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 The purposes of this research were to determine; 1. the types of The Innovation of English Skill 

Development for Secondary School Administrators, 2. The Innovation of English Skill Development for Secondary 

School Administrators that suitable by the opinions of the directors and deputies in the secondary schools. The 

samples consisted of 100 schools in the secondary educational service area office. The 500 respondents were a 

school director and all of 4 deputy directors. The research instruments were the semi-structured interview and 

the opinionnaire. The statistics used for analyzing the data were frequency, percentage, Chi-square test, Kendall 

Coefficient of Concordance. 

 The results of this research found that : 

1. The Innovation of English Skill Development for Secondary School Administrators had 30 innovations 

and were divided into 2 types 1) do it with yourself and 2) join with other people, institutions or organizations.  

2. The analysis of The Innovation of English Skill Development for Secondary School Administrators 

that suitable by the opinions of the directors and deputies found that;  

2.1 The analysis of the choosing of innovation that suitable by the opinions of the directors and 
deputies found that; the 1st skill standard (Speaking, listening, and communication) in 1st - 5th indicator, the 
opinions of the directors and deputies weren’t different. The 2nd skill standard (Reading) in 6th, 8th, 9th indicator, 
the opinions of the directors and deputies weren’t different but the 7th indicator, there were various opinions of 
choosing the innovations. The 3rd skill standard (Writing) in 10th indicator, the opinions of the directors and 
deputies were different but the 11th, 12th, 13th indicator, all of them weren’t different. 

2.2 The comparison of the choosing of innovation that suitable by the opinions of the directors 
and deputies found that; the most opinions of the directors and deputies weren’t different in every 
innovations. In the  1st, 2nd, 3rd, 4th, and 12th had the different opinions about the choosing in some. In every 
indicators, the directors and deputies chose every innovations but the 6th innovation (Repetition Strategy) 
wasn’t chosen in the 11th indicator.  

2.3 The analysis of the correlation of innovation that suitable by the opinions of the directors and 
deputies found that; most of the correlation coefficient during the innovation choosing and general 
information of the administrators related in negative proportion with significance at level .01. The correlation 
coefficient of the innovation choosing didn’t relate with the position of the administrators. The correlation 
coefficient during the innovation choosing and the educational level of the administrators related in positive 
proportion with significance at level .01. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 การพัฒนาประเทศสู�ความสมดุลและยั่งยืน จะต�องให�ความสําคัญกับการเสริมสร�างทุนของ
ประเทศท่ีมีอยู�ให�เข�มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษย-ให�เข็มแข็ง พร�อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 และ
การเสริมสร�างป/จจัยแวดล�อมท่ีเอ้ือการพัฒนาคุณภาพของคน ท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร�างของ
สังคมให�เข�มแข็ง สามารถเป5นภูมิคุ�มกันต�อการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต1 ทําให�ทุกฝ9าย
ท่ีเก่ียวข�องตระหนักถึงความจําเป5นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- ให�มีศักยภาพเพียงพอต�อ
การดํารงชีวิตอย�างมีคุณภาพ การศึกษาจึงเป5นกระบวนการท่ีช�วยให�มนุษย-ได�พัฒนาตนเองในด�านต�าง ๆ 
ตลอดช�วงชีวิต 
 การปฏิรูปการศึกษา เป5นการเปลี่ยนแปลงท่ีเป5นระบบเป5นการเปลี่ยนวัฒนธรรมของความเชื่อ  
ความคิด และการกระทํา  ท่ีต�องอาศัยความร�วมมือร�วมใจจากทุกฝ9ายในสังคม  และอาศัย  ภาวการณ-
เป5นผู�นําผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่อง การปฏิรูปการศึกษา  มีจุดมุ�งหมายสําคัญ  คือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีเรียกว�า Quality Education หรือหมายถึงการพัฒนาคุณภาพของผู�เรียนให�เป5น 
คนดี คนเก�ง มีความสุข นั่นเอง2  
 ภาษาอังกฤษนับว�าเป5นภาษาสื่อสารสําคัญของโลก โดยเฉพาะในยุคนี้ซ่ึงเป5นยุคแห�งการ
สื่อสารผ�านเครือข�ายอินเตอร-เน็ต ผู�ท่ีสามารถใช�ภาษาอังกฤษได�ดีย�อมได�เปรียบในการรู�เท�าทันโลก ท้ัง
ในด�านการเรียนรู� การศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง และการได�โอกาสในการหางานติดต�อธุรกิจต�างๆ ท้ังนี้
หากคนไทยไม�สามารถใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู�ด�วยตนเองหรือเพ่ือติดต�อสื่อสารในยุคท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน-อยู�ตลอดเวลาแล�ว  อนาคตของประชากรไทยซึ่งเป5น
ทรัพยากรมนุษย-ท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาประเทศให�มีศักยภาพเท�าเทียมและสามารถ
แข�งขันในระดับนานาชาติก็เป5นไปได�ยาก เนื่องจากไม�สามารถสื่อสารได�เท�าทันโลก ซ่ึงป/จจุบันป/ญหา

                                                           

 1สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, 2554), 1. 
 2อํารุง จันทวานิช, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, เข�าถึงเม่ือ 11 ธันวาคม 2555, เข�าถึงได�จาก 
https://:isc.ru.ac.th/data/ED0002703.doc 



2 

การสื่อสารโดยใช�ภาษาอังกฤษของคนไทยก็ยังคงเป5นอุปสรรคสําคัญต�อการเรียนรู�ในการค�นคว�าให�ทัน
กระแสโลก3 

 
ความเป+นมาและความสําคัญของป.ญหา       
 ภาษาอังกฤษนับเป5นภาษาสากลของโลก กล�าวคือ ภาษาอังกฤษมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อ
บทบาทในด�านเทคโนโลยี ข�อมูลข�าวสาร จะเห็นได�ว�ากลุ�มประเทศในแถบเอเชียหลายประเทศ
จัดการเรียนการสอนโดยใช�ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รวมท้ังในประเทศไทยด�วย ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย- เนื่องจากมนุษย-ถือว�าเป5นป/จจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศในเรื่อง
ของแรงงานและสติป/ญญา มนุษย-ท่ีมีคุณภาพ จึงเป5นป/จจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ  เม่ือป\ พ.ศ. 2537 
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยได�เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาในยุคโลกไร�พรมแดน และ
ให�ความสําคัญต�อการพัฒนาทักษะด�านภาษาอังกฤษให�กับเยาวชน จึงได�กําหนดนโยบายให�ผู�เรียนมี
ความสามารถในระดับสากล เพ่ือกระตุ�นให�โรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�พัฒนาความเป5นเลิศ
ทางวิชาการ และมีการจัดการศึกษาได�ทัดเทียมกับต�างประเทศ 4 
 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงเป5นประโยชน-อย�างยิ่ง ท้ังต�อตัว
ผู�เรียนเองและประเทศชาติ ในส�วนของประโยชน-ต�อตัวผู�เรียนเองนั้น ภาษาอังกฤษเปรียบเสมือน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู�ใหม� ๆ ให�กับตนเอง รวมท้ังป/จจุบัน ผู�มีความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษถือได�ว�าเป5นผู�ที่ได�เปรียบทางด�านการสมัครงาน หรือเป5นประโยชน-ต�อการประกอบ
อาชีพได� ในส�วนของประเทศชาตินั้น สามารถกล�าวได�ว�า ความเจริญก�าวหน�าของประเทศชาติ
ย�อมข้ึนอยู�กับความเจริญและความสามารถของประชาชนในประเทศ การมีความรู�และการแสวงหา
ความรู�ใหม�ๆของบุคคลจะช�วยให�มีความรู�กว�างขวางยิ่งขึ้น และย�อมมีส�วนช�วยให�ประเทศชาติ
เจริญรุ�งเรืองได�รวดเร็วข้ึน และเป5นป/จจัยสําคัญอย�างหนึ่งท่ีทําให�พลเมืองและประเทศชาติเจริญก�าวหน�า
ทัดเทียมกับประเทศต�างๆ อยู�เสมอ และป/จจัยในด�านสุขภาพของพลเมืองในประเทศนับเป5นป/จจัย
สําคัญต�อคุณภาพของพลเมืองที่ถือว�าเป5นหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังเช�นปรากฏใน
แผนพัฒนาในการผลิตและพัฒนากําลังคนให�สอดคล�องกับความต�องการของประเทศและเสริมสร�าง
ศักยภาพการแข�งขันและร�วมมือกับนานาประเทศ และตามหลักปรัชญาและกรอบแนวคิดการจัดทํา
แผนการศึกษาแห�งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) นอกจากนี้คณะกรรมการแผนพัฒนาสุขภาพ

                                                           

 3Crytal, English as a global language, 2nd ed. (UK: Cambridge University Press, 
2003). 
 4กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพมหานคร: กระทรงศึกษาธิการ, 2551). 
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แห�งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2552-2559) ได�ระบุในปรัชญาแนวคิดหลักในการปรับแผนยุทธศาสตร-ใน
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพแห�งชาติ โดย 1 ในแนวคิดหลัก 7 ประการ ได�แก� การรู�เท�าทันโลก 
ท่ีจะสามารถผลักดันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย-ให�มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศได�อย�างมี
ประสิทธิภาพต�อไป5 
 ความสําเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนท้ังในเชิงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพนั้น ต�องอาศัยป/จจัยจากผู�บริหารในการตัดสินใจ สร�างความชัดเจนในบทบาท และทิศทาง 
การส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาให�มีความเข�มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองในการพัฒนาการศึกษาให�มี
คุณภาพสูงและมีศักยภาพเพียงพอต�อการแข�งขันกับโลกเสรีทางการค�าและการศึกษาในป/จจุบันได� 
ภายใต�การควบคุมสถานศึกษาโดยอาศัยทักษะการบริหารของผู�บริหารสถานศึกษาเป5นสําคัญ6  
ผู�บริหารโรงเรียนนอกจากมีอํานาจและความสามารถในการบริหารงานภายในสถานศึกษาแล�ว 
การจัดสรรทรัพยากรต�าง ๆ ก็สามารถทําได�โดยไม�ขาดตกบกพร�องแต�อย�างใด จะเห็นได�จาก การจ�าง
ครูต�างชาติมาทําการสอน และครูไทยท่ีมีความรู�ทางด�านภาษาอังกฤษอย�างดีเยี่ยมมาประจําสถานศึกษา 
รวมท้ังอาคารสถานท่ีเพียบพร�อมไปด�วยสื่อการเรียนรู�ท่ีทันสมัยเหมาะสําหรับผู�เรียนโดยตรง7  ดังนั้น
การบริหารในรูปแบบดังกล�าว จําเป5นต�องอาศัยผู�บริหารท่ีมี “คุณลักษณะ” ในท่ีนี้ หมายถึง สิ่งท่ีชี้ให�เห็น
เฉพาะตัวของบุคคลผู�นั้นท้ังท่ีมีมาแต�กําเนิด หรือเกิดจากการเรียนรู� ซ่ึงเป5นการแสดงออกท่ีเหมาะสม
สามารถสังเกตเห็นได� สอดคล�องกับสภาพที่เกิดขึ้น ที่เอื้ออํานวยต�อการบริหารงานอย�างเต็ม
ความสามารถและนํามาสู�การพัฒนาการศึกษา ให�มีการดําเนินงานเป5นไปด�วยความราบรื่นและ
บรรลุผลตามท่ีต�องการได� ตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาท่ีกล�าวมาข�างต�น8   นั่นก็คือ ผู�บริหาร
จะต�องมีความรู� ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน-การบริหารการศึกษาให�ทันสมัยกับการ

                                                           

 5ธัญนันท-  แก�วเกิด, ฐานิตา  นพฤทธิ์, และอัญชลี  แช�มชูกลิ่น. (2548). แนวทางการ
ดําเนินงานโครงการใชDภาษาอังกฤษเป+นส่ือการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพมหานคร: 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2548).    
 6รถจณา  เถาว-พันธ-, “ความคืบหน�าร�าง พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ….” วารสาร
วงการครูและผูDปกครอง 4, 43 (กันยายน 2550): 4-5. 
 7วีรนุช  ปoณฑวนิช,  ““โรงเรียนสองภาษา” ป/ญหาท่ีรอการแก�ไข,”  วารสารสานปฏิรูป 
7, 71 – 72 (เมษายน 2547): 14 - 19. 
 8สุนีย- บุญทิม, “การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค-ของผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในช�วงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539-2550) ตามความคาดหวังของผู�บริหารและครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6” (วิทยานิพนธ-ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร- จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย, 2542). 
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เปลี่ยนแปลง มีภาวะผู�นํา มีมนุษย-สัมพันธ-เป5นท่ียอมรับของผู�เก่ียวข�อง เพ่ือนําไปสู�การปฏิรูปการ
เรียนรู�อย�างแท�จริง9 และเนื่องจากป\ 2558 ประเทศไทยจะเข�าไปเป5นสมาชิกในประชาคมอาเซียน ซ่ึง
ภาษาอังกฤษจะเข�ามามีบทบาทสําคัญเป5นอย�างมากในการติดต�อสื่อสารกับประชากรในประชาคม
อาเซียน  ดังนั้นตัวชี้วัดคุณภาพผู�บริหารข�อหนึ่งก็คือ  ผู�บริหารมีทักษะในการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร  และทักษะในการใช� ICT10 เพื่อเป5นการเตรียมตัวให�พร�อมในการจะเข�าเป5นสมาชิกใน
ประชาคมอาเซียนต�อไป 

 
ป.ญหาการวิจัย 
 ในสังคมโลกป/จจุบัน คงไม�อาจปฏิเสธได�ว�าภาษาอังกฤษเป5นภาษาสากลของโลกท่ีใช�กัน
อย�างแพร�หลาย และเข�ามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของผู�คนจํานวนไม�น�อย จากอิทธิพลของความ
ก�าวไกลทางด�านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ส�งผลให�ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญมากยิ่งข้ึนเพราะ
ถือเป5นเครื่องมือที่ใช�ในการติดต�อสื่อสาร การศึกษาค�นคว�าแสวงหาความรู�จากแหล�งเรียนรู�ท่ี
หลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพ 
   ภาครัฐและเอกชนได�ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและคล�องตัวมากข้ึนใน
การทํางาน มีการวัดผลเป5นรูปธรรม จึงกระตุ�นการประเมินผลงานตามสภาพจริงทุกระดับ สร�าง
การต่ืนตัวกับบุคลากรในหลายๆ องค-การด�วยกันเป5นอย�างมาก โดยเฉพาะด�านการแข�งขันกับเวลา 
การใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการสืบค�นข�อมูลต�างๆอย�างรวดเร็ว เพ่ือให�องค-การได�รับสารสนเทศท่ี
สามารถนําไปใช�บริหารจัดการใช�รูปแบบต�างๆภายในองค-การ ด�วยเหตุนี้เอง การปรับเปลี่ยนดังกล�าว
จึงส�งผลให�ผู�บริหารองค-กรท้ังภาครัฐและเอกชน ต�องศึกษาการใช�เทคโนโลยีทางการสื่อสารมากข้ึน 
และนําสารสนเทศท่ีได�มาเป5นข�อมูลแลกเปลี่ยนความรู�ระหว�างบุคลากรภายในและภายนอกองค-การ 
นํามาสู�การตัดสินใจในการบริหารงานองค-การเป5นสําคัญเพ่ือจะพัฒนาและสร�างองค-กรให�เข�มแข็งตาม
สภาวการณ-การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได�อย�างเหมาะสม ดังนั้น ผู�บริหารเป5นบุคคลหนึ่ง ท่ีเป5น
พลังสําคัญพร�อมท่ีจะสนับสนุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในป/จจุบัน อันแสดงให�เห็นถึงการ
มีวิสัยทัศน-กว�างไกล ทางการบริหาร ตามคุณลักษณะของความเป5นผู�นําที่มีความสามารถและ
ควบคุมดูแลบุคลากร ภายในองค-กรอย�างท่ัวถึง เพ่ือตอบสนองความต�องการทางสังคม และนํามาซ่ึง
ความสําเร็จขององค-การอย�างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 

                                                           

 9วิเชียร  วงคําจันทร-, ผูDบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา, 
จังหวัดเลย (เลย: โรงเรียนบ�านกุดเชียงมี, 2545). 
 10กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูDสูKประชาคมอาเซียน 
(กรุงเทพมหานคร:  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552). 
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 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงเป5นประโยชน-อย�างยิ่ง ท้ังต�อตัว
ผู�เรียนเองและประเทศชาติ ในส�วนของประโยชน-ต�อตัวผู�เรียนเองนั้น ภาษาอังกฤษเปรียบเสมือน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู�ใหม�ๆให�กับตนเอง รวมทั้งป/จจุบัน ผู�มีความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษถือได�ว�าเป5นผู�ที่ได�เปรียบทางด�านการสมัครงาน หรือเป5นประโยชน-ต�อการประกอบ
อาชีพได� ในส�วนของประเทศชาตินั้น สามารถกล�าวได�ว�า ความเจริญก�าวหน�าของประเทศชาติ
ย�อมข้ึนอยู�กับความเจริญและความสามารถของประชาชนในประเทศ การมีความรู�และการแสวงหา
ความรู�ใหม�ๆของบุคคลจะช�วยให�มีความรู�กว�างขวางยิ่งขึ้น และย�อมมีส�วนช�วยให�ประเทศชาติ
เจริญรุ�งเรืองได�รวดเร็วข้ึน และเป5นป/จจัยสําคัญอย�างหนึ่งท่ีทําให�พลเมืองและประเทศชาติเจริญก�าวหน�า
ทัดเทียมกับประเทศต�างๆ อยู�เสมอ และป/จจัยในด�านสุขภาพของพลเมืองในประเทศนับเป5นป/จจัย
สําคัญต�อคุณภาพของพลเมืองที่ถือว�าเป5นหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังเช�นปรากฏใน
แผนพัฒนาในการผลิตและพัฒนากําลังคนให�สอดคล�องกับความต�องการของประเทศและเสริมสร�าง
ศักยภาพการแข�งขันและร�วมมือกับนานาประเทศ และตามหลักปรัชญาและกรอบแนวคิดการจัดทํา
แผนการศึกษาแห�งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) นอกจากนี้คณะกรรมการแผนพัฒนาสุขภาพ
แห�งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2552-2559) ได�ระบุในปรัชญาแนวคิดหลักในการปรับแผนยุทธศาสตร-ใน
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพแห�งชาติ โดย 1 ในแนวคิดหลัก 7 ประการ ได�แก� การรู�เท�าทันโลก 
ท่ีจะสามารถผลักดันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย-ให�มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศได�อย�างมี
ประสิทธิภาพต�อไป 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให�โรงเรียนสังกัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีศักยภาพทางด�าน
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการเนื้อหากับภาษา (Content and  Language Integrated 
Learning or CLIL)  นับต้ังแต�ป\ 2537 จนถึงป/จจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได�เสนอให�มีการจัดการเรียน
การสอนวิชาต�างๆ โดยใช�ภาษาอังกฤษเป5นสื่อการสอน สนับสนุนให�มีการจัดการเรียนการสอนเป5น
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงสามารถทําให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได�ตามธรรมชาติ11 
 การเรียนการสอนในประเทศไทยนั้น มีการเรียนรู�แบบสองภาษามานานแล�ว  เพราะ
ความหมายของภาษาที่สองนั้นสามารถครอบคลุมได�ตั้งแต�การใช�ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน หรืออ่ืนๆ นอกจากนี้โดยต�างไปจากภาษาถ่ินกําเนิดของตนเองและยังเป5นท่ี

                                                           

 11ธัญนันท-  แก�วเกิด, ฐานิตา  นพฤทธิ์, และ อัญชลี  แช�มชูกลิ่น, แนวทางการดําเนินงาน
โครงการใชDภาษาอังกฤษเป+นส่ือการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพมหานคร: 
กระทรงศึกษาธิการ, 2548). 
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นิยมอยู�มาก ทําให�พัฒนาทางสติป/ญญาในการเรียนรู�ภาษาท่ีสองยังคงต�องมีในสถานศึกษาป/จจุบัน12 
ภาษาท่ีได�รับการนิยมใช�ในการติดต�อสื่อสารมากที่สุดและเป5นภาษากลาง ของการเรียนรู�นั่นก็คือ 
ภาษาอังกฤษ ท้ังนี้รัฐบาลและหน�วยงานการศึกษาต�างก็พยายามนําการเรียนรู�ภาษาอังกฤษมา
ปรับปรุง ไม�ว�าจะเป5นด�านการพัฒนาหลักสูตร วิธีการและนโยบายการปฏิบัติเพ่ือให�การเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพและสอดคล�องกับความต�องการของสังคมมากข้ึน13 
 นอกจากนี้ในป\ 2558 ท่ีผ�านมาประเทศไทยเข�าไปเป5นสมาชิกในประชาคมอาเซียน ซ่ึง
ภาษาอังกฤษจะเข�ามามีบทบาทสําคัญเป5นอย�างมากในการติดต�อสื่อสารกับประชากรในประชาคม
อาเซียน  ดังนั้นตัวชี้วัดคุณภาพผู�บริหารข�อหนึ่งก็คือ  ผู�บริหารมีทักษะในการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร  และทักษะในการใช� ICT14 เพื่อเป5นการเตรียมตัวให�พร�อมในการเข�าเป5นสมาชิกใน
ประชาคมอาเซียนต�อไป 
 จากเหตุผลดังกล�าว  ผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษานวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ
สําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  เพ่ือเป5นแนวทางให�ผู�บริหารสถานศึกษานําไปพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของตนเองต�อไป 
 
วัตถุประสงคMการวิจัย 

1. เพ่ือทราบประเภทของนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

2. เพ่ือทราบนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  
ขDอคําถามการวิจัย  
 ผู�วิจัยได�กําหนดข�อคําถามการวิจัยครั้งนี้ไว�ดังนี้ 

1. นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา        
มีก่ีประเภท ประกอบด�วยนวัตกรรมอะไรบ�าง 

                                                           

 12R. B. Noss, An Overview of  Language Jssues in Southeast Asia 1950-
1980 (Oxford: Oxford  University Press, 1984). 
 13สุทธิพงศ-  ยงศ-กมล, “การบริหารจัดการเพ่ือประสิทธิภาพของโรงเรียนท่ีใช�ภาษาอังกฤษ
เป5นสื่อการสอน,” วารสารวิชาการ 4, 1 (มกราคม 2544): 60-69. 
 14กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูD สูKประชาคมอาเซียน 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552). 
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2. นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา        
ท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเป5นอย�างไร 
  
สมมติฐานในการวิจัย 
 เพ่ือเป5นการตรวจสอบข�อคําถามของการวิจัย ผู�วิจัยจึงต้ังสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 

1. นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา     
เป5นพหุนวัตกรรม 

2. นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา        
ท่ี เหมาะสมตามความคิดเห็นของผู� อํานวยการและรองผู� อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา             
เป5นนวัตกรรมท่ีถูกคัดสรรจากพหุนวัตกรรม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดกรอบแนวคิดไว�ดังนี้  
 กรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง  
 การพัฒนา เป5นการเปลี่ยนแปลงต�างๆทางด�านความสามารถเก่ียวกับสถานการณ-นั้น 
อันเป5นผลท่ีเกิดจากการกระทําด�วยตัวเอง หรือผู�อ่ืนจัดให� 15       
 รัชเชลล- ซี สวานสบิวรี่ (Swansbury) กล�าวว�า การพัฒนาตนเอง หมายถึงการศึกษาของ
บุคคลเพ่ือให�ตนเองมีความรู�ทางเทคนิควิชาชีพท่ีก�าวหน�า ซ่ึงเป5นการตอบสนองความอยากรู� อยากเห็น
ของบุคคล การพัฒนาตนเองนั้นเป5นการเรียนรู�ที่ผู�เรียนเรียนด�วยตนเอง ปรับปรุงแก�ไขตนเองให�
เจริญงอกงามท้ังประสิทธิภาพในการงาน ด�านป/ญญา และด�านคุณธรรม ด�วยการทํางานหรือการดํารงชีวิต
อย�างมีจุดหมาย 16        
 ลิพพิทท-  (Lippitt) กล�าวว�า การพัฒนาตนเองของบุคคลในองค-การเป5นเรื่องท่ีเก่ียวกับ
การเรียนรู�ของตนในองค-การ การมีวุฒิภาวะมากข้ึน และการเติบโตซ่ึงเป5นผลงานมาจากประสบการณ-
ในชีวิตของเรา และการปะทะสังสรรค-กับสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกขององค-การ 17 

                                                           

 15Carter V. Good, Dictionary of Education, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill 
Book Company, 1973), 176. 
 16Russell C. Swansbury, Inservice  Education (New York: G.P.Putnum’s sons, 
1968), 47. 
 17Gordon L. Lippitt, “Criteria for Evaluating Human Resources Development,” 
Training and Development Journal  30, 4  (October 1976): 4. 
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 สุภัททา ปoณฑะแพทย-  ได�กล�าวถึงข้ันตอนการพัฒนาตนเองไว� 4 ข้ันตอน ดังนี้ข้ันท่ี 1  
สํารวจและวิเคราะห-ตนเอง ขั้นที่ 2 ทําความรู�จักตนเอง ขั้นที่ 3  แสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง ข้ันท่ี 4 ประเมินผลพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง 18สามารถสรุปได�ว�าข้ันตอนในการพัฒนา
ตนเอง มีลําดับข้ันตอนดังนี้ ข้ันท่ี 1 สํารวจวิเคราะห- เพ่ือให�ทราบถึงความสามารถ จุดเด�น จุดด�อย
ของตนเอง ข้ันท่ี 2  กําหนดเป�าหมายและวางแผนการพัฒนาตนเอง ข้ันท่ี 3  ปฏิบัติพัฒนาตนเองเพ่ือ
บรรลุเป�าหมายท่ีกําหนด  ข้ันท่ี 4  การประเมินและขยายผลการพัฒนาตนเอง 
 ความสําคัญของการพัฒนาตนเองของผู�บริหาร ธีรรัตน-  กิจจารักษ-  ได�ให�ความสําคัญของ
การพัฒนาตนเองของผู�บริหารว�า ผู�บริหารโรงเรียนนั้นเปรียบเสมือนผู�กําหนดทิศทางของสถาบัน 
เพราะผู�บริหาร คือ ผู�จัดการ ผู�สั่งการและผู�ควบคุมดูแลบุคลากร ครูอาจารย-ในโรงเรียนให�ปฏิบัติงาน
ทุกอย�างให�เป5นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการและภารกิจท้ังปวง ตลอดจนเป5นผู�ส�งเสริมสนับสนุน 
ติดตามและประเมินผลให�มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ- ระเบียบ ข�อบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องโดย
ถูกต�องและเหมาะสม 19   
 สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการครู ได�กําหนดแนวคิด ในการการพัฒนาตนเองท่ี
ก�อให�เกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1)  มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให�ทันต�อเหตุการณ-               
2) แลกเปลี่ยนความรู�ความคิดแบบกันเอง  3) ศึกษาหาความรู�จากเอกสารวิชาการต�างๆ 4) ติดตาม
ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับนโยบายและโครงการของงานที่อยู�ในความรับผิดชอบโดยตรงและ    
ท่ีเกี่ยวข�อง 5) ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ-ท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยอาศัย
หนังสือพิมพ- วิทยุ โทรทัศน- และสื่อมวลชนอ่ืนๆ 6) เข�าร�วมประชุมสัมมนา 7) เป5นผู�นําอภิปรายและ
การบรรยายในบางโอกาส 8) เป5นสมาชิกองค-การทางวิชาการ หรือองค-การท่ีน�าสนใจอ่ืนๆ 9) หา
โอกาสไปศึกษาและดูงานท้ังภายในและภายนอกประเทศเป5นครั้งคราว 10) ศึกษาเพ่ิมเติมบางวิชาใน
สถานศึกษา 11) คบหาสมาคมกับผู�ท่ีมีความรู� 20 
 ดังนั้นผู�บริหารจะต�องพัฒนาตนเองอยู�เสมอ เพื่อให�ทันโลกทันเหตุการณ- ทันต�อ 
การเปลี่ยนแปลงทางด�านสิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การเปลี่ยนแปลงด�านเทคโนโลยี 

                                                           

