาํงานคือ การขาดงบประมาณในการดาํเนินการ  

ควรเสนอภาครัฐหรือผูท่ี้รับผิดชอบนั้นให้สนบัสนุนงบประมาณให้มากข้ึน ขณะเดียวกนัมีการเสนอ

วา่  ปัจจยัการบริหารน้ี อาจใชไ้ด ้เหมาะสม และถูกตอ้งในบริบทของประเทศไทยเท่านั้น ส่วนในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนท่ีไดท้าํการศึกษาท่ีประกอบดว้ยสิงคโปร์ เวียดนามและฟิลิปปินส์ นั้น อาจไม่สามารถ

ใชใ้นการบริหารจดัการได ้ เน่ืองจากมีบริบท วฒันธรรมทางองคก์รและสงัคมต่างกนั ควรมีการจดัเกบ็

ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจากประเทศดงักล่าวดว้ย เพื่อจะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมตามบริบทของกลุ่ม

ประเทศอาเซียน. 
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บทที ่ 5 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อทราบปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 2) เพื่อทราบผลการตรวจสอบปัจจยั

การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศ

อาเซียน โดยดาํเนินการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน คือ การจดัเตรียมโครงการ การดาํเนินการวิจยั และการ

รายงานผลการวิจยั ซ่ึงในขั้นตอนของการดาํเนินการวิจยันั้น ได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนย่อย 

ดงัน้ี    

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยการบริหารศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน จากนั้นไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีตอ้งการศึกษาแลว้จึงนาํผลท่ีไดไ้ปพฒันาเป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) หลงัจากนั้นนาํแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างไป

สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จากประเทศที่ทาํการศึกษา กล่าวคือ จากประเทศไทย 

จาํนวน 12 คน ประเทศสิงคโปร์ 2 คน ประเทศฟิลิปปินส์ 1 คน และ ประเทศเวียดนาม 1 คน และ

ทาํการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์  ไดต้วัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยพ์ฒันาการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน จาํนวน 80 ตวัแปร  

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัได้นาํผลท่ีได้จาก

ขั้นตอนท่ี 1 มาสร้างเป็นขอ้คาํถามแบบประมาณค่าระดบัของลิเคิร์ท (Likert Scale) และปรับแกต้าม

คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา จากนั้นนาํแบบสอบถามไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน พิจารณา

ตรวจสอบความสอดคลอ้งและความตรงเชิงเน้ือหา (Index of item objective congruence : IOC) 

เลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ท่ีมากกว่า 0.50 ข้ึนไป และปรับปรุงแบบสอบถาม ไดค้าํถามท่ีมีความ

เหมาะสมจาํนวน 80 ขอ้ จากนั้นนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่

กลุ่มตวัอย่างที่ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนและครู โรงเรียน

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมจาํนวน 32 คน นาํผลท่ีไดม้าหาค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .995 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจยัการบริหาร ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปสอบถามความ

คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจากศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ(ERIC) ในประเทศไทย 

จาํนวน 205  โรงเรียนซ่ึงถือเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ประธาน

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ(ERIC) จาํนวน 1 คน รองประธานผูอ้าํนวยการศูนย์

พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ(ERIC) จาํนวน 1 คนและครู จาํนวน 2 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูล   

ทั้งส้ิน 820 คน  ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวน 205 โรงเรียน รวม 820 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 

100  จากนั้น ไดท้าํการวิเคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและวิเคราะห์ระดบัตวั

แปรปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนโดยคาํนวณค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)พบว่า ผูใ้หข้อ้มูล

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัค่าระดบัปฏิบตัิของตวัแปรโดยเฉล่ียตั้งแต่ระดบัปานกลาง ถึง ระดบัมาก    

จากนั้นผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงเป็นการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory factor analysis) ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั เพ่ือใหไ้ดต้วัแปร

ท่ีสาํคญั   ทาํให้ไดปั้จจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน จาํนวน 4 ปัจจยั 

 ขั้นตอนท่ี 4   การตรวจสอบปัจจยัการบริหาร  ผูว้ิจัยนาํปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน จาํนวน 4 ปัจจยั 

เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยก์ารเรียนการสอนภาษาองักฤษจาก

กลุ่มประเทศท่ีทาํการศึกษา 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย 3 คน ประเทศสิงคโปร์ 2 คน ประเทศ

เวียดนาม 1 คน และประเทศฟิลิปปินส์ 1 คน   รวมจาํนวน 7 คน   เพื่อให้แสดงความคิดเห็น

ตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  ในประเด็นดา้นความถูกตอ้ง   ความเหมาะสม ความ

เป็นไปได ้  ความเป็นประโยชน์ รวมถึงการใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหไ้ดปั้จจยัการบริหารท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสมท่ีสุดต่อไป  

 

สรุปผลการวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน   ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัไดด้งัน้ี 
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 1. ปัจจัยการบริหารศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน    

  ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน  ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหารศูนย ์ 2) การบริหารจดัการศูนย ์  

3) โครงการสร้างบงัคบับญัชาศูนย ์และ  4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในแต่ละ

องคป์ระกอบหรือปัจจยันั้นไดจ้ดัเรียงลาํดบัความสาํคญัตามค่านํ้าหนกัปัจจยั ดงัน้ี 

       ปัจจยัท่ี 1  ผูบ้ริหารศูนย ์ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารศูนย ์มีการเสริมสร้าง การรักษาและ

การดาํเนินการทางวินยัท่ีมีความเป็นธรรมแก่ทุกคน  จดัให้มีคณะกรรมการบริหารจดัการเงินบาํรุง

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการจดัระบบการลา การพน้จากราชการ บาํเหน็จบาํนาญ การ

ลาออกจากราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจดัการพสัดุ ครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

อย่างเป็นระบบ มีระบบการควบคุม การเบิกจ่าย การบาํรุงรักษา วสัดุและครุภณัฑ์ที่ดีมี

ประสิทธิภาพ  มีการตรวจสอบการใชง้บประมาณจากองคก์รภายในและองคก์รภายนอก  มีระบบ

การดาํเนินการเพื่อขอให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ   มีการสร้างความสัมพนัธ์

กบัชุมชน การร่วมมือ การประสานกบัหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการประเมินผล

การดาํเนินงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่างสมํ่าเสมอ จดัให้มีระบบการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากรที่มีความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได ้   

มีระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง พสัดุ ครุภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพ  มีการตั้งงบ ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ค่าท่ีดิน

ส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างอยา่งเป็นระบบ  มีการจดัการอบรมดา้นเทคนิคการ

สอนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจดัระบบการบริหารการเ งินและการบัญชี ท่ีมี

ประสิทธิภาพ  มีการจดัทาํแผนการบริหารงานงบประมาณอยา่งเป็นระบบ  มีการพฒันาเครือข่าย 

ขอ้มูลสารสนเทศ จดัทาํทะเบียน ระบบฐานขอ้มูล การตรวจสอบและการประเมินผล  มีแผนการ

บริหารงานธุรการ งานสารบรรณ  และงานทะเบียนนกัเรียนอย่างเป็นระบบ มีการจัดอาคาร

สถานท่ี บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ยานพาหนะและมีระบบความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการ

พฒันาการเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา  จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและนาํ

หลกัสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานผล การตรวจสอบทบทวนการพฒันาและ

ปรับปรุงหลกัสูตรอย่างสมํ่าเสมอ  ได้รับการจดัสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่าง

เพียงพอ มีมาตรฐาน การประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอยา่งเป็นระบบ มีการกาํหนด 

วิธีการ แนวทางการปฏิบติัในการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาอย่างชดัเจน  มีการจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนและวิจยัในชั้นเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการจดัโครงการอาหารกลางวนัท่ีมีคุณภาพ

ใหแ้ก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียน ใหก้ารสนบัสนุนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดา้น
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งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ในการทาํงาน  มุ่งจดัการศึกษาให้นกัเรียนมีทกัษะการทาํงาน มีวินยั มี

ความรับผดิชอบ มีความซ่ือสัตย ์มีคุณค่าร่วม มีจริยธรรม คุณธรรม มีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี

และกีฬา  มีการส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษาสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  มีการ

วางแผนการบริหารงานวิชาการ จดัการเรียนโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนั 

พึงประสงคต์ามท่ีศูนยก์าํหนด มุ่งพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นอจัฉริยะและจดัการศึกษาให้แก่นกัเรียน 

ท่ีมีความสามารถพิเศษ  และมุ่งพฒันาให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความผูกพนั ความรัก 

ความสามคัคี มีคุณค่าร่วมมีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบติังาน 

  ปัจจยัท่ี 2 การบริหารจดัการศูนย ์หมายความว่า ศูนยมี์การพฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษโดยมีดาํเนินการดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิเทศครูและบุคลากร

ทางการศึกษาบรรจุใหม่ เพื่อทาํใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ  พฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวศูนย ์เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ

และมีคุณภาพ  และทาํการประเมินวิทยฐานะครูท่ีเป็นระบบและท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการจดัการ

ความรู้ทาํให้โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสูงอย่างแทจ้ริง  ให้ความสาํคญักบั

งานวิชาการและกระบวนการสอนของครู  ทาํการบริหารงานดว้ยความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ

แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารจดัการศึกษา  มีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ

บริหารการศึกษาและการเรียนรู้  มีการบริหารจดัการคุณภาพแบบองคร์วม มุ่งเนน้ใหค้รู นกัเรียน

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง  มีการจดัระบบความปลอดภยั การดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ    มีการยดึหลกัประชาธิปไตยในการทาํงาน มีความยติุธรรม โปร่งใส 

มีเหตุมีผล ไม่ลาํเอียง เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั  ตระหนกัถึง ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ค่านิยม ความเช่ือ พิธีกรรมต่าง ๆ และวฒันธรรมองคก์รของการทาํงานร่วมกนั  