 18เรื่องเดียวกัน, 251 – 252. 
 19ธีรรัตน-  กิจจารักษ-, คุณธรรมสําหรับผูDบริหาร (เพชรบูรณ-: คณะครุศาสตร- สถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ-, 2542), 45. 
 20สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการครู, คูKมือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล
สําหรับขDาราชการครู (กรุงเทพมหานคร: กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติสํานักงานคณะกรรมการ
ข�าราชการครู, 2537), 37. 
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การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบโครงสร�างขององค-กร และการบริหารงานในองค-กร  ใช�ความรู� ความสามารถ
ปฏิบัติงานในหน�าท่ีของตน  พร�อมท้ังนํานวัตกรรมท่ีเหมาะสมมาใช�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผูDบริหาร 
 บาร-นาร-ด (Barnard) กล�าวว�า ผู�บริหาร คือ ผู�ท่ีทําหน�าท่ีรักษาองค-การให�สามารถดํารงอยู�
ในสังคมได�อย�างม่ันคงและพัฒนาองค-การให�เจริญก�าวหน�ายิ่งข้ึนไป21      
 ธงชัย  สันติวงษ- กล�าวว�า ผู�บริหาร คือ บุคคลซ่ึงเป5นหัวหน�าหรือผู�นําขององค-การเป5นผู�จัด
ระเบียบทรัพยากรต�างๆ และประสานการปฏิบัติของบุคคลฝ9ายต�างๆ เป5นผู�รับผิดชอบทําให�สําเร็จ
ตามเป�าหมายโดยอาศัยความเป5นผู�นํา22   
 วีระ  ประเสริฐศิลป�  ได�เสนอ แนวคิดของโรเจอร- เบริคแมน ว�า คุณลักษณะผู�บริหาร
ท่ีพึงประสงค- ต�องมีคุณลักษณะดังนี้ 1) มีพลังล�นเหลือ เป5นคนท่ีมีไฟแรง แคล�วคล�อง ว�องไว กระตือรือร�น 
ไม�ยอมอยู�นิ่งเฉย 2)  มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความมุ�งมั่น ขยันขันแข็ง ไม�เบื่อหน�าย ท�อแท� ต�อ
การทํางานหรือป/ญหาได�ง�ายๆ 3)  แบ�งงานให�คนอ่ืนทํา ถือว�าความสําเร็จในการบริหารองค-การ อยู�ท่ี
ความร�วมมือของบุคลากรทุกตนในองค-การ จึงต�องรู�จักเลือกใช�คนให�ทํางานตามความรู�ความสามารถ 
และดึงศักยภาพของคนมาใช�ประโยชน-ให�มากที่สุด 4) รู �ใจเพื่อร�วมงาน จะเป5นประโยชน-ต�อ    
การทํางานร�วมกัน ช�วยให�เกิดความร�วมมือในการทํางานและความรักใคร�กลมเกลียวในหมู�คณะ 
5) ต�องแข�งขันท�าทาย ทําให�เกิดความอยากทํางานมากขึ้น เป5นคนชอบทํางานแบบหนักเบาเอาสู� 
ไม�ท�อถอย โดยไม�เลือกว�าเป5นงานยากหรือง�าย 6)  ชอบอิสระเป5นตัวของตัวเอง ไม�ต�องให�ใครมาออกคําสั่ง 
หรือคอยควบคุมเป5นคนที่มีความรับผิดชอบในงานที่ทํา มุ�งมั่นที่จะทํางานให�สําเร็จตามเป�าหมาย 
7) รู�จักสร�างโอกาส ไม�ปล�อยไปตามดวงหรือพรหมลิขิต รู�จักสร�างชื่อเสียงและเครดิตให�เป5นท่ียอมรับ
ของคนอ่ืนๆ ไม�สร�างความสําเร็จโดยเหยียบบ�าคนอ่ืน 8)  มีแรงจูงใจ มุ�งความสําเร็จของงานเพ่ือความ
ภาคภูมิใจ มากกว�ามุ�งหวังลาภยศ ตําแหน�ง เงินทอง 9)  รู�อะไรล�วงหน�า มีความสามารถในการ
คาดการณ-ต�างๆล�วงหน�าได�แม�นยําพอสมควร เพราะมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องของงานเป5นอย�างดี 
10)  รู�อะไรล�วงหน�า มีความสามารถในการคาดการณ-ต�างๆล�วงหน�าได�แม�นยําพอสมควร เพราะ

                                                           

 21Cheser  I. Barnard, Organization  and  Management (Massachusetts: Massachusetts  
University  Press, 1968), 245. 
 22ธงชัย  สันติวงษ-, องคMการและการบริหาร: การศึกษาการจัดการแผนใหมK – Organization 
and management (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช, 2537), 13.  
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มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องของงานเป5นอย�างดี 11)  ปรารถนาอยากทํางาน เป5นคนรักงาน อยาก
ทํางานให�ประสบความสําเร็จเห็นว�างานคือ ชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข23 
 สัมฤทธิ์  ยศสมศักด์ิ  ได�กล�าวเอาไว�ว�า คุณลักษณะของผู�บริหารในการบริหารงานองค-การ 
ควรมีลักษณะที่สําคัญดังนี้ 1)  มีความรู�ความสามารถในงานนั้น (Knowledge of the work) 
สามารถถ�ายทอดหรือส�งเสริมให�บุคลากร มีความเข�าใจ สามารถพัฒนาทักษะที่มีอยู�ให�เพิ่มพูน         
2)  มีความรับผิดชอบต�อหน�าท่ี มีความสามารถในการประสานงานกับองค-กรอ่ืน มีมนุษยสัมพันธ-ท่ีดี 
และรอบรู�หลักระเบียบนโยบาย ข�อบังคับ ขององค-กรได�เป5นอย�างดี 3) มีภาวะความเป5นผู�นํา มีความรู�
ความเข�าใจในเรื่องบุคคลเป5นอย�างดี ผู�บริหารสามารถเผชิญกับสถานการณ-ต�างๆได�ดียิ่งข้ึน 4)  มีการ
บริหารจัดการวางแผน  สําหรับผู�บริหารในด�านการใช�กําลังคนนับว�าเป5นงานสําคัญอย�างยิ่ง และ
รวมท้ังแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาองค-การ 5)  มีทักษะความชํานาญในการอบรมพัฒนาบุคลากร 
เนื่องจากผู�บริหารมีหน�าที่อํานวยงานและจัดสรรความรับผิดชอบงานภายในองค-การ จําเป5นต�องมี
ความรอบรู� งานด�านการพัฒนาบุคลากรให�บรรลุเป�าหมายขององค-กรด�วย 6) เป5นนักพัฒนานักบริหาร 
(Executive development) นั่นก็คือ เป5นผู�มีอํานาจชี้ขาด เรื่องนโยบายสําคัญๆ ท้ังท่ีเป5นป/ญหาด�าน
นโยบาย และป/ญหาแนวทางการปฏิบัติ อาจจะต�องมีภาวะผู�นําท่ีมีอํานาจและเข�มแข็ง ตัดสินชี้ขาดใน
อํานาจหน�าท่ีให�เป5นไปตามนโยบายของการวินิจฉัยสั่งการนั้นๆ เป5นตัวอย�างสําหรับผู�บริหารระดับ
รองลงมา24 
 อรุณ  รักธรรม ได�ให�แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู�บริหารที่ดี ไว�ดังนี้ 1)  มีความรู� 
(Knowledge)  2)  มีความคิดริเริ่ม (Initiative)  3)  มีความกล�าหาญ (Courage) 4)  มีความเด็ดขาด 
(Decisiveness) 5)  มีความแนบเนียน (Tact)  6)  มีความยุติธรรม (Justice) 7)  มีท�าทาง (Bearing) 
8)  มีความอดทน (Endurance)  9) มีความกระตือรือร�น (Enthusiasm)  10) มีความไม�เห็นแก�ตัว 
(Unselfishness) 11) มีความต่ืนตัว (Alertness) 12) มีดุลยพินิจ (Judgment) 3) มีความสงบเสง่ียม 
(Humility)  14)  มีความเห็นอกเห็นใจ (Harmony) 15)  มีความจงรักภักดี (Loyalty) 16)  มีสังคมท่ีดี 
(Sociability) 17) มีการบังคับตนเอง (Self-control) 25 

                                                           

 23วีระ ประเสริฐศิลป�, ผูDบริหารสถานศึกษามืออาชีพ: เอกสารสาระการเรียนรูDชุดวิชา  
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546), 1. 
 24สัมฤทธิ์ ยศสมศักด์ิ, การบริหารทรัพยากรมนุษยM (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ- เอ็ม.ที.
เพรส., 2549), 219. 

 25อรุณ รักธรรม, หลักมนุษยสัมพันธMกับการบริหาร, พิมพ-ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ-ไทยวัฒนาพานิช, 2534), 199 – 202. 
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 ในป/จจุบันเป5นท่ียอมรับกันว�า ผู�บริหารสถานศึกษามีความสําคัญอย�างยิ่งท่ีจะต�องเป5นผู�มี
บทบาทสําคัญต�อความสําเร็จในการจัดการศึกษา เพราะผู�บริหารสถานศึกษาเป5นกลไกสําคัญท่ี
จะผลักดันให�การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค-    
 สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได�กําหนดคุณลักษณะ
ของผู�บริหารสถานศึกษา หรือผู�อํานวยการโรงเรียน ไว�หลายประการด�วยกันดังนี้ 1) มีความรู�ในการ
บริหารสถานศึกษาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน�าท่ี  2) มีความรู�ความสามารถในการบริหาร
วิชาการ หลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 3) มีความรู�ความเข�าใจงานบริหารสถานศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน�าท่ีความรับผิดชอบ 4)  มีความรู�ความเข�าใจ
หลักบริหารงานบุคคล และมีความสามารถในการปกครอง บังคับบัญชา 5) มีความรู�ความเข�าใจ
บทบาทภาระหน�าท่ีของสถานศึกษา 6)  มีความรู�ความเข�าใจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย
รัฐและป/ญหาการเมืองของประเทศชาติ เพ่ือประโยชน-ทางด�านการบริหารงานสถานศึกษา26 
 สรุปได�ว�า  คุณลักษณะของผู�บริหารสถานศึกษาจําเป5นท่ีจะต�องเป5นผู�นําท่ีมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาได�อย�างเหมาะสมในทุกด�าน  เพ่ือเป5นแบบอย�าง  ชักจูงใจให�
บุคลากรในองค-กรได�กระทําตามนโยบายและเป�าหมายของท่ีวางไว�ได�อย�างมีประสิทธิผลและเกิด
ประสิทธิภาพในการร�วมกันพัฒนาองค-กรให�เจริญก�าวหน�าต�อไป 
    
กรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษ 
 เม่ือพูดถึงทักษะการใช�ภาษาอังกฤษคนส�วนใหญ�มักจะแบ�งออกเป5น 4 ทักษะด�วยกันคือ     
การพูด การฟ/ง การอ�าน และการเขียน แต�ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�แบ�งทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ
ออกเป5น 3 ด�าน ตามสํานักงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (The Office of Qualifications and 
Examinations Regulation หรือ Ofqual) ได�แก� 1) การพูด การฟ/ง และการสื่อสาร 2) การอ�าน 
และ 3) การเขียน  

1. ดDานการพูด การฟ.ง และการส่ือสาร 
  การพูด 
  การพูดเป5นพฤติกรรมทางภาษาท่ีควบคู�ไปกับการฟ/งเพ่ือการสื่อความหมายระหว�าง
มนุษย-  เป5นการเปล�งเสียงออกมาเป5นภาษาเพ่ือถ�ายทอดความรู� ความคิด ความรู�สึก  หรือความต�องการ
ของผู�พูดไปยังผู�ฟ/งโดยใช�ถ�อยคํา  น้ําเสียง  และอากัปกิริยาจนเป5นท่ีเข�าใจกันได� 

                                                           

 26เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ-, พฤติกรรมผูDนําทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา
พานิช, 2538), 31 – 39. 
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  ชีทโชปูลู (Tsitsopoulou) อธิบายว�าการพูดไม�ใช�เพียงแต�ออกเสียงจากการฝ�กตาม
โครงสร�างประโยคได�เท�านั้นแต�ต�องให�ความรู�ความเข�าใจ รวมท้ังสามารถแสดงความรู�สึกได�อย�าง
เหมาะสมด�วย27 ในขณะท่ี วาเล็ตติ (Valette) กล�าวว�า การพูดเป5นการพูดตามหน�าท่ีของภาษา 
กล�าวคือ เป5นการทําให�ผู�อ่ืนเข�าใจเรื่องท่ีตนต�องการสื่อสาร และการท่ีจะเป5นผู�ท่ีมีความสามารถในการ
พูดอยู�ในระดับดีมากนั้น ผู�พูดต�องสามารถเลือกใช�สํานวนภาษาท่ีถูกต�องเหมาะสมและเป5นท่ียอมรับ
ของเจ�าของภาษาด�วย” 28          
  พอลสัน (Paulson) ให�ความหมายของการพูดไว�ว�า “เป5นการปฏิสัมพันธ-ทางภาษา
เพ่ือการแลกเปลี่ยนข�อมูลและสื่อความหมายตามแบบแผนทางสังคม” 29   
  คาเนล และ สเวียน  (Canale and Swain) จําแนกความสามารถในการพูดเพ่ือการ
สื่อสารได� 4 ด�าน ดังนี้ ด�านท่ี 1 ความสามารถด�านการใช�ระเบียบวิธีของภาษา (Grammatical 
competence) ด�านท่ี 2  ความสามารถด�านภาษาศาสตร-สังคม (Sociolinguistic  competence) 
ด�านท่ี 3 ความสามารถในการใช�ถ�อยความ (Discourse  Competence) ด�านท่ี 4  ความสามารถใน
การใช�กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic competence)30 
  สรุปได�ว�า การพูดเป5นการเปล�งเสียงออกมาเป5นภาษาเพ่ือสื่อสารจากผู�พูดไปยังผู�ฟ/งโดย
ใช�ถ�อยคํา  น้ําเสียง  อากัปกิริยาจนทําให�ผู�อื่นเข�าใจเรื่องที่ตนต�องการท่ีจะสื่อสาร  ด�วยถ�อยคําท่ี
ถูกต�องเหมาะสม  และก�อให�เกิดสัมฤทธิผลอย�างใดอย�างหนึ่งตามสถานการณ-ในการสื่อสาร 
  การฟ.ง และการส่ือสาร 
  การฟ/ง หมายถึง การท่ีมนุษย-รับรู�เรื่องราวต�างๆ จากแหล�งของเสียง ซ่ึงอาจจะหมายถึง
ฟ/งจากผู�พูดโดยตรง หรือฟ/งผู�พูดผ�านอุปกรณ-ท่ีช�วยบันทึกเสียงแบบต�างๆ โดยแหล�งของเสียงนั้นจะส�ง
เสียงผ�านประสาทสัมผัสทางหู แล�วผู�ฟ/งเกิดการรับรู�ความหมายของเสียงท่ีได�ยิน จากนั้นนําความหมาย 
ท่ีได�รับรู�นั้นไปพิจารณาทําความเข�าใจกับวัตถุประสงค-ของผู�พูด    

                                                           

 27E. Tsitsopoulou, Conversation classes In English teaching forum (New York: 
Oxford university Press, 1992), 56. 
 28R. M. Valette, Modern  language  testing, 2nd  ed. (New York: Harcourt 
Brace Jovanovich Inc.,1997), 120. 
 29 B. C. Jr. Paulson, “Interactive graphics for simulating construction operations,”          
J. Construction Division (ASCE) 104, C01 (1978): 69-76. 
 30M. Canale and M.  Swain, “Theoretical bases of communicative approaches 
to second language teaching and testing,” Applied Linguistics 1 (1980): 17 - 18. 
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  เบรินส- และ จอยส-  (Burns and Joyce) ให�ความหมายของการฟ/งไว�ว�า หมายถึง 
กระบวนการรับข�าวสาร (Massage) ท่ีมากระทบโสตสัมผัสและสร�างความสําคัญหรือความหมายของ
ข�าวสารท่ีได�ยิน ผู�ฟ/งจะต�องมีความสามารถเข�าใจคําพูดท่ีพูดออกมา ซ่ึงต�องพิจารณาถึงจุดประสงค-
ของผู�พูด ความสัมพันธ-ของประโยคที่ได�ยินกับข�าวสารของผู�พูด ตลอดจนพิจารณาถึงสังคมและ
วัฒนธรรมของผู�พูดด�วย 31  
  กองเทพ เคลือบพณิชกุล ได�จําแนกจุดมุ�งหมายของการฟ/ง ออกเป5น 5 ประการ คือ           
1) เพ่ือจับใจความสําคัญ ผู�ฟ/งต�องต้ังใจฟ/งเรื่องราวนั้นโดยตลอดด�วยความสนใจ เพ่ือให�เกิดความเข�าใจ
ตลอดท้ังเรื่อง 2) การฟ/งเพ่ือจับใจความโดยละเอียด ผู�ฟ/งต�องจับใจความเรื่องนั้นให�ได� ท้ังใจความสําคัญ 
และรายละเอียดท่ีสําคัญๆ ในแต�ละตอนของเรื่องท่ีฟ/งๆได� ในแต�ละตอนของเรื่องท่ีฟ/งได� 3) การฟ/ง
เพ่ือหาเหตุผลมาโต�แย�งหรือคล�อยตาม เป5นการฟ/งท่ีผู�ฟ/งต�องให�ความสนใจเอาใจใส�เรื่องท่ีฟ/งมากข้ึน 
และต�องใช�วิจารณญาณพิจารณาว�าเรื่องราวท่ีฟ/งนั้นมีข�อเท็จจริงมากน�อยเพียงไร 4) การฟ/งเพ่ือให�
เกิดความซาบซ้ึง ผู�ฟ/งเรื่องราวท่ีเร�าใจให�เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเป5นการฟ/งเพ่ือความเข�าใจถึง
ความงดงามของภาษา 5) การฟ/งเพ่ือให�เกิดจินตนาการและความคิดสร�างสรรค- เป5นการฟ/งท่ีผู�ฟ/ง
ฟ/งเรื่องราวใดแล�วเกิดความคิด อันเป5นความคิดท่ีผู�ฟ/งมองเห็นภาพลักษณ-ข้ึนในใจเป5นความคิดท่ีแปลก 
จากจุดมุ�งหมายการฟ/งดังกล�าว สรุปได�ว�า การฟ/งแต�ละครั้งของบุคคลใดบุคลหนึ่งเป5นไปตามความ
ต�องการของผู�ฟ/งเอง โดยสามารถแยกจุดประสงค-ของการฟ/งออกตามความสนใจได�32 นอกจากนี้  
ทัศนีย- องค-สรณะคมกุล กล�าวว�าองค-ประกอบการฟ/ง ว�าเก่ียวข�องกับการทําความเข�าใจสิ่งท่ีได�ยิน 
3 ประการ คือ 1) ข�อมูลทางภาษาศาสตร- หรือตัวชี้วัดทางภาษาศาสตร- หมายถึง สิ่งท่ีผู�ฟ/งรับรู�ด�วยหู 
ฟ/งสําเนียง ฟ/งคํา และจัดเรียงออกมาเป5นคําพูด ซึ่งผู�ฟ/งไม�จะเป5นต�องฟ/งรายละเอียด ท่ีผู�พูดพูด
ออกมาท้ังหมด 2)บริบททางด�านสถานการณ-ท่ีมีผลต�อการรับฟ/งของผู�ฟ/ง หมายถึง ความสัมพันธ-ของ
ข�อมูลท่ีผู�ฟ/งได�ยิน คําพูดที่พูดออกมา และข�อมูลที่ผู�ฟ/งคาดว�าจะได�ยินต�อไป 3) ข�าวสารผู�ฟ/งจะ
เข�าใจนั้นข้ึนอยู�กับความต้ังใจของผู�พูด เนื่องจากข�อความท่ีเหมือนกันอาจมีความหมายต�างกันได�33 

                                                           

 31A. Burns, and H. Joyce, Focus on speaking (Sydney: National Center for 
English Language Teaching and Research, 1997), 107. 
 32กองเทพ เคลือบพณิชกุล, ทักษะการส่ือสาร (กรุงเทพมหานคร: บูรพาศิลป�การพิมพ-, 
2542), 24-25. 
 33ทัศนีย- องค-สรณะคมกุล, “การพัฒนาแบบฝ�กทักษะการฟ/งภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป\ที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร- วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธ-ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะต�างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 31. 
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  จากข�อความข�างบนสามารถสรุปได�ว�า  ทักษะการฟ/งเป5นกระบวนการที่ผู�ฟ/งต�องใช�
ความสามารถในการแปลความหมายจากเสียงท่ีได�ยิน และเรียบเรียงตีความเพ่ือท่ีทําความเข�าใจในสิ่ง
ท่ีผู�พูดต�องการท่ีจะสื่อสาร  การฟ/งในแต�ละครั้งเป5นไปตามความต�องการของผู�ฟ/งเอง โดยจุดประสงค-
ของการฟ/ง  คือเพ่ือให�ได�ความรู�สารประโยชน- เพ่ือนําไปใช�ประกอบการดําเนินชีวิตประจําวัน และ
การฟ/งเพ่ือให�ความเพลิดเพลิน เพ่ือผ�อนคลายความตึงเครียดท่ีได�รับในแต�ละวัน  ผู�ฟ/งจะได�ท้ังความรู�
ความคิดท่ีทันต�อเหตุการณ- ได�ใช�ความคิดในการพิจารณาสิ่งต�างๆ ส�งผลให�เป5นคนมีเหตุผลนอกจากนี้ 
ความรู�ต�างๆเหล�านี้สามารถนํามาใช�ในการสื่อสาร การเข�าสังคม และช�วยในการพัฒนาในเรื่องของ
การพูดได�เป5นอย�างดี 

2. ดDานการอKาน 
  ทักษะการอ�านจะต�องเข�าในทั้งความหมายและองค-ประกอบของทักษะการอ�าน 
การอ�านแต�เดิมนั ้นหมายถึง การแปลสัญญาณให�ออกมาเป5นคําพูด ป/จจุบันการอ�านหมายถึง 
ความสามารถในการใช�ประโยชน-ของการผสมผสานของตัวอักษรแล�วได�รับความรู� กระบวนการอ�าน
เป5นการฝ�กใช�ความคิดในการรับรู�สื่อความหมายท่ีผู�เขียนสื่อถึงผู�อ�านกระบวนการอ�านจึงเป5นแนวทาง
ในการค�นคว�าหาความรู� ความเข�าใจจากการอ�านเพ่ือนําไปใช�ประโยชน-    
  การอ�านเป5นเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู�สิ่งต�างๆ ท่ีจะให�ประโยชน-ต�อตนเองและผู�อ่ืน 
การฝ�กฝนทักษะทางการอ�านให�เกิดการพัฒนาอย�างสูงสุดขึ้นอยู�กับองค-ประกอบหลายอย�าง ดังท่ี         
กู�ดแมน (Goodman) กล�าวว�าการอ�านข้ึนอยู�กับองค-ประกอบ ดังนี้ 1) ความรู�ทางภาษา 2)  ประสบการณ-
และความรู�เก่ียวกับสิ่งท่ีอ�าน 3) ความสมบูรณ-ของเนื้อเรื่องหรืองานเขียน 4) ความสามารถในการ
วิเคราะห-โครงสร�างของงานเขียน34 
  สรุปได�ว�า การอ�าน คือ กระบวนการในการแปลความหมายของตัวอักษร เครื่องหมาย 
หรือสัญลักษณ-ต�างๆของผู�เรียน การอ�านเป5นกระบวนการที่ซับซ�อนในการแปลความหมายของ
ตัวอักษรออกมาเป5นถ�อยคําและความคิด จึงต�องอาศัยประสบการณ-เดิมของผู�อ�านเป5นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ก�อให�เกิดความเข�าใจในเรื่องราวนั้นๆ และสามารถทําความเข�าใจ และนําความคิดไปใช�ประโยชน-ต�อ
ชีวิตประจําวันได� 

3. ดDานการเขียน 
  การเขียนเป5นศิลปะอย�างหนึ่ง ในการใช�ตัวอักษรเป5นสื่อระหว�างผู�เขียนและผู�อ�าน เพ่ือ
ถ�ายทอดข�อความหรือสาระบางอย�างที่ผู�เขียนต�องการให�ผู�อ�านได�รู� ได�เข�าใจ ซึ่งการสอนเขียน

                                                           

 34Goodman, What’s Whole in Whole Language (New Hampshire: Heinemann, 
1986), 25 - 27. 
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ภาษาอังกฤษเป5นทักษะท่ีตามมาภายหลังจากท่ีผู�เรียนได�ฝ�กการฟ/ง พูดและอ�านไปแล�วผู�เรียนต�องใช�
ความสามารถทางภาษาเพ่ือให�ผู�อ�านเข�าใจ  
  เพ็ตต้ี (Petty) กล�าวว�า การเขียนเป5นทักษะทางภาษาท่ีมีความยุ�งยากเพราะต�องใช�
ความคิด ความรู�สึกประสบการณ-และความสามารถเฉพาะตัวแต�ละคน35 สําหรับข้ันตอนในการเขียน 
ฟลาวเวอร- (Flower)กล�าวว�า การเขียน คือ กระบวนการในการใช�ความคิดท่ีเกิดข้ึนสลับไปมา ซ่ึง
สามารถวิเคราะห-ได�เป5นลําดับข้ันตอน แต�ไม�สามารถกําหนดตายตัวว�าขั้นตอนแต�ละข้ันจะเกิดข้ึน
เม่ือไร กระบวนการในการใช�ความคิดดังกล�าวสามารถแบ�งได�เป5น 3 ขั้นตอน ได�แก� 1) ข้ันวางแผน
การเขียน (planning stage) เป5นกระบวนการในการสร�างและเรียบเรียงความคิด รวมท้ังการต้ัง
วัตถุประสงค-ในการเขียน  2) ขั้นการแปลความคิดเป5นตัวอักษร (translating stage) เป5นข้ันใช�
ความรู� ด�านกฎเกณฑ-ภาษาเพ่ือสามารถถ�ายทอดความคิดได�ตรงตามวัตถุประสงค- 3) ข้ันอ�านทบทวน 
(reviewing stage) เป5นข้ันการประเมินและตรวจทานแก�ไขเพ่ือดูความเหมาะสมและความชัดเจน
ของเรื่องท่ีเขียน36  

  สรุปได�ว�า  การเขียน หมายถึง การขีดเขียนถ�ายทอดความคิดออกมา อย�างมีความหมาย  
สามารถบอกได�ว�าเขียนอะไร การเขียนอาจไม�สวยงาม หรือถูกต�องตามหลักการเขียนจริง แต�การเขียน
จะเป5นไปตามพัฒนาการและความสามารถเฉพาะของแต�ละคน 
 สํานักงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (The Office of Qualifications and 
Examinations Regulation หรือ Ofqual) มีหน�าท่ีในการควบคุมคุณวุฒิ การทดสอบ และการประเมินผล
ในประเทศอังกฤษ และควบคุมคุณวุฒิทางวิชาชีพในไอร-แลนด-เหนือ  ซ่ึงมีมาตรฐานและเชื่อถือได� 
Ofqual เป5นองค-กรอิสระด�านการศึกษา ไม�อยู�ในกํากับของรัฐบาลแต�รายงานผลโดยตรงกับรัฐสภา
และสภาของไอร-แลนด-เหนือ มักจะถูกเรียกว�าการสอบแบบ “จ�องจับผิด” โดยรับผิดชอบในการทําให�
เกิดความม่ันใจในเรื่อง 

1. ควบคุมคุณภาพการจําแนกท่ีน�าเชื่อถือในด�านความรู� ทักษะ และความเข�าใจของ
นักเรียนท่ีมาทําการทดสอบ 

2. การประเมินและการทดสอบได�แสดงให�เห็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
3. ประชาชนมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของการประเมิน 
4. นักเรียนและครูมีข�อมูลมาตรฐานการประเมินท้ังหมด 

                                                           

 35Petty, W.T. Experiences in Language (USA: Allyn and Bacon, 1985), 182. 
 36 Flower. Inda, “ Cognitive,Context and Theory Building,“ College Composition 

And Communication  40 (October 1989): 284 – 285. 
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 Ofqual ร�วมมืออย�างใกล�ชิดกับรัฐบาลของสหราชอาณาจักรและกรมสามัญศึกษาในการ
ควบคุมคุณสมบัติท่ัวไป มี 4 ส�วน คือ 1) กลยุทธ-, ความเสี่ยง และการวิจัย 2) คุณสมบัติอาชีวศึกษา 
3) คุณสมบัติท่ัวไป และ 4) การดําเนินงาน 
 
เกณฑMการประเมิน 

1. การประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษแยกออกเป5น 3 ด�าน คือ 1) ด�านการพูด การฟ/ง 
และการสื่อสาร 2) ด�านการอ�าน 3). ด�านการเขียน 

2. การประเมินคุณสมบัติทักษะทางภาษาอังกฤษแบ�งออกเป5น 5 ระดับ คือ พ้ืนฐาน 1, 
พ้ืนฐาน 2, พ้ืนฐาน 3, ระดับ 1 และ ระดับ 2 เกณฑ-การประเมินคุณภาพระบุถึงมาตรฐานทักษะท่ี
ครอบคลุมในแต�ละระดับ ซ่ึงในแต�ละระดับจะต�อเนื่องมาจากระดับก�อนหน�า และช�วยส�งเสริมให�ก�าว
ไปสู�ในระดับต�อไป 

3. เกณฑ-การประเมินเหล�านี้ควรใช�ควบคู�ไปกับเกณฑ-การประเมินและการทดสอบคุณภาพ
ทักษะในการทํางานระดับ พ้ืนฐาน 1, พ้ืนฐาน 2 และ พ้ืนฐาน 3 ใช�ในการประเมินภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร- และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�วนการประเมินการพูด การฟ/ง และการสื่อสารภาษาอังกฤษใช� 
พ้ืนฐาน 1, พ้ืนฐาน 2, พ้ืนฐาน 3, ระดับ 1 และ ระดับ 2 
 ดDานการพูด, การฟ.ง, และการส่ือสาร 

4. คุณสมบัติด�านการพูด การฟ/ง และการสื่อสาร เป5นการติดต�อสื่อสารท่ีไม�ใช�การเขียน 
เป5นการสื่อสารแบบตัวต�อตัว 

5. ในบางกรณี การประเมินจากท่ีห�างไกล และการประเมินต�องการคุณสมบัติเฉพาะด�าน
ตามท่ีได�ระบุเอาไว� สามารถปรับเปลี่ยนให�เหมาะสมกับคุณสมบัติเหล�านั้น 

6. ด�านการพูด การฟ/ง และการสื่อสาร ท่ีใช�ในมาตรฐาน เป5นการตีความอย�างกว�างๆ และ
ไม�ได�รวมถึงผู�มีความบกพร�องทางการพูดหรือการได�ยิน 

7. ความต�องการส�วนบุคคลผู�เรียนมีความหลากหลาย แต�คําแนะนําเหล�านี้ควรถูกใช�ใน
การตีความในด�านการสื่อสาร, การอภิปราย, และการนําเสนอ : 

7.1 สามารถรวมถึงการใช�สัญลักษณ-ภาษา (เช�น สัญลักษณ-ภาษาของสหราชอาณาจักร 
(BSL), สัญลักษณ-ท่ีช�วยสนับสนุนทางภาษาอังกฤษ) สิ่งนี้จะทําให�สามารถเข�าถึงผู�เข�าร�วมทดสอบ
ท้ังหมด (เป5นท่ียอมรับกันว�า BSL คือภาษาท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว และไม�ใช�รูปแบบภาษาอังกฤษ ได�รับ
อนุญาตให�เป5นทางเลือกทางภาษาอังกฤษเพ่ือการประเมินการพูด การฟ/ง และการสื่อสาร) ไม�มีภาษาอ่ืน
ท่ีได�รับอนุญาตให�เป5นทางเลือกในการทดสอบภาษาอังกฤษ 
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7.2 สามารถรวมถึงการใช�อุปกรณ-ช�วยพูด และชุดคําสั่งท่ีผู�เรียนใช�ในการทํางานปกติ 
7.3 ไม�ได�ข้ึนอยู�กับการใช�ในภาษาเขียน  หรือความต�องการส�วนตัวกับผู�ซ่ึงผู�เรียนกําลัง

สื่อสารให�อ�านได� (ในทักษะนี้ครอบคลุมการอ�านและการเขียนเท�านั้น) 
 ดDานการอKาน 

8. การอ�านในการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษถูกกําหนดให�เป5นอิสระ และเน�นภาษา
เขียนและข�อความในบริบท 

9. ข�อความถูกกําหนดให�เป5นอุปกรณ-ซึ่งประกอบไปด�วยการใช�คําในการเขียน พิมพ- 
การสกรีน หรือการนําเสนอโดยใช�ตัวอักษรเบรลล- 

10. อาจมีการปรับเปลี่ยนให�เหมาะสมกับผู�เรียนท่ีไม�ได�อยู�ในความคุ�มครองตามกฎหมาย
การเลือกปฏิบัติต�อคนพิการ และใช�เครื่องช�วยอ�านในชีวิตประจําวันสามารถทดสอบตามมาตรฐาน
การอ�านโดยใช�โปรแกรมอ�านจอภาพ 

11. ไม�สามารถทําการสาธิตการทดสอบให�กับผู�สอบการอ�านท่ีทําตามข�อกําหนดใน
มาตรฐานไม�ได� ยกเว�นผู�พิการท่ีไม�สามารถใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถร�องขอการ
สาธิตการทดสอบได� 
 ดDานการเขียน 

12. การเขียนในการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษถูกกําหนดให�เป5นโครงสร�างอิสระของ
การเขียนข�อความ เพ่ือสื่อสารในบริบทท่ีต�องการ 

13. ข�อความถูกกําหนดให�เป5นอุปกรณ-ซึ่งประกอบไปด�วยการใช�คําในการเขียน พิมพ- 
การสกรีน หรือการนําเสนอโดยใช�ตัวอักษรเบรลล- และถูกนําเสนอในวิธีการท่ีผู�ฟ/งสามารถเข�าถึงได� 

14. อาจมีการปรับเปลี่ยนให�เหมาะสมกับผู�เรียนท่ีไม�ได�อยู�ในความคุ�มครองตามกฎหมาย
การเลือกปฏิบัติต�อคนพิการ และใช�อุปกรณ-ช�วยเขียนข�อความในชีวิตประจําวันสามารถทดสอบตาม
มาตรฐานการเขียนโดยใช�คอมพิวเตอร-และโปรแกรมท่ีเหมาะสม 

15. ไม�สามารถทําการสาธิตการทดสอบให�กับผู�สอบการเขียนท่ีทําตามข�อกําหนดใน
มาตรฐานไม�ได� ยกเว�นผู�พิการที่ไม�สามารถใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถร�องขอ
การสาธิตการทดสอบได� 
 มาตรฐานทักษะและน้ําหนักการประเมิน 

16. การประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษเรียกร�องให�ผู�เรียนแสดงความสามารถท่ีเก่ียวเนื่อง
กับ37 :  

                                                           

 37The Office of Qualifications and Examinations Regulation, Accessed 16 
January 2016, Available from https://www.ofqual.gov.uk/  
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ตารางท่ี 1 เกณฑ-การประเมิน การประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ 
 พ้ืนฐาน 3 

มาตรฐานทางทักษะ ความครอบคลุมและขอบขKาย 

ดDานการพูด , การฟ.ง   
และ การส่ือสาร 
1.  สนทนาโต�ตอบกับผู�อ่ืน
อย�างเหมาะสม พร�อมท้ัง
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นท้ังท่ีเป5นทางการและไม�
เป5นทางการได� 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1 การปฏิบัติตามวัตถุประสงค-หลักของการสนทนาได� 
ตัวบ�งชี้ท่ี 2 การใช�เทคนิคต�างๆเพ่ือชี้แจงและยืนยันในสิ่งท่ีได�ยิน
และได�ฟ/ง 
ตัวบ�งชี้ท่ี 3 การแสดงความคิดเห็นส�วนตัวและตอบสนองต�อความ
คิดเห็นของผู�อ่ืนได�อย�างเหมาะสม 
ตัวบ�งชี้ท่ี 4 การใช�ภาษาได�อย�างเหมาะสมในการอภิปรายหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเป5นทางการ 
ตัวบ�งชี้ท่ี 5 การมีปฏิสัมพันธ-, ยอมรับและตอบสนองต�อผู�อ่ืนได� 

ดDานการอKาน 
2. อ�านและเข�าใจวัตถุประสงค-
และบริบทของข�อความท่ี
อธิบาย แจ�ง และบอกเล�า  
ข�อมูลข�าวสารได� 

ตัวบ�งชี้ท่ี 6 การเข�าใจประเด็นหลักของเนื้อเรื่อง 
ตัวบ�งชี้ท่ี 7 การเข�าใจข�อมูลข�าวสารท่ีเฉพาะเจาะจงโดยการอ�าน
รายละเอียด 
ตัวบ�งชี้ท่ี 8 การใช�ลักษณะของเนื้อเรื่องมาช�วยในการหาข�อมูล 
ตัวบ�งชี้ท่ี 9 การอ�านและเข�าใจข�อความในรูปแบบต�างๆ โดยใช�กล
ยุทธ- วิธีการท่ีเหมาะสม กับข�อความท่ีอ�าน 

ดDานการเขียน 
3. เขียนปรับแต�งข�อความเพ่ือ
สื่อสารกับผู�อ่ืนได� 

ตัวบ�งชี้ท่ี 10 การวางแผน ร�างแบบและจัดระเบียบการเขียนได� 
ตัวบ�งชี้ท่ี 11 การจัดลําดับการเขียนอย�างมีเหตุผล และชัดเจน 
ตัวบ�งชี้ท่ี 12 การใช�ไวยากรณ-พ้ืนฐาน รวมท้ังรูปกริยาท่ีเหมาะสม  
และการใช�กริยาให�สอดคล�องกับประธานได� 
ตัวบ�งชี้ท่ี 13 การตรวจสอบความถูกต�องของงานเขียนรวมท้ังการ
สะกดคําได� 
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 จากขอบข�ายเชิงอ�างอิงเก่ียวกับกรอบแนวคิดดังกล�าวข�างต�น สามารถเขียนเป5นภาพได� 
ดังนี้ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
คุณลักษณะของผู�บริหาร 

- Barnard, Cheser I,        
- ธงชัย  สันติวงษ# 
- วีระ ประเสริฐศิลป,  
- สัมฤทธิ์ ยศสมศักด์ิ 
- อรุณ รักธรรม            
- เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ# 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ 
การพัฒนาตนเอง 

- Good, Carter V.          
- Swansbury, Russell C. 
- Lippitt, Gordon L.       
- ธีรรัตน#  กจิจารักษ# 
- สํานกังานคณะกรรมการ   
  ขKาราชการคร ู

 
 

เอกสาร และงานวจิัย 
ท่ีเก่ียวข�อง 

(พ.ศ.2550,บทคัดย-อ) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ 
ทักษะภาษาอังกฤษ 

- Burns, A., & Joyce, H.    
- กองเทพ เคลือบพณิชกุล 
- ทัศนีย# องค#สรณะคมกุล  
- Tsitsopoulou, E. 
- Valette, R., M.  
- Paulson, B.C. Jr. 
- Canale, M., & Swain, M.  
- Goodman 
- Petty, W.T.  
- Flower. Inda. 
- The Office of Qualifications 
and Examinations Regulation 
 

ความคิดเห็นของผู�เชีย่วชาญและ
ผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการพัฒนาทักษะ

การใช�ภาษาอังกฤษของผู�บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

แนวคิด ทฤษฎเีก่ียว และเอกสารอ่ืนๆ 
เก่ียวกับการพัฒนาทักษะการใช�

ภาษาอังกฤษของผู�บริหารโรงเรยีน
มัธยมศึกษา 
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     : วีระ ประเสริฐศิลป�, ผูDบริหารสถานศึกษามืออาชีพ: เอกสารสาระการเรียนรูDชุดวิชา (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546), 1. 
     : สัมฤทธิ์ ยศสมศักด์ิ, การบริหารทรัพยากรมนุษยM (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ- เอ็ม.ที.เพรส., 
2549), 219. 
     : อรุณ รักธรรม, หลักมนุษยสัมพันธMกับการบริหาร, พิมพ-ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ-
ไทยวัฒนาพานิช, 2534), 199 – 202. 
     :  เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ-, พฤติกรรมผูDนาํทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 
2538), 31 – 39. 
     :  The Office of Qualifications and Examinations Regulation, Accessed 16 January 
2016, Available from https://www.ofqual.gov.uk/ 
 
ขDอตกลงเบ้ืองตDน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�แบ�งทักษะการใช�ภาษาอังกฤษออกเป5น 3 ด�าน ตามสํานักงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษา (The Office of Qualifications and Examinations Regulation 
หรือ Ofqual) ได�แก� ด�านที่ 1 การพูด การฟ/ง และการสื่อสาร ด�านที่ 2 การอ�าน และ ด�านท่ี 3 
การเขียนและผู�วิจัยได�เลือกใช�เกณฑ-ในระดับพ้ืนฐาน 3 ท่ีเป5นเกณฑ-มาตรฐานท่ีอยู�ในระดับกลางของ
ท้ัง 5 ระดับของสํานักงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีท้ังหมด 13 ตัวบ�งชี้ 
 
นิยามศัพทMเฉพาะ 
 นวัตกรรม  หมายถึง  แนวทางหรือวิธีในการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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 การพัฒนาทักษะการใชDภาษาอังกฤษ  หมายถึง  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช�ภาษาอังกฤษ
ของผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของสํานักงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (The Office of Qualifications and Examinations Regulation หรือ Ofqual) 
ใน 3 ด�าน  คือ  ด�านท่ี 1. การพูด การฟ/ง และการสื่อสาร  ด�านท่ี 2. การอ�าน  และด�านท่ี 3. การเขียน 

 ผูDบริหารโรงเรียน หมายถึง ผู�อํานวยการโรงเรียนและรองผู�อํานวยการโรงเรียน สังกัด
สํานักงาน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ป\ที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาป\ที่ 6  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา” นี้ ผู�วิจัยได�แบ,งกรอบ ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องออกเป1น 4 ส,วน ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง     
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะผู�บริหาร 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษ 
4. เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง 
 
ความหมายของการพัฒนาตนเอง 
 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตนเอง ให�มีความรู� ความเข�าใจ 
ทักษะ ประสบการณ;ละความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบอย,างมีประสิทธิภาพ 
 คาเตอร; วี กูด (Good) ได�ให�ความหมายไว�ว,า การพัฒนา เป1นการเปลี่ยนแปลงต,างๆ
ทางด�านความสามารถเก่ียวกับสถานการณ;นั้น อันเป1นผลท่ีเกิดจากการกระทําด�วยตัวเอง หรือผู�อ่ืนจัดให� 1 
 รัชเชลล; ซี สวานสบิวรี่ (Swansbury) กล,าวว,า การพัฒนาตนเอง หมายถึงการศึกษาของ
บุคคลเพ่ือให�ตนเองมีความรู�ทางเทคนิควิชาชีพท่ีก�าวหน�า ซ่ึงเป1นการตอบสนองความอยากรู�อยากเห็น
ของบุคคล การพัฒนาตนเองนั้นเป1นการเรียนรู�ที่ผู�เรียนเรียนด�วยตนเอง ปรับปรุงแก�ไขตนเองให�
เจริญงอกงามท้ังประสิทธิภาพในการงาน ด�านปPญญา และด�านคุณธรรม ด�วยการทํางานหรือการดํารงชีวิต
อย,างมีจุดหมาย 2        

                                                           

 1 Carter V. Good, Dictionary of Education, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill 
Book Company, 1973), 176. 
 2 Russell C. Swansbury, Inservice  Education (New York: G.P.Putnum’s 
sons, 1968), 47. 
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 ลิพพิทท;  (Lippitt ) กล,าวว,า การพัฒนาตนเองของบุคคลในองค;การเป1นเรื่องท่ีเก่ียวกับ
การเรียนรู�ของตนในองค;การ การมีวุฒิภาวะมากข้ึน และการเติบโตซ่ึงเป1นผลงานมาจากประสบการณ;ใน
ชีวิตของเรา และการปะทะสังสรรค;กับสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกขององค;การ 3   
 ปkเตอร;สัน เทรซ่ี (Peterson and Tracy) กล,าวว,า การพัฒนาตนเองของมนุษย;ในองค;การ 
เป1นเรื่องท่ีเก่ียวกับประสบการณ;การเรียนรู�ท่ีต�องการ ระยะเวลาของการเรียนรู�ท่ียาวนาน และไม,ใช,
เป1นการเรียนรู�อย,างเป1นทางการ เช,นเดียวกับการฝnกอบรมซ่ึงมีระยะเวลาอันสั้นแต,เพียงอย,างเดียว 4 
 วัตสัน (Watson) กล,าวว,า การพัฒนาตนเองของบุคคลในองค;การเป1นเรื่องเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนรู� ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู� ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการเรียนรู�ทุกอย,าง
รวมท้ังการฝnกอบรมด�วย 5 
 ปรียามาลย;  บุญมาก กล,าวว,า การพัฒนาตนเอง หมายถึง การกระทําด�วยวิธีการต,างๆ ท่ี
จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลให�เพิ่มพูนความรู� ความสามารถที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
คุณภาพชีวิตให�ดียิ่งข้ึน มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอย,างสอดคล�องกับความถนัด ความสนใจ ความสามารถ 
ทักษะ และเจตคติของตน ก,อนให�เกิดประโยชน;แก,ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 6 
 ไพศาล  ไกรสิทธิ์  ได�กล,าวถึง การพัฒนาตนเองว,า เป1นการพัฒนาตามความต�องการ
ความรู�ทักษะและสมรรถนะของแต,ละบุคคลเป1นการเตรียมและริเริ่มด�วยตนเอง ด�วยการเรียนจาก
การศึกษาอย,างไม,เป1นทางการ แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองมีความสัมพันธ;โดยตรงกับค,านิยมทาง
สังคมท่ีจูงใจให�มีการอบรมเพ่ือเข�าสู,งานอาชีพหรือเพ่ือการเรียนรู�ทักษะใหม,ๆ 7    

                                                           

 3 Gordon L. Lippitt, “Criteria for Evaluating Human Resources Development,” 
Training and Development Journal 30, 4 (October 1976): 4. 

 4 Peterson and Tracy, Delivery quality service: balancing customer perceptions 
and expectations (New York: Free Press, 1979), 227. 

 5 A. K. Watson, Watson Glaser Critical Thinking Appraisal Manual (New York: 
Harcourt, Brace and World Inc, 1979), 45. 
 6 ปรียามาลย;  บุญมาก, “ความต�องการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน�าท่ีของครูผู�สอนวิชา
ศิลปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10” (วิทยานิพนธ;ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาสารคาม, 2540), 17. 
 7 ไพศาล  ไกรสิทธิ์, การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยH (ราชบุรี: คณะครุศาสตร;
สถาบันราชภัฏหมู,บ�านจอมบึง, 2541), 62. 
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 สุชา  ไอยราพงศ;  ได�กล,าวว,าการพัฒนาตนเอง เป1นสิ่งจําเป1นสําหรับทุกคนในสังคม ทุกยุค
ทุกสมัย โดยเฉพาะอย,างยิ่งสังคมเทคโนโลยีที่มีความเจริญทางด�านวัตถุสูงยิ่งทําให�บุคคลต�องเร,งรัด
พัฒนาตนเองมากยิ่งข้ึน เพราะสังคมของข,าวสารข�อมูลท่ีจะต�องสนใจติดตามอยู,ตลอดเวลา 8 
 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ กล,าวว,า การพัฒนาตนเอง คือ การสร�างความเป1นคนใหม,ในตนเอง
ให�มีสุขภาพกายท่ีเข�มแข็ง สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะกําลังใจ มีจุดมุ,งหมายทางชีวิต และเป1นมิตรกับ
บุคคลท่ัวไป 9           
 จากข�อความดังที่กล,าวสามารถสรุปได�ว,า การพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษา
การเพิ่มพูนความรู� ความชํานาญ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ;ให�กับตนเอง เพ่ือให�
การปฏิบัติงานเป1นไปอย,างมีประสิทธิภาพ โดยไม,ต�องให�ผู� อ่ืนจัดให� เป1นเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนรู�ประสบการณ;การเรียนรู�ของบุคคลในองค;การซึ่งมีระยะเวลาในการเรียนรู�ยาวนาน 
และครอบคลุมไปถึงการฝnกอบรมด�วย ซ่ึงจะทําให�ตนเองไปสู,สภาพท่ีดีข้ึน เจริญข้ึน สูงเด,นข้ึน เป1น
การสร�างอุปนิสัยดีแทนอุปนิสัยเลว และปลูกสร�างคุณสมบัติ คุณธรรม นิสัย ความประพฤติ 
กิริยามารยาท เจตคติ ความคิด ความรู� ความเข�าใจให�เกิดข้ึนในตนเอง อันยังประโยชน;แก,ตนเอง 
หน,วยงาน สังคมและประเทศชาติ ให�อยู,ภายในสังคมได�อย,างสงบสุข มีความเจริญก�าวหน�าในการงาน
อาชีพและทําให�การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เป1นท่ีพ่ึงของครอบครัว และบุตรหลานต,อไป 
 
แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง       
 เรียม  ศรีทอง ได�กล,าวว,า ความเชื่อพื้นฐานของบุคคลในการพัฒนาตนเองเป1นสําคัญท่ี
ช,วยส,งเสริมให�การพัฒนาตนเองประสบความสําเร็จ ผู�มุ,งมั่นในการพัฒนาตนเองต�องพิจารณา
แนวคิดพ้ืนฐาน ดังต,อไปนี้         

1. มนุษย;ทุกคนมีเอกลักษณ; มีศักยภาพที่มีคุณค,าเป1นของตนเอง และทุกคนสามารถ
ฝnกหัดพัฒนาได�ในทุกเรื่อง         

2. ไม,มีใครท่ีมีความสมบูรณ;ไปหมดทุกด�าน จนไม,สามารถจะพัฒนาได�อีก  
3. แม�จะไม,มีใครรู�จักตัวเองได�ดีเท,ากับตัวเอง แต,ในบางเรื่องตนเองก็ไม,สามารถจัดการ

ปรับเปลี่ยนได�ด�วยตนเอง         

                                                           

 8 สุชา ไอยราพงศ;, การพัฒนาตน (สงขลา: คณะครุศาสตร; สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542), 
13. 
 9 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษยHกับการพัฒนาตนเอง (กรุงเทพมหานคร: อักษร
พิพัฒน;, 2543), 145. 
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4. การควบคุมสิ่งแวดล�อมทางกายภาพและทางสังคม กับการควบคุมความคิด ความรู�สึก 
และการกระทําของตนเอง มีผลกระทบซ่ึงกันและกัน     

5. อุปสรรคสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเองคือ การที่บุคคลไม,ยอมปรับเปลี่ยน
วิธีคิด วิธีการปฏิบัติ ไม,สร�างนิสัย และฝnกทักษะใหม,ๆท่ีจําเป1น     

6. การพัฒนาตนเองดําเนินการได�ทุกเวลา เม่ือต�องการหรือพบปPญหาข�อบกพร,อง หรือพบ
อุปสรรค ยกเว�นคนท่ีประกาศว,า ตนมีความสมบูรณ;ไปหมดทุกด�านแล�ว 10   
 จากข�อความดังที่กล,าวสามารถสรุปได�ว,า แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง ก็คือ 
การที่มนุษย;ทุกคนมีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองได� ไม,มีใครท่ีมีความสมบูรณ;
ไปทุกด�านจนไม,สามารถพัฒนาตนเองได� แต,อยู,ที่บุคคลนั้นจะยอมรับท่ีจะพัฒนาตนเอง ควบคุม
สิ่งแวดล�อมต,างๆ ควบคุมความคิด ความรู�สึก และการกระทําของตนเองได�มากน�อยเพียงใดเท,านั้น 
 
องคHประกอบของการพัฒนา        
 การพัฒนาตนเอง เน�นการพัฒนาเพื่อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เป1นคนมีคุณภาพ
มากข้ึน มีความเจริญก�าวหน�า การทราบองค;ประกอบของการพัฒนาจะช,วยให�มีแนวทางท่ีจะ
นําไปสู,เป�าหมายท่ีต�องการ นักวิชาการแต,ละท,าน กล,าวถึงองค;ประกอบในการพัฒนาตนเองท่ี
แตกต,างกันดังนี้    
 สุชา  ไอยราพงศ;  กล,าวถึง องค;ประกอบท่ีสําคัญของการพัฒนาตนเองว,า ควรมีการพัฒนา 
2 ด�าน คือ ด�านพัฒนากาย และด�านพัฒนาจิต 11      
 สุภัททา  ป�ณฑะแพทย;  กล,าวว,า ตัวของบุคคลประกอบด�วยองค;ประกอบหลายด�านซ่ึง
ด�านความสําคัญของแต,ละองค;ประกอบทําให�ต�องมีการพัฒนาเกิดข้ึนไปพร�อมๆกัน คือ ด�านร,างกาย
ด�านจิตใจ ด�านอารมณ; ด�านสังคม และด�านทักษะและสติปPญญา 12     
 บวร  สุวรรณผา ได�กล,าวถึง องค;ประกอบของการพัฒนาตนเองจึงต�องพัฒนาท้ังหมด   
4 ด�าน คือ พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และพัฒนาปPญญา 13     

                                                           

 10 เรียม  ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษยHกับการพัฒนาตน (กรุงเทพมหานคร: เธิร;ดเวฟ 
เอ็ดดูเคชั่น, 2542), 144. 
 11 เรื่องเดียวกัน, 5 - 6 
 12 สุภัททา  ป�ณฑะแพทย;, พฤติกรรมมนุษยHและการพัฒนาตน (กรุงเทพมหานคร: 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542), 247 - 248. 
 13 บวร  สุวรรณผา, การพัฒนาตน (นครราชสีมา: คณะครุศาสตร; สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 
2542), 2 - 9. 



27 
 

 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า องค;ประกอบที่สําคัญของการพัฒนาตนเอง          
มี 6 องค; ประกอบ คือ 1. การพัฒนากาย 2. การพัฒนาจิต 3. การพัฒนาศีล 4. การพัฒนาทักษะและ
สติปPญญา 5. การพัฒนาอารมณ; และ 6. พัฒนาด�านสังคม   
 
ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง 
 ชาญชัย  อาจินสมาจาร กล,าวว,า ผู�บริหารควรพัฒนาตนเองอย,างสมํ่าเสมอ  ผู�บริหารกับ
บุคลากรอ่ืนๆจะต�องทํางานร,วมกันอยู,ตลอดเวลา ดังนั้นทุกฝ�ายควรมีคุณสมบัติทางกาย สติปPญญา 
อารมณ; และสังคมอยู,ในระดับดีเสมอ เพราะในการปฏิบัติงานตามหน�าที่ทุกฝ�ายจะประสบกับ
สถานการณ;ต,างๆ เพื่อความสัมพันธ;อันดีทุกฝ�ายจะต�องมีความเข�าใจซ่ึงกันและกัน การพัฒนาตัว
ผู�บริหารเองและบุคลากรทุกคนเป1นสิ่งจําเป1นและจะต�องทําอยู,อย,างสมํ่าเสมอ เพ่ือว,าทุกคนจะอยู,ใน
สภาพท่ีปฏิบัติงานได�อย,างมีประสิทธิภาพ 14 
 สถาบันพัฒนาผู�บริหารการศึกษา สรุปไว�ว,า กระทรวงศึกษาธิการมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษา การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ภารกิจดังกล,าวจะบรรลุเป�าหมายได�มากน�อย
เพียงใดข้ึนอยู,กับการบริหารของผู�บริหารการศึกษาให�มีประสิทธิภาพนั้นผู�บริหารจะต�องมีความรู�และ
ทักษะเฉพาะอย,างเป1นพิเศษในอันท่ีจะผสมผสานระหว,างทักษะในการจัดการและความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับการศึกษาซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงก�าวหน�าอยู,ตลอดเวลา โดยเหตุนี้ผู�บริหารทุกระดับจําเป1นต�อง
ได�รับการพัฒนาความรู�ทักษะแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคใหม,ๆในการบริหารงานอยู,เสมอแต,โดยท่ีผู�บริหาร
ส,วนใหญ,จะใช�เวลาเกือบท้ังหมดไปกับการปฏิบัติงานย,อมไม,มีเวลาท่ีจะติดตาม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และเทคนิคใหม,ๆได�เพียงพอกรม ต,างๆในกระทรวงศึกษาธิการจึงได�ดําเนินการพัฒนาผู�บริหารโดยจัด
ฝnกอบรมข้ึนภายในกรมกองของตน15 
 เรียม  ศรีทอง ได�กล,าวว,า เป1นท่ียอมรับกันท่ัวไปว,าการพัฒนาตนเองเป1นหน�าท่ีหลักของ
มนุษย; ซ่ึงการบรรลุความสําเร็จในการพัฒนาตนเองได�ย,อมอาศัยองค;ประกอบหลายประการ รวมท้ังการ
จัดหรือการควบคุมตนเองอย,างมีประสิทธิภาพ บุคคลท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเองว,า มีความสามารถในการ
ควบคุมตนเองให�ดําเนินชีวิตไปตามเป�าประสงค;หรือ อุดมการณ;แห,งตนได� ย,อมพบกับความเจริญงอกงาม 16 

                                                           

 14 ชาญชัย อาจินสมาจารย;, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: ศูนย;สื่อเสริมกรุงเทพ, 
2540), 111. 
 15 สถาบันพัฒนาผู�บริหารการศึกษา, คูQมือการฝSกอบรมหลักสูตรผู�บริหารสถานศึกษา
ระดับสูง (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ;กรมการศาสนา, 2540), 29. 
 16 เรียม  ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษยHกับการพัฒนาตน (กรุงเทพมหานคร: เธิร;ดเวฟเอ็ด
ดูเคชั่น, 2542), 144. 
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 สุชา  ไอยราพงศ;  ได�กล,าวถึง การพัฒนาตนเองว,า การพัฒนาตนเองเป1นเรื่องใหญ, เป1น
แกนกลางของการพัฒนาท้ังปวง ซ่ึงตลอดชีวิตจะต�องมีการพัฒนา ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา ยิ่งสังคม
มีความเจริญก�าวหน�ามากเท,าใด ความจําเป1นในการพัฒนาก็ยิ่งทวีความจําเป1นมากข้ึนเท,านั้น จึงอาจ
กล,าวได�ว,า การพัฒนาตนเองเป1นภารกิจส,วนตัวของบุคคลท่ีมิควรละเลย มิฉะนั้นแล�วอาจก,อให�เกิด
ผลเสียต,อตนเอง สังคมและประเทศชาติโดยส,วนรวมได� 17 
 สุภัททา  ป�ณฑะแพทย;  ได�กล,าวว,า มนุษย;ทุกคนต,างดิ้นรนเพื่อสถานภาพท่ีสูงข้ึน 
การพัฒนาตนเองของมนุษย;จึงเกิดข้ึนเพ่ือท่ีจะได�ทําให�ตนเองอยู,ในระดับท่ีสามารถแสวงหาความสุข
ในชีวิตอยู,และการดํารงชีวิตจะพบว,ามนุษย;ในทุกภาษาต,างก็เสาะแสวงหาความเป1นมนุษย;ท่ีสมบูรณ;
ให�แก,ตนเองท้ังท่ีจะทําให�มนุษย;ได�บรรลุถึงเป�าหมายท่ีวางไว� 18 
 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า การพัฒนาตนเองเป1นหัวใจของการพัฒนาท้ังปวง 
บุคลากรควรพัฒนาตนเองอยู,ตลอดเวลา ให�ทันต,อความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก�าวหน�าใน
สังคม อันจะส,งผลต,อความสําเร็จในชีวิตและหน�าท่ีการงานของตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
  
จุดมุQงหมายการพัฒนาตนเอง 
 อัมพิกา ไกรฤทธิ์  กล,าวถึง ความมุ,งหมายในการพัฒนาตนเอง ไว�ดังนี้   

1. เพ่ืออํานวยโอกาสแห,งความก�าวหน�าของผู�ปฏิบัติงาน    
2. เพ่ือพัฒนาฝkมือความสามารถของผู�ปฏิบัติงาน     
3. เพ่ือฝnกฝนการใช�ดุลยพินิจในการปฏิบัติการแก�ปPญหา    
4. เพ่ือพัฒนาท,าทีและบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 
5. เพ่ือเรียนรู�งานและวิธีการ ตลอดจนระเบียบการปฏิบัติงานที่มีการนําเอาวิทยาการ

ใหม,ๆเข�ามาใช�หรือเปลี่ยนแปลง        
6. เพ่ือส,งเสริมขวัญในการปฏิบัติงาน      
7. เพ่ือทบทวนความเจ�าใจในนโยบายและความมุ,งม่ันขององค;การให�ดีข้ึน 19 

 สุชา  ไอยราพงศ;  ได�กล,าวถึง เป�าหมายในการพัฒนาตนเอง ไว�ดังนี้   
1. พัฒนาตนเองเพ่ือให�ประสบความสุข เป�าหมายที่สําคัญอันเป1นที่ใฝ�ฝPนของทุกคนใน

สังคมคือ ความสงบสุข การต,อสู�ดิ้นรน ขวนขวายของบุคคลก็เพ่ือวัตถุประสงค;ข�อนี้  

                                                           