  ปัจจยัท่ี 3 โครงสร้างการบงัคบับญัชาของศูนย ์หมายความว่า ศูนยม์ีการกาํหนด

โครงสร้าง สายบงัคบับญัชา อาํนาจ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ความเป็นเอกภาพของการบงัคบับญัชา

ท่ีชดัเจน  กาํหนด กฎระเบียบในการทาํงานสู่ความสาํเร็จและจดัเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายการสอน สาย

ชั้น ช่วงชั้นและมีการออกแบบ ภาระงาน ขอบข่ายงาน แนวทาง ปฏิบติังาน แบ่งภาระงานออกเป็น 4 ดา้น

อยา่งชดัเจน มีการส่ือสารบนลงล่างและจากซา้ยไปขวาอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการกาํหนดภาระงาน

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรทางการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจดัการโดยยดึ

หลกัการกระจายอาํนาจตามสายบงัคบับญัชา  มีโครงสร้างกลยทุธ์รูปแบบการจดัการและสร้างคุณค่า

ร่วมในองคก์ร  ยดึหลกัธรรมมาภิบาลในการบริหารจดัการและสร้างคุณค่าร่วมในองคก์ร    
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  ปัจจยัท่ี 4  ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายความวา่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษทาํงานตามระบบราชการ มีความยืดหยุน่ในการ

ทาํงานและเกิดความผกูพนัระหว่างตนเองและครู   ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ไม่มีการแบ่ง

ชั้นหรือระบบสถานภาพระหว่างประธานศูนย ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความแตกต่างของ

เงินเดือนตาํแหน่งในลาํดบัชั้น มีระเบียบในการปฏิบติังาน ทาํใหก้ารทาํงานมีความรวดเร็วและเกิด

ประสิทธิภาพ  และมีการกาํกบั ควบคุม ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยดึหลกัประชาธิปไตย 

2. การตรวจสอบปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

  ผลการตรวจสอบปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน จาํนวน 4 ปัจจยัท่ีประกอบดว้ย ผูบ้ริหารศูนย ์ การบริหาร

จดัการศูนย ์ โครงสร้างการบงัคบับญัชาศูนย ์ และ ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ที่ได้ 

เสนอผลการวิจยัให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารศูนยก์ารเรียนการสอน

ภาษาองักฤษจากกลุ่มประเทศท่ีทาํการศึกษา 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย 3 คน ประเทศสิงคโปร์ 2 คน 

ประเทศเวียดนาม 1 คน และประเทศฟิลิปปินส์ 1 คน   รวมจาํนวน 7 คน   เพื่อใหแ้สดงความคิดเห็น

ตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ในประเด็นด้านความถูกตอ้ง ความเหมาะสม        

ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ไดปั้จจยัการ

บริหารท่ีถูกตอ้งเหมาะสมท่ีสุด    ซ่ึงสรุปไดว้่า ปัจจยัการบริหารทั้ง 4 ปัจจยันั้น มีความถูกตอ้ง

ครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการบริหาร

จดัการศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศ

อาเซียนได ้  

  

การอภิปรายผล 

 ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีมีประเด็นสาํคญัท่ีคน้พบจากการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  และสามารถนาํมาอภิปรายผลตาม

วตัถุประสงคข์องการวิจยัไดด้งัน้ี 
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 1.ปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้น

พืน้ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน   

  ผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ทาํใหไ้ดปั้จจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีสาํคญัรวมทั้งส้ิน 4 ปัจจยั  

ประกอบดว้ย   1)  ผูบ้ริหารศูนย ์   2)การบริหารจดัการศูนย ์ 3) โครงการสร้างบงัคบับญัชาศูนย ์  และ  

4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยท่ีปัจจยัหรือองคป์ระกอบทั้งหมดน้ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

การวิจยัที่ว่า ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  ประกอบดว้ยพหุปัจจยั  มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี และ

ผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการ หน่วยงาน องคก์ร สถาบนัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

กล่าวคือ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กลิกแมน กอร์ดอนและโรสกอร์ดอน (Glickman, Gordon And 

Ross-Grodon) ท่ีไดก้ล่าวปัจจยัการบริหารโรงเรียนไว ้ 12 ประการ โดยท่ีปัจจยัประการแรกสุด คือ  

ผูบ้ริหารท่ีมีความหลากหลายของภาวะผูน้าํซ่ึงรวมถึงภาวะผูน้าํของครูดว้ย   แนวคิดของแซมมอนด์ 

ฮิลแมนและมอร์ติมอร์ (Sammonds, Hillman and Mortimore) ท่ีไดก้ล่าวปัจจยัการบริหารโรงเรียน

มีปัจจยั11 ประการ  คือ 1) ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ ประกอบดว้ย 1.1) มีความมัน่คงและชดัเจนของ

วตัถุประสงค์ขององค์การ  และบริหารเชิงรุก  สร้างทีมงานบริหารของโรงเรียน 1.2) การมี

ส่วนร่วมของครูในการบริหารจดัการหลกัสูตร การตดัสินใจและการใชน้โยบายต่าง ๆ 1.3) สร้างครู

ใหเ้ป็นผูน้าํทางวิชาการ 2) การมีวิสัยทศัน์ และเป้าหมายร่วมกนั ประกอบดว้ย 2.1) การมีเอกภาพ

ของเป้าหมายโรงเรียน 2.2) มีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือความกา้วหนา้ของนกัเรียน 2.3) มีความ

เคารพในสถาบนั 3) มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 3.1) มีสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น

ระบบ ระเบียบ 3.2) มีสภาพแวดลอ้มท่ีดึงดูดความสนใจต่อการเรียนการสอน 4) การเรียนการสอน

ท่ีเขม้แขง็ประกอบดว้ย 4.1) การใชเ้วลาท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหาร  

4.2) เนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ 5) มีแผนการเรียนการสอนท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจน ประกอบดว้ย 

5.1) ความมีประสิทธิภาพของแผนการสอนในการเตรียมการสอน 5.2) มีจุดประสงคท่ี์ชดัเจนของ

แผนการสอน 5.3) มีบทเรียนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน 5.4) ใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลาย 6) มีความ

คาดหวงัต่อนกัเรียนในระดบัสูง ประกอบดว้ย 6.1) ครูและนกัเรียนมีความคาดหวงัในระดบัสูง

ร่วมกนัทัว่ถึงทั้งโรงเรียน 6.2) มีการส่ือสารและเสริมแรงเพื่อให้ความคาดหวงัสู่ความเป็นจริง 

6.3) มีการคิดการปฏิบติัท่ีทาํใหไ้ปสู่ความคาดหวงั  7) มีการเสริมแรงครูประกอบดว้ย 7.1) การให้

ความเป็นธรรมในการให้รางวลัและการลงโทษ 7.2) ช้ีแจงและให้ทราบผลการพฒันาหรือการ

ปรับปรุง 8) มีการติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนและการพฒันาปรับปรุงโรงเรียน ประกอบดว้ย 
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8.1) มีการติดตาม   ผลการเรียนของนกัเรียน 8.2) มีการประเมินศกัยภาพของโรงเรียน 9) นกัเรียนมี

ความรับผดิชอบประกอบดว้ย 9.1) การสร้างความศรัทธาของครูใหมี้แก่นกัเรียน 9.2) มอบหมายหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบให้นกัเรียน 9.3) การควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียน 10) มีความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนและผูป้กครอง คือ การให้ความร่วมมือท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 11) เป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงไดแ้ก่การพฒันาบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนใหมี้การเรียนรู้ และรับผดิชอบ

โรงเรียนไดเ้อง  การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศของสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา ประกอบดว้ย 

1) กระบวนทศัน์ในการบริหารจดัการศึกษา 2) สถานศึกษา 3) ภารกิจหนา้ท่ีของการจดัการศึกษา 

4) การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 5) การบริหารการจดัการศึกษา 6) กระบวนการบริหาร และ 7) 

ผูบ้ริหารตอ้งมีหลกัเกณฑ์การบริหาร  รูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ (SEM) 

ประกอบดว้ย 1) ภาวะผูน้าํ 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การจดัการบุคคลากร 4) ทรัพยากร   

5) เป้าหมายนกัเรียน 6) การบริหารและผลการปฏิบติังาน   7) ผลลพัธ์ของบุคลากร   8) การมีส่วนร่วม

และสังคม และ 9) ผลการประเมินการปฏิบติังาน ปัจจยัความเป็นเลิศ ตามแนวคิดของ ปีเตอร์และ

วอเตอร์แมน(Peters and Waterman) ประกอบดว้ย 1) โครงสร้าง(structure) 2) กลยทุธ์ (strategy) 

3) บุคลากร (staff)4) รูปแบบ (styles) 5) ระบบ(systems) 6) คุณค่าร่วม (shared   values) และ  

7) ทกัษะ(skills) และสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารของ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)1 ท่ี

กล่าวไวว้่า ปัจจยัการบริหารโรงเรียน มีดงัต่อไปน้ี 1) มุ่งสัมฤทธิผล (achievement orientation) 2) มีภาวะ

ผูน้าํทางวิชาการ (educational leadership) 3) มีความสอดคลอ้งและ กลมเกลียว (consensus and 

cohesion) 4) หลกัสูตรมีคุณภาพและใหโ้อกาสในการเรียนรู้ (curriculum quality/ opportunity to learn) 5) 

บรรยากาศของโรงเรียน (school climate)  6) บรรยากาศในชั้นเรียน (classroom climate) 7) การมี

ส่วนร่วมของผูป้กครอง (parental involvement) 8) ศกัยภาพในการประเมิน (evaluative potential) 

9) การใชเ้วลาในการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ (effective learning time) 10) มีรูปแบบการจดัการ

เรียนการสอน (structured instruction) 11) มีการเรียนรู้แบบอิสระ (independent learning) 12) มี

การรับการจดัการเรียนการสอน (adaptive instruction) 13) มีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและมีการ

เสริมแรง (feedback and reinforcement)  

  ในปัจจยัการบริหารทั้ง 4 ปัจจยัน้ี  เม่ือเรียงลาํดบัความสาํคญัท่ีส่งผลต่อการบริหาร

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน สามารถ

อภิปรายผลในแต่ละปัจจยัหรือองคป์ระกอบไดด้งัน้ี 

                                                 
1Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research 

and Practice. 6thed. (New York: McGraw – Hill Inc., 2001), 301.  
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1. ปัจจัยด้านผู้บริหารศูนย์ เป็นปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัต่อการบริหาร

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน

มากท่ีสุด มีค่านํ้ าหนักตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 0.602 - 0.810  มีค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากับ 45.444 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 56.805   

มีลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีคน้พบในลาํดบัท่ี 1   มีตวัแปรท่ีบรรยายปัจจยัน้ี 

จาํนวน 34 ตวัแปรท่ีแสดงให้เห็นไดว้่า  ผูใ้หข้อ้มูลปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทาง

ท่ีสอดคลอ้งตรงกนักบัปัจจยัดา้นผูบ้ริหารศูนย ์และจากตวัแปรที่บรรยายปัจจยัน้ี อาจกล่าวไดว้่า 

ผูบ้ริหารศูนย ์ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารศูนย ์มีการเสริมสร้าง การรักษาและการดาํเนินการทางวินยัท่ี

มีความเป็นธรรมแก่ทุกคน จดัให้มีคณะกรรมการบริหารจดัการเงินบาํรุงการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

มีการจดัระบบการลา การพน้จากราชการ บาํเหน็จบาํนาญ การลาออกจากราชการอย่างมี

ประสิทธิภาพ  มีการบริหารจดัการพสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างอยา่งเป็นระบบ มีระบบการ

ควบคุม การเบิกจ่าย การบาํรุงรักษา วสัดุและครุภณัฑท่ี์ดีมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบการใช้

งบประมาณจากองคก์รภายในและองคก์รภายนอก มีระบบการดาํเนินการเพื่อขอให้มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ   มีการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน การร่วมมือ การประสานกบั

หน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการประเมินผลการดาํเนินงานงบประมาณแบบมุ่งเนน้

ผลงานอยา่งสมํ่าเสมอ จดัใหมี้ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือนขั้นเงินเดือนของครูและ

บุคลากรที่มีความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได ้มีระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง พสัดุ ครุภณัฑ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพ  มีการตั้งงบ ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม

ส่ิงก่อสร้างอยา่งเป็นระบบ มีการจดัการอบรมดา้นเทคนิคการสอนใหแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีการจดัระบบการบริหารการเงินและการบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการจดัทาํแผนการบริหารงาน

งบประมาณอย่างเป็นระบบ มีการพฒันาเครือข่าย ขอ้มูลสารสนเทศ จดัทาํทะเบียน ระบบ

ฐานขอ้มูล การตรวจสอบและการประเมินผล  มีแผนการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ  และ

งานทะเบียนนกัเรียนอย่างเป็นระบบ มีการจดัอาคารสถานท่ี บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ยานพาหนะ

และมีระบบความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการพฒันาการเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา  จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและนาํหลกัสูตรไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการรายงานผล 

การตรวจสอบทบทวนการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งสมํ่าเสมอ ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยา่งเพียงพอ มีมาตรฐาน การประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

อยา่งเป็นระบบ มีการกาํหนด วิธีการ แนวทางการปฏิบตัิในการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาอย่าง

ชดัเจน  มีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและวิจยัในชั้นเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการจดัโครงการ
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อาหารกลางวนัท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียน ใหก้ารสนบัสนุนแก่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดา้นงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ในการทาํงาน  มุ่งจดัการศึกษาให้นกัเรียนมี

ทกัษะการทาํงาน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย ์มีคุณค่าร่วม มีจริยธรรม คุณธรรม มี

สุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีการส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษา

สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  มีการวางแผนการบริหารงานวิชาการ จดัการเรียนโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีศูนยก์าํหนด มุ่งพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นอจัฉริยะและ

จดัการศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  และมุ่งพฒันาให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีความผูกพนั ความรัก ความสามคัคี มีคุณค่าร่วมมีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบติังาน 

ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแซมมอนด์ ฮิลแมนและมอร์ติมอร์ (Sammonds, 

Hillman and Mortimore) ท่ีไดก้ล่าวปัจจยัการบริหารโรงเรียนไว ้11 ประการ โดยท่ีปัจจยัประการแรกสุด 

คือ  ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ ท่ีประกอบดว้ย 1) มีความมัน่คงและชดัเจนของวตัถุประสงค์

ขององค์การ  และบริหารเชิงรุก  สร้างทีมงานบริหารของโรงเรียน 2) การมีส่วนร่วมของครูใน

การบริหารจดัการหลกัสูตร การตดัสินใจและการใชน้โยบายต่าง ๆ 3) สร้างครูให้เป็นผูน้าํทาง

วิชาการ  แนวคิดของ กลิกแมน กอร์ดอนและโรสกอร์ดอน (Glickman, Gordon And Ross-Grodon)ท่ี

กล่าวถึงปัจจยัการบริหารโรงเรียนไว ้12 ประการโดยท่ีปัจจยัประการแรก คือ ผูบ้ริหารท่ีมีความ

หลากหลายของภาวะผูน้าํซ่ึงรวมถึงภาวะผูน้าํของครูดว้ย  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุรศกัด์ิ 

สว่างแสง ในเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการการจดัการเรียนการสอน

เป็นภาษาองักฤษตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีพบว่า  องคป์ระกอบการบริหารโรงเรียนใน

โครงการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหาร การมีส่วนร่วมของชุมชน โครงสร้างการบริหารแบบการกระจายอาํนาจ การวางแผนกลยทุธ์

เชิงรุก  การบริหารหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน ส่ือ และเทคโนโลยี  การพฒันาบุคลากร

ทางการศึกษา การจา้งครูชาวต่างชาติ  กิจกรรมพฒันาทกัษะการส่ือสาร และการสร้างเครือข่าย

โรงเรียน จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีกล่าวมาขา้งต้นน้ี สามารถยืนยนัได้ว่า ปัจจัยด้าน

ผูบ้ริหารศูนยน้ี์ เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัของการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศูนย์ เป็นปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัต่อ

การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศ

อาเซียนมากท่ีสุด มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor loading) อยูร่ะหว่าง 0.631 - 0.760 มีค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากบั 4.428   และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 5.536  มี

ลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัหรือองคป์ระกอบที่คน้พบในลาํดบัท่ี 2 มีตวัแปรท่ีบรรยายปัจจยัน้ี 
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จาํนวน 11 ตวัแปรท่ีแสดงให้เห็นไดว้่า ผูใ้ห้ขอ้มูลปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางท่ี

สอดคลอ้งตรงกนักบัปัจจยัดา้นการบริหารจดัการศูนย ์และจากตวัแปรท่ีบรรยายปัจจยัน้ี อาจกล่าวได้

ว่า การบริหารจดัการศูนย ์ หมายถึง การท่ีศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนมีการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยมีดาํเนินการดา้น

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ เพื่อทาํให้การ

ปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ  พฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ศูนย ์ เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ และทาํการประเมิน

วิทยฐานะครูท่ีเป็นระบบและท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจดัการความรู้ทาํใหศู้นยฯ์เป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสูงอย่างแทจ้ริง ให้ความสาํคญักบังานวิชาการและกระบวนการสอนของครู  

ทาํการบริหารงานดว้ยความรู้ความเขา้ใจในหลกัการแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารจดัการศึกษา  มี

การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาและการเรียนรู้ มีการบริหารจดัการ

คุณภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นให้ครู นักเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมอย่างแทใ้นการจดั

การศึกษา มีการจดัระบบความปลอดภยั การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ

ยึดหลกัประชาธิปไตยในการทาํงาน มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีเหตุผล ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี

สอดคล้องกับแนวทางการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศของสาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา  

ท่ีประกอบดว้ย 1) กระบวนทศัน์ในการบริหารจดัการศึกษา 2) สถานศึกษา 3) ภารกิจหนา้ท่ีของการ

จดัการศึกษา 4) การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ 5) การบริหารการจดัการศึกษา 6) กระบวนการ

บริหาร และ 7) ผูบ้ริหารตอ้งมีหลกัเกณฑก์ารบริหาร สอดคลอ้งกบั รูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศของ

ประเทศสิงคโปร์ (SEM) ประกอบดว้ย  1) ภาวะผูน้าํ 2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 3) การจดัการ

บุคคลากร 4) ทรัพยากร 5) เป้าหมายนกัเรียน 6) การบริหารและผลการปฏิบติังาน   7) ผลลพัธ์ของ

บุคลากร   8) การมีส่วนร่วมและสังคม และ  9) ผลการประเมินการปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบั

แนวความคิดการบริหารของ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ท่ีกล่าวไวว้่า ปัจจยัการบริหาร

โรงเรียน มีดงัต่อไปน้ี 1) มุ่งสัมฤทธิผล (achievement orientation) 2) มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ 

(educational leadership) 3) มีความสอดคลอ้งและ กลมเกลียว (consensus and cohesion) 4) หลกัสูตร

มีคุณภาพและใหโ้อกาสในการเรียนรู้ (curriculum quality/ opportunity to learn) 5) บรรยากาศของ

โรงเรียน (school climate) 6) บรรยากาศในชั้นเรียน (classroom climate) 7) การมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครอง (parental involvement) 8) ศกัยภาพในการประเมิน (evaluative potential) 9) การใช้

เวลาในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (effective learning time) 10) มีรูปแบบการจดัการเรียน

การสอน (structured instruction) 11) มีการเรียนรู้แบบอิสระ (independent learning) 12) มีการ
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ปรับการจดัการเรียนการสอน (adaptive instruction) 13) มีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและมีการ

เสริมแรง (feedback and reinforcement) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเร่ือง การพฒันามาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพฒันา

โรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน สังกดัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ท่ีพบว่า  สภาพ

ปัจจุบนัและความคาดหวงัในการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ยปัจจยัในหลายๆ ประการ

โดยท่ีปัจจยัประการแรกคือ การบริหารจดัการ ประกอบดว้ยการกาํหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียน 

การจดัทาํพนัธกิจของโรงเรียน การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  การร่วมกบัชุมชนใน

การระดมทรัพยากร  รูปแบบการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน วิธีการพฒันาครู  การนิเทศ

ติดตามการดาํเนินงานการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  การส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการ

เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนในการจดัการเรียนรู้  

การใชห้้องเรียน ห้องปฏิบติัการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  การจดับรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้น้ี สามารถยืนยนัไดว้่า ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการศูนยน้ี์ เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัของการบริหาร

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ    ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

3. ปัจจัยด้านโครงสร้างการบังคับบัญชาศูนย์  เป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มี

ความสาํคญัต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

กลุ่มประเทศอาเซียนมากท่ีสุด มีค่านํ้าหนักตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 

0.724 - 0.821 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากบั 3.054  และค่าร้อยละของความแปรปรวน

เท่ากบั 3.818    มีลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีคน้พบในลาํดบัท่ี 3 มีตวัแปรท่ี

บรรยายปัจจยัน้ี จาํนวน 9 ตวัแปรท่ีแสดงให้เห็นไดว้่า ผูใ้ห้ขอ้มูลปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน มีความคิดเห็นเป็นไปใน

ทิศทางที่สอดคลอ้งตรงกันกับปัจจัยด้านโครงสร้างการบงัคบับญัชาศูนย ์และจากตวัแปรท่ี

บรรยายปัจจยัน้ี อาจกล่าวไดว้่า โครงสร้างการบงัคบับญัชาศูนย ์หมายถึง ศูนยพ์ฒันาการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการกาํหนดโครงสร้าง สาย

บังคบับัญชา อาํนาจ หน้าท่ีความรับผิดชอบ ความเป็นเอกภาพของการบังคบับัญชาท่ีชัดเจน  

กาํหนด กฎระเบียบในการทาํงานสู่ความสาํเร็จและจดัเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายการสอน สายชั้น ช่วงชั้น

และมีการออกแบบ ภาระงาน ขอบข่ายงาน แนวทาง ปฏิบติังาน แบ่งภาระงานออกเป็น 4 ดา้นอยา่งชดัเจน  มี

การส่ือสารบนลงล่างและจากซ้ายไปขวาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกาํหนดภาระงานหน้าท่ี

ความรับผดิชอบของบุคลากรทางการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจดัการโดยยดึหลกัการ

กระจายอาํนาจตามสายบงัคบับญัชา มีโครงสร้างกลยทุธ์รูปแบบการจดัการและสร้างคุณค่าร่วมใน
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องคก์าร  ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสร้างคุณค่าร่วมในองคก์าร  ขอ้คน้พบดา้น

โครงสร้างการบังคับบัญชาศูนย์ดังกล่าวน้ีมีความสาํคัญและเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

องคก์าร เพราะโครงสร้างองคก์ารบ่งบอกถึงความสมัพนัธ์ของอาํนาจหนา้ท่ีลกัษณะของงานรวมทั้ง

การประสานงานและการส่ือสารภายในองคก์ารทาํใหเ้กิดความชดัเจนในบทบาทและหนา้ท่ี ดงันั้น

โครงสร้างองคก์ารจึงมีความสําคญัต่อการส่ือสาร การปฏิบติัหน้าท่ีในการบริหารจดัการ การจดั

โครงสร้างองคก์าร มีไดห้ลายวิธีสุดแทแ้ต่ลกัษณะขององคก์าร   การจดัโครงสร้างขององคก์าร

ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุญชม ศรีสะอาด ท่ีไดก้ล่าวว่า โครงสร้างท่ีแสดง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ หรือตวัแปรต่าง ๆ ท่ีแสดงขั้นตอนการทาํงาน (flow chart) 

สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีปรากฏในธรรมชาติหรือระบบต่าง ๆ ท่ีอธิบายลาํดบั

ขั้นตอนขององคป์ระกอบหรือกิจกรรมในระบบ และสอดคลอ้งกบัเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ

ประเทศญ่ีปุ่น (Deming Price) ท่ีประกอบดว้ย 1) นโยบาย 2) โครงสร้างและการจดัองคก์าร     

3) สารสนเทศ 4) ความเป็นมาตรฐาน 5) การใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันา     

6) การประกนัคุณภาพ 7) การบาํรุงรักษาและการควบคุม  8) การปรับปรุง 9) ผลกระทบ และ  

10) แผนงานในอนาคต สอดคลอ้งกบัปัจจยัความเป็นเลิศตามแนวคิดของ ปีเตอร์และวอเตอร์แมน

(Peters and Waterman) ท่ีประกอบดว้ย 1) โครงสร้าง(structure) 2) กลยทุธ์ (strategy) 3) บุคลากร 

(staff)  4) รูปแบบ (styles) 5) ระบบ(systems) 6) คุณค่าร่วม (shared  values) และ7) ทกัษะ(skills) 

และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุรศกัด์ิ สว่างแสง ในเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียน

ในโครงการการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีพบว่า  

องคป์ระกอบการบริหารโรงเรียนในโครงการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษตามหลกัสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร การมีส่วนร่วมของชุมชน โครงสร้างการบริหาร

แบบการกระจายอาํนาจ การวางแผนกลยทุธ์เชิงรุก  การบริหารหลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอน 

ส่ือ และเทคโนโลย ี การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา การจา้งครูชาวต่างชาติ  กิจกรรมพฒันาทกัษะ

การส่ือสาร และการสร้างเครือข่ายโรงเรียน จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี 

สามารถยนืยนัไดว้่า ปัจจยัดา้นโครงสร้างการบงัคบับญัชาศูนยน้ี์ เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัของการบริหาร

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ   ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

4. ปัจจัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นปัจจัยห รื อ อ ง ค์ป ร ะ ก อ บ ท่ี มี

ความสาํคญัต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียนมากท่ีสุด มีค่านํ้ าหนักตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่

ระหว่าง 0.674 - 0.872  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากบั 2.559  และค่าร้อยละของความ

แปรปรวนเท่ากบั 3.199    มีลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีคน้พบในลาํดบัท่ี 4 
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มีตวัแปรท่ีบรรยายปัจจยัน้ี จาํนวน  4  ตวัแปรท่ีแสดงให้เห็นไดว้่า ผูใ้หข้อ้มูลปัจจยัการบริหารศูนย์

พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน มีความคิดเห็น

เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งตรงกนักบัปัจจยัดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา  และจากตวัแปรท่ี

บรรยายปัจจยัน้ี อาจกล่าวได้ว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การท่ีครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ทาํงานตามระบบราชการ มีความยืดหยุ่นในการทาํงานและเกิดความผูกพนั

ระหว่างตนเองและเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ไม่มีการแบ่งชั้นหรือระบบสถานภาพ

ระหวา่งประธานศูนย ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความแตกต่างของเงินเดือนตาํแหน่งในลาํดบัชั้น 

มีระเบียบในการปฏิบติังาน ทาํใหก้ารทาํงานมีความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ  และมีการกาํกบั 

ควบคุม ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลกัประชาธิปไตย ขอ้คน้พบดังกล่าวน้ี

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช เร่ือง การพฒันาระบบการบริหารท่ีมุ่งเนน้ความ

เป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ท่ีพบวา่ องคป์ระกอบหลกัของระบบการบริหารท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศ

ของสถานศึกษาเอกชน มี 9 องคป์ระกอบ คือ 1) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) การมุ่งเนน้

นกัเรียน ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง 3) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 4) โครงสร้างขององคก์ร 5) การมุ่งเนน้

ทรัพยากรบุคคล 6) การบริหารงานวิชาการ  7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารงานทัว่ไป และ  9) การ

จดัการสารสนเทศและความรู้ สอดคลอ้งกบัรูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ (SEM) ท่ี

ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้าํ 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การจัดการบุคคลากร 4) ทรัพยากร  

5) เป้าหมายนกัเรียน 6) การบริหารและผลการปฏิบติังาน 7) ผลลพัธ์ของบุคลากร  8) การมีส่วนร่วม

และสังคม และ 9) ผลการประเมินการปฏิบติังาน  สอดคลอ้งกบั สเตด็แมน (Stedman) ท่ีกล่าวว่า 

ปัจจยัการบริหารโรงเรียน คือ 1) การเนน้ท่ีชาติพนัธ์ุและเช้ือชาติ 2) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  

3) การร่วมกนัวางแผนดูแลนกัเรียนระหว่างครูและผูป้กครอง 4) หลกัสูตรท่ีเนน้ทางดา้นวิชาการ 

5) การใชแ้ละพฒันาครูอยา่งมีประสิทธิภาพ 6) การใหก้ารดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 7) ความรับผดิชอบ

ของนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียน 8) สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวย 9) การสอนท่ีปราศจากปัญหาทาง

วิชาการ  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุรศกัด์ิ สว่างแสง ในเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหาร

โรงเรียนในโครงการการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

ท่ีพบว่า องคป์ระกอบการบริหารโรงเรียนในโครงการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษตาม

หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร การมีส่วนร่วมของชุมชน โครงสร้าง

การบริหารแบบการกระจายอาํนาจ การวางแผนกลยทุธ์เชิงรุก  การบริหารหลกัสูตร  การจดัการเรียน

การสอน ส่ือ และเทคโนโลย ี การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา  การจา้งครูชาวต่างชาติ กิจกรรม