 17 เรื่องเดียวกัน, 144. 
 18 เรื่องเดียวกัน, 237 – 238. 
 19 อัมพิกา ไกรฤทธิ์, มนุษยHสัมพันธHในโรงงาน (กรุงเทพมหานคร: เอช – อเนกการพิมพ;, 
2542), 229. 
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2. การพัฒนาเพ่ือให�ประสบความสําเร็จ ความสําเร็จเป1นท่ีพึงปรารถนาของทุกคน เพราะ
ความสําเร็จทําให�เกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักว,าตัวเรามีคุณค,า เป1นผู�มีความสามารถและสังคมให�
การยอมรับยกย,องสรรเสริญ 20        
 สุภัททา  ป�ณฑะแพทย;  ได�กล,าวถึง การพัฒนาตนเองว,า มีจุดมุ,งหมายท่ีเตรียมบุคคลให�มี
ความพร�อมและมีอิสระที่จะเลือกทําพฤติกรรมเพ่ือสิ่งท่ีดีท่ีสุดของตน การเลือกท่ีจะพัฒนาอย,างไร 
และควรท่ีจะดําเนินไปในแนวทางใด เป1นเป�าหมายหลักในการศึกษา ซ่ึงต�องให�การดําเนินการพัฒนา
ตนเองในด�านต,างๆ ทางด�านร,างกาย จิตใจ อารมณ; สังคม และสติปPญญารวมท้ังการเข�าใจความต�องการ
ของตนเอง และผู�อ่ืนให�ก�าวหน�าไปพร�อมๆกัน ดังนี้     

1. เพ่ือให�บุคคลได�ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองว,า มีความจําเป1นอย,างยิ่ง
โดยเฉพาะในโลกปPจจุบันเป1นการเตรียมพร�อมท้ังด�านร,างกาย และจิตใจให�ยินยอมท่ีจะรับสถานการณ;
ได�ด�วยความรู�สึกท่ีดีต,อตนเอง        

2. เพ่ือให�บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ด�วยการจัดความรู�สึกท่ีขัดแย�งภายใน
ตัวบุคคลออกไป เพื่อก�าวมาสู,การยอมรับสภาพความเป1นจริง หรือโดยการพยายามที่จะขจัด
คุณลักษณะท่ีสังคมไม,ต�องการออกไปและเสริมสร�างคุณลักษณะท่ีสังคมต�องการเข�ามาแทนท่ี การพัฒนาตน
ยังช,วยลดความรุนแรงของคุณลักษณะท่ีไม,เป1นท่ียอมรับของสังคมให�เบาบางลงไป 

3. เพ่ือเป1นการวางแนวทางในการท่ีจะพัฒนาไปสู,จุดหมายปลายทางได�อย,างมีประสิทธิภาพ 
การท่ีบุคคลจะพัฒนาตนเองโดยปราศจากหลักการและการสร�างแนวทางประกอบการพัฒนาท่ี
เหมาะสมย,อมจะทําให�ขาดความม่ันใจ      

4. เพ่ือเป1นการให�โอกาสท่ีบุคคลจะได�ทบทวนความรู�สึกและความต�องการของตนเองอย,าง
แท�จริงเพ่ือการนําไปสู,การพัฒนาตนเองในโอกาสท่ีเหมาะสมได�อย,างต,อเนื่อง 21   
 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  ได�จําแนกจุดมุ,งหมายของการพัฒนาตน เป1นข�อได�ดังนี้  

1. เพ่ิมพูนความรู�และความคิด       
2. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความชํานาญ      
3. เพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเจตคติ 22       

 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า จุดมุ,งหมายในการพัฒนาตนเอง มีลักษณะสําคัญ
อยู, 3 ประการ คือ 1.  เพ่ือการพัฒนาตนเองให�มีความรู�และทักษะในการปฏิบัติงาน 2. เพ่ือความสําเร็จ
ในงานท่ีรับผิดชอบ  3. เพ่ือให�ตนเองสามารถช,วยเหลือ และทําประโยชน;ต,อสังคม 

                                                           

 20 เรื่องเดียวกัน, 3 – 4. 
 21 เรื่องเดียวกัน, 241 – 242. 
 22 เรื่องเดียวกัน, 127. 
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 ข้ันตอนในการพัฒนาตนเอง         
 ธงชัย  สันติวงษ;  ได�กล,าวถึง การพัฒนาความก�าวหน�าของแต,ละคนประกอบด�วยข้ันตอน
ของกิจกรรมด�านต,างๆดังนี้ 

1. การประเมินตนเอง (Self-appraisal) ก,อนอ่ืน ทุกคนควรจะได�มีโอกาสรู�จักตนเองให�ดี
เสียก,อนอาจทําได�โดยการขอคําปรึกษาแนะนําและการแนะแนวหรืออาจจะกระทําด�วยการทดสอบ 
เพ่ือท่ีแต,ละคนได�รู�จักและประเมินถึงความสามารถ ตลอดจนจุดอ,อน จุดแข็งของตนเอง ซ่ึงจะช,วยให�
บุคคลนั้นได�มีการตระหนักถึงตนเองในแง,ท่ีเป1นจริงมากข้ึน ก,อนท่ีจะกําหนดแผนงานพัฒนาความก�าวหน�า
ในอาชีพของตนต,อไป 

2. การเสาะแสวงหาข�อมูลท่ีเก่ียวกับอาชีพ (information gathering) ในข้ันนี้ คือการต�อง
รู�จักค�นคว�าและเสาะหาข�อมูลต,างๆท่ีมีอยู,และท่ีเป1นโอกาสในปPจจุบัน ซ่ึงสามารถช,วยให�เรามองเห็น
จากจุดของตน จะมีทิศทางเติบโตไปในทิศทางใดบ�าง 

3. การกําหนดเป�าหมาย (goal selection) ภายหลังจากท่ีได�เก็บข�อมูลและได�ประเมินถึง
โอกาสต,างๆ ในความก�าวหน�า ก็ควรได�มีการกําหนดเป�าหมายท่ีพึงประสงค;ในอาชีพของตนเองไว� 

4. การวางแผนความก�าวหน�าของอาชีพ และการดําเนินการตามแผนหลังจากท่ีได�มีการ
กําหนดเป�าหมายแล�ว ข้ันต,อไปก็คือ การวางแผนท่ีจะให�มีทางสําเร็จตามเป�าหมาย โดยมีการดําเนินการ
ตามแผนและมีการตรวจสอบความสําเร็จเป1นข้ันๆจนถึงเป�าหมายท่ีต�องการ 23 
 เรียม  ศรีทอง การท่ีจะให�บรรลุถึงผลสําเร็จในการพัฒนาตนเองย,อมต�องอาศัยความมุ,งม่ัน
ต้ังใจจริง และจัดกระบวนการปรับปรุงพัฒนาตนเองท่ีเหมาะสม โดยมุ,งไปสู,เป�าหมายของชีวิต โดย
เสนอข้ันตอนในการพัฒนาตนเองท่ีประยุกต;จากหลักการศึกษาความจริงตามหลักวิทยาศาสตร; ดังนี้ 

1. การสํารวจ-พิจารณาตนเอง 
2. การวิเคราะห;จุดเด,น-จุดบกพร,อง      
3. การกําหนดปPญหา และพฤติกรรมเป�าหมาย     
4. การรวบรวมข�อมูลพ้ืนฐาน       
5. การเลือกเทคนิควิธี และการวางแผนปรับปรุงตนเอง    
6. การทดลองปรับปรุง และการพัฒนาตนเองๆ     
7. การประเมิน และขยายผลการพัฒนาตนเอง 24      

                                                           

 23 ธงชัย  สันติวงษ;, องคHการและการบริหาร (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2549), 
177 - 178. 
 24 เรื่องเดียวกัน, 155. 
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 สุชา  ไอยราพงศ;  ได�กล,าวถึง ชีวิตเป1นสิ่งท่ีมีคุณค,า ทุกคนอยากมีชีวิตท่ีพัฒนาก�าวหน�า
กว,าเดิม การปรับปรุงตนเองหรือการพัฒนาตนเองจึงเป1นวิสัยของนักปราชญ; ผู�มีความม่ันคงแน,วแน, 
คิดแก�ไขสิ่งผิดให�ถูกต�องเหมาะสม จึงควรทราบแนวทางและรับทราบในการพัฒนาตนเอง ซ่ึงได�แบ,ง
ข้ันตอนการพัฒนาตนเองออกเป1น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะต�องพัฒนาตนเองหลักจากที่ ทําการศึกษา
วิเคราะห;ตนเองทุกแง,ทุกมุม  พบท้ังส,วนดีส,วนเสียท่ีจะต�องแก�ไขปรับปรุง ก็ควรจะได�มีความมุ,งม่ันท่ี
จะแก�ไขข�อบกพร,องเหล,านั้น เพ่ือความก�าวหน�าท้ังในด�านส,วนตัวและงานอาชีพ 
 ข้ันท่ี 2 การวางแผนพัฒนาตนเองอย,างมีระบบ หลังจากพบข�อบกพร,อง ก็มีการกําหนด
เป�าหมาย ตลอดจนวางแผนอย,างเป1นระบบว,าจะพัฒนาด�านในก,อนหลัง มีแนวทางในการพัฒนา
อย,างไร 
 ข้ันท่ี 3 ปฏิบัติตามแผนที่ได�วางไว� นําเอาแผนงานที่วางไว�ไปปฏิบัติ มีการประเมินผล
การปฏิบัติเป1นระยะๆ ได�ผลมากน�อยเพียงใดเกิดอุปสรรคอะไรบ�างท่ีต�องรีบดําเนินการแก�ไข 25 
 สุภัททา ป�ณฑะแพทย;  ได�กล,าวถึงข้ันตอนการพัฒนาตนเองไว� 4 ข้ันตอน ดังนี้ข้ันท่ี 1  
สํารวจและวิเคราะห;ตนเองข้ันท่ี 2  ทําความรู�จักตนเองข้ันท่ี 3  แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ข้ันท่ี 4  ประเมินผลพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง 26      
 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า ขั้นตอนในการพัฒนาตนเองประกอบไปด�วย       
การสํารวจ การวิเคราะห; เพื่อให�รู�จักตนเอง พิจารณาตนเอง การกําหนดปPญหาและพฤติกรรม
เป�าหมาย การกําหนดความคาดหวังใหม, การเปลี่ยนแปลงโดยตนเอง การวางแผนเพ่ือปรับปรุงตนเอง 
การเลือกเทคนิควิธีการรวบรวมข�อมูลพ้ืนฐาน การสร�างความเข�มแข็ง การทดลองปรับปรุง การประเมินผล
และการขยายผลเพ่ือพัฒนาตนเอง 
 
ผู�บริหารกับการพัฒนาตนเอง 
 ความสําคัญของการพัฒนาตนเองของผู�บริหาร     
 ความเจริญก�าวหน�าทางวิทยาการด�านต,างๆของโลกยุคโลกาภิวัตน; มีผลต,อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและระบบการศึกษา  ผู�บริหารซึ่งเป1นผู�ที่มีความสําคัญอย,างยิ่ง
ในหน,วยงานจึงจําเป1นต�องมีความรู�ความเข�าใจ และต่ืนตัวอยู,เสมอ เพ่ือให�ทันกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง

                                                           

 25 เรื่องเดียวกัน, 6. 
 26 สุภัททา  ป�ณฑะแพทย;, พฤติกรรมมนุษยHและการพัฒนาตน (กรุงเทพมหานคร: 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542), 251 – 252. 
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ในด�านต,างๆ ท่ีมีผลต,อการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา ฉะนั้นการพัฒนาตนเองของผู�บริหารจึงมี
ความสําคัญ มีนักวิชาการได�เสนอแนวคิดไว�ดังนี้       
 ธีรรัตน; กิจจารักษ; ได�ให�ความสําคัญของการพัฒนาตนเองของผู�บริหารว,า ผู�บริหาร
โรงเรียนนั้นเปรียบเสมือนผู�กําหนดทิศทางของสถาบัน เพราะผู�บริหาร คือ ผู�จัดการ ผู�สั่งการและ          
ผู�ควบคุมดูแลบุคลากร ครูอาจารย;ในโรงเรียนให�ปฏิบัติงานทุกอย,างให�เป1นไปตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการและภารกิจท้ังปวง ตลอดจนเป1นผู�ส,งเสริมสนับสนุน ติดตามและประเมินผลให�มีการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ; ระเบียบ ข�อบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องโดยถูกต�องและเหมาะสม 27  
 พิเชษฐ;  สุทธิวิรัตน;  กล,าวว,า การพัฒนาบุคลากรระดับผู�บริหารนับได�ว,า มีความจําเป1น
อย,างยิ่ง สําหรับองค;การท้ังนี้เกิดจากปPจจัยต,างๆหลายประการด�วยกัน เช,น องค;การย,อมมีการขยาย
ใหญ,โตข้ึนตลอดเวลา บุคลากรขององค;การย,อมหวังความก�าวหน�าและเตรียมตัวที่จะเป1นผู�บริหาร
ระดับสูงข้ึนทุกที และความเจริญทางด�านเทคโนโลยี เป1นต�น ย,อมเป1นแรงผลักดันให�องค;การต�องการ
คอยพัฒนาผู�บริหารทุกระดับให�พร�อมและมีสมรรถภาพในการทํางานเพ่ือความสําเร็จตามเป�าหมาย
และวัตถุประสงค;ขององค;การ 28        
 ทองฟู  ชินะโชติ  ได�เสนอแนวทางพัฒนาตนเองว,า มีการพัฒนาตนเองดังต,อไปนี้  

1. มีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาตนเองให�ทันต,อเหตุการณ;    
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย,างเป1นกันเองกับผู�อ่ืน    
3. ศึกษาหาความรู�จากเอกสารทางวิชาการต,างๆ     
4. ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ;ภายในและภายนอกประเทศ โดยอาศัยหนังสือพิมพ; 

วิทยุ โทรทัศน; และสื่อมวลชนอ่ืนๆ      
5. ติดตามความเคลื่อนไหวเก่ียวกับนโยบายและโครงการของงานท่ีอยู,ในความรับผิดชอบ

โดยตรงและท่ีเก่ียวข�อง         
6. การเข�าร,วมประชุมสัมมนา เม่ือมีโอกาส     
7. เป1นผู�นําอภิปรายและผู�บรรยายในบางโอกาส     
8. เป1นสมาชิกขององค;กรทางวิชาการหรือองค;กรอ่ืนๆ ท่ีน,าสนใจ   
9. หาโอกาสไปศึกษาและดูงานท้ังในประเทศและนอกประเทศเป1นครั้งคราว  

                                                           

 27 ธีรรัตน;  กิจจารักษ;, คุณธรรมสําหรับผู�บริหาร (เพชรบูรณ;: คณะครุศาสตร; สถาบัน
ราชภัฏเพชรบูรณ;, 2542), 45.. 
 28 พิเชษฐ;  สุทธิวิรัตน;, “ความต�องการในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ทัศนะของผู�บริหาร โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี” (วิทยานิพนธ;ปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540), 15. 
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10. เข�าศึกษาบางวิชาในสถานศึกษา      
11. คบหาสมาคมกับผู�รู�บางท,าน 29 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห,งชาติ ได�ให�แนวคิดว,า ทุกคนอาจจะเป1น
ผู�บริหารได� แต,ผู�บริหารไม,สามารถจะเป1นผู�บริหารท่ีดีได�ทุกคน เพราะคนเรามีนิสัย บุคลิกภาพ ความรู� 
ความสามารถแตกต,างกัน อย,างไรก็ตาม บุคลิกภาพ ความรู� ความสามารถเป1นเรื่องที่ปรับปรุง 
ส,งเสริม และพัฒนาได� การฝnกตนเองของผู�บริหาร อาจทําได�โดยวิธีการต,อไปนี้ 

1. พิจารณาตนเอง สํารวจจุดอ,อนและข�อบกพร,องต,างๆโดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก
ลักษณะและคุณสมบัติท่ีดีของผู�บริหารคนอ่ืน รู�จักประเมินตนเอง หรือให�ผู�อ่ืนประเมินสดับรับฟPงข�อติชม 
และข�อเสนอแนะจากผู�ร,วมงาน แล�วนําไปปฏิบัติและแก�ไขอย,างจริงจัง 

2. ศึกษาค�นคว�าหาความรู� เพิ่มเติมให�ทันเหตุการณ; โดยเฉพาะด�านการบริหารและ
จิตวิทยาสังคม 

3. เข�ารับการศึกษาอบรม ศึกษาต,อ โดยเฉพาะด�านการบริหารโรงเรียนตามโอกาสอันควร 
4. ศึกษาและสังเกตวิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานของผู�บริหารโรงเรียนท่ีดีแล�วนําไปปฏิบัติ 
5. ปรับปรุงบุคลิกภาพ และหม่ันฝnกฝนตนเองในด�านการพูด การอ,าน การเขียน การคิด 

ให�มีประสิทธิภาพ 
6. ฝnกฝนและสังเกตการณ;แล�วใช�ปฏิภาณของตนเองฝnกหัดการตัดสินใจ 
7. ฝnกฝนตนเองให�เป1นผู�มีเหตุผลในการทํางานและการตัดสินใจ 
8. ไม,กลัวคําวิพากษ;วิจารณ; รับฟPงความคิดเห็นนั้นๆหม่ันปรับปรุงและพัฒนาตนเองให�เป1น

ผู�ท่ีทันสมัยอยู,เสมอ 30  
 สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการครู ได�กําหนดแนวคิด การพัฒนาตนเองของผู�บังคับบัญชา
ท่ีก,อให�เกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงานมีดังนี้ 

1. มีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาตนเองให�ทันต,อเหตุการณ; 
2. แลกเปลี่ยนความรู�ความคิดแบบกันเอง 
3. ศึกษาหาความรู�จากเอกสารวิชาการต,างๆ 
4. ติดตามความเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวกับนโยบายและโครงการของงานท่ีอยู,ในความรับผิดชอบ

โดยตรงและท่ีเก่ียวข�อง 

                                                           

 29 ทองฟู  ชินะโชติ, การฝSกอบรมและการพัฒนาบุคลากร (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร;, 2531), 106. 
 30 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห,งชาติ, ชุดการฝSกอบรม การบริหารงาน
บุคคลสําหรับข�าราชการครู (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ;อักษรไทย, 2531), 13. 



34 
 

5. ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ;ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยอาศัย
หนังสือพิมพ; วิทยุ โทรทัศน; และสื่อมวลชนอ่ืนๆ 

6. เข�าร,วมประชุมสัมมนา 
7. เป1นผู�นําอภิปรายและการบรรยายในบางโอกาส 
8. เป1นสมาชิกองค;การทางวิชาการ หรือองค;การท่ีน,าสนใจอ่ืนๆ 
9. หาโอกาสไปศึกษาและดูงานท้ังภายในและภายนอกประเทศเป1นครั้งคราว 
10. ศึกษาเพ่ิมเติมบางวิชาในสถานศึกษา 
11. คบหาสมาคมกับผู�ท่ีมีความรู� 31 

 ตามนโยบายการพัฒนาข�าราชการครู สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการครู ได�กําหนด
แนวคิดการพัฒนาตนเองโดยมุ,งให�ข�าราชการครูสามารถพัฒนาตนเองได�โดยการคิดเอง  ลงมือปฏิบัติเอง
และแก�ไขปรับปรุงให�ดีข้ึน ท้ังนี้ข�าราชการครูทุกคน ควรจะได�รับการฝnกอบรมอย,างน�อย 1 ครั้งในรอบ 
2 ปk  
 นิรันดร;  วัชรินทร;รัตน;  ได�จําแนกวิธีการพัฒนาตนเองของผู�บริหาร ไว�ดังนี้ 

1. การสํารวจและประเมินตนเอง 
2. การศึกษาเอกสารและคู,มือการปฏิบัติงาน 
3. การเข�าร,วมเป1นสมาชิกองค;การวิชาชีพ 
4. การแสวงหาข�อมูลข,าวสารจากสื่อมวลชน 
5. การศึกษาค�นคว�าและจัดทําผลงานทางวิชาการ 
6. การศึกษาต,อ 
7. การศึกษาดูงาน 
8. การเข�ารับการฝnกอบรม 
9. การเข�าร,วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
10. การพัฒนาตนเองในลักษณะอ่ืนๆ 32 
 

                                                           

 31 สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการครู, คูQมือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล
สําหรับข�าราชการครู (กรุงเทพมหานคร: กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติสํานักงานคณะกรรมการ
ข�าราชการครู, 2547), 37. 

 32 นิรันดร; วัชรินทร;รัตน;, การศึกษาการพัฒนาตนเองของผู�บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย, 
2538), 154 – 155. 
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 วิเชียร  แก,นไร,  ได�เสนอแนวคิดวิธีการพัฒนาตนเองของผู�บริหารโรงเรียน ไว�ดังนี้ 
1. ความต้ังใจท่ีจะพัฒนาตนเองให�ทันต,อเหตุการณ; ความเคลื่อนไหวทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 
2. พิจารณาสํารวจตนเอง สํารวจจุดอ,อน และข�อบกพร,องต,างๆ แล�วนําไปปฏิบัติแก�ไข

อย,างจริงจัง  
3. ศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการต,างๆ 
4. การเข�าประชุม หรือการเข�ารับการฝnกอบรม 
5. การศึกษาต,อในบางวิชาในสถานศึกษา 
6. หาโอกาสไปศึกษาและดูงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
7. การเป1นสมาชิกองค;การทางวิชาการ หรือองค;การท่ีน,าสนใจอ่ืนๆ 
8. แลกเปลี่ยนความรู�ความคิดแบบเป1นกันเอง 
9. ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ;โดยอาศัยหนังสือพิมพ; วิทยุ โทรทัศน; และ

สื่อมวลชนต,างๆ 
10. การเพ่ิมพูนความสามารถและประสบการณ;ซ่ึงอาจทําได�โดยการหมุนเวียน เปลี่ยนงาน

การค�นคว�า ขอคําปรึกษาจากผู�ทรงคุณวุฒิ เป1นต�น 
11. การสร�างบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือสร�างความศรัทธา ซ่ึงประกอบด�วยกิริยาท,าทาง 

การฟPง การพูด การแต,งกาย การวางตน เป1นต�น 33 
 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน;  ได�กล,าวถึงการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาหาความรู�ทางวิชาการนั้น
อาจทําได� ดังนี้ 

1. สนใจเข�าฟPงการประชุมเก่ียวกับการบริหารท่ัวไปและงานด�านการบริหารโรงเรียนอยู,เสมอ 
2. อ,านหนังสือ วารสารต,างๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาการบริหารตลอดจนการแสวงหาข�อมูล 

ข,าวสารจากสื่อมวลชน หนังสือพิมพ;และหนังสืออ่ืนๆท่ีจะเป1นประโยชน;ต,อตนเองและต,อวิชาชีพ 
3. ศึกษาดูงาน และศึกษาจากงานท่ีตนกําลังปฏิบัติอยู,เป1นประจํา 
4. ศึกษาจากผู�มีประสบการณ;ผู�ทรงคุณวุฒิทางด�านการบริหารโรงเรียน 
5. ศึกษาดูงานและสังเกตวิธีการทํางาน 
6. การเข�ารับการฝnกอบรม 
7. การเข�าร,วมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

                                                           

 33 วิเชียร แก,นไร,, “การพัฒนาตนเองของผู�บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ;ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร;, 2540), 22. 
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8. การเข�าร,วมเป1นสมาชิกองค;กรวิชาชีพ 
9. การศึกษาค�นคว�าและจัดทําผลงานทางวิชาการและศึกษาต,อ 34 

 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า ผู�บริหารจะต�องพัฒนาตนเองอยู,เสมอ เพ่ือให�ทันต,อ
การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล�อม  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  เทคโนโลยี  การเปลี่ยนรูปแบบ
โครงสร�างและการบริหารงานขององค;กร  จะได�สามารถใช�ความรู�  ความชํานาญท่ีมีในการปฏิบัติงาน
ในหน�าท่ีและนํานวัตกรรมท่ีเหมาะสมมาใช�ภายในองค;กรได�อย,างมีประสิทธิภาพ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผู�บริหาร 

 
ความหมายของผู�บริหาร 
 กิติ  ตยัคคานนท;  ได�กล,าวว,า ผู�บริหาร คือ ผู�ท่ีได�รับการแต,งต้ังหรือได�รับการยกย,องข้ึน
เป1นหัวหน�าซ่ึงเป1นผู�ท่ีมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา หรือเป1นผู�ท่ีมีศิลปะท่ีสามารถ
นําคนอ่ืนได� และบุคคลเหล,านั้นเกิดความไว�วางใจและเชื่อใจ35    
 ธงชัย  สันติวงษ;  ได�กล,าวว,า ผู�บริหาร คือ บุคคลซ่ึงเป1นหัวหน�าหรือผู�นําขององค;การเป1น 
ผู�จัดระเบียบทรัพยากรต,างๆ และประสานการปฏิบัติของบุคคลฝ�ายต,างๆ เป1นผู�รับผิดชอบทําให�สําเร็จ
ตามเป�าหมายโดยอาศัยความเป1นผู�นํา36        
 ดรักเกอร; (Drucker) ได�กล,าวว,า ผู�บริหาร คือ ผู�ซ่ึงทําหน�าท่ีรับผิดชอบการทํางานของ
ผู�อ่ืนให�สําเร็จลุล,วงไปตามเป�าหมายได�เรียบร�อย37      
 Barnard ได�กล,าวว,า ผู�บริหาร คือ ผู�ท่ีทําหน�าท่ีรักษาองค;การให�สามารถดํารงอยู,ในสังคม
ได�อย,างม่ันคงและพัฒนาองค;การให�เจริญก�าวหน�ายิ่งข้ึนไป38      

                                                           

 34 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน;, รายงานการวิจัยการศึกษาความต�องการจําเป[นในการพัฒนา
ผู�บริหารโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ;จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย, 2532), 45 - 46. 
 35 กิติ  ตยัคคานนท;, เทคนิคการสร�างภาวะผู�นํา (กรุงเทพมหานคร: เชษฐ;การพิมพ;, 2536), 
21. 

 36 ธงชัย  สันติวงษ;, องคHการและการบริหาร: การศึกษาการจัดการแผนใหมQ – Organization 
and management (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช, 2537), 13. 
 37 Drucker  Peter  F., The  Practice  of  Management (New  York: Harper & 
Row, Publishers, 1954), 2. 
 38 Cheser I. Barnard, Organization  and  Management (Massachusetts: 
Massachusetts  University  Press., 1968), 245. 
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 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า ผู�บริหาร คือ บุคคลท่ีดํารงตําแน,งหัวหน�าหรือ
ผู�นําองค;กรในการจัดระเบียบต,างๆ ใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู,ให�สําเร็จตามเป�าหมายท่ีได�วางไว� และพัฒนา
องค;กรให�เจริญก�าวหน�าต,อไป 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคHของผู�บริหาร 
 บุญมา  กัมปนาทพงษ;  ได�กล,าวถึงคุณลักษณะของผู�บริหารว,า หมายถึง ศักยภาพทาง
ความรู�หรือทักษะท่ีช,วยให�ผู�บริหารปฏิบัติงานให�สําเร็จ39     
 Shane and Yarch ได�สรุปคุณลักษณะท่ีดีและเป1นคุณสมบัติท่ีพึงประสงค;ของผู�บริหารไว� 
13 ประการ ดังนี้           

1. เป1นคนหนักแน,นและมีวิจารณญาณ      
2. มีความมานะ อดทน และต้ังใจจริงในการทํางาน    
3. เชื่อม่ันในตนเอง        
4. ทําตัวให�เป1นท่ีน,านับถือ       
5. มีใจกว�าง         
6. ให�ผู�ร,วมงานได�ปฏิบัติงานของเขาอย,างเต็มท่ี     
7. ทันต,อเหตุการณ;เสมอ       
8. ทํางานอย,างประสิทธิภาพ       
9. มีปPญญา         
10. มีมนุษยสัมพันธ;        
11. มีอารมณ;ม่ันคง       
12. เป1นคนมีระเบียบวินัย       
13. เป1นนักพัฒนา40 

 วีระ  ประเสริฐศิลป�  ได�เสนอ แนวคิดของโรเจอร; เบริคแมน ว,า คุณลักษณะผู�บริหารท่ี  
พึงประสงค; ต�องมีคุณลักษณะดังนี้  
 

                                                           

 39 บุญมา  กัมปนาทพงษ;, “การศึกษาคุณลักษณะผู�บริหารโรงเรียนมัธยมของรัฐ” 
(วิทยานิพนธ;ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2532), 13. 
 40 H.G.  Shane, and W.A. Yarch, Creative school Administration (Now York: 
Henry holt company, 1957), 517 – 519.  



38 
 

        
1. มีพลังล�นเหลือ เป1นคนท่ีมีไฟแรง แคล,วคล,อง ว,องไว กระตือรือร�น ไม,ยอมนิ่งเฉย 
2. มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความมุ,งม่ัน ขยันขันแข็ง ไม,เบ่ือหน,าย ท�อแท� ต,อการทํางาน

หรือปPญหาได�ง,ายๆ          
3. แบ,งงานให�คนอ่ืนทํา ถือว,าความสําเร็จในการบริหารองค;การ อยู,ท่ีความร,วมมือของ

บุคลากรทุกตนในองค;การ จึงต�องรู�จักเลือกใช�คนให�ทํางานตามความรู�ความสามารถ และดึงศักยภาพ
ของคนมาใช�ประโยชน;ให�มากท่ีสุด         

4. รู�ใจเพ่ือร,วมงาน จะเป1นประโยชน;ต,อการทํางานร,วมกัน ช,วยให�เกิดความร,วมมือในการ
ทํางานและความรักใคร,กลมเกลียวในหมู,คณะ       

5. ต�องแข,งขันท�าทาย ทําให�เกิดความอยากทํางานมากขึ้น เป1นคนชอบทํางานแบบ
หนักเบาเอาสู� ไม,ท�อถอย โดยไม,เลือกว,าเป1นงานยากหรือง,าย      

6. ชอบอิสระเป1นตัวของตัวเอง ไม,ต�องให�ใครมาออกคําสั่ง หรือคอยควบคุมเป1นคนที่มี
ความรับผิดชอบในงานท่ีทํา มุ,งม่ันท่ีจะทํางานให�สําเร็จตามเป�าหมาย     

7. รู�จักสร�างโอกาส ไม,ปล,อยไปตามดวงหรือพรหมลิขิต รู�จักสร�างชื่อเสียงและเครดิตให�
เป1นท่ียอมรับของคนอ่ืนๆ ไม,สร�างความสําเร็จโดยเหยียบบ,าคนอ่ืน     

8. มีแรงจูงใจ มุ,งความสําเร็จของงานเพ่ือความภาคภูมิใจ มากกว,ามุ,งหวังลาภยศ ตําแหน,ง 
เงินทอง           

9. รู�อะไรล,วงหน�า มีความสามารถในการคาดการณ;ต,างๆ ล,วงหน�าได�แม,นยําพอสมควร 
เพราะมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องของงานเป1นอย,างดี      

10. รู�อะไรล,วงหน�า มีความสามารถในการคาดการณ;ต,างๆ ล,วงหน�าได�แม,นยําพอสมควร 
เพราะมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องของงานเป1นอย,างดี     

11. ปรารถนาอยากทํางาน เป1นคนรักงาน อยากทํางานให�ประสบความสําเร็จเห็นว,างาน
คือ ชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข41        
 สัมฤทธิ์  ยศสมศักด์ิ  ได�กล,าวเอาไว�ว,า คุณลักษณะของผู�บริหารในการบริหารงานองค;การ 
ควรมีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้          

1. มีความรู�ความสามารถในงานนั้น (Knowledge of the work) เช,น มีความรู�ในเรื่อง
การทํางานนั้น หรือมีความรู�ทางวิชาการเกี่ยวกับงาน สามารถถ,ายทอดหรือส,งเสริมให�บุคลากร   
มีความเข�าใจ สามารถพัฒนาทักษะท่ีมีอยู,ให�เพ่ิมพูน ไม,ว,าจะเป1นการอบรม การสัมมนา และการประชุม

                                                           

 41 วีระ ประเสริฐศิลป�, ผู�บริหารสถานศึกษามืออาชีพ: เอกสารสาระการเรียนรู�ชุดวิชา  
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546), 1. 
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เชิงปฏิบัติการต,างๆ ตามความต�องการของหน,วยงานนั้นๆ ยังรวมถึงข,าวสารข�อมูลในด�านสารสนเทศ 
เป1นต�น          

2. มีความรับผิดชอบต,อหน�าที่ มีความสามารถในการประสานงานกับองค;กรอ่ืน มี
มนุษยสัมพันธ;ท่ีดี และรอบรู�หลักระเบียบนโยบาย ข�อบังคับ ขององค;กรได�เป1นอย,างดี   

3. มีภาวะความเป1นผู�นํา มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องบุคคลเป1นอย,างดี ผู�บริหารสามารถ
เผชิญกับสถานการณ;ต,างๆได�ดียิ่งข้ึน        

4. มีการบริหารจัดการวางแผน  สําหรับผู�บริหารในด�านการใช�กําลังคนนับว,าเป1นงาน
สําคัญอย,างยิ่ง และรวมท้ังแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาองค;การ     

5. มีทักษะความชํานาญในการอบรมพัฒนาบุคลากร เนื่องจากผู�บริหารมีหน�าท่ีอํานวยงาน
และจัดสรรความรับผิดชอบงานภายในองค;การ จําเป1นต�องมีความรอบรู� งานด�านการพัฒนาบุคลากร
ให�บรรลุเป�าหมายขององค;กรด�วย         

6. เป1นนักพัฒนานักบริหาร (Executive development) นั่นก็คือ เป1นผู�มีอํานาจชี้ขาด 
เรื่องนโยบายสําคัญๆ ท้ังท่ีเป1นปPญหาด�านนโยบาย และปPญหาแนวทางการปฏิบัติ อาจจะต�องมีภาวะ
ผู�นําท่ีมีอํานาจและเข�มแข็ง ตัดสินชี้ขาดในอํานาจหน�าท่ีให�เป1นไปตามนโยบายของการวินิจฉัยสั่งการ
นั้นๆ เป1นตัวอย,างสําหรับผู�บริหารระดับรองลงมา42     
 อรุณ  รักธรรม ได�ให�แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผู�บริหารท่ีดี ไว�ดังนี้   

1. มีความรู� (Knowledge)  เป1นสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะเป1นเครื่องมือสําหรับรักษาสถานการณ;
ต,างๆได�เป1นอย,างดี การเป1นผู�รอบรู� ยิ่งรอบรู�มากเท,าใดฐานะความเป1นผู�นําก็ยิ่งม่ันคงมากข้ึนเท,านั้น 

2. มีความคิดริเริ่ม (Initiative) เป1นความต�องการท่ีจะปฏิบัติต,อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม,ต�องมีคําสั่ง 
คิดริเริ่มปรับปรุงให�ดีข้ึน         

3. มีความกล�าหาญ (Courage) เป1นลักษณะที่ไม,กลัวอันตราย ความลําบากหรือความ
เจ็บปวดใดๆ สามารถผจญต,างงานต,างๆให�สําเร็จลุล,วงได�ทุกอย,าง มีความม่ันคงในความคิดของตน 

4. มีความเด็ดขาด (Decisiveness) คือ สามารถตัดสินใจ ตกลงในทันทีกับเวลาท่ีต�องการ 
เม่ือตกลงแล�วสั่งอย,างเด็ดขาด สั้น และชัดเจน      

5. มีความแนบเนียน (Tact) คือ ความสามารถท่ีจะติดต,อเก่ียวข�อง หรือสัมพันธ;กับผู�อ่ืน
ด�วยวาจาท่ีเหมาะสม โดยไม,ทําให�ผู�อื่นเกิดความกระด�างกระเดื่อง ไม,พอใจ โดยไม,ต�องศึกษาถึง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และมารยาทในการเข�าสังคม จนถึงวัฒนธรรมของผู�อ่ืนท่ีจะติดต,อด�วย  

                                                           

42 สัมฤทธิ์ ยศสมศักด์ิ, การบริหารทรัพยากรมนุษยH (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ; เอ็ม.ที.เพรส., 
2549), 219. 
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6. มีความยุติธรรม (Justice) คือ การปฏิบัติตนให�ถูกต�องตามความยุติธรรมและศีลธรรม 
วางตนเป1นกลางไม,เอนเอียงในการท่ีจะก,อให�เกิดประโยชน;หรือเป1นไทยต,อผู�ใดผู�หนึ่ง   

7. มีท,าทาง (Bearing) เป1นการแสดงออกซ่ึงรูปร,าง ลักษณะของร,างกายท่ีต�องประสงค;        
มีกิริยาอาการ และเครื่องแต,งกายท่ีถูกต�องเหมาะสม       

8. มีความอดทน (Endurance) คือ ความสามารถของร,างกาย ความคิด และจิตใจท่ีจะ
ทนต,อการปฏิบัติกิจการ หรือหน�าท่ี หรือกิจการท่ีต�องปฏิบัติอยู,เสมอ     

9. มีความกระตือรือร�น (Enthusiasm)  คือ การมีจิตใจจดจ,อท่ีดีต,องาน และมีความเอาใจใส,
ต,อหน�าท่ี หรือกิจการท่ีจะต�องปฏิบัติอยู,เสมอ       

10. มีความไม,เห็นแก,ตัว (Unselfishness) คือ การขจัดเสียซ่ึงความสุข หรือผลประโยชน;
ส,วนตัว คนท่ีไม,เห็นแก,ตัวย,อมเป1นคนซ่ือสัตย;สุจริต ตรงไปตรงมา และไม,ทําลายผู�อ่ืน   

11. มีความต่ืนตัว (Alertness) คือ มีความระมัดระวัง ความสุขุมรอบคอบ ไม,ยืดยาด 
ทําอะไรทําทันทีทันควัน และมีความว,องไวปราดเปรียวอยู,เสมอ     

12. มีดุลยพินิจ (Judgment) คือ อํานาจแห,งความคิดท่ีจะพิจารณาสิ่งต,างๆ อย,างถูกต�อง 
โดยชั่งน้ําหนักเหตุผลนั้น แล�วสรุปเป1นข�อตกลงความเห็น หรือข�อตกลงใจอันเฉียบแหลมได�  

13. มีความสงบเสง่ียม (Humility)  คือความไม,หยิ่งยโส ไม,จองหอง และไม,มีความภูมิใจ
ในสิ่งท่ีไร�เหตุผล           

14. มีความเห็นอกเห็นใจ (Harmony) คือ ต�องประกอบด�วยความเมตตาปราณี ความกรุณา 
ความสงสาร และความเห็นใจผู�อ่ืน ในลักษณะท่ีไม,เสียผลประโยชน;ของส,วนรวม   

15. มีความจงรักภักดี (Loyalty) คือ สภาพ หรือ คุณสมบัติประจําตัวของการเป1นบุคคล 
ท่ีมีความซ่ือสัตย;สุจริต และซ่ือตรงต,อผู�อ่ืน ต,อหน�าท่ีและต,อรัฐ     

16. มีสังคมท่ีดี (Sociability) การมีบุคลิกภาพท่ีจะเข�าสังคมได�อย,างถูกต�องสามารถปรับตัว
ให�เข�ากับสมาคมเพ่ือมนุษย;ด�วยกันอย,างถูกต�องแนบเนียน     

17. มีการบังคับตนเอง (Self-control) คือ การบังคับจิตใจโดยผ,านทางอารมณ; ซ่ึงรับมา
จากประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได�แก, รูป รส กลิ่นเสียง สัมผัส เพ่ือมิให�แสดงออกซ่ึงกิริยาต,างๆ ท่ีไม,เหมาะสม
แก,ผู�อ่ืนได�43 

 
 

                                                           

43 อรุณ รักธรรม, หลักมนุษยสัมพันธHกับการบริหาร, พิมพ;ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ;ไทยวัฒนาพานิช, 2545), 199 – 202. 
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 ธนวัฒน;  ทรัพย;ไพบูลย;  ได�นําเอาวิถีแห,งชีวิต เคล็ดลับ การปรับกลยุทธ;บริหาร และ
วิสัยทัศน;ของประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ; ซ่ึงในบรรดานักธุรกิจ นักบริหาร และนักลงทุน 
ผู�ประสบความสําเร็จท้ังหลาย คุณธนินท; เจียรวนนท; เป1นผู�หนึ่งท่ียืนอยู,แถวหน�า และนําหลักการเป1น
ผู�บริหารท่ีประสบความสําเร็จนั้นมา ได�กล,าวถึงคุณลักษณะของผู�บริหารท่ีโดดเด,นไว� 10 ประการ 
ดังต,อไปนี้            

1. ต�องมีความใฝ�รู�กระตือรือร�น ใฝ�หาวิทยาการความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี รวมท้ังต�อง
เรียนรู�สิ่งรอบตัว ท่ีสําคัญก็คือ ต�องรอบรู�ในกิจการบริษัท รอบรู�ในธุรกิจและเข�าใจคู,แข,งขัน โดยสรุป
คือ ต�องมีความเฉลียวฉลาดในข้ันพ้ืนฐาน ด�วยการสั่งสมความรู� บทเรียนและประสบการณ;  

2. ต�องลงมือกระทํา เพราะความคิดใดๆ ถ�าไม,ลงมือปฏิบัติหรือลงมือกระทําแล�วก็ไร�ประโยชน; 
แม�มีความคิดดีเพียงใด เพราะถ�าไม,ได�ทําก็เหมือนไม,มีความคิดนั้น และไม,ว,าจะกระทําสิ่งใดๆ ต�อง
มีความขยันอดทน มีศักยภาพสูงท่ีฟPนฝ�าอุปสรรค      

3. ต�องมีความมุ,งหวังอันสูง มีความปรารถนาอย,างแรงกล�าในอันท่ีจะไขว,คว�าความสําเร็จ 
4. ต�องมีจิตใจหนักแน,นม่ันคงไม,โลเล มีความสุขุมรอบคอบ มีเหตุผล มีความฉับไวในการ

ตัดสินใจ มีความเชื่อม่ันในตนเอง และเชื่อม่ันในความสามารถของผู�อ่ืน ไม,ว,าดําเนินกิจการใดๆ ต�องหา
ข�อมูลก,อนเสมอ รวมท้ังเป1นคนกล�าได�กล�าเสีย       

5. ต�องทีอัจฉริยภาพแห,งผู�นํา เป1นผู�นําท่ีมีบารมีสูง มีความสามารถในการดึงคนดีเข�ามา 
ร,วมงานได�มาก สามารถสร�างทีมงานท่ีแข็งแกร,ง และสามารถร,วมงานกับผู�อ่ืนได�เป1นอย,างดี มีความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย;และจงรักภักดีต,อองค;การยาวนาน มีความสามารถในการเรียนรู�คนและ
การใช�คน            

6. ต�องมีนโยบาย เป�าหมาย โครงการ แผนงานและระบบท่ีดีเยี่ยมทุกข้ันตอน และสามารถ
นําไปปฏิบัติได�ประสบผลสําเร็จ         

7. ต�องมีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณ ไหวพริบดี สามารถมองปPญหาต,างๆอย,างถูกต�อง 
สามารถจับกระแสของการเปลี่ยนแปลงได�ดี ไม,ว,าจะเป1นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือหรือสังคมก็ตาม        

8. ต�องมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค;อยู,ตลอดเวลา มีจินตนาการอันบรรเจิด มีโลกทัศน; 
ก�าวหน�าทันสมัย มีวิสัยทัศน;หรือมีสายตายาวไกลหรือมองการณ;ไกล และสามารถมองอนาคตข�างหน�า
ได�อย,างถูกต�องแม,นยํา รวมท้ังความสามารถในการสร�างภาพลักษณ;ที่ดีทั้งภาพลักษณ;ขององค;การ
และภาพลักษณ;ของผู�บริหาร         

9. ต�องมีความซ่ือสัตย;สุจริต มีคุณธรรมสูง เป1นผู�เสียสละต,อส,วนรวม ไม,เห็นแก,ประโยชน;
ส,วนตนจนเกินเหตุ มีความจริงใจต,อเพ่ือนร,วมงานและลูกค�า และเป1นผู�มีความกตัญ�ูรู�คุณ  
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10. ต�องมีความสามารถในการกําหนดกลยุทธ; และมีความสามารถใช�ยุทธวิธีในการจัดการ
บริหารอย,างพลิกแพลง ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ;ได�เหมาะสมกับสภาวการณ;และ
สิ่งแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู,ตลอดเวลา44       
  
ความหมายของผู�บริหารสถานศึกษา       
 ในปPจจุบันเป1นท่ียอมรับกันว,า ผู�บริหารสถานศึกษามีความสําคัญอย,างยิ่งท่ีจะต�องเป1นผู�มี
บทบาทสําคัญต,อความสําเร็จในการจัดการศึกษา เพราะผู�บริหารสถานศึกษาจะเป1นผู�ถ,ายทอดนโยบาย
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติไปสู,การปฏิบัติ และเป1นกลไกสําคัญท่ีจะผลักดันให�การจัดการศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค; ตามบทบาทของผู�บริหารสถานศึกษา      
 รุ,ง  แก�วแดง  ผู�บริหารสถานศึกษาคือ ผู�ท่ีมีบทบาทสําคัญ ในการปฏิรูปการศึกษาระดับ
สถานศึกษา เป1นผู�ท่ีให�ความเอาใจใส,ต,องานวิชาการ ทุ,มเทให�กับงานพัฒนาการสอน มีคุณธรรม และ
มีภาวะผู�นํา จะเป1นปPจจัยสําคัญท่ีส,งผลต,อความสําเร็จของสถานศึกษา45   
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�ให�ความหมายของผู�บริหารสถานศึกษา
และผู�บริหารการศึกษาไว�ดังนี้        
 ผู�บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหน,งผู�บริหารสถานศึกษาภายใน
เขตพื้นที่การศึกษานี้ และสถานศึกษาอันที่จัดศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ตํ่ากว,า
ปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน        
 ผู�บริหารการศึกษา หมายถึง บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหน,งผู�บริหารนอกสถานศึกษาใน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา46         
 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า ผู�บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลท่ีมีหน�าท่ีเป1น
ผู�นําในด�านต,างๆเพ่ือส,งเสริมการพัฒนาและความเจริญก�าวหน�าของสถานศึกษานั้นๆ 
 
 

                                                           

 44 ธนวัฒน;  ทรัพย;ไพบูลย;, ธนินทH  เจียรวนนทH : ผู�เกรียงไกรในยุทธจักรนักธุรกิจโลก 
(กรุงเทพมหานคร: ดับเบ้ิลนายน; พริ้นต้ิง, 2542), 278 – 280. 

 45 รุ,ง  แก�วแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย (พิมพ;ครั้งท่ี 2, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ;มติชน
, 2541), 5 – 6. 

 46 สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห,งชาติ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห,งชาติ, 2546), 4 – 5. 



43 
 

คุณลักษณะของผู�บริหารสถานศึกษา      
 คุณลักษณะของผู�บริหารสถานศึกษามีนักการศึกษาหลายท,าน ได�กล,าวถึงความหมายของ
คุณลักษณะผู�บริหารสถานศึกษาไว�ดังนี้       
 พนัส  หันนาคินทร;  ได�กล,าวถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของผู�บริหารการศึกษา และได�จําแนก
คุณลักษณะของผู�บริหารการศึกษา ซ่ึงสอดคล�องกับ สุวรรณ หม่ืนตาบุตร ไว� 2 ประการคือ 

1. คุณลักษณะส,วนตัว ประกอบด�วย ความมีสุขภาพดี ความเฉลียวฉลาด ความประพฤติดี 
อารมณ;ม่ันคง มีความสามารถในการแสดงซ่ึงความคิด ความไม,เห็นแก,ตัว ความรู�จักเกรงใจผู�อ่ืน การมี
ไหวพริบปฏิภาณดี เป1นต�น         

2. คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบด�วย      
2.1 ความรู�ทางวิชาการ ได�แก, ความรู�ท่ัวไปและความรู�ทางวิชาชีพ  
2.2 ระดับความรู� หมายถึง ระดับการศึกษาที่ได�จากการศึกษาเล,าเรียนซ่ึงควรตํ่า

กว,าระดับปริญญาตรี ระดับการศึกษานี้เป1นเครื่องแสดงถึงความสามารถทางสติปPญญา ความรู�ท่ีนําไป
ประกอบการงานได�พอควร       

2.3 ประสบการณ; ผู�บริหารท่ีดีส,วนใหญ,มีประสบการณ;การทํางาน หรือผ,านงานต,างๆ
มาแล�ว ประสบการณ;ท่ีจะช,วยให�เข�าใจปPญหาและสภาพการณ; ตามความเป1นจริงท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะช,วยให�
มีความม่ันใจและตัดสินใจดีข้ึน         

2.4 การฝnกอบรมระหว,างประจํากร ผู�บริหารต�องหมั่นติดตามความเคลื่อนไหว
ทางการศึกษา เนื่องจากวิชาการและเทคนิคในการทํางานเปลี่ยนแปลงและก�าวหน�าอยู,เสมอ กิจกรรม
ท่ีผู�บริหารควรปฏิบัติได�แก, การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การเขียนบทความ การอ,านหนังสือ
เก่ียวกับวิชาการและวิชาชีพ การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว,างผู�บริหารกับผู�ร,วมงาน47 
 วิจิตร  วรุตบางกูร  ได�กล,าวถึง คุณลักษณะของผู�บริหารโรงเรียนท่ีดี คือ  

1. ความเป1นผู�นํา คือ มีความอดทน สามารถตัดสินใจได�ดี มีความสามารถจูงใจคน มีความ
รับผิดชอบ ฉลาด ขยันขันแข็ง เสียสละ และเป1นประชาธิปไตย     

2. มีความรู� และประสบการณ;ในธรรมชาติของงานวิชาการทางการศึกษา เหตุการณ;
ปPจจุบัน และวิชาการบริหาร         

3. มีมนุษยสัมพันธ; มีความยิ้มแย�มแจ,มใส เสมอต�นเสมอปลาย รับฟPงความคิดเห็นของคนอ่ืน 
มีความยืดหยุ,นเป�ดเผย และเป1นกันเอง        

4. มีคุณธรรมสูง มีความยุติธรรม ซ่ือสัตย;สุจริต มีความจงรักภักดีและมีศีลธรรม  

                                                           

 47 พนัส  หันนาคินทร;, หลักการบริหารโรงเรียน (พิมพ;ครั้งท่ี 2, กรุงเทพมหานคร: ไทย
วัฒนาพานิช, 2530), 63 – 67. 
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5. มีสุขภาพดี ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต48      
 ธีระ  รุญเจริญ ได�ให�ความเห็นใจเรื่องของคุณลักษณะผู�บริหารการศึกษามืออาชีพไว�ว,า 
ควรมี 6 ประการ สรุปได�ดังนี้         

1. มีพ้ืนฐานเดิมเป1นทุน นั่นคือ มีความเป1นผู�นําตามธรรมชาติเดิมเป1นทุน เช,น  
1.1 ความถนัด (Aptitude) ในการเป1นผู�นํา     
1.2 ลักษณะนิสัยในการร,วมกิจกรรมกับผู�อ่ืน เช,น เข�าใจธรรมชาติมนุษย; ชอบการทํางาน

ร,วมกับผู�อ่ืน          
2. มีการศึกษา นักบริหารควรได�รับการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบริหารการศึกษา

เป1นอย,างตํ่า โดยหลักสูตรจะครอบคลุมเนื้อหาสาระดังนี้      
2.1 การบริหารและการจัดการศึกษา       
2.2 จิตวิทยาการทํางานร,วมกับผู�อ่ืน      
2.3 พ้ืนฐานการศึกษาค�นคว�าวิจัย       
2.4 บริบททางการบริหารการศึกษา       

3. มีบุคลิกภาพน,าเชื่อถือ นั่นคือ       
3.1 มีน้ําเสียงการพูดน,าฟPง เข�าใจง,าย       
3.2 มีอารมณ;ม่ันคง (EQ-Emotional Quotient)     
3.3 มีความเข�มแข็ง และอดทน       
3.4 มีปฏิกิริยามารยาทเป1นท่ียอมรับทางสังคม      
3.5 การแต,งกายสอดคล�องกับกาลเทศะ      

4. มีคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องดังต,อไปนี้      
4.1 มีวิสัยทัศน;ก�าวหน�าทันการเปลี่ยนแปลง      
4.2 ยึดระบบคุณธรรมเป1นท่ีตั้ง นั่นคือ มีความโปร,งใส มีความยุติธรรม   
4.3 ซ่ือสัตย; ไม,คอรัปชั่น        
4.4 อดกลั้น         
4.5 รับท้ังผิดและชอบ        
4.6 เสียสละ         
4.7 เป1นคนดีของสังคม  
       

                                                           

48 วิจิตร  วรุตบางกูร  และสุพิชญา   ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา
เบ้ืองต�น (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2532), 74 – 76. 
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5. มีความสามารถ ความชํานาญ ในเรื่องต,อไปนี้      
5.1 การบริหารจัดการศึกษาตามหลักวิชา      
5.2 การนําองค;กรไปสู,เป�าหมาย ยึดการบริหาร โดยองค;คณะบุคคล การมีส,วนร,วม 
5.3 ส,งเสริมการทํางานเป1นทีม      
5.4 ปรับเปลี่ยนเทคนิค เพ่ือให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลง 

 6.  มีความรู�สึกและรู�ชอบ ในเรื่องต,อไปนี้       
6.1 การบริหารจัดการ        
6.2 การจัดการศึกษา       
6.3 ระเบียบกฎหมาย       
6.4 บริบททางสังคม         
6.5 การวิจัย49        

 อนุกรรมการข�าราชการครูวิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  ได�สรุปว,า 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค;ของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีเป1นนักบริหารการศึกษามืออาชีพและจะต�องมี
คุณลักษณะและบุคลิกภาพ 

1. คุณลักษณะในฐานะนักการศึกษา (Educator)       
1.1 เข�าร,วมส,งเสริมและสนับสนุนความก�าวหน�าทางวิชาชีพ    
1.2 มีทักษะการบริหารงานตามภาระหน�าท่ีของผู�บริหารสถานศึกษาได�เป1นอย,างดี  
1.3 มีวิสัยทัศน;กว�างไกล วิเคราะห;สถานการณ;ปPจจุบัน     
1.4 เป1นผู�มีความรู�เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งในการปฏิบัติงาน   
1.5 มีความรู�ความเข�าใจในหลักการ กระบวนการและเทคนิคทางการบริหาร  

2. คุณลักษณะในฐานะนักจัดการ (Manager)      
2.1 มีทักษะในการประสานงานและสื่อความหมาย     
2.2 มีเทคนิคในการจัดระบบและการมอบหมายงานท่ีเหมาะสม    
2.3 เป1นผู�ท่ีมีความสัมพันธ;ท่ีดีกับชุมชน      
2.4 มีทักษะในการบริการทรัพยากร       
2.5 สามารถนํานโยบายสู,การปฏิบัติ       
2.6 มีทักษะในการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงาน  
2.7 เป1นนักวางแผนเพ่ือการพัฒนา       

                                                           

 49 ธีระ  รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา (ขอนแก,น: คณะศึกษาศาสตร;
มหาวิทยาลัยขอนแก,น, 2545), 13 – 14. 



46 
 

2.8 เข�าใจความสัมพันธ;ของระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมท่ีมีผลต,อการจัด
การศึกษา             

2.9 นําข�อมูล สารสนเทศมาใช�ในการบริหาร      
3. คุณลักษณะในฐานะนักพัฒนา (Developer)      

3.1 ส,งเสริมและสนับสนุนความคิดสร�างสรรค;ของผู�บริหาร    
3.2 มีทักษะในการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช�ในการบริหารและการสอน   
3.3 เป1นวิจัยและพัฒนา        
3.4 ส,งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนําผลการวิจัยมาใช�ในการบริหาร   
3.5 เป1นผู�ท่ีมีการพัฒนาตนเอง เพ่ือนร,วมงานและองค;การ   

4. ความเป1นผู�ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics)      
4.1 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ;      
4.2 มีความกระตือรือร�นในการปฏิบัติงาน      
4.3 พัฒนาตนเองให�มีคุณค,าและเป1นแบบอย,างท่ีดีในสังคม   

5. คุณลักษณะความเป1นผู�นํา (Leadership)       
5.1 มีทักษะในการบริหารเป1นทีม       
5.2 มีทักษะในการตัดสินใจสั่งการและแก�ปPญหา     
5.3 มีความจริงใจและเป1นท่ีปรึกษาท่ีดีต,อผู�ร,วมงาน    
5.4 สร�างบรรยากาศในการทํางานท่ีดี       
5.5 เป1นนักประชาสัมพันธ;ท่ีดี        
5.6 มีจิตวิทยาในการบริหารเพ่ือสร�างขวัญและกําลังใจ     
5.7 เป1นผู�ส,งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท�องถ่ิ    
5.8 ส,งเสริมการอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล�อม  

 6.  บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับตําแหน,งหน�าท่ี (Personality)    
6.1 มีสุขภาพร,างการและจิตใจท่ีดี       
6.2 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับบทบาทของผู�บริหารสถานศึกษา    
6.3 มีทักษะการฟPงและการพูดแบบนักวิชาการ 
6.4 มีทักษะในการบริหารความเครียด      
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6.5 พัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิต50     
 เลขา  ป�ยะอัจฉริยะ ได�กล,าวถึงคุณลักษณะของผู�บริหารสถานศึกษาในอนาคตสรุปได�ดังนี้ 

1. มีความรู�ความสามารถทางวิชาการ เป1นนักวิชาการแบบมือชีพ ใฝ�รู�และพัฒนางานด�าน
วิชาการ             

2. มีคุณสมบัติด�านสังคมดี มีความสัมพันธ;ท่ีดีต,อชุมชน ให�บริการชุมชนและสังคม  
3. มีคุณสมบัติส,วนตัวดี เป1นผู�มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดม่ันในหลักศาสนา ประพฤติตน

เป1นแบบอย,างท่ีดีตามวัฒนธรรมไทย มีอารมณ;ขัน มีมนุษยสัมพันธ;ดี ปฏิบัติตนให�เป1นท่ีเชื่อถือและ
ศรัทธา            

4. มีคุณสมบัติด�านการบริหารท่ีดี มีวิสัยทัศน;กว�างไกล เป1นนักประชาธิปไตย เป1นผู�นําด�าน
การปฏิบัติและรับฟPงความคิดเห็นของผู�อ่ืน เป1นนักฟPงท่ีดี มองภาพรวมออก เป1นนักวางแผน และ
ปฏิบัติงานอย,างเป1นระบบ โปร,งใส มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาได�
อย,างมีประสิทธิภาพ และส,งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาในด�านการพัฒนาอาชีพ51  
 จากการศึกษาของคณะผู�เชี่ยวชาญด�านการฝnกอบรมและพัฒนาผู�บริหารการศึกษาแห,ง
รัฐทัสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย ร,วมกับสถาบันพัฒนาผู�บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพงประสงค;ของผู�บริหารการศึกษา (Leader Characteristics) ปรากฏ         
ผลการศึกษาว,า ผู�บริหารการศึกษาควรมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 5 ประการ ดังนี้   

1. ความสามารถเฉพาะตัวในเชิงบริหาร (Professional effectiveness)    
2. ความสามารถท่ีจะร,วมงานกับผู�อ่ืน (Interpersonal relation)    
3. ความสามารถในด�านการบริหารการศึกษา (Educational Leadership)    
4. ความสามารถในการวางแผนการทํางาน (Planning and accountability)  
5. ความสามารถในการทํางานร,วมกับชุมชน (Community Leadership)  

                                                           