พฒันาทกัษะการส่ือสาร และการสร้างเครือข่ายโรงเรียน  จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีกล่าวมา
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ขา้งตน้น้ี สามารถยนืยนัไดว้่า ปัจจยัดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษาน้ี เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัของการ

บริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2. การตรวจสอบปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

  จากขอ้มูลการแสดงความคิดเห็นตรวจสอบผลการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารศูนย์

พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ดงักล่าว

ขา้งตน้น้ี ท่ีไดส้รุปว่า ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารศูนยก์ารเรียนการสอน

ภาษาองักฤษจากกลุ่มประเทศท่ีทาํการศึกษา 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย 3 คน ประเทศสิงคโปร์ 2 คน 

ประเทศเวียดนาม 1 คน และประเทศฟิลิปปินส์ 1 คน   รวมจาํนวน 7 คน   ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 

ปัจจัยการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ท่ีประกอบดว้ย ผูบ้ริหารศูนย ์  การบริหารจดัการศูนย ์  โครงสร้างการบงัคบับญัชา

ศูนย ์และ ครูและบุคลากรทางการศึกษา   มีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได ้ มีความถูกตอ้ง

ครอบคลุมและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดน้ั้น แสดงให้เห็นไดว้่า ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันา   

การเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้ง 4 ประการน้ี 

ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุมีความรู้ความเขา้ใจและมีประสบการณ์ทาํงานอยูแ่ลว้ พร้อมกบัท่ีปัจจยั

เหล่าน้ี มีท่ีมาจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ใน

ผลการวิจยัท่ีนาํมาเสนอน้ี  ความคิดเห็นส่วนใหญ่จึงเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งตรงกนัว่า ปัจจยั

ทั้ง 4 ประการน้ี มีความเหมาะสม    

  ส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆท่ีมีต่อปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียน

การสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน สรุปไดว้่า ผูเ้ช่ียวชาญ

และผูท้รงคุณวุฒิทั้ง  7 ท่าน   เห็นว่า ควรมีการนาํไปใชใ้ห้ครบทุกปัจจยั  ปัญหาส่วนใหญ่ในการ

ทาํงานคือ การขาดงบประมาณในการดําเนินการ ควรเสนอภาครัฐหรือผูท่ี้รับผิดชอบนั้ นให้

สนบัสนุนงบประมาณใหม้ากข้ึน ขณะเดียวกนัมีการเสนอว่า  ปัจจยัการบริหารน้ี อาจใชไ้ด ้เหมาะสม 

และถูกตอ้งในบริบทของประเทศไทยเท่านั้น  เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลนั้นอยูใ่นประเทศไทย  

ส่วนในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีไดท้าํการศึกษาท่ีประกอบดว้ยสิงคโปร์ เวียดนามและฟิลิปปินส์ นั้น 

อาจไม่สามารถใชใ้นการบริหารจดัการไดเ้น่ืองจากมีบริบท วฒันธรรมทางองคก์รและสังคมต่างกนั 

ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลจากประเทศดงักล่าวดว้ย  เพื่อจะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมตามบริบทของ

กลุ่มประเทศอาเซียน   ซ่ึงความคิดเห็นเพิ่มเติมเหล่าน้ี ถือเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง เน่ืองจากใน

กลุ่มประเทศอาเซียนซ่ึงมีถึง 10 ประเทศดว้ยกนั  แมว้่าในการศึกษาคร้ังน้ี จะทาํการศึกษาเพียง 4 

ประเทศเท่านั้น โดยท่ีในแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกนัในสไตลก์ารบริหารจดัการ วฒันธรรม คติ 
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ความเช่ือ และระบบการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  ความแตกต่างเหล่าน้ี ยอ่มนาํไปสู่การกาํหนดปัจจยัในการ

ทาํงานท่ีแตกต่างกนั และส่งผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนท่ีต่างกนั การไดเ้รียนรู้ เขา้ใจรูปแบบ หรือปัจจยัการ

บริหารงานของหน่วยงานท่ีมีวฒันธรรม บริบททางสงัคมท่ีแตกต่างกนั ยอ่มเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การบริหารงานการศึกษาใหมี้ความกา้วหนา้ทนัต่อความเจริญของโลกสมยัใหม่ไดอ้ยา่งภาคภูมิต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเร่ือง การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ไดข้อ้คน้พบท่ีเป็นประโยชน์และเป็นองคค์วามรู้เก่ียวกบัปัจจยัการ

บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ซ่ึงผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

  ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการศึกษาวิจยัไปใชป้ระโยชน์     

ในการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศ

อาเซียน ดงัน้ี 

1.1 เชิงนโยบาย ผูรั้บผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจดัการเรียน

การสอนภาษาองักฤษ  ควรนาํผลวิจยัท่ีเป็นปัจจยัการบริหารศูนยน้ี์ไปใชใ้นการบริหารจดัการศูนย์

พฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยกาํหนดเป็นแนวทางให้แต่ละศูนย์ได้ยึดถือและ

ปฏิบติัตาม   

1.2 ด้านการนําไปปฏิบัติ  ประธานศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (ERIC) 

ในประเทศไทย ควรนาํผลศึกษาวิจยัน้ีไปประยกุตใ์ช ้ในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ (ERIC) โดยจดัลาํดบัความสาํคญัของแต่ละปัจจยัให้เหมาะสมกบับริบทและสภาพ

ความเป็นจริงของศูนยแ์ละควรคาํนึงถึงนโยบาย พร้อมทั้งการสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่ายและมีการติดตามประเมินผลในการนาํไปใชเ้ป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ

ของศูนยใ์หไ้ดต้ามมาตรฐานสากล 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจัิยในคร้ังต่อไป 

2.1 ควรทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั รูปแบบการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ (ERIC) เพื่อความเป็นเลิศในประเทศไทย  

2.2 ควรศึกษาวิจยัในแต่ละปัจจยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

2.3 ควรศึกษาวิจยัรูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย 

2.4 ควรทาํการศึกษาวิจยัเชิงเปรียบเทียบของรูปแบบการบริหารจดัการดา้นการเรียน

การสอนภาษาองักฤษในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ท่ี ศธ.  0520.203.2/078                                                               ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                                                                                                                     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

                                                                                                                      นครปฐม 7300 

                                                                        26   มกราคม    2554 

เร่ือง ขออนุเคราะห์สมัภาษณ์เพื่องานวิจยั  

เรียน ............................................................... 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสมัภาษณ์ จาํนวน  1 ฉบบั 

 ด ้วย นางสุชาดา บูรณะเดชาช ัย  นักศึกษาระด ับปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร ได ้รับอนุมตัิให้ดุษฎีนิพนธ์นิพนธ์ เร่ือง “การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน” 

 ในการน้ี      ภาควิชาการบริหารศึกษาใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ นางสุชาดา 

บูรณะเดชาชัย สมัภาษณ์ท่านเก่ียวกบังานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน”   เพ่ือนาํไปประกอบการพฒันา

งานวิจยัต่อไป 

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิง่ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ)์ 

หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 

ฝ่ายธุรการ 

โทรศพัท/์โทรสาร   0–3421–9136 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทีใ่ห้สัมภาษณ์ความคดิเห็น 

 

ท่ี ช่ือ - ช่ือสกลุ ตาํแหน่ง 

1 ดร.ชินภทัร         ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

 

 

9 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

ดร. รังสรรค ์

 

4ดร.วนิยั  

 

4วา่ท่ีร.ต.ไพศาล 

นางสุดา 

นางสาวพิรุณ  

 

นายชาญศกัด์ิ 

ดร.กลัยา 

 

 

ดร.สมเกียรติ  

5ดร.วฒันาพร 

 

 

น.ส.ลดัดาวลัย ์

 

 

ดร.ยวุดี   

 

 

มณีเลก็ 

 

4ทองมัน่  

 

4ประทุมชาติ 

ใบแยม้ 

ติลภทัร 

 

คนัศร 

สุวรรณกาย ี

 

 

อ่อนวิมล  

5ระงบัทุกข ์

 

 

สงกา 

 

 

อยูส่บาย  

ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผนการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  

4ผูอ้าํนวยการโรงเรียน4สตรีนครสวรรค ์  

ประธานศูนย ์ERIC  4โรงเรียน4สตรีนครสวรรค ์ 

ประธานศูนย ์ERIC ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี  

ประธานศูนย ์ERIC โรงเรียนสิงห์บุรี 

ศึกษานิเทศก ์เช่ียวชาญ  

ภาษาองักฤษ สพฐ.กทม. 

ศึกษานิเทศก ์เช่ียวชาญสพท.กรุงเทพมหานครเขต 2  

ศึกษานิเทศก ์เช่ียวชาญ  

ประธานศูนย ์ERIC ผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญ  

คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี   

นกัส่ือสารมวลชนอิสระ 

5ผูอ้าํนวยการ5สถาบนัภาษาองักฤษ   สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

รองผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาองักฤษ สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

(ERIC) สถาบนัภาษาองักฤษ  สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0CHEQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fkrutippawan%2F6177410397%2F&ei=WtLgT_PcBcnqrQfNsLX9DA&usg=AFQjCNGOXNEqBQHxVx_63P9iP__8wl_Qug&sig2=7KlxV3-ac6fjNhWZNi1gog
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แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
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  แบบสัมภาษณ์ 

 

เร่ือง การบริหารศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

 

 

 

 

โดย 

 

นางสุชาดา  บูรณะเดชาชัย 

นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาควชิาการบริหารการศึกศึกษา 

บัณทติวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.math.sc.su.ac.th/picture/Logo1.jpg&imgrefurl=http://www.math.sc.su.ac.th/national%20Conference%20on%20Math.htm&h=396&w=415&sz=102&hl=th&start=10&tbnid=IE21VJexHOAdSM:&tbnh=119&tbnw=125&prev=/images?q=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&svnum=10&hl=th&lr=&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.math.sc.su.ac.th/picture/Logo1.jpg&imgrefurl=http://www.math.sc.su.ac.th/national%20Conference%20on%20Math.htm&h=396&w=415&sz=102&hl=th&start=10&tbnid=IE21VJexHOAdSM:&tbnh=119&tbnw=125&prev=/images?q=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&svnum=10&hl=th&lr=&sa=G�
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แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

เร่ือง “ปัจจัยการบริหารศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน” 

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

 

ผู้ให้การสัมภาษณ์ 

นาย/นาง/นางสาว ................................................นามสกลุ..................................................... 