 50 สุวรรณ หมื่นตาบุตร, “การพัฒนาหลักสูตรฝnกอบรมผู�บริหารสถานศึกษาระดับสูง 
โรงเรียนประถมศึกษา ศูนย;ฝnกอบรมประจําเขตการศึกษา 8” (วิทยานิพนธ;ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2540), 64 – 66. 
 51 เลขา ป�ยะอัจฉริยะ, “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู�” (เอกสารประกอบคําบรรยาย เรื่อง 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู� ณ ห�องประชุมนานาชาติ 1 คณะครุศาสตร; จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย, 
25 พฤศจิกายน, 2542), 15. 
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6. ความสามารถในฐานะผู�นําด�านศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม (Religious, Cultural 
and Ethical Leadership)52        
 สมชาย  เทพแสง  ได�ให�ความหมายไว�ว,า ผู�นําคุณภาพ (Quality Leadership) ในยุค
ปฏิรูปการศึกษานั้นผู�นํานับว,ามีความสําคัญท่ีนําพาองค;กรไปสู,เป�าหมาย โดยเฉพาะอย,างยิ่งคุณภาพ
การศึกษา ฉะนั้น ผู�บริหารการศึกษายุคใหม,ท่ีเน�นการปฏิรูป จึงต�องเป1นผู�นําคุณภาพ ซ่ึงลักษณะของ
ผู�นําคุณภาพมีดังต,อไปนี้          

1. ใช�หลักการกระจายอํานาจและการมีส,วนร,วม นั่นก็คือ ผู�นําคุณภาพ ต�องรู�จัก “ทํางาน
เป1นทีม” เน�นความสามัคคี ผู�นําจึงสมควรส,งเสริมให�บุคลากรทํางานเป1นทีม    

2. เป1นผู�มีความสัมพันธ;กับบุคลาการ ท้ังภายในและนอกองค;กรสร�างความสัมพันธ;อย,าง
ใกล�ชิดกับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค;กร ช,วยสร�างสัมพันธภาพท่ีดีต,อหน,วยงานเป1นผล
ทางด�านจิตวิทยา ทําให�ทุกคนเกิดการยอมรับ ศรัทธา โดยการใช�เทคนิคแบบ MBWA (Managing by 
Wandering Around) นับว,าเป1นเครื่องมือท่ีสามารถนําไปใช�ได�เป1นอย,างดี    

3. มีความมุ,งม่ันในการทํางาน ผู�นําคุณภาพจึงต�องมีความมุ,งม่ันในการทํางานและต�องต้ัง
ความหวังไว�สูง (High Expectation) เพื่อให�เกิดผลงานที่ดีที่สุด ซึ่งจะประกอบด�วยความวิริยะ
อุตสาหะ เพราะในการทํางานย,อมมีอุปสรรคเสมอ       

4. ผู�นําคุณภาพจะต�องมีความรู�ความสามารถในการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยี และใช�
ข�อมูลสถิติในการวิเคราะห;และตัดสินใจ ซ่ึงมีลักษณะเป1นผู�นํานวัตกรรม (Innovation leadership) มี
ความสามารถในการจัดการกับความรู� (Knowledge Management) และใช�นวัตกรรมเทคโนโลยีได�
อย,างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใช�ข�อมูลสถิติและงานวิจัยมาประกอบในการตัดสินใจ ผู�ต�องใช�การบริหาร
ท่ียึดความจริงเป1นหลัก โดยไม,ใช�ความรู�สึก (Leading by fact, not leading by feeling) ต�องกล�า
พูดความจริงเก่ียวกับปPญหาไม,ป�ดบังปPญหาการบริหาร ผู�นําต�องนําปPญหามาวางแผนแก�ไขโดยใช�
งานวิจัยเป1นตัวต้ัง         

5. ให�การสนับสนุนและช,วยเหลือลูกน�อง ทั้งในส,วนตัวและส,วนรวม และในกรณีท่ี 
ไม,สามารถช,วยเหลือด�วยตนเอง ก็ควรแนะนําและชี้ทางให� ไม,ควรปฏิเสธอย,างขาดเยื่อใย  

6. มีความสามารถในการสื่อสาร ผู�นําจะต�องสามารถสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกองค;กรได�อย,างมีประสิทธิภาพของการทํางาน การสื่อสารท่ีดีท่ีสุด คือการพูดคุย เจรจา 

                                                           

52 สถาบันพัฒนาผู�บริหารการศึกษา, การศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคHของ
ผู�บริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาผู�บริหารการศึกษา, 2544), 3 – 4. 
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แสดงความรู�สึกท่ีจริงใจต,อกัน การใช�หนังสือท่ีเป1นลายลักษณ;อักษรในกรณีท่ีจําเป1นจริงๆ เท,านั้น ซ่ึง
เป1นบุคลิกภาพท่ีดีต,อการบริหารงานและการจัดการ       

7. มีความสามารถในการใช�แรงจูงใจ ในการทํางาน นับว,ามีความสําคัญต,อการบริหาร 
และการจัดการเพ่ือให�งบประสบผลสําเร็จตามเป�าหมาย ซึ่งแรงจูงใจนั้นมีทั้งแรงจูงใจภายในและ
ภายนอก             

8. เป1นผู�นําการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไปสู,ความคิดสร�างสรรค;
แบบใหม, ความคิดที่ออกนอกกรอบหรือกฎเกณฑ;เดิม เพื่อประยุกต;งานให�เกิดความก�าวหน�า 
การเปลี่ยนแปลงจึงต�องอาศัยผู�นําท่ีมีความกล�าหาญและอาศัยความเสี่ยง  ระยะยาว เพ่ือแก�ปPญหาใน
สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปให�เกิดผลกระทบน�อยท่ีสุด53      
 ชัยเสฏฐ;  พรหมศรี กล,าวไว�ว,า คุณลักษณะผู�บริหารในการบริหารงานสถานศึกษา ให�มี
ประสิทธิภาพในยุคปPจจุบัน ควรมีลักษณะดังนี้       

1. มีการสรรหาและการคัดเลือก        
2. สร�างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให�กับบุคคล     
3. สร�างทีมงาน สนับสนุนการทํางานเป1นทีมของบุคคล     
4. เป1นผู�นํา เพราะผู�บริหารต�องเป1นผู�นําและผู�จัดการ     
5. มีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล เป1นท้ังผู�พูดและผู�ฟPง     
6. มีจริยธรรมในการบริหารการเงินอย,างมีประสิทธิภาพ     
7. รู�จักบริหารเวลาให�มีประสิทธิภาพ       
8. มีการพัฒนาตนเองอยู,เสมอ        
9. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน      
10. มีการหยุดพักให�กับตนเอง54      

 เซอร;จิโอวานนี (Sergiovanni) กล,าวถึง ความสามารถในการบริหารของผู�บริหาร
สถานศึกษาตามคุณลักษณะของผู�บริหารมีดังนี้       

1. การสร�างบรรยากาศองค;การ        
2. การสร�างทีมงาน         
3. การแก�ไขปPญหาความขัดแย�ง        

                                                           

53 สมชาย  เทพแสง, ผู�บริหารยุคใหมQ: หัวใจของการปฏิรูป (นนทบุรี: เกรท เอ็ดดูเคชั่น, 
2549), 3 – 4. 

54 ชัยเสฏฐ;  พรหมศรี, สุดยอดผู�บริหาร (กรุงเทพมหานคร, ธรรกมมลการพิมพ;, 2549), 
68 – 75. 
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4. การตัดสินใจ         
5. การวางแผนและปรึกษาหารือร,วมกัน       
6. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร       
7. การวิเคราะห;ความต�องการส,วนบุคคล       
8. การพัฒนาบุคลากร55       

 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า คุณลักษณะของผู�บริหารสถานศึกษา นอกจาก
จะต�องมีคุณลักษณะในเรื่องการบริหารจัดการเก่ียวกับสถานศึกษาแล�ว ยังจะต�องมีทักษะในการเป1น
ผู�นํา และคุณสมบัติต,างๆซ่ึงสามารถเป1นแบบอย,างของบุคลากรภายในองค;กรได�เป1นอย,างดี 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษ 
 
 เม่ือพูดถึงทักษะการใช�ภาษาอังกฤษคนส,วนใหญ,มักจะแบ,งออกเป1น 4 ทักษะด�วยกันคือ     
การพูด การฟPง การอ,าน และการเขียน แต,ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�แบ,งทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ
ออกเป1น 3 ด�าน ตามสํานักงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (The Office of Qualifications and 
Examinations Regulation หรือ Ofqual) ได�แก, 1) การพูด การฟPง และการสื่อสาร 2) การอ,าน 
และ 3) การเขียน ซ่ึงมีแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 
ด�านการพูด การฟiง และการส่ือสาร 
 การพูด 
 การพูด เป1นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทดสอบความคิดของตน แสดงความรู�สึก 
เพ่ิมพูนความรู�ใหม,ๆ พัฒนาความสามารถทางด�านการฟPง สร�างความสัมพันธ;กับผู�อ่ืน ฝnกฝนการใช�คํา 
และโครงสร�างของภาษา และให�ความสนุกสนาน การพูดเป1นทักษะทางภาษาอย,างหนึ่ง เป1นเครื่องมือ
ในการสื่อสาร การเข�าสังคม และการดําเนินชีวิต คําว,าการพูดหรือภาษาพูดนั้น มีผู�ให�คํานิยาม
แตกต,างกันไปในหลายแง,มุม ดังนี้        
 ชีทโชปูลู (Tsitsopoulou) อธิบายว,าการพูดไม,ใช,เพียงแต,ออกเสียงจากการฝnกตามโครงสร�าง
ประโยคได�เท,านั้นแต,ต�องให�ความรู�ความเข�าใจ รวมท้ังสามารถแสดงความรู�สึกได�อย,างเหมาะสมด�วย56

                                                           

 55 J. T. Sergiovanni, Handbook for effective development leadership, 2 nd ed. 
(Boston: Allyn and Bacon, 1984), 15 – 16. 
 56 E.Tsitsopoulou, Conversation classes. In English teaching forum (New York: 
Oxford university Press, 1992), 56. 
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 วาเล็ตติ (Valette) ให�ความหมาย ของการพูดไว�ว,า “เป1นการพูดตามหน�าท่ีของภาษา 
กล,าวคือ เป1นการทําให�ผู�อ่ืนเข�าใจเรื่องท่ีตนต�องการสื่อสาร และการท่ีจะเป1นผู�ท่ีมีความสามารถในการ
พูดอยู,ในระดับดีมากนั้น ผู�พูดต�องสามารถเลือกใช�สํานวนภาษาท่ีถูกต�องเหมาะสมและเป1นท่ียอมรับ
ของเจ�าของภาษาด�วย” 57     
 เซอร;เล  (Searle)  กล,าวถึง ความหมายของการพูดไว�ว,า “การกล,าวคําพูดท่ีเกิดจากความ
ต้ังใจของผู�พูดและก,อให�เกิดสัมฤทธิผลอย,างใดอย,างหนึ่งตามสถานการณ;ในการสื่อสาร”58 
 พอลสัน  (Paulson) ให�ความหมายของการพูดไว�ว,า “เป1นการปฏิสัมพันธ;ทางภาษาเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนข�อมูลและสื่อความหมายตามแบบแผนทางสังคม” 59    
 ลิตเติลวูด และ ลู  (Littlewood & Liu) ให�คําจํากัดความของการพูดไว�ว,า “เป1นกิจกรรม
ระหว,างบุคคลสองคน คือ ผู�พูดและผู�ฟPง โดยผู�พูดคาดคะเนความรู�และความรู�สึกของผู�ฟPง เพ่ือท่ีจะ
เลือกใช�คําพูดให�เหมาะสมกับบริบทของการใช�ภาษานั้น” 60     
 ไฮมส; (Hymes) ได�ให�ความหมายของการพูดไว�ว,า คือความสามารถในการใช�ภาษาได�
ถูกต�อง  เหมาะสม และเม่ือเกิดการปฏิสัมพันธ;กับบุคคลอ่ืนๆในสังคม สามารถรู�ได�ว,าควรจะพูดอะไร 
กับใคร เวลาไหน สถานท่ีใด และจะพูดในลักษณะใด61      
 สุมิตรา  อังวัฒนกุล อธิบายว,า การพูดเป1นการถ,ายทอดความคิดความเข�าใจ และความรู�สึก
ให�ผู�ฟPงได�รับรู� และเข�าใจจุดมุ,งหมายของผู�พูด ดังนั้นทักษะการพูดจึงเป1นทักษะท่ีสําคัญสําหรับบุคคล
ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน สําหรับการเรียนภาษาต,างประเทศ ทักษะการพูดเป1นทักษะท่ีสําคัญ
และจําเป1นท่ีสุด อย,างไรก็ตาม ทักษะการพูดเป1นทักษะทางภาษาท่ีซับซ�อน และต�องเกิดการฝnกฝน
เป1นเวลานาน ไม,ใช,เกิดจากความเข�าใจหรือจดจํา 62    \ 

                                                           

 57 R. M. Valette, Modern  language  testing, 2nd ed  (New York: Harcourt 
Brace Jovanovich, Inc,1997), 120. 

 58 J. R. Searle, “Literal meaning,” Erkenntnis 1 (1978): 207-224. 
 59 B. C. Jr. Paulson, “Interactive graphics for simulating construction operations,”          
J. Construction Division (ASCE) 104, C01 (1978): 69-76. 

 60 W. Litlewood, and N. F. Liu, Hong Kong students and their English 
(Hong Kong: Macmillan, 1996), 3. 

 61 Hymes. Dell, “On Communicative Competence.” In Sociolinguistic, 
Edited by J. B. Pride and J. Holmes (England: Penguin books, 1972), 6. 
 62 Ibid., 167. 
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 ชัยยา  เปรมภักด์ิ  อธิบายว,า การพูดเป1นการถ,ายทอดความรู�สึกนึกคิด ข,าวสารโดยใช�
ถ�อยคํา น้ําเสียงหรือกิริยาอาการ โดยต�องมีความรู�เก่ียวกับเสียง คําศัพท; ไวยากรณ; และวัฒนธรรม 
ผู�พูดจะต�องใช�กลวิธีในการพูดท่ีทําให�สื่อสารได�อย,างมีประสิทธิภาพ63 
 เบญจลักษณ;  อ๋ึงสืบเชื้อ อธิบายว,า การพูด หมายถึง การแลกเปลี่ยนข,าวสารต,างๆ ซ่ึงแต,
ครั้งจะต�องประกอบด�วยบุคคลต้ังแต, 2 คนข้ึนไป การพูดจะมีประสิทธิภาพหรือประสบผลสําเร็จได�นั้น 
ผู�พูดจะต�องสามารถใช�สําเนียงและถ�อยคําท่ีมีความถูกต�องและสามารถใช�พฤติกรรม ท่ีไม,ใช,คําพูดให�
สอดคล�องเหมาะสมด�วย 64   
 คาเนล และ สเวียน  (Canale & Swain) จําแนกความสามารถในการพูดเพ่ือการสื่อสาร
ได� 4 ด�าน ดังนี้           
 ด�านท่ี 1 ความสามารถด�านการใช�ระเบียบวิธีของภาษา (Grammatical competence)  
เป1นความสามารถเก่ียวกับรูปภาษาในระดับประโยค ประกอบด�วยเสียง ศัพท; และโครงสร�างประโยค 
ผู�พูดท่ีมีความสามารถด�านนี้จะเข�าใจและใช�โครงสร�างต,างๆอย,างถูกต�องสามารถออกเสียงได�ถูกต�อง 
และสนทนาโต�ตอบด�วยสําเนียงและจังหวะท่ีเจ�าของภาษาเข�าใจได�     
 ด�านท่ี 2  ความสามารถด�านภาษาศาสตร;สังคม (Sociolinguistic  competence)  เป1น
ความสามารถในการใช�ภาษาได�เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนของสังคมท่ีใช�ภาษานั้น  ผู�พูดจะต�อง
ทําความเข�าใจบริบททางสังคมเพ่ือช,วยให�ผู�พูดสามารถเลือกใช�ภาษาได�เหมาะสมกับบุคคลและ
สถานการณ;การสื่อสาร ผู�พูดจําเป1นต�องรู�กฎเกณฑ;และบรรทัดฐานของสังคมที่เป1นตัวกําหนดความ
เหมาะสมในเรื่องกาลเทศะ และความเหมาะสมกับวัตถุประสงค;ในการพูด    
 ด�านท่ี 3 ความสามารถในการใช�ถ�อยความ (Discourse  Competence)  เป1นความสามารถ
ในการใช�ระเบียบวิธีทางภาษาในการเชื่อมโยงถ�อยคํา ประโยค และข�อความให�สัมพันธ;กันเพ่ือสื่อ
ความหมาย ผู�พูดต�องสามารถตีความหมายและสร�างถ�อยคําความเพ่ือสื่อสาร ต�องมีความสามารถใน
การเริ่มและจบการสนทนา และดํารงการสนทนาให�ดําเนินต,อไปได� ผู�พูดท่ีมีประสิทธิภาพจะต�องรู�จัก
สะสมโครงสร�างต,างๆต�องรู�จักใช�ถ�อยคําเพ่ือความสัมพันธ;ระหว,างประโยค  ตลอดจนสํานวนท่ีผู�พูดใช�
แสดงความคิดเห็น แสดงความสัมพันธ;ของเวลา ระบุสาเหตุและแสดงความขัดแย�งของข�อความ และ

                                                           

 63 ชัยยา  เปรมภักด์ิ, อ�างถึงใน สายฝน  ทรงเสี่ยงไชย, “การศึกษาผลการฝnกอบรมครู 
เรื่องการสอนทักษะฟPง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�กิจกรรมและเกมภาษา ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา” (สารนิพนธ;ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต,างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544), 18. 
 64 เบญจลักษณ;  อ๋ึงสืบเชื้อ, อ�างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 20. 
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การเน�นความสําคัญของข�อความได� สิ่งเหล,านี้ทําให�ผู�พูดจัดการเรื่องการเปลี่ยนผลัดการพูดในการ
สนทนาได�       
 ด�านท่ี 4  ความสามารถในการใช�กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic competence) 
เป1นความสามารถในการใช�กลวิธีในการสื่อสารท้ังด�านภาษาพูดและภาษาท,าทาง ท้ังนี้เพ่ือมิให�การ
สื่อสารต�องล�มเหลวเนื่องจากการมีความสามารถทางภาษาไม,เพียงพอหรือมีข�อจํากัดในการแสดงออก
ในการสื่อสาร กลวิธีต,างๆท่ีใช�ในการสื่อสาร เช,น การใช�พจนานุกรม การใช�ข�อความหรือวลีอธิบายคํา 
(Paraphrase) ความสามารถด�านนี้ทําให�ผู�พูดขยายขีดความสามารถในการสื่อสารได� ถึงแม�ว,าผู�พูดจะ
ยังไม,มีความสามารถด�านไวยากรณ;ท่ีดีพอ แต,ผู�พูดก็สามารถใช�กลวิธีในการจัดการกับความบกพร,อง
เหล,านั้น เพ่ือช,วยให�สามารถสื่อสารกับผู�อ่ืนได� 65       
 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า การพูดเป1นกิจกรรมทางภาษาระหว,างผู�พูดและ
ผู�ฟPง  เพื่อเป1นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข�อมูลข,าวสาร ความคิดเห็น ทัศนคติ อารมณ;และสื่อ
ความหมาย  โดยผู�พูดต�องคํานึงถึงความรู�และความรู�สึกของผู�ฟPง เพ่ือท่ีจะได�ใช�คําพูดให�เหมาะสมกับ
สถานการณ;นั้นๆ  
 การฟiง และการส่ือสาร 
 การฟPงเป1นทักษะอย,างหนึ่งของการใช�ภาษา ที่มีความสําคัญอย,างยิ่งในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ในการสนทนาแต,ละครั้ง ผู�ฟPงจะต�องฟPงข,าวสารให�เข�าใจเพ่ือประโยชน;ในการสื่อสาร
และความเข�าใจท่ีตรงกัน การฟPงทําให�เราได�รับรู�ข,าวสารและเหตุการณ;ต,างๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังท่ีเป1นความรู�
และความบันเทิง ผู�ท่ีมีความสามารถในการฟPงมากจะช,วยพัฒนาสติปPญญาและความคิด ตลอดจน
สามารถใช�ประโยชน;จากการฟPงได�เป1นอย,างดี นักการศึกษาด�านภาษาได�ให�ความหมายของการฟPง 
ดังต,อไปนี้            
 เบรินส; และ จอยส;  (Burins & Joyce) ให�ความหมายของการฟPงไว�ว,า หมายถึง กระบวนการ
รับข,าวสาร (Massage) ท่ีมากระทบโสตสัมผัสและสร�างความสําคัญหรือความหมายของข,าวสารท่ีได�ยิน 
ผู�ฟPงจะต�องมีความสามารถเข�าใจคําพูดท่ีพูดออกมา ซ่ึงต�องพิจารณาถึงจุดประสงค;ของผู�พูด ความสัมพันธ;
ของประโยคท่ีได�ยินกับข,าวสารของผู�พูด ตลอดจนพิจารณาถึงสังคมและวัฒนธรรมของผู�พูดด�วย 66 
 

                                                           

 65 M. Canale, and M. Swain, “Theoretical bases of communicative approaches 
to second language teaching and testing,” Applied Linguistics 1 (1980): 17 - 18. 
 66 A. Burns, and H. Joyce, Focus on speaking (Sydney: National Center for 
English Language Teaching and Research, 1997), 107. 
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 อันเดอร;วูด  (Underwood)  กล,าวว,า การฟPงเป1นกิจกรรมท่ีต�องให�ความสนใจและพยายาม
ท่ีจะทราบความหมายจากสิ่งท่ีได�ยิน การท่ีจะฟPงภาษาพูดได�อย,างประสบผลสําเร็จนั้นเราจําเป1นต�อง
เข�าใจสิ่งท่ีผู�พูด พูดออกมาว,ามีความหมายว,าอย,างไร เม่ือผู�พูดใช�คําเฉพาะในวิธีเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ท่ีแตกต,างกัน เช,น ผู�พูดกล,าวว,า คุณมาสาย ซ่ึงอาจจะสื่อความหมายอย,างใดอย,างหนึ่ง ดังนี้ เช,น ระบุ
ตรงๆว,า คุณได�มาสาย หรือ บ,นเพราะเขาต�องคอย หรือ แสดงความแปลกใจ เพราะ เขาไม,ได�คาดหวัง
ว,าคุณจะมาสาย เพราะฉะนั้น ผู�ฟPงจําเป1นต�องทําความเข�าใจและตีความหมายขององค;ประกอบอ่ืนๆ 
ซ่ึงใช�สื่อความหมายกับผู�ฟPงด�วย67       
 รูบิน (Rubin) อธิบายว,า ทักษะการฟPงเป1นพ้ืนฐานของผู�เรียนเพราะการเรียนรู�ภาษาของ
ผู�เรียนนั้นเริ่มจากการฟPงก,อนแล�วจึงพัฒนาไปสู,การเรียนรู�ภายในทักษะอ่ืนๆหากผู�เรียนมีปPญหาในการ
ฟPงแล�วอาจทําให�การเรียนรู�ภาษาล�มเหลว68        
 อารีย;  สุวรรณทัศน; กล,าวว,า การฟPงเป1นทักษะท่ีสําคัญอย,างยิ่งในการสื่อสารเพราะการฟPง
มีส,วนเก่ียวข�องกับชีวิตประจําวันมากท่ีสุด จะเห็นได�ว,าในการสนทนาแต,ละครั้งผู�ฟPงจะต�องฟPงข,าวสาร
ให�เข�าใจ ไม,เช,นนั้นจะก,อให�เกิดผลเสียดังสํานวนไทยท่ีว,า “ฟPงไม,ได�ศัพท;จับเอามากระเดียด” 
 ทักษะการฟPงเป1นทักษะท่ีเราใช�มากกว,าทักษะอ่ืนๆผู�ท่ีได�รับการฝnกจะมีทักษะสูงกว,าผู�ท่ี
ไม,ได�รับการฝnกเป1นอันมาก บุคคลแต,ละคนจะมีสมรรถภาพในการฟPงต,างกัน จําแนกได� 5ระดับ  

1. การรับรู� (perception) ผู�ฟPงสังเกตความแตกต,างของภาษาเก่ียวกับเสียง คํา การเน�น 
และระดับเสียงข้ึนลงของข�อความ         

2. การระลึก (recognition) ผู�ฟPงเข�าใจความหมายของข�อความนั้นๆท่ีได�ยิน   
3. การรับความคิด (reception) ผู�ฟPงเข�าใจสัญลักษณ;ทางไวยากรณ; คําศัพท; ประโยค 

และบทความสั้นๆ         
4. ความเข�าใจ (comprehension) ผู�ฟPงสามารถเข�าใจคําอธิบาย คําสอน รู�จักจับความ

ของข�อความท่ีได�ยิน แม�จะมีคําท่ีไม,รู�ความหมายแทรกอยู, และสามารถฟPงข�อความท่ีพูดอย,างรวดเร็วได� 
5. การวิเคราะห; (analysis) ผู�ฟPงเข�าใจและแยกประเภทของข�อความท่ีฟPงได�ว,าเป1นภาษา

มาตรฐานหรือไม, ตลอดจนเข�าใจอารมณ; ความรู�สึก และความมุ,งหมายของผู�พูด จากน้ําเสียงและ

                                                           

 67 M. Underwood, Teaching listening (London: Longman University of California, 
1989). 

 68 D. Rubin, Teaching elementary language arts,  4th ed. (New Jersey: 
Prentice-Hall International, 1990), 51. 
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ถ�อยคําท่ีเน�น ผู�ฟPงสามารถประเมินผลได�ว,าภาษาท่ีได�รับฟPงนั้นเหมาะสมท่ีจะใช�ในการสื่อความคิด
หรือไม, 69 
 วาสนา บุญสม กล,าวว,าการฟPง หมายถึง พฤติกรรมการรับสารท่ีผู�รับสารต�องแปลความหมาย
ของท่ีได�ยิน เพ่ือการรับรู� เข�าใจ และตีความสารเหล,านั้นตามประสบการณ; ความรู�สึกนึกคิด รวมท้ัง
การแสดงปฏิกิริยาในการตอบสนองสารนั้น 70      
 กองเทพ เคลือบพณิชกุล  ได�ให�ความหมายของการฟPงไว�ว,า การฟPงเป1นการแปลสัญลักษณ; 
คือ เสียงท่ีได�ยินออกเป1นความหมาย อันประกอบด�วยการติดตามเรื่องราวของสิ่งท่ีได�ยินจนสามารถ
เกิดความเข�าใจสิ่งนั้น 71       
 รอส;ท  (Rost)  ได�ให�หลักสําหรับการพัฒนาความสามารถในการฟPง ไว�มีดังนี้ 

1. ความสามารถในการฟPงพัฒนาโดยการมีปฏิสัมพันธ;แบบตัวต,อตัว (Face-to-face 
interaction) 

2. การฟPงพัฒนาโดยการให�ความสนใจต,อความหมายและความพยายามท่ีจะเรียนรู�สิ่งใหม,
และเนื้อหาท่ีสําคัญของภาษาเป�าหมาย 

3. ความสามารถในการฟPงพัฒนาโดยการทํางานในกิจกรรมแบบเน�นความเข�าใจ 
(Comprehension activities) 72 
 ฮาร;เมอร;  (Harmer) ได�กล,าวเก่ียวกับหลักการฟPงไว�ว,า 

1. ควรส,งเสริมให�นักเรียนได�ฟPงบ,อยๆและมากท่ีสุดเท,าท่ีจะมากได� 
2. ช,วยนักเรียนเตรียมตัวท่ีจะฟPง 
3. การฟPงครั้งเดียวอาจจะไม,เพียงพอ 
4. ส,งเสริมนักเรียนให�โต�ตอบต,อเนื้อหาเรื่องท่ีฟPงด�วย ไม,ใช,แค,คํานึงถึงตัวภาษา 

                                                           

 69 อารีย;  สุวรรณทัศน;, “การสร�างแบบฝnกทักษะการฟPงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดย
ใช�สื่อการสอนจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปkท่ี 1 โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม จังหวัดนครปฐม” 
(วิทยานิพนธ;ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต,างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาลัยศิลปากร, 2540), 9. 
 70 วาสนา  บุญสม,  การฟiงเข�าใจภาษาของเด็กไทยอายุระหวQาง 5 ปp ถึง 6 ปp (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ;บริษัทอัมรินทร;, 2541), 11. 
 71 กองเทพ เคลือบพณิชกุล, ทักษะการส่ือสาร (กรุงเทพมหานคร: บูรพาศิลป�การพิมพ;, 
2542), 20. 
 72 M. Rost, Listening in action, Hemel Hempstead (Herts, UK: Prentice-
Hall, 1991), 3-4, 7. 
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5. ข้ันตอนการฟPงท่ีแตกต,างกัน ย,อมต�องการภาระงานการฟPงท่ีแตกต,างกัน 
6. ผู�สอนท่ีดีต�องนําบทสําหรับฝnกฟPงไปใช�ประโยชน;ให�ได�มากท่ีสุด 73 

 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า จะเห็นได�ว,าการฟPงนั้นเป1นกระบวนการท่ีผู�ฟPง
ต�องใช�ความสามารถในการแปลความหมายจากเสียงท่ีได�ยิน และเรียบเรียงตีความเพ่ือท่ีจะทําความ
เข�าใจความหมายของสิ่งท่ีผู�พูดพูดออกมา สามารถแยกแยะและประเมินสารท่ีได�ฟPงได� เป1นกระบวนการ
ในการรับข�อมูล  ข,าวสาร  ท่ีผู�ฟPงจะต�องตีความหมายของผ�พูดและโต�ตอบ โดยผู�ฟPงจะต�องเข�าใจถึง
จุดประสงค;ของผู�พูดด�วย เพ่ือจะได�สื่อสารให�ตรงกันระห,างผู�พูดและผู�ฟPงการฟPงให�มีประสิทธิภาพนั้น
จะต�องมีองค;ประกอบหลายๆ อย,าง ทั้งทักษะการรับรู� ทักษะการวิเคราะห; ทักษะการสังเคราะห;  
และผู�ฟPงจะต�องตัดสินใจในขณะนั้นในสิ่งท่ีได�รับฟPงด�วย 
 ความสําคัญของการฟiง 
 การฟPงเป1นทักษะท่ีสําคัญในการสื่อสารของมนุษย; เป1นทักษะแรกท่ีทําให�มนุษย;สามารถ
สื่อสารได� จะเห็นได�จากการท่ีเด็กเรียนรู�และทําเสียงโดยการฟPงและเลียนแบบคําพูดของพ,อแม, นั่นก็คือ 
เด็กฟPงภาษาก,อนที่จะเกิดการเรียนรู� มีผู�กล,าวถึงความสําคัญของทักษะการฟPงในแง,ของการเป1น
พ้ืนฐานในการเรียนรู�ภาษาไว�อย,างสอดคล�องกันดังนี้      
 จินตนา  พลอยภัทรภิญโญ กล,าวว,า ทักษะการฟPงเป1นทักษะท่ีมีความจําเป1นต,อการใช�ภาษา
ในชีวิตประจําวันทุกด�าน ไม,ว,าการเรียน การค�นคว�าหาความรู� การทํางาน การประกอบอาชีพ 
การติดต,อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนและแม�ในยามพักผ,อน 74      
 ลันด;สทีน (Lundsteen) ได�ระบุถึงความสําคัญของ ทักษะการฟPงที่มีต,อการเรียนรู�ว,า 
ทักษะการฟPงเป1นพ้ืนฐานสําคัญท่ีช,วยพัฒนาสู,ทักษะทางภาษาอ่ืนๆ คือ การพูด การอ,าน และการเขียน 
บุคคลจะไม,สามารถพัฒนาทักษะการพูด การอ,าน และการเขียนได� ถ�าหากไม,ได�รับการพัฒนาทักษะ
การฟPง ดังนั้นทักษะการฟPงจึงเป1นวิถีทางท่ีสําคัญในการเรียนรู�ภาษา 75   
  

                                                           

 73 J. Harmer, The practice of English language teaching (Essex: Longman, 
2001), 135. 

 74 จินตนา  พลอยภัทรภิญโญ, ทักษะการใช�ภาษา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ;สหมิตร, 
2530), 4. 

 75 Sara W. Lundsteen, “Learning to listen and learning to read,” In Prespectives 
on Talk and Learning, Edited by S. Hynds and D.J. Rubin (Illinois: National Council of 
Teachers of English Urbana, 1990), 213. 
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 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า การฟPงมีความสําคัญคือ เป1นพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ี
จะนําไปสู,การพัฒนาทักษะการพูด  การอ,าน  และการเขียน  และมีบทบาทในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันมากกว,าทักษะอ่ืน หากเกิดความเข�าใจท่ีผิดพลาดในการสื่อสารอันเกิดจากการฟPงท่ี
ไม,มีประสิทธิภาพก็อาจก,อให�เกิดความเสียหายต,อการสื่อสารและสัมพันธภาพระหว,างกันได� อีกท้ัง
การฟPงยังเป1นกุญแจสําคัญของความสําเร็จท่ีจะนําไปสู,ความสามารถทางด�านภาษาและการเรียนรู�
ภาษาอ่ืนๆได�อีกด�วย 
 จุดมุQงหมายของการฟiง 
 การฟPงข�อมูลหรือข,าวสารท่ีถ,ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือหลายๆ บุคคลนั้น 
เหตุผลสําคัญท่ีทําให�บุคคลเลือกฟPงข�อมูลข,าวสารท่ีแตกต,างกัน เนื่องจากความสนใจและจุดมุ,งหมาย
ในการฟPงของแต,ละบุคคลท่ีต,างกันออกไป   
 กองเทพ  เคลือบพณิชกุล  ได�จําแนกจุดมุ,งหมายของการฟPง ออกเป1น 5 ประการ คือ 

1. การฟPงเพ่ือจับใจความสําคัญ ผู�ฟPงต�องต้ังใจฟPงเรื่องราวนั้นโดยตลอดด�วยความสนใจ 
เพ่ือให�เกิดความเข�าใจตลอดท้ังเรื่อง จนสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีฟPงนั้นได� เม่ือฟPงจบแล�ว
สามารถทบทวนและให�คําตอบกับตัวเองได�ว,าเรื่องที่ได�ฟPงนั้นเป1นเรื่องเก่ียวกับอะไร ใครทําอะไร 
เกิดข้ึนเม่ือไร และอย,างไร 

2. การฟPงเพื่อจับใจความโดยละเอียด ผู�ฟPงจะต�องจับใจความของเรื่องที่ฟPงนั้นได� ทั้ง
ใจความสําคัญและรายละเอียดท่ีสําคัญๆในแต,ละตอนของเรื่องท่ีฟPงได�ผู�ฟPงจะต�องฟPงเรื่องราวต้ังแต, 
ต�นจนจบ ขณะท่ีฟPงผู�ฟPงต�องมีสมาธิในการฟPง และควรจดบันทึกย,อช,วยจํา การต้ังคําถามทบทวนเรื่อง
ท่ีได�ฟPงนอกจากถามว,าเรื่องอะไร ใครทําอะไรท่ีไหน เม่ือไร แล�วควรจะเพ่ิมอีกว,า ทําไมและอย,างไร 
เพ่ือให�ได�คําตอบในรายละเอียดเพ่ิมเติมข้ึนมามากกว,าการเก็บใจความสําคัญ 

3. การฟPงเพ่ือหาเหตุผลมาโต�แย�งหรือคล�อยตาม เป1นการฟPงท่ีผู�ฟPงต�องให�ความสนใจเอาใจใส, 
เรื่องท่ีฟPงมากข้ึน และต�องใช�วิจารณญาณพิจารณาว,าเรื่องราวท่ีฟPงนั้นมีข�อเท็จจริงมากน�อยเพียงไร 
น,าเชื่อถือหรือไม, ถ�าเป1นเรื่องเก่ียวกับความคิดเห็นของผู�พูดเองผู�ฟPงต�องพิจารณาว,าเป1นความเห็นท่ี
ชอบด�วยเหตุผลหรือไม, ผู�พูดมีเจตนาอะไรแอบแฝงอยู, การฟPงตามจุดมุ,งหมายนี้ เป1นการฝnกผู�ฟPง
ให�เป1นผู�มีเหตุผล และเพ่ือค�นหาเหตุผลมาโต�แย�งหรือคล�อยตามแต,ผู�ฟPงจะต�องรู�จักพิจารณาเรื่องราวท่ี
ฟPงด�วยใจท่ีเป1นธรรมไม,มีอคติต,อตัวผู�พูด 

4. การฟPงเพ่ือให�เกิดความซาบซ้ึง ผู�ฟPงเรื่องราวท่ีเร�าใจให�เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
เป1นการฟPงเพ่ือให�เข�าใจถึงความงดงามของภาษา เกิดความไพเราะซาบซึ้งในรสของภาษานับว,าเป1น
ส,วนหนึ่งของการพักผ,อนหย,อนใจ การฟPงตามจุดมุ,งหมายนี้ผู�ฟPงอาจแสวงหาได�จากการฟPงเพลงท่ีตน
ชื่นชอบ ฟPงจากบทร�อยกรองท่ีมีความไพเราะเพราะพริ้งจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม 
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5. การฟPงเพ่ือให�เกิดจินตนาการและความคิดสร�างสรรค; เป1นการฟPงท่ีผู�ฟPงเรื่องราวใดแล�ว
เกิดความคิดคํานึง อันเป1นความคิดท่ีผู�ฟPงมองเห็นภาพลักษณ;ข้ึนในใจและเป1นความคิดท่ีแปลกใหม, 
ท่ีผู�ฟPงอ่ืนๆ ไม,ได�คิดคํานึงถึงอันเป1นความคิดท่ีเป1นประโยชน; และก,อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ท่ีดี และเป1นการเสริมสติปPญญาแก,ผู�ฟPงโดยตรง ซ่ึงนับว,าเป1นความคิดสร�างสรรค;ท่ีเกิดข้ึนกับผู�ฟPง เป1น
ความคิดท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีฟPงหรือหลังจากฟPงเรื่องจบแล�ว ซ่ึงอาจออกมาในรูปของ การสร�างสรรค;คําพูด 
สํานวนโวหารใหม,ๆ การวาดภาพ การสร�างงานศิลปะ งานประพันธ; งานประดิษฐ; การแสดงออกอ่ืนๆ 
ในทางท่ีมีคุณค,า เป1นต�น 76 

 จากข�อความดังที่กล,าวสามารถสรุปได�ว,า การฟPงแต,ละครั้งของบุคคลหนึ่งเป1นไปตาม
ความต�องการของผู�ฟPงเอง โดยสามารถแยกจุดประสงค;ของการฟPงออกตามความสนใจได� คือ ฟPง
เพ่ือให�ได�ความรู�สารประโยชน; เพ่ือนําไปใช�ประกอบการดําเนินชีวิตประจําวัน และการฟPงเพ่ือให�
ความเพลิดเพลิน เพ่ือผ,อนคลายความตึงเครียดท่ีได�รับในแต,ละวัน 

 องคHประกอบของการฟiง 

 การฟPงเป1นกระบวนการรับรู�เสียงท่ีได�ยิน แล�วเข�าใจความหมาย ซ่ึงจากการท่ีจะสามารถ
ฟPงข�อความต,างๆได�เข�าใจนั้น จําเป1นต�องมีองค;ประกอบอื่นๆ ที่ช,วยให�ผู�ฟPงเข�าใจสิ่งท่ีได�ยิน และ
สามารถโต�ตอบกับคู,สนทนาได� มีผู�กล,าวถึงองค;ประกอบของการฟPงไว�หลายประการ ดังเช,น 

 ทัศนีย; องค;สรณะคมกุล  กล,าวว,าองค;ประกอบของการฟPง เก่ียวข�องกับการทําความเข�าใจ 
สิ่งท่ีได�ยิน 3 ประการ คือ 

1. ข�อมูลทางภาษาศาสตร;หรือตัวชี้แนะทางภาษาศาสตร; หมายถึง สิ่งท่ีผู�ฟPงรับรู�ด�วยหู 
ฟPงสําเนียง ฟPงคํา และจัดเรียงออกมาเป1นคําพูด ซ่ึงผู�ฟPงไม,จําเป1นต�องฟPงรายละเอียดท่ีผู�พูดพูดออกมา
ท้ังหมด แต,ผู�ฟPงจะสามารถสร�างข�อความท่ีตามมาจากคําพูดในตอนเริ่มต�น 

2. บริบททางด�านสถานการณ;ที่มีผลต,อการรับฟPงของผู�ฟPง หมายถึง ความสัมพันธ;
ของข�อมูลท่ีผู�ฟPงได�ยิน คําพูดท่ีพูดออกมาและข�อมูลท่ีผู�ฟPงคาดว,าจะได�ยินต,อไป 

 

                                                           

 76 กองเทพ เคลือบพณิชกุล, ทักษะการส่ือสาร (กรุงเทพมหานคร: บูรพาศิลป�การพิมพ;, 
2542), 24 - 25. 
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3. ข,าวสารท่ีผู�ฟPงจะฟPงเข�าใจนั้นข้ึนอยู,กับความต้ังใจของผู�พูด เนื่องจากข�อความท่ีเหมือนกัน
อาจมีความหมายท่ีต,างกันได� ซ่ึงข้ึนอยู,กับความต�องการของผู�พูดว,าต�องการจะสื่อความหมายใดให�แก,
ผู�ฟPง 77 
 นิตยา ประพฤติกิจ  กล,าวว,าการได�ยินเป1นส,วนหนึ่งของกระบวนการฟPง ซ่ึงมี 4 ข้ันตอน 
คือ 

1. การได�ยินเป1นข้ันหนึ่งของกระบวนการฟPงท่ีซับซ�อน กล,าวคือ การได�ยินมีสาเหตุมาจาก
คลื่นเสียงท่ีถูกกระตุ�นในประสาทสัมผัสรับเสียงของหู ดังนั้น การรับคลื่นเสียงท่ีเกิดข้ึนนี้คือการได�ยิน 
ซ่ึงไม,รู�ว,าได�ยินอะไร 

2. ความเอาใจใส, โดยปกติคนเรามักได�รับการกระตุ�นจากสิ่งรอบข�าง ซ่ึงอาจมีมากเกินไป 
ขณะเดียวกันสิ่งแวดล�อมรอบข�างเหล,านี้จะทําให�ผู�ฟPงขาดความสนใจต,อผู�พูด แต,หากผู�ฟPงยอมรับสิ่งท่ี
ตนสนใจ โดยขจัดหรือละท้ิงสิ่งต,างๆได�แล�วนั้น จะทําให�เป1นผู�ฟPงท่ีดีและได�รับข�อมูลท่ีชัดเจนถูกต�อง 

3. ความเข�าใจ เป1นการทําความเข�าใจสัญลักษณ;ที่เห็นและได�ยิน ที่ผู�ฟPงต�องวิเคราะห;
ความหมายของสิ่งที่มากระตุ�นหรือสารที่ได�รับไว� โดยอาศัยความรู�และความคิดเห็นของผู�ฟPงมา
ประกอบกัน มักถือว,าความสําเร็จในการสื่อสารระหว,างบุคคลนั้น จะเกิดข้ึนได�เม่ือผู�ฟPงเข�าใจความหมาย 
และรายละเอียดของสารท่ีผู�พูดส,งให�ผู�ฟPง 

4. ความจํา กระบวนการข้ันสุดท�ายของกระบวนการฟPงคือการจําได� ซ่ึงนักวิเคราะห;แนว
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมักจะละเลย เพราะถือว,าเป1นสิ่งที่ไม,จําเป1นของกระบวนการฟPง 
แต,การจําได�คือ การทําให�เราเข�าใจเรื่องราวท่ีได�ฟPง และสามารถนําไปคิดวิเคราะห;ได�ต,อไป 78 
 องค;ประกอบของการฟPงมีหลายประการดังที่ได�กล,าวมาแล�วนั้น สําหรับการใช�ทักษะ
การฟPงนั้น กระบวนการฟPงที่ดีย,อมเกิดขึ้นด�วยการมีสื่อที่สามารถเร�าความสนใจได� ครูต�องใช�สื่อ
ท่ีหลากหลายเพ่ือให�ผู�เรียนได�รับประสบการณ;ด�านการฟPง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถด�านการฟPง 
นอกจากนี้สิ่งแวดล�อมท่ีเงียบสงบ บรรยากาศท่ีดีจะช,วยให�เด็กเกิดสมาธิและกระตุ�นกระบวนการฟPงให�
มีประสิทธิภาพได�มากยิ่งข้ึน 
 

                                                           

 77 ทัศนีย;  องค;สรณะคมกุล, “การศึกษาการพัฒนาแบบฝnกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปkท่ี 4 โรงเรียนสาธิตแห,งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร; วิทยาเขต
กําแพงแสนศูนย;วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ. นครปฐม” (วิทยานิพนธ;ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต,างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 31. 

 78 นิตยา  ประพฤติกิจ, การพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ;โอ เอส 
พริ้นเตอร;เฮาส;, 2539), 150. 
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 ประโยชนHของการฟiง 
 การฟPงเป1นทักษะท่ีสําคัญในการสื่อสารของมนุษย; เพราะทําให�เราเป1นคนฉลาด รอบรู� 
ได�รับความเพลิดเพลิน และเป1นเครื่องมือในการเขาสังคม เพราะฉะนั้นการฟPงจึงมีประโยชน;ต,อ
การดําเนินชีวิตเป1นอย,างมาก ดังท่ีรังสรรค; จันต�ะ ได�เสนอประโยชน;ของการฟPงไว�ดังนี้ 

1. ทําให�ได�รับรู�ข�อมูลข,าวสาร กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิทยาการต,างๆ อัน
จะทําให�เกิดการพัฒนาทางด�านความคิด สติปPญญาของตัวเองต,อไป 

2. ทําให�สามารถส,งสารต,อไปยังผู�อื่นได�อย,างมีประสิทธิภาพ เพราะฟPงมาดี ได�ข�อมูลท่ี
ครบถ�วน ผ,านการวิเคราะห;ประเมินค,ามาแล�ว 

3. ทําให�เลือกปฏิบัติตนเป1นผู�บริโภคในสังคมท่ีฉลาด เลือกบริโภคแต,สิ่งท่ีมีคุณค,ามีประโยชน;
ต,อตัวเองและสังคม 

4. ทําให�สามารถตัดสินใจที่จะเข�าร,วมกระบวนการเคลื่อนไหวในสังคมได�อย,างถูกต�อง 
ไม,เพลี่ยงพล้ํา หรือตกเป1นเครื่องมือของใครได� 

5. ทําให�เกิดการถ,ายทอดสิ่งท่ีได�รับรู�มาสู,ผู�อ่ืน เพ่ือสร�างความเจ�าใจเป1นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ท่ีดีงามของคนในสังคม 79 

 กองเทพ  เคลือบพณิชกุล  กล,าวว,าถึง ประโยชน;ของการฟPงไว�ว,า 

1. ให�ประโยชน;แก,สังคมมนุษย;ในการติดต,อสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

2. ทําให�ผู�ฟPงได�รับทราบความรู�สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นของผู�อ่ืน ทําให�เป1นผู�มีจิตใจ
กว�างขวาง และเป�ดใจกว�าง ยอมรับฟPงความคิดเห็นของผู�อ่ืน 

3. ทําให�ผู�ฟPงรู�จักคิดใช�วิจารณญาณในการตัดสินใจ เป1นคนมีเหตุผล ไม,หลงเชื่อผู�พูด
โดยง,าย 

4. การฟPงดนตรี ฟPงเพลง ฟPงบทร�อยกรองท่ีมีความไพเราะ ทําให�ผู�ฟPงได�รับความเพลิดเพลิน 
และสร�างจินตนาการให�เกิดข้ึน 

5. การฟPงในบางครั้งผู�ฟPงก็จะเกิดความสร�างสรรค;ซึ่งเป1นความคิดที่แปลกใหม, และมี
ประโยชน;ต,อสังคม 

6. การฟPงทําให�ผู�ฟPงได�รับทราบความเคลื่อนไหวต,างๆท่ีอยู,รอบๆตัว เป1นการเรียนรู�สิ่งใหม, 
เป1นคนทันสมัย ทันต,อเหตุการณ; 

                                                           

 79 รังสรรค;  จันต�ะ, ส่ือภาษาไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ;ไทยวัฒนาพานิช, 2541), 
2  3. 
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7. ผู�ท่ีมีความสามารถในการรับฟPงย,อมจะช,วยส,งเสริมความคิดการพูดให�มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 80 
 ประโยชน;ของการฟPงนั้นมีมากมาย ได�ท้ังความรู�ความคิดท่ีทันต,อเหตุการณ; ได�ใช�ความคิด
ในการพิจารณาสิ่งต,างๆ ส,งผลให�เป1นคนมีเหตุผลนอกจากนี้ ความรู�ต,างๆเหล,านี้สามารถนํามาใช�ใน
การสื่อสาร การเข�าสังคม และช,วยในการพัฒนาในเรื่องของการพูดได�เป1นอย,างดี 
 
ด�านการอQาน 
 การอ,านเป1นเครื่องมือในการใช�ภาษาท่ีสําคัญอย,างหนึ่งของมนุษย;ท่ีจะช,วยให�เกิดความรู�
และความคิดให�เท,าทันความไปในสังคม และสามารถเลือกรับข,าวสารท่ีเป1นประโยชน;มากท่ีสุด ในยุค
ปPจจุบันท่ีเต็มไปด�วยข�อมูลข,าวสารท่ีผ,านทางสื่อต,างๆท่ีมากมายหลากหลาย การอ,านจึงเป1นทักษะท่ี
ต�องฝnกฝนเช,นเดียวกับทักษะอ่ืนๆ เด็กท่ีมีทักษะในการอ,านไว มีสมาธิในการอ,านต,อเนื่อง จับประเด็น
ความได�อย,างชัดเจน มีอารมณ; และจินตนาการร,วมอยู,ด�วย ทําให�เกิดความคิดเป1นระบบ และการรับรู�
เป1นระบบ ซ่ึงอานุภาพของการอ,านหนังสือจะนําเด็กไปสู,เส�นทางของความเป1นคนฉลาด  
 แอนเดอร;สัน, ไฮเบิร;ท และ สกอตท;  (Anderson, Hiebert, and Scott) ให�ความหมาย
ของการอ,านไว�ว,า คือ กระบวนการค�นหาความหมายในหลายระดับ นั่นคือ ผู�อ,านต�องใช�ความสามารถ
ทางภาษาหลายระดับพร�อมกัน เช,น ระดับตัวอักษร (Graphophonemic) โครงสร�างทางภาษา 
(Syntactic) และความหมาย (Semantic) ในการสร�างปฏิสัมพันธ;ระหว,างเนื้อหา โครงสร�างของเรื่อง
และความรู�เดิมของผู�อ,าน เพ่ือสร�างสมมติฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีอ,าน แล�วสามารถทํานาย ลงสรุปข�อมูล
จากการอ,านได�81          
 บล็อก แกมเบลล; และ เพรสเลย;  (Block, Gambrell, and Pressley) ให�ความหมายของ
การอ,านว,า เป1นการรับความหมายจากเนื้อหาท่ีเขียน ซ่ึงเนื้อหาได�มาจากสื่อต,างๆ ต้ังแต, หนังสือจนถึง
ข�อความจากหน�าจอคอมพิวเตอร; ตามความหมายนี้ การอ,าน เป1นกระบวนการท่ีผู�อ,านปฏิสัมพันธ;กับ
สิ่งพิมพ; แล�วทําความเข�าใจกับข�อความนั้นๆผู�อ,านเข�าใจข�อความด�วยการรับความหมาย ตรวจสอบ
ความหมาย และสร�างความหมาย โดยสรุปการอ,านเพ่ือความเข�าใจ คือ กระบวนการสร�างความหมาย
นั่นเอง เป1นกระบวนการปฏิสัมพันธ; (Interactive Process) ระหว,างผู�อ,านเนื้อหา และบริบทท่ีอ,าน 

                                                           

 80 กองเทพ  เคลือบพณิชกุล, ทักษะการส่ือสาร (กรุงเทพมหานคร: บูรพาศิลป�การพิมพ;, 
2542),, 25 – 27. 

 81 D. E. Anderson, J. Hiebert, and I. W. Scott, Becoming a national of 
readers: The report  of the commission on reading (Washington  D.C.: National  
Institute  of  Education, 1985), 7. 



62 
 

เป1นกระบวนการกลั่นกรองและสร�างความหมายผ,านการมีปฏิสัมพันธ;ท่ีเก่ียวข�องกับภาษาเขียน 
กระบวนการอ,านเพ่ือความเข�าใจประกอบด�วย 3 มิติ คือ ผู�อ,าน เนื้อหา และกิจกรรม มิติท้ัง 3 อธิบาย
ปรากฏการณ;ท่ีเกิดข้ึนภายใต�บริบททางวัฒนธรรมสังคมท่ีกว�างกว,า โดยผู�อ,านปรับแต,ง แพร,ขยายแต,
ละองค;ประกอบ ทําให�เนื้อหามีคุณค,า กิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหา การวิจัยเก่ียวกับการอ,านท่ีมี
ประสิทธิภาพมีปPญหาร,วมกัน คือ การสร�างทฤษฎี การรวบรวมทฤษฎีการอ,านเพ่ือความเข�าใจ ซ่ึงเป1น
ความรู�ท่ีซับซ�อนด�วยการมองจากหลายๆด�าน ได�แก, ด�านการศึกษา ด�านพุทธิปPญญา (Cognitive) 
ภาษาศาสตร; (Linguistics) ภาษาศาสตร;สังคม (Sociolinguistics) การวิเคราะห;ข�อความเก่ียวเนื่อง 
(Discourse analytic) และวัฒนธรรม ซ่ึงนํามาออกแบบควบคุมงานวิจัยเก่ียวกับการอ,านออกเขียนได�82 
 แฮริส และสมิธ  (Haris and Smith)  กล,าวว,า การอ,าน คือ แบบของการสื่อสารเป1นการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลข,าวสาร และความคิดระหว,างผู�เขียนและผู�อ,าน โดยผู�เขียนจะแสดงความคิดเห็น
ของตัวเองผ,านตัวอักษร และตามลักษณะการเขียนของตน ผู�อ,านจะรับรู�สัญลักษณ;หรือตัวอักษรด�วย
สายตาจากนั้นก็ค�นหาความหมายและทําความเข�าใจกับสัญลักษณ;นั้น83    
 กาญจนา  ศรีภัทราวิทย; กล,าวว,า การอ,านเป1นกระบวนการโต�ตอบระหว,างผู�เขียนและ
ผู�อ,าน ซ่ึงผู�อ,านจะต�องอาศัยทักษะหลายประการในการถอดความหมายจากสัญลักษณ;ต�องอาศัย
ความรู�ความสามารถและประสบการณ;เดิมของผู�อ,าน เพื่อความเข�าใจในสิ่งที่ผู�เขียนต�องการจะ
ถ,ายทอดเจตนารมณ; 84         
 อรุณณี  สายเสมา  ได�ให�ความหมายว,า การอ,านเป1นการแปลสัญลักษณ;ออกมาเป1น
ความหมาย ใช�สื ่อความหมาย ความคิด ระหว,างผู�อ,านกับผู�เขียนให�เข�าใจตรงกัน โดยผู�อ,านได�
ประโยชน;จากการอ,าน 85 

                                                           

 82 C.C. Block, L. B. Gambrell, and M. Pressley, Improving  comprehension  
instruction: rethinking  research, theory  and  classroom  practice (San  Francesco: 
Jossey-Bass, 2002), 4 – 5, 19, 24. 
 83 L. A. Harris, and C.B. Smith. Reading Instruction Diagnostic Teaching in 
the Classroom (New York: Holt, Rinehart and Winston,1980), 28. 
 84 กาญจนา ศรีภัทราวิทย;, “การเปรียบความเข�าใจในการอ,านภาษาอังกฤษและความสนใจ
ในการเรียนวิชาการอ,านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปkท่ี 2 ท่ีได�รับการสอนโดยวิธี MIA และ
วิธีการสอนตามคู,มือครู” (วิทยานิพนธ;ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2533), 14. 

 85 อรุณณี  สายเสมา, เทคนิคการอQานเพ่ือจับใจความ (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพิมพ;
สหมิตร, 2536), 11. 
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 วรรณี  โสมประยูร กล,าวว,า การอ,านเป1นกระบวนการทางสมองที่ต�องใช�สายตาสัมผัส
ตัวอักษรหรือสิ่งพิมพ;อ่ืนๆ รับรู�และเข�าใจความหมายของคําหรือสัญลักษณ; โดยการแปลออกมาเป1น
ความหมายท่ีใช�สื่อความคิดและความรู�ระหว,างผู�เขียนกับผู�อ,านไปด�วยตลอดเวลา 86 
 ศรีรัตน; เจิงกลิ่นจันทร; ให�ความหมายว,า การอ,านเป1นการแปลความหมายของตัวอักษร
ออกมาเป1นความคิดและนําความคิดนั้นไปใช�ประโยชน; ตัวอักษรเป1นเครื่องหมายแทนคําพูด และคําพูด
เป1นเพียงสิ่งท่ีใช�แทนของจริงอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นหัวใจของการอ,านจึงอยู,ที่การเข�าใจความหมาย
ของคํา 87 
 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า การอ,านเป1นรูปแบบของกระบวนการคิด
ที่ซับซ�อนภายในของบุคคล ในการนําข�อมูลที่ได�จากการรับรู�มาผสมผสานกับความรู�เดิม  โดยใช�
ความสามารถในการแปลข�อมูลท่ีอ,าน  เพ่ือค�นหาความหมายในระดับต,างๆ ใช�กระบวนการกลั่นกรอง
และแปลความหมายโดยให�มีความสัมพันธ;กับภาษาเขียน     
 ความสําคัญของการอQาน 
 การอ,านเป1นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารท่ีมีความสําคัญต,อมนุษย;ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ 
มีประโยชน;ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เนื่องในปPจจุบันต�องอาศัยทักษะการอ,านในการติดต,อ สื่อสาร
ทําความเข�าใจกับบุคคลอ่ืน ร,วมกับทักษะการฟPง การพูด และการเขียน ในชีวิตประจําวัน 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได�ทรงบรรยายถึง ความสําคัญของ 
การอ,านหนังสือในการประชุมใหญ,สามัญประจําปk พ.ศ. 2530 ของสมาคมห�องสมุดแห,งประเทศไทย 
สรุปได�ดังนี้ 

1. การอ,านหนังสือทําให�ได�เนื้อหาสาระความรู�มากกว,าการศึกษาหาความรู�ด�วยวิธีอ่ืนๆ 
เช,น การฟPง 

2. ผู�อ,านสามารถอ,านหนังสือได� โดยไม, มีการจํา กัดเวลา และสถานท่ี สามารถ
นําไปไหนมาไหนได� 

3. หนังสือเก็บไว�ได�นานกว,าสื่ออย,างอ่ืน ซ่ึงมักจะมีอายุการใช�งานโดยจํากัด 
4. ผู�อ,านสามารถฝnกการคิดและสร�างจินตนาการได�เองในขณะอ,าน 
 

                                                           

 86 วรรณี  โสมประยูร, การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ;ไทยวัฒนาพานิช, 2537), 121. 