ตาํแหน่ง...............................................................สถานท่ีทาํงาน.............................................                    

 

 

แนวทางการสัมภาษณ์  

 

1. ตามแนวคิดของท่าน ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนในปัจจุบนัควรประกอบดว้ยปัจจยัใดบา้ง 

2. สภาพการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอยา่งไร 

3. การพิจารณา การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนควรพิจารณามาจากปัจจยัใดบา้ง 

4. แนวทางการดาํเนินการของการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนควรทาํอยา่งไร 

5. ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือ 
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ท่ี ศธ.  0520.203.2/228                                                           ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                                                                                 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

                                        นครปฐม 7300 

                  13   มกราคม    2552 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวจิยั 

เรียน ............................................................. 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถาม จาํนวน  1 ฉบบั 

 ด ้วย นางสุชาดา บูรณะเดชาช ัย  น ักศึกษาระด ับปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร ได ้รับอนุมตัิให้ดุษฎีนิพนธ์นิพนธ์ เร่ือง “การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน” 

 ในการน้ี ภาควิชาการบริหารศึกษาใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านได้กรุณาตรวจ

เคร่ืองมือการวิจยัเร่ือง “การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ”   เพื่อนาํไปรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบังานวิจยัต่อไป 

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิง่ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ)์ 

หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 

 

ฝ่ายธุรการ 

โทรศพัท/์โทรสาร   0–3421–9136 



 199 

    รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือการวจัิย 

 

 

ที ่

 

ช่ือ-สกลุ 

 

ตําแหน่ง 

1 รองศาสตรจารย ์ดร. กวี  ศิริโภคาภิรมย ์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี 

2 รองศาสตรจารย ์ดร.สุกญัญา บูรณเดชาชยั คณะมนุษยศ์าสตร์สงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา 

3 ดร.สมเดช สีแสง  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 

4 ดร.วสนัต ์นาวเหนียว ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุทยัธานี  เขต 1 

5 ดร.จตุรภทัร  วรรณพกัตร์ ศึกษานิเทศก ์ชาํนาญการพิเศษ                                                             

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

อุทยัธานี  เขต 2 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

                   หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ 
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ท่ี ศธ  0520.203.3/312                                                            ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                                                                                                          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

                                                                  นครปฐม 7300 

                   4   มีนาคม    2554 

 เร่ือง     ขอทดลองเคร่ืองมือ 

เรียน     ผูอ้าํนวยการศูนย.์.................. 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถาม จาํนวน  1 ฉบบั 

ด้วย นางสุชาดา บูรณะเดชาชัย นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ได ้รับอนุมตัิให้ทาํวิทยานิพนธ์ เ ร่ือง “การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ”  

ในการน้ีภาควิชาการบริหารศึกษาใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้นางสุชาดา บูรณะเดชา

ชัย ทาํการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ ในหน่วยงานของท่าน เพื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข

ก่อนนาํไปใชใ้นการวิจยักลุ่มตวัอย่างภาควิชาการบริหารการศึกษา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ

ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี 

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิง่ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ อินทรรักษ)์ 

หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 

ฝ่ายธุรการ 

โทรศพัท/์โทรสาร   0–3421–9136 
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รายช่ือโรงเรียนทีใ่ช้ทดลองเคร่ืองมือ (Try out) 

 

ท่ี ช่ือโรงเรียน ระดบัการศึกษา สงักดั 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

โรงเรียนชยันาทพิทยาคม    

 

โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลยั  

 

โรงเรียนจกัรคาํคณาทร   

 

โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี   

 

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั

พิษณุโลก    

โรงเรียนวิทยานุกลูนารี   

 

โรงเรียนนครสวรรค ์  

 

โรงเรียนอุทยัวิทยาคม   

  

มธัยมศึกษา 

 

มธัยมศึกษา 

 

มธัยมศึกษา 

 

มธัยมศึกษา 

 

มธัยมศึกษา 

 

มธัยมศึกษา 

 

มธัยมศึกษา 

 

มธัยมศึกษา 

สพม.เขต 5  

จงัหวดัชยันาท   

สพม.เขต 5  

จงัหวดัลพบุรี   

สพม.เขต 35 

จงัหวดัลาํพนู   

สพม.เขต  39 

จงัหวดัพิษณุโลก   

สพม.เขต 39 

จงัหวดัพิษณุโลก   

สพม.เขต 40 

จงัหวดัเพชรบูรณ์    

สพม.เขต 42 

จงัหวดันครสวรรค ์  

สพม.เขต 42 

จงัหวดัอุทยัธานี 
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การวเิคราะห์ค่าความเช่ือม่ัน (รวมทั้งฉบับ) 
  

ขอ้ท่ี 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ขอ้ 1 630.5964 4460.986 .206 .995 

ขอ้ 2 630.4531 4461.359 .247 .995 

ขอ้ 3 630.6068 4456.645 .259 .995 

ขอ้ 4 630.5964 4449.946 .392 .995 

ขอ้ 5 630.6406 4448.208 .405 .995 

ขอ้ 6 630.6406 4451.870 .346 .995 

ขอ้ 7 630.6693 4448.084 .382 .995 

ขอ้ 8 630.5703 4454.942 .289 .995 

ขอ้ 9 630.6224 4451.105 .306 .995 

ขอ้ 10 630.5599 4445.081 .549 .995 

ขอ้ 11 630.8906 4420.421 .693 .995 

ขอ้ 12 631.7943 4489.960 -.217 .995 

ขอ้ 13 631.0260 4435.314 .561 .995 

ขอ้ 14 631.3411 4429.537 .577 .995 

ขอ้ 15 631.9062 4491.249 -.252 .995 

ขอ้ 16 630.6536 4423.926 .798 .995 

ขอ้ 17 630.5677 4432.271 .670 .995 

ขอ้ 18 630.6250 4428.977 .772 .995 

ขอ้ 19 631.8047 4475.122 -.050 .995 

ขอ้ 20 632.4141 4481.106 -.135 .995 

ขอ้ 21 630.7318 4424.126 .758 .995 

ขอ้ 22 632.6458 4500.441 -.496 .995 

ขอ้ 23 630.7240 4431.566 .789 .995 

ขอ้ 24 630.7344 4436.166 .689 .995 

ขอ้ 25 630.6979 4425.153 .758 .995 

ขอ้ 26 630.7057 4433.525 .674 .995 

ขอ้ 27 630.8724 4432.334 .626 .995 

ขอ้ 28 630.7240 4440.217 .652 .995 
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ขอ้ท่ี 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ขอ้ 29 630.6354 4429.221 .693 .995 

ขอ้ 30 630.8698 4417.936 .782 .995 

 ขอ้ 31 630.4740 4446.219 .569 .995 

ขอ้ 32 630.8255 4442.411 .496 .995 

ขอ้ 33 630.6693 4425.480 .807 .995 

ขอ้ 34 630.9714 4383.985 .835 .995 

ขอ้ 35 630.7161 4401.454 .853 .995 

ขอ้ 36 630.6224 4431.652 .559 .995 

ขอ้ 37 630.8099 4392.542 .779 .995 

ขอ้ 38 630.7734 4414.354 .777 .995 

ขอ้ 39 631.0755 4415.278 .771 .995 

ขอ้ 40 630.9141 4435.395 .556 .995 

ขอ้ 41 631.0026 4395.520 .805 .995 

ขอ้ 42 630.9922 4409.928 .733 .995 

ขอ้ 43 630.8203 4422.915 .731 .995 

ขอ้ 44 631.0964 4410.745 .824 .995 

ขอ้ 45 630.8464 4425.988 .645 .995 

ขอ้ 46 630.7839 4402.263 .862 .995 

ขอ้ 47 630.7005 4405.491 .848 .995 

ขอ้ 48 630.6276 4413.552 .829 .995 

ขอ้ 49 630.6641 4420.147 .749 .995 

 ขอ้ 50 630.7109 4404.395 .874 .995 

ขอ้ 51 630.7161 4399.693 .829 .995 

ขอ้ 52 630.9141 4379.016 .862 .995 

ขอ้ 53 631.1745 4399.025 .616 .995 

ขอ้ 54 630.6276 4404.608 .797 .995 

ขอ้ 55 630.7995 4398.852 .850 .995 

ขอ้ 56 630.8047 4399.802 .875 .995 

ขอ้ 57 630.8099 4391.876 .868 .995 

ขอ้ 58 630.9297 4401.678 .835 .995 
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ขอ้ท่ี 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ขอ้ 59 630.9297 4401.678 .835 .995 

ขอ้ 60 630.9297 4385.003 .904 .995 

 ขอ้ 61 630.8307 4379.380 .914 .995 

ขอ้ 62 630.6536 4407.387 .704 .995 

ขอ้ 63 630.7995 4398.913 .846 .995 

ขอ้ 64 630.7578 4393.790 .802 .995 

ขอ้ 65 630.7630 4385.987 .878 .995 

ขอ้ 66 630.8359 4402.169 .867 .995 

ขอ้ 67 630.9557 4405.806 .839 .995 

ขอ้ 68 630.8359 4402.325 .865 .995 

ขอ้ 69 631.0703 4390.548 .850 .995 

ขอ้ 70 630.9349 4390.455 .913 .995 

ขอ้ 71 630.8099 4425.883 .596 .995 

ขอ้ 72 630.8932 4390.072 .837 .995 

ขอ้ 73 630.9036 4391.317 .825 .995 

ขอ้ 74 630.8307 4412.312 .806 .995 

ขอ้ 75 630.7734 4411.648 .823 .995 

ขอ้ 76 630.8203 4413.397 .792 .995 

ขอ้ 77 630.8047 4417.766 .746 .995 

 ขอ้ 78 630.6536 4403.469 .840 .995 

ขอ้ 79 630.7474 4425.862 .713 .995 

ขอ้ 80 630.7266 4420.676 .717 .995 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 206 

Case Processing Summary 

 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

  Excluded 0 .0 

  Total 32 100.0 

 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.995 80 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูล 
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ท่ี  ศธ  0520.107 (นฐ) /1332                                                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

                                                                                               พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 7300 

  

                        9    เมษายน    2554 

 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

เรียน  ประธานศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ(ERIC) 

 

            ด้วย นางสุชาดา บูรณะเดชาชัย นกัศึกษาระดบัปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การบริหารศูนยพ์ฒันาการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ” มีความประสงค์

จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก ประธานศูนย ์ รองประธานศูนยแ์ละครู เพื่อประกอบการทาํดุษฎีนิพนธ์   

 ในการน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจง้ 

รองประธานศูนยแ์ละครูทราบ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้แก่นักศึกษา

ดงักล่าวดว้ย 
   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยิง่ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปาน0ใจ0 ธารทศันวงศ0์) 

                                 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 

สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

นครปฐม  โทร.  0–3421–8788, 0–3424–3435    

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั  “มุ่งมัน่ให้บริการ พัฒนางานให้มีคุณภาพ”  
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ภาคผนวก ฉ 

               เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 210 

แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ือง 

การบริหารศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  

………………………………………. 

คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีใชส้าํหรับสอบถามประธานศูนย ์ รองประธานศูนย ์ หรือผูป้ฏิบติั

หนา้ท่ีแทนและครู 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 1) เพื่อทราบปัจจยั

การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศ

อาเซียน 2) เพื่อทราบผลการตรวจสอบปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามฉบบัน้ี จะนาํไปใชเ้พื่อ

การวิจยัเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด จึงขอความกรุณาจากท่านได้

โปรดใหข้อ้มูลตามสภาพท่ีเป็นจริง 

3. แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 2 ตอน ดงัน้ีคือ 

  ตอนที ่1 เป็นคาํถามเก่ียวกบั สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที่2 เป็นคาํถามเกี ่ยวกบัปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเ รียนการสอน

ภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน และคาํถามปลายเปิด (opened 

end) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

     ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ท่ีท่านให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดย

ความคิดเห็นและทศันะต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากท่านจะเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณา

ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนในโอกาสต่อไป 

 

 นางสุชาดา บูรณะเดชาชัย 

     นกัศึกษาปริญญาเอก  

             ภาควชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั 

      มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องหนา้ขอ้ความบอกถึงสถานภาพปัจจุบนัของท่าน 

 

1.  เพศ 

            ชาย                หญิง 

2. อาย ุ

            ไม่เกิน  30  ปี    31 – 40 ปี     41 – 50 ปี    51  ปี  ข้ึนไป 

3. วฒิุการศึกษา 

            ปริญญาตรี        ปริญญาโท     ปริญญาเอก   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.......) 
 

4. ตาํแหน่งปัจจุบนั   

            ประธานศูนย ์   รองประธานศูนย ์  

            ครู 

5. ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั 

            ไม่เกิน  5  ปี      6 – 10 ปี      11 – 15  ปี    15 ปี ข้ึนไป 

 

       

ตอนที ่2 ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

คําช้ีแจง แบบสอบถามตอนท่ี 2 น้ี   เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ขอความกรุณาให้ท่าน

พิจารณาว่า ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียนของท่านในแต่ละขอ้คาํถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัใดแลว้ทาํ

เคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีเป็นจริงท่ีสุด ตามทศันะของท่าน โดยพิจารณาตาม

เกณฑ ์ดงัน้ี คือ 

 ระดับ 1 หมายถึง ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ อยู่ใน

ระดบันอ้ยท่ีสุด ใหมี้นํ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 

 ระดับ 2 หมายถึง ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ อยู่ใน

ระดบันอ้ย ใหมี้นํ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
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 ระดับ 3 หมายถึง ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ อยู่ใน

ระดบัปานกลาง ใหมี้นํ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 

 ระดับ 4 หมายถึง ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ อยู่ใน

ระดบัมาก ใหมี้นํ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 

 ระดับ 5 หมายถึง ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด ใหมี้นํ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 
 

 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน …ตามระดบัความคิดเห็นในแต่ละพฤติกรรม             

ของหน่วยงานของท่าน ตามความเป็นจริงวา่มีการปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด  
 

ขอ้ท่ี การบริหารศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  
ระดบัความคิดเห็น สาํหรับ

ผูว้จิยั 5 4 3 2 1 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8  

 

9 

ศูนยก์าํหนดโครงสร้าง สายบงัคบับญัชา อาํนาจ หนา้ท่ีความ

รับผดิชอบ ความเป็นเอกภาพของการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 

ศูนย ์กาํหนด กฎระเบียบในการทาํงาน 

สู่ความสาํเร็จและจดัเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายการสอน  

สายชั้น ช่วงชั้นท่ีชดัเจน 

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีโครงสร้างกล

ยทุธ์รูปแบบการจดัการและสร้างคุณค่าร่วมในองคก์ร 

 

ศูนยก์าํหนดอาํนาจ หนา้ท่ีความรับผดิชอบ    สายงานหลกั 

สายงานรองของผูอ้าํนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เช่น การใหค้าํปรึกษา แนะนาํแก่ครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

ศูนยมี์การ ออกแบบภาระงาน ขอบข่ายงาน แนวทาง

ปฏิบติังาน แบ่งภาระงานออกเป็น 4 ดา้น  

อยา่งชดัเจน 

ศูนยมี์การกาํหนดภาระงานหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ

บุคลากรทางการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการส่ือสารบน

ลงล่างและจากซา้ยไปขวาอยา่งมีระสิทธิภาพ  

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการบริหารจดัการโดยยดึ

หลกัการกระจายอาํนาจตามสายบงัคบับญัชา 

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีสายบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 
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ขอ้ท่ี การบริหารศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
ระดบัความคิดเห็น สาํหรับ 

5 4 3 2 1 ผูว้จิยั 

10 ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีความตระหนกัถึง 

ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ ค่านิยม ความ

เช่ือ พิธีกรรมต่าง ๆ วฒันธรรมองคก์รของการทาํงาน

ร่วมกนั 

 

 

 

….. 

 

 

 

….. 

 

 

 

….. 

 

 

 

….. 

 

 

 

….. 

 

 

 

........... 

11 

 

 

12 

 

13 

 

 

14 

15 

 

 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

 

20 

 

21 

 

22 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการยดึหลกั

ประชาธิปไตยในการทาํงาน มีความยติุธรรม โปร่งใส มี

เหตุมีผล ไม่ลาํเอียง เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระเบียบในการ

ปฏิบติังาน ทาํใหมี้งานรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการบริหารจดัการ

คุณภาพแบบองคร์วม มุ่งเนน้ใหค้รู นกัเรียนและผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย 

การบริหารจดัการโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วม 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีการแบ่งชั้นหรือ

ระบบสถานภาพ ระหวา่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามความแตกต่างของเงินเดือน 

ตาํแหน่งในลาํดบัชั้นเป็นเคร่ืองช้ีวดั 

ศนูยบ์ริหารงานมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการแนวคิด

ทฤษฎีทางการบริหารจดัการศึกษา 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการพฒันาขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอน ใหค้วามสาํคญักบังาน

วชิาการและกระบวนการสอนของครู 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาํงานเป็นตามระบบ

ราชการ มีความยดืหยุน่ในการทาํงานและเกิดความ

ผกูพนัระหวา่งตนเองและครู 

ศนูยมี์การควบคุม ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยยดึหลกัประชาธิปไตย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครู

นกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการเผยแพร่

ผลงานวิชาการแก่หน่วยงานอ่ืนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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ขอ้ท่ี การบริหารศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
ระดบัความคิดเห็น สาํหรับ 

5 4 3 2 1 ผูว้จิยั 

23 

 

 24 

 

 

25 

 26 

 

 

27 
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 36 

 

 37 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีการสรรหา

และบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครู 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการจดัการความรู้ ทาํให้

โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสูง

อยา่งแทจ้ริง 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการประเมินวทิยฐานะครู 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการจดัระบบความ

ปลอดภยั การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการปฏิบติังาน ไดรั้บการ

ยกยอ่ง ดา้นวิชาการและไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติ 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาและการเรียนรู้ 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้งขา้ราชการครู 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการปฐมนิเทศครูและ

บุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ เพ่ือทาํใหก้าร

ปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีมี ความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีครูพ่ีเล้ียงใหค้าํปรึกษา

แนะนาํแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนมีการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการศนูย ์

ศนูยมี์การส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา มี

วฒิุการศึกษาสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้

ความสาํคญัแก่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ศนูยพ์ฒันาการเรียนรู้ใหค้วามสาํคญักบัผูม้ารับการ

บริการจากองคก์รอ่ืน ๆ ในการบริหารจดัการร่วมกนั 
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ประธานศนูย ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ

ผกูพนั ความรัก ความสามคัคี มีคุณค่าร่วมมีจริยธรรม

และคุณธรรมในการปฏิบติังาน 

นกัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ทาํเป็น 

แกปั้ญหาเป็นอยา่งมีเหตุผล 

นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีศนูยก์าํหนด 

ประธานศนูย ์นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

นกัเรียนนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากชุมชน ทอ้งถ่ินมาประยกุต ์

ใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

ประธานศนูยมี์การนาํภมิูปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการ

บริหารจดัการ 

นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์ไตร่ตรอง  

สรุปความคิดรวบยอดได ้

ศนูยมุ่์งจดัการศึกษาใหน้กัเรียนมีทกัษะการทาํงาน มี

วนิยั มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย ์มีคุณค่าร่วม มี

จริยธรรม คุณธรรม มีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรีและ

กีฬา 

ประธานศนูยมี์การวางแผน การบริหารงานวชิาการ      

จดัการเรียนการสอนโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

ศนูยก์าํหนด วธีิการ แนวทางการปฏิบติัในการบริหาร

หลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

ประธานศนูยจ์ดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและนาํ

หลกัสูตรไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ศนูยมี์การรายงานผล การตรวจสอบทบทวน  

การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งสมํ่าเสมอ 

ประธานศนูยมี์การพฒันาการเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรม 

และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

ศนูยมี์การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและวจิยัในชั้นเรียน

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประธานศนูยมี์การพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นอจัฉริยะ 

และจดัการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
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ศนูยมี์การจดัการศึกษามุ่งเนน้ดา้นภาษาองักฤษสู่

มาตรฐานสากล 

ศนูยมี์มาตรฐาน การประกนัคุณภาพทางการศึกษาทั้ง

ภายในและภายนอกอยา่งเป็นระบบ 

ศนูยมี์การจดัทาํแผนการบริหารงานงบประมาณอยา่ง

เป็นระบบ 

ศนูยมี์การขอตั้งงบประมาณ ค่าพสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ศนูยมี์การตั้งงบ ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ค่าท่ีดิน

ส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างอยา่ง

เป็นระบบ 

ศนูยไ์ดรั้บการจดัสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน 

จากรัฐบาลอยา่งเพียงพอ 

ศนูยไ์ดรั้บการจดัสรรงบประมาณ งบอุดหนุน 

อยา่งเพียงพอ 

ศนูยมี์ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง พสัดุ ครุภณัฑ ์

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ศนูยมี์ระบบการบริหารการเงินและการบญัชี 

ท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ศนูยมี์การจดัโครงการอาหารกลางวนัมีคุณภาพใหแ้ก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียน 

ศนูยมี์คณะกรรมการ การบริหารจดัการ เงินบาํรุง

การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ศนูยมี์การบริหารจดัการ ระบบเงิน อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ศนูยมี์การบริหารจดัการพสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดิน 

และส่ิงก่อสร้างอยา่งเป็นระบบ 

ศนูยมี์ระบบการควบคุม การเบิกจ่าย การบาํรุงรักษา 

วสัดุและครุภณัฑท่ี์เป็นระบบ 

ศนูยมี์การประเมินผล การดาํเนินงานงบประมาณ 

แบบมุ่งเนน้ผลงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

ศนูยมี์การตรวจสอบ การใชง้บประมาณจากองคก์ร

ภายในและองคก์รภายนอก 
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69 ศนูยจ์ดัทาํขอ้มูลทะเบียนประวติัการขอมีบตัรประจาํตวั

และการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อยา่งเป็นระบบ 
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ศนูยมี์การคิดกรอบอตัรากาํลงั การขออตัรากาํลงั 

การสรรหา บรรจุและการแต่งตั้งอตัรากาํลงัเป็นระบบ 

ศนูยจ์ดัการอบรมดา้นเทคนิคการสอนใหแ้ก่ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

ศนูยมี์ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร

และการเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีมีความเป็นธรรม โปร่งใส

ตรวจสอบได ้

ศนูยมี์การเสริมสร้าง การรักษาและการดาํเนินการทาง

วนิยัท่ีมีความเป็นธรรมแก่ทุกคน 

ศนูยมี์ระบบการลา การพน้จากราชการ บาํเหน็จบาํนาญ 

การลาออกจากราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ศนูยมี์ระบบการดาํเนินการ เพ่ือขอใหมี้ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ 

ศนูยมี์การพฒันาเครือข่าย ขอ้มูลสารสนเทศ  

จดัทาํทะเบียน ระบบฐานขอ้มูล การตรวจสอบและ 

การประเมินผล 

ศนูยมี์แผนการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ  และ

งานทะเบียนนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 

ศนูยมี์ความสัมพนัธ์กบัชุมชน การร่วมมือ  

การประสานกบัหน่วยงานภายนอกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ศนูยมี์การจดักิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมนอกหลกัสูตร มี

การใหบ้ริการแก่นกัเรียนและมีระบบการช่วยเหลือ

นกัเรียน 

ศนูยมี์การจดัอาคารสถานท่ี บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม 

ยานพาหนะและมีระบบความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

              หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการนําเสนอผลการวจัิย 
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ท่ี  ศธ  0520.203.3/349                                                              ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                                                                                        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

                                                                                         พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 7300 

                     9 พฤษภาคม    2554 

เร่ือง     ขอความอนุเคราะห์ในการนาํเสนองานวิจยั 

เรียน     

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  

          ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  

ดว้ย นางสุชาดา บูรณะเดชาชัย นกัศึกษาระดบัปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ไดรั้บอนุมติั

ใหท้าํวิทยานิพนธ์ เร่ือง “ปัจจยัการบริหารศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน” ซ่ึงขณะน้ีกาํลงัดาํเนินการในขั้นตอนสาํคญัสุดทา้ยของการวจิยั

คือ  การตรวจสอบความเหมาะสมของปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 ในการน้ี   ภาควิชาการบริหารศึกษาขอความอนุเคราะห์ใหน้างสุชาดา บูรณะเดชาชัย 

นาํเสนอปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

กลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อใหท่้านไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อท่ีจะไดน้าํไปปรับปรุง

แกไ้ขและสรุปเป็น “ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน” ก่อนสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงภาควิชาการบริหารการศึกษา

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอยา่งดี 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิง่ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ)์ 

หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 

ฝ่ายธุรการ 

โทรศพัท/์โทรสาร   0–3421–9136   
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แบบตรวจสอบรายการผลการวจัิย 

เพือ่พจิารณาปัจจัยการบริหารศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

----------------------------------------- 

คาํช้ีแจง 

 แบบแสดงความคิดเห็น ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้ความเหมาะสมและการใชป้ระโยชน์

ขอใหท่้านทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีท่านมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของปัจจยั 

ทั้ง  4 ปัจจยั 

รายการปัจจยั 

ความคิดเห็น 

ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้ ความเหมาะสม การใชป้ระโยชน์ 

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

เป็น

ประโยชน ์

ไม่เป็น

ประโยชน ์

ปัจจยัท่ี 1ผูบ้ริหาร

ศูนย ์ 

 

ปัจจยัท่ี 2 การ

บริหารจดัการศูนย ์ 

ปัจจยัท่ี 3 โครงสร้าง

การบงัคบับญัชา

ศูนย ์ 

ปัจจยัท่ี 4 ครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

……… 

 

 

 

……… 

 

 

 

 

……… 

 

 

 

……… 

 

 

……… 

 

 

 

……… 

 

 

 

 

……… 

 

 

 

……… 
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……… 

 

 

 

……… 

 

 

 

 

……… 

 

 

 

……… 

 

 

 

 

……… 

 

 

 

……… 

 

 

 

 

……… 

 

 

 

…… 

ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ (เพิ่มเติม) 

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

................................................................................................................................. 
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ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

1.จากปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่ม 

ประเทศอาเซียน ท่านเห็นวา่ปัจจยัมีความเหมาะสม มากนอ้ยเพยีงใดเพราะเหตุใด 

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

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

2.จากปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ท่านเห็นวา่มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพยีงใด สาํหรับการนาํไปใชใ้นการบริหาร

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะ

เหตุใด 

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

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

3.จากปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

กลุ่มประเทศอาเซียน ท่านเห็นวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

     (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ปัจจยั) 

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

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

4.  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีมีในปัจจยัท่ีนาํเสนอ 

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

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

5.  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ียงัไม่มีในปัจจยัท่ีนาํเสนอ  

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

  ......................................................................................................................................... 
    
 
  ลงช่ือ............................................................ 

                                                                               (........................................................) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีแ่สดงความคดิเห็นต่อผลการวจัิย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีแ่สดงความคดิเห็นต่อผลการวจัิย 
 

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

 1. นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนาํ       

             ตาํแหน่ง  รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ย    

การศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

 2. รองศาสตราจารย ์ดร.วิทยา จีระเดชากลุ  

              ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ 

ซีมีโอ (SEAMEO)  

 3. นางสาวดุริยา    อมตววิฒัน์ 

ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการสาํนกัความสมัพนัธ์ต่างประเทศ สป.   

 4. Pham HoaHiep   Doctorate in Language Education  University of Hue, Vietnam  

 5. Dr.Sylvia C. Acuna(Ph.D.)Education Program Supervisor I EPP/TLE/TECHVOC   

Department of Education –RXII 

 6. Mdm. Eugenia Tan. Deputy Director. Curriculum Policy Office 

 7. Cedric Leong (MOE) Senior Head/ English Language and Literature , Curriculum 

Planning  and Development Division MOE 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกลุ นางสุชาดา   บูรณะเดชาชยั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน โรงเรียนหนองฉางวิทยา  อาํเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี           

ประวตัิการทาํงาน 

 พ.ศ. 2523 - ปัจจุบนั ตาํแหน่ง ครู  โรงเรียนหนองฉางวิทยา   

 อาํเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  

               พ.ศ. 2532 ผูจ้ดัการศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (ERIC)  

  โรงเรียนหนองฉางวิทยา  จงัหวดัอุทยัธานี  สพฐ. 

 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 

 

ประวตัิการศึกษา 

  พ.ศ. 2523        สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี วิชาเอกภาษาองักฤษ    
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  พ.ศ. 2533        Dip.TEFL  (การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร) รัฐบาลไทย  

  ร่วมกบั British Council  ประเทศองักฤษ   

  พ.ศ. 2546        สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

    จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
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