 87 ศรีรัตน;  เจิงกลิ่นจันทร;, การอQานและการสร�างนิสัยรักการอQาน, พิมพ;ครั้งท่ี 3         
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ;ไทยวัฒนาพานิช, 2538), 2. 
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5. การอ,านส,งเสริมให�มีสมองดี มีสมาธินานกว,าและมากกว,าสื่ออย,างอ่ืน ท้ังนี้เพราะขณะ
อ,านจิตใจต�องมุ,งม่ันอยู,กับข�อความ พินิจพิเคราะห;ข�อความ 

6. ผู�อ,านเป1นผู�กําหนดการอ,านได�ด�วยตนเอง จะอ,านได�ด�วยตนเอง จะอ,านคร,าวๆ อ,าน
ละเอียด อ,านข�าม หรือทุกตัวอักษร เป1นไปตามใจของผู�อ,าน หรือจะเลือกอ,านเล,มไหนก็ได� เพราะ
หนังสือมีมากสามารถเลือกอ,านเองได� 

7. หนังสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูกกว,าสื่ออย,างอ่ืน จึงทําให�สมองผู�อ,านเป�ดกว�าง 
สร�างแนวคิดและทัศนะได�มากกว,า ทําให�ผู�อ,านไม,ติดอยู,กับแนวคิดใดๆโดยเฉพาะ 

8. ผู�อ,านเกิดความคิดเห็นได�ด�วยตนเอง วินิจฉัยเนื้อหาสาระได�ด�วยตนเอง รวมท้ังหนังสือ
บางเล,ม สามารถนําไปปฏิบัติได�ด�วย เม่ือปฏิบัติแล�วเกิดผลดี 88 

 บันลือ  พฤกษะวัน ได�กล,าวไว�ว,า การอ,านเป1นหัวใจของการพัฒนาทักษะทางภาษาแล�ว 
การอ,านยังมีความสําคัญและจําเป1นแห,งชีวิตอีกนานัปการ ดังนี้ 

1. การอ,านเป1นเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู� 

2. เด็กท่ีได�อ,านย,อมได�รับการยอมรับ สามารถร,วมเรียนร,วมเล,นกับเพ่ือนๆ ได�ดีตรงกันข�าม
กับการท่ีเด็กมีอุปสรรคในการอ,านย,อมขาดความอบอุ,น ขาดความม่ันใจในตนเอง 

3. การอ,านได� อ,านเป1น เป1นสิ่งท่ีส,งเสริมให�เด็กได�รับความรู�เกี่ยวกับสภาพแวดล�อมท้ังนี้
เพราะไม,ว,าโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใดในโลก ก็ไม,อาจจัดประสบการณ;ให�ผู�เรียนได�อ,านสมบูรณ;
ท่ีสุด การอ,านจึงเป1นเครื่องมือท่ีเด็กจะค�นคว�าเพ่ิมเติมได�อย,างจุใจหรือตามความจําเป1นของเด็กได�ดี 

4. การอ,านเป1นเครื่องมือสําคัญในการประกอบธุรกิจ การปรับปรุงอาชีพ 

5. การอ,านมีความจําเป1นต,อการเป1นพลเมืองดี ที่จะรู�ข,าวสารเหตุการณ;ของบ�านเมือง 
การปกครอง ท่ีพลเมืองดีจะต�องให�ความร,วมมือแก,ทางราชการได�ดี 

6. การอ,านเป1น จะเป1นเครื่องมือสําคัญในการพินิจ เลือกตัดสินใจท่ีจะเลือกตัวแทนในด�าน
การเมือง การปกครอง อันจะเป1นรากฐานสําคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย;เป1น
ประมุข 

7. การอ,านเป1นกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีจะช,วยให�เด็กได�ใช�เวลาว,าให�เป1นประโยชน; อีกท้ังได�รับ
ความเพลิดเพลินช,วยพัฒนาจิตใจและอ่ืนๆได�ดีอีกด�วย 

                                                           

 88 จินตนา  ใบกาซูยี, หนังสือสําหรับเด็ก, พิมพ;ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ;
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2534), 58. 
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8. การอ,านจะทวีความสําคัญมากข้ึนโดยลําดับ ท่ีจะช,วยให�รอบรู�ถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การสื่อสาร เพ่ือการปรับตน ปรับปรุงอาชีพ ยิ่งสังคมเจริญมากข้ึนเท,าใด การอ,านก็ยิ่งจะทวี
ความสําคัญมากข้ึนเพียงนั้น 89 
 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า การอ,านเป1นทักษะทางภาษาท่ีมีความสําคัญต,อ
ชีวิตและความเป1นอยู,ในสังคมปPจจุบันมาก การอ,านเป1นเครื่องมือสําคัญในการรับรู� เรียนรู�และเข�าใจ
ข�อมูลข,าวสาร สาระที่เป1นประโยชน;ในการดําเนินชีวิต ทั้งที่จะเป1นประโยชน;ต,อตนเองและ
ประเทศชาติ การอ,านเป1นหัวใจของการศึกษา การอ,านจึงเป1นทักษะที่ต�องได�รับการฝnกฝนจน
เกิดความชํานาญ 
 
องคHประกอบของการอQาน 
 การอ,านเป1นเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู�สิ่งต,างๆ ที่จะให�ประโยชน;ต,อตนเองและผู�อ่ืน 
การฝnกฝนทักษะทางการอ,านให�เกิดการพัฒนาอย,างสูงสุดข้ึนอยู,กับองค;ประกอบหลายอย,าง ดังท่ีกู�ดแมน 
(Goodman) กล,าวว,าการอ,านข้ึนอยู,กับองค;ประกอบ ดังนี้    

1. ความรู�ทางภาษา โดยในระยะแรกผู�อ,านจะเรียนรู�ความสัมพันธ;เกี่ยวกับตัวอักษรและ
ความหมายของคําแต,ละคํา ต,อมาเม่ือผู�อ,านมีประสบการณ;ในการอ,านมากขึ้นก็จะสามารถอ,านเพ่ือ
ความเข�าใจได�มากข้ึน         

2. ประสบการณ;และความรู�เก่ียวกับสิ่งท่ีอ,าน ได�แก, ความรู�เก่ียวกับเนื้อหาและความรู�เดิม
ท่ีผู�อ,านมีอยู,  

3. ความสมบูรณ;ของเนื้อเรื่องหรืองานเขียนนั้น ผู�อ,านจะไม,เข�าใจสิ่งท่ีอ,าน หากเนื้อเรื่อง
นั้นมีเนื้อความท่ียังไม,สมบูรณ; ยกเว�นในกรณีท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับเนื้อเรื่องท่ีอ,านมาก,อน 

4. ความสามารถในการวิเคราะห;โครงสร�างของงานเขียน งานเขียนแต,ละข้ันมีลักษณะและ
โครงสร�างท่ีแตกต,างกัน และยังสะท�อนให�เห็นถึงความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู�เขียนด�วย ดังนั้น 
หากงานเขียนเสนอเรื่องราวท่ีแตกต,างไปจากวัฒนธรรมและประสบการณ;เดิมของผู�อ,าน การอ,านจะ
ไม,ประสบความสําเร็จ 90 
 เชริษา  ใจแผ�ว  ได�สรุปแนวคิดเก่ียวกับองค;ประกอบของการอ,านดังนี้ 

1. องค;ประกอบทางกาย หรือวุฒิภาวะโดยท่ัวไป 

                                                           

 89 บันลือ  พฤกษะวัน, มิติใหมQในการสอนอQาน, พิมพ;ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ;
ไทยวัฒนาพานิช, 2532), 10 - 11. 

 90 Goodman, What’s Whole in Whole Language (New Hampshire: Heinemann, 
1986), 25 - 27. 
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2. องค;ประกอบทางด�านสติปPญญา 
3. องค;ประกอบทางด�านสิ่งแวดล�อม 
4. องค;ประกอบทางด�านความสามารถในการจําแนก ความแตกต,างของสิ่งที่เห็นหรือ

ความสามารถในการรับรู�ภาพท่ีเห็น 
5. องค;ประกอบทางด�านการจําแนกภาพด�วยสายตา จําแนกด�วยหู และการจําแนกรูปคํา 
6. องค;ประกอบทางด�านความสนใจและแรงจูงใจ 
7. องค;ประกอบอ่ืนด�านฐานะ เศรษฐกิจ สังคม 
8. องค;ประกอบทางด�านความเชื่อม่ันในตนเอง 91 

 วรรณี  โสมประยูร ได�สรุปองค;ประกอบทางการอ,านไว� 3 ด�าน คือ 
1. องค;ประกอบทางด�านร,างกาย ได�แก, ตา ปาก หู 
2. องค;ประกอบทางด�านจิตใจ ได�แก, ความต�องการ ความสนใจ และความศรัทธา 
3. องค;ประกอบทางด�านสติปPญญา ได�แก, ความสามารถในการรับรู� ความสามารถในการ

นําประสบการณ;เดิมไปใช� ความสามารถในการใช�ภาษาให�ถูกต�อง ความสามารถในการเรียน 
4. องค;ประกอบทางประสบการณ;พ้ืนฐาน 
5. องค;ประกอบทางวุฒิภาวะ อารมณ; แรงจูงใจและบุคลิกภาพ 
6. องค;ประกอบทางสิ่งแวดล�อม 92 

 เลนอน (Lennon) ท่ีกล,าวไว�ว,าองค;ประกอบของการอ,านคือ    
1. ความรู�เก่ียวกับคําโดยท่ัว ๆไป หมายถึง ความรู�เก่ียวกับคํา ได�แก, ความกว�าง ความลึก 

และขอบเขตของคําศัพท; ซ่ึงเป1นสิ่งสําคัญประการแรกท่ีจะนําไปสู,การบรรลุถึงความสามารถระดับสูง
ของทักษะการอ,าน         

2. ความเข�าใจเรื่องราวท่ีปรากฏอย,างชัดเจน ซ่ึงรวมทักษะอ่ืนๆด�วย เช,น การรู�ตําแหน,ง
ของข�อความท่ีกล,าวถึงอย,างเจาะจง การเข�าใจความหมายตามตัวอักษรและความสามารถในการ
ติดตามเรื่องท่ีอ,านตามลําดับ ซ่ึงอาจกล,าวได�ว,า แบบสอบอ,านท่ียอมรับกันเป1นจํานวนมากมักจะวัด
ความสามารถในการอ,านทางด�านนี้มากกว,าด�านอ่ืนๆ 

3. ความเข�าใจความหมายท่ีแฝงอยู, รวมถึงควรมีเหตุผลในการอ,าน ความสามารถในการใช�
ข�อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ,าน ตลอดจนสามารถเดาเหตุการณ;เกี่ยวกับผลที่ตามมา การเข�าใจ

                                                           

 91 เชริษา  ใจแผ�ว, ภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย (ยะลา: คณะวิชาครุศาสตร; วิทยาลัยครู
ยะลา, 2532), 98. 

 92 วรรณี  โสมประยูร, การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ;ไทยวัฒนาพานิช, 2537), 83. 
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ความหมายของคําจากเนื้อเรื่อง เข�าใจการจัดลําดับของเรื่องท่ีอ,าน ทราบถึงความคิดสําคัญ และ
จัดลําดับของความคิด เข�าใจความหมายแฝงของข�อความ โดยการสรุปหรือหลักเกณฑ;จากเรื่องท่ีอ,าน 

4. ความซาบซ้ึง หมายถึง ความสามารถในการทราบถึงความต้ังใจ หรือจุดมุ,งหมายของ
ผู�เรียน การทราบถึงอารมณ;หรือแนวรสของเรื่อง ความสามารถในการเข�าใจกลไกทางวรรณคดีท่ีทําให�
ผู�เขียนบรรลุจุดมุ,งหมาย 93         
 การพัฒนาการอ,านจะได�ผลดีนั้นข้ึนอยู,กับองค;ประกอบหลายด�านเช,นนี้ การจัดกิจกรรมท่ี
จะส,งเสรมพัฒนาการทางด�านการอ,าน จึงต�องคํานึงถึงองค;ประกอบดังท่ีกล,าวมา เพ่ือพัฒนาการอ,าน
อย,างต,อเนื่องและมีศักยภาพพร�อมท่ีจะเรียนอ,านในข้ันสูงท่ีข้ึนต,อไปได�     
 การอ,านเป1นกระบวนการท่ีซับซ�อน และต�องอาศัยความรู� ความสามารถหลายอย,างเป1น
พื้นฐาน คือ ผู�อ,านจะต�องมีความรู�เกี่ยวกับคํา วลี หรือประโยคที่นํามาเรียบเรียงกันนั้นว,ามี
ความสัมพันธ;กันอย,างไร เพื่อจะให�เกิดความเข�าใจในเรื่องที่อ,านว,าผู�เขียนมีเจตนาที่จะถ,ายทอด
ความคิด ความรู�สึกเช,นไร ให�ผู�อ,านซ่ึงถ�ามีความเข�าใจตรงกัน ผู�อ,านก็จะเกิดอรรถรสในการอ,าน
มากยิ่งข้ึน ได�มีผู�ท่ีกล,าวถึงองค;ประกอบของการอ,านไว� 
 ดังนั้น การอ,านจึงไม,ใช,เพียงแต,อ,านได� แปลคําศัพท; หรือรู�โครงสร�างของประโยคเท,านั้น 
แต,ผู�อ,านจําเป1นจะต�องเข�าใจเรื่องหรือข�อความท่ีคัดมาเป1นตอนๆ ให�อ,านนั้นว,ามีความสัมพันธ;กันและ
ควรท่ีจะสามารถสรุป หรือให�ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอ,านได�ด�วย    
 วัตถุประสงค;ของการอ,านสามารถจําแนกออกเป1น 7 หัวข�อหลักๆ ได�แก,   

1. การอ,านเพ่ือค�นหาข�อมูลง,ายๆ       
2. การอ,านอย,างรวดเร็วเพ่ือหาใจความสําคัญ หรือแนวคิด     
3. การอ,านเพ่ือการเรียนรู�เนื้อหาวิชาการ 
4. การอ,านเพ่ือบูรณาการข�อมูล 
5. การอ,านเพ่ือนําไปเขียน (สืบค�นข�อมูลท่ีต�องการนําไปใช�เขียน) 
6. การอ,านเพ่ือวิเคราะห; วิจารณ;ข�อความ 
7. การอ,านเพ่ือความเข�าใจท่ัวไป94 \ 

 อัจฉรา  วงศ;โสธร  กล,าวถึงทักษะการอ,านว,ามีพ้ืนฐานท่ีสําคัญ คือความรู�ในวงศัพท;
ไวยากรณ; และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีอ,านมี 4 ระดับ  

                                                           

 93 R. T. Lennon, “What can be measured?” In Measurement and evaluation, 
Edited by R. Farr. (New York: University of Delaware, 1972), 26 – 31. 

 94 C. Nuttal, Teaching reading skills in a foreign language (Oxford: 
Heinemann, 1996), 31. 
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1. ความเข�าใจตามเนื้อหาตัวอักษร 
2. ความเข�าใจระดับการเรียบเรียงความคิด หรือสาระ โดยสามารถจัดประเภท สังเขป 

ย,อความ และสังเคราะห;ความได� 
3. ความเข�าใจในระดับตีความ โดยสามารถให�รายละเอียดในเรื่องใจความสําคัญเรียงลําดับ

เหตุการณ; เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ;ของเหตุและผล บอกลักษณะอุปนิสัยใจคอ  ทํานายเหตุการณ;
และตีความภาษาแบบอุปมาอุปมัยได� 

4. ความเข�าใจในระดับการประเมิน โดยอาศัยความสามารถในการตัดสินเก่ียวกับความจริง-
ความเท็จ ความจริง-ความเพ�อฝPน ข�อเท็จจริง-ข�อคิดเห็น ตลอดจนความเหมาะสมและความเท่ียงตรง 
โดยใช�ประสบการณ;ท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง หรือกับผู�อ่ืนเป1นเกณฑ;95 
 ความสามารถในการทําความเข�าใจบทอ,านถือเป1นหัวใจของการอ,าน การที่ผู�อ,านจะมี
ความรู�ความสามารถในการอ,านระดับใดขึ้นอยู,กับความรู�ความสามารถในหลายๆด�านของผู�อ,าน 
นักการศึกษาหลายท,านได�กล,าวถึงระดับความสามารถในการอ,านไว�ดังนี้ 
 เรเกอร;และเรเกอร; (Raygor and Raygor)  กล,าวว,าความสามารถในการอ,าน แบ,งออกเป1น  
3 ระดับดังนี้ 

1. ความเข�าใจระดับตัวอักษร (Literal  Comprehension)  คือความสามารถในการเข�าใจ
ความหมายของศัพท; สํานวน และความคิดของผู�เขียนตามอักษรท่ีปรากฏ 

2. ความเข�าใจระดับตีความ (Interpretative Comprehension) คือความสามารถในการ
เข�าใจความสัมพันธ;ของเนื้อความในบทอ,าน สามารถเปรียบเทียบข�อเท็จจริงกับประสบการณ;ส,วนตัว 
เข�าใจการลําดับเหตุการณ;ต,างๆ มองเห็นความสัมพันธ;ระหว,างเหตุและผล และสามารถตีความ
ข�อความท่ังๆไปได� 

3. ความเข�าใจระดับประยุกต;ใช� (Applied Comprehension) คือความสามารถในการ
ประเมินของผู�แนวคิดของผู�เขียน และสามารถนําแนวคิดนั้นไปสัมพันธ;กับความรู�เดิมของตนเองและ
นําไปประยุกต;ใช�กับสถานการณ;ใหม,ได� 96 
 วินท;เนอร; (Wintner) กล,าวว,า การอ,านมีความสําคัญมากกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ชั้น
ปkท่ี 1 ซ่ึงเริ่มต�นก�าวใหม,ของชีวิตท่ีสําคัญและน,าต่ืนเต�น ขณะใช�เวลาในมหาวิทยาลัย ควรกระตุ�นและ
ท�าทายให�ขยายความรู� เตรียมการศึกษาสําหรับโลกแห,งอาชีพ คําแนะนําท่ีจําเป1นคือ หากต�องการ

                                                           

 95 อัจฉรา  วงศ;โสธร, เทคนิควิธีการสร�างข�อสอบภาษาอังกฤษสําหรับวัดและประเมินผล
การใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน;, 2529), 82. 

 96 A. L. Raygor, and R.D. Raygor, Effective reading: Improving reading rates 
and comprehension (New York: McGraw-Hill, 1985). 
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เรียนให�สําเร็จต�องปรับปรุงทักษะการอ,าน เพราะทักษะการอ,านท่ีดีจะทําให�ประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน โดยเริ่มต�นด�วยกุญแจการอ,านอย,างมีประสิทธิภาพ 7 ข�อ ดังนี้ 

1. อ,านเพ่ือให�เข�าใจ (Read to understand) 
2. อ,านด�วยความใส,ใจอย,างเต็มท่ี (Read with full involvement) 
3. อ,านอย,างสมํ่าเสมอ (Read regularly) 
4. อ,านอย,างกระตือรือร�น (Read actively) 
5. ขยายวงคําศัพท; (Expand your vocabulary)  
6. ค�นหาแบบการเรียนของตนเอง (Discovery your leaning style) 
7. มีความม่ันใจความสามารถของตนท่ีปรับปรุง (Have confidence in your ability to 

improve)97 
 ปiจจัยเก่ียวกับสถานการณHในการอQาน ปiจจัยเก่ียวกับตัวผู�อQาน และปiจจัยเก่ียวกับ
ข�อความท่ีอQาน 

1. ปPจจัยเก่ียวกับสถานการณ;ในการอ,าน (Factors in the reading situation) ความเข�าใจ
เป1นผลมาจากธรรมชาติด�านความแตกต,างของข�อความ ซ่ึงบางข�อความง,าย บางข�อความก็ท�าทายมาก 
สถานการณ;การอ,านได�รับอิทธิพลจากความสมจริงของสื่อ เจตคติ ความสนใจ ความมุ,งหมาย 
การพยากรณ; ความรู�เดิม และการใช�กลวิธีการอ,านของผู�อ,าน ถ�าข�อความเข�าใจได�ง,าย ผู�อ,านก็จะ
ทํางานได�ตามจุดประสงค;  

2. ปPจจัยเก่ียวกับตัวผู�เรียน (Factors in the reader) ได�แก,ประสบการณ; (Experience) 
โดยผู�อ,านกรองความหมายของข�อความที่อ,านประสบการณ;เดิมของตน ประสบการณ;ในที่นี้มี
ความหมายกว�างตั้งแต,ความรู�เกี่ยวกับโลก ประสบการณ;ทางภาษา ประสบการณ;ทางวัฒนธรรม 
ประสบการณ;ด�านการรู�หนังสือ ซ่ึงประสบการณ;หรือความรู�เดิม (Prior knowledge) ถือเป1นปPจจัยท่ี
สําคัญท่ีสุดในการเข�าใจเรื่องท่ีอ,าน ปPจจัยเก่ียวกับตัวผู�เรียน ประกอบด�วย 
  ความสนใจ / แรงจูงใจ (Interest/ Motivation) ความน,าสนใจของสื่อทําให�เกิด
แรงจูงใจในการอ,าน แรงจูงใจทําให�เกิดความเข�าใจ บางทีอาจเป1นเพราะผู�อ,านมีแรงจูงใจจึงจดจ,อต,อ
การอ,านมากกว,า เพราะเป1นการยากท่ีจะจดจําอยู,กับการอ,านท่ีไม,น,าสนใจ ถ�าผู�อ,านขาดแรงจูงใจแล�ว 
จะไม,ได�ใช�ความรู�เดิมและกลวิธีที่การอ,าน ซึ่งประสบการณ;เดิมเป1นตัวส,งเสริมความเข�าใจ การทํา
ความเข�าใจแทบจะไม,มีปPญหาเลยหากให�ความช,วยเหลือและปล,อยให�ผู�อ,านได�เลือกอ,านเอง ผู�สอนจึง

                                                           

 97 G. Wintner, The reading quest: strategies and practice for effective 
college reading (Boston: Allyn & Bacon, 2000), 1 – 7.  
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ควรส,งเสริมแรงจูงใจและความเข�าใจของผู�เรียนด�วยการเตรียมประสบการณ;เดิมอย,างเพียงพอ และ
ช,วยผู�เรียนในการพัฒนาจุดประสงค;ในการอ,าน  
  ความคล,องแคล,ว (Fluency) หากขาดความคล,องแคล,วจะทําให�เข�าใจยาก เพราะ
ผู�เรียนจะใช�พลังทางปPญญาไปเพ่ือจําแนกคําศัพท;มากกว,าการสร�างความหมายหน,วยท่ีใหญ,กว,าใน
ข�อความ 
  การรู�คิดของตนเอง (Metacognition) คือ การตระหนักในการคิดและการใช�กลวิธี
การอ,าน ผู�อ,านท่ีมีกลวิธีจะตรวจสอบความเข�าใจของตนเองขณะท่ีอ,าน 

3. ปPจจัยเกี่ยวกับข�อความ (Factors in the text) ความหนาแน,นของมโนทัศน; 
(Concept density) ข�อความต,างๆ มีความแตกต,างกัน นําเสนอท้ังจํานวนและประเภทของมโนทัศน; 
การอ,านสื่อท่ีมีหลายๆ มโนทัศน; เป1นการยากที่จะหามโนทัศน;ท่ีมีอยู,มากมายในข�อความสั้นๆ  สื่อ
แบบอธิบายความ (Expository) มีความหนาแน,นของมโนทัศน;มากกว,าสื่อแบบเรื่องเล,า (Narrative) 
การเรียบเรียง (Organization) ข�อความส,วนใหญ,มีรูปแบบพื้นฐานอยู, 2 ประเภท คือ เรื่องเล,า 
(Narrative) และการอธิบายความ (Expository) หากเป1นข�อความท่ีผู�อ,านคุ�นเคยก็จะทําให�เข�าใจ          
ได�ง,ายข้ึน นอกจากนี้ การเรียบเรียงระดับย,อหน�าก็มีส,วนสําคัญต,อการเข�าใจของผู�อ,านด�วย มีการจัด 
รูปแบบโครงสร�างของย,อหน�าท่ีนักเขียนแบบอธิบายความ ใช�อยู, 5 โครงสร�าง คือ แบบแจกแจงง,ายๆ 
(Simple listing) แบบลําดับกาล (Temporal  sequence) แบบเหตุ/ผล (Cause/effect) แบบ
เปรียบเทียบ (Compare/contrast) และแบบปPญหา/ข�อสรุป (Problem/solution) ลีลา (Style) ใน
บริบทข�อความ ลีลา หมายถึง รูปแบบประโยค การเลือกใช�คําศัพท;ของผู�เขียน ถ�าลีลาของผู�เขียน
ปฏิสัมพันธ;กับประสบการณ;การรู�หนังสือของผู�อ,านก็จะเข�าใจได�ง,ายข้ึน ระดับความยากง,ายของ
ข�อความ (Readability) หมายถึง ความยากของสื่อท่ีอ,าน โดยมีตัวแปรพ้ืนฐาน 2 ตัว คือ ความยาว
ของประโยค และความยากของสื่อท่ีอ,าน ปกตินับจากจํานวนพยางค;ในคํา 
 ปPจจัยท่ีมีอิทธิพลต,อการอ,านภาษาท่ี 2 หรือภาษาต,างประเทศ ประกอบด�วย 

1. พัฒนาการทางพุทธิปPญญา (Cognitive development) และแบบของพุทธิปPญญา 
(Cognitive style) ขณะท่ีเริ่มต�นศึกษาภาษาท่ี 2 หรือภาษาต,างประเทศ 

2. ความสามารถในภาษาท่ี 1 
3. ความรู�เ กี่ยวกับการรู�คิดของตนเอง (Metacognitive knowledge) ของโครงสร�าง

ไวยากรณ; และวากยสัมพันธ; ของภาษาท่ี 1 
4. ความสามารถในภาษาท่ี 2 หรือภาษาต,างประเทศ 
5. ระดับความแตกต,างระหว,าง ภาษาท่ี 1 และภาษาท่ี 2 หรือภาษาต,างประเทศ (ระบบ

การเขียน โครงสร�างทางภาษากลวิธีท่ีเหมาะสม) 
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6. ทิศทางของวัฒนธรรม ได�แก, 1) เจตคติต,อข�อความ และเป�าหมายของการอ,าน 2) ประเภท
ของทักษะการอ,านและกลวิธีที่ใช�ในภาษาท่ี 1 3) ประเภทของทักษะการอ,านและกลวิธีท่ีใช�หรือ
เหมาะสมกับภาษาท่ี 2 หรือภาษาต,างประเทศ 4) ความเชื่อเก่ียวกับกระบวนการอ,าน (การอนุมาน 
ความจํา ธรรมชาติของความเข�าใจ) 5) ความรู�เก่ียวกับข�อความในภาษาท่ี 1 (ความรู�ด�านโครงสร�าง
ของบทอ,าน)  6) ความรู�เดิม (ความรู�ด�านเนื้อหา)98 
 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า การท่ีผู�อ,านจะสามารถทําความเข�าใจในเรื่องท่ีท่ี
อ,านได�นั้น  จะต�องมีองค;ประกอบดังต,อไปนี้  ความรู�ความเข�าใจในวัฒนธรรมและความแตกต,าง
ของภาษา  ประสบการณ;เดิมในเรื่องท่ีอ,าน  แรงจูงใจในการอ,าน  และมีความคล,องแคล,วในการอ,าน  
จึงจะทําให�การอ,านนั้นมีประสิทธิภาพ 
 
ด�านการเขียน 
 การเขียนเป1นศิลปะอย,างหนึ่ง ในการใช�ตัวอักษรเป1นสื่อระหว,างผู�เขียนและผู�อ,าน เพ่ือ
ถ,ายทอดข�อความหรือสาระบางอย,างที่ผู�เขียนต�องการให�ผู�อ,านได�รู� ได�เข�าใจ ซึ่งการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษเป1นทักษะท่ีตามมาภายหลังจากท่ีผู�เรียนได�ฝnกการฟPง พูดและอ,านไปแล�วผู�เรียนต�องใช�
ความสามารถทางภาษาเพ่ือให�ผู�อ,านเข�าใจ  
 การเขียนเป1นทักษะทางภาษาท่ีมีความซับซ�อนมากกว,าทักษะอ่ืนๆ เพราะการเขียนจะต�อง
อาศัยความรู�และข�อมูลจากการฟPง การพูด และการอ,าน โดยผู�เขียนจะต�องมีความรู�ความสามารถ
มากพอ จึงจะสามารถถ,ายทอดความคิดของตน ให�ออกมาเป1นภาษาเขียนท่ีตรงกับความต�องการของตน 
ผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนการสอนภาษา ได�ให�ความหมายของการเขียนไว�ในหลายมุมมองสามารถ
สรุปได� ดังนี้ 
 เพ็ตต้ี (Petty) กล,าวว,า การเขียนเป1นทักษะทางภาษาท่ีมีความยุ,งยากเพราะต�องใช�
ความคิด ความรู�สึกประสบการณ;และความสามารถเฉพาะตัวแต,ละคน 99 
 อะราพอฟ  (Arapoff ) กล,าวว,า การเขียนเป1นกระบวนการทางความคิดและได�ย้ําว,า ในขณะท่ี
เขียนหนังสือจะต�องต้ังจุดมุ,งหมายเอาไว� และพยายามเรียงลําดับความสําคัญให�เป1นตามข้ันตอน100 

                                                           

 98 J. Irwin, Reading and the middle school student, 2nd ed. (Boston: Allyn 
& Bacon, 1998), 151. 

 99 W. T. Petty, Experiences in Language (USA: Allyn and Bacon, 1985), 182. 
 100 N. Arapoff, Writing: A thinking Process (California: Tesol Quarterly, 1967), 

119 - 120. 
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 แมคคริมอน (Mccrimon)  กล,าวว,า การเขียนท่ีดีจะต�องสื่อความคิดความรู�สึก ตลอดจน
เรื่องราวต,างๆได� และทําให�ผู�อ่ืนเข�าใจตรงกับเจตนารมณ;ของผู�เขียน 101  
 ลาทูลิพพ; (Latulippe) กล,าวถึงความหมายของการเขียน ว,าเป1นวิธีการหรือกระบวนการ
ถ,ายทอดความคิดจากผู�เขียนไปยังผู�อ,าน102 
 วินเจอร;สก้ี (Wingerski) ให�ความหมายของการเขียน หมายถึง กระบวนการท่ีผู�เขียน
ค�นพบ เรียงลําดับ และถ,ายทอดความคิดเพ่ือสื่อข�อมูลออกมาให�ผู�อ,านทราบ103 
 ไวท;  รอน  และอาร;ท (White, Ron & Arndt)  กล,าวว,า ความสามารถทางการเขียน คือ 
ความสามารถในการเรียงประโยคให�เชื่อมโยงอย,างถูกต�องตามหลักไวยากรณ;และสมเหตุสมผล เขียน
ได�ตรงกับวัตถุประสงค;ของผู�เขียน และการเขียนต�องชัดเจนเพ่ือสื่อความหมายให�ผู�อ,านเข�าใจได� 104 
 ไรมส;  (Raimes)  กล,าวว,า ความสามารถทางการเขียนคือ ความสามารถท่ีจะใช�ตัวอักษร
อย,างมีความหมายและสามารถเรียบเรียงข�อความจากโครงสร�างของการเขียนให�ตรงกับจุดมุ,งหมาย
ของการเขียน 
 นอกจากนี้ ไรมส;  (Raimes)   กล,าวว,า  ความสามารถทางการเขียนไม,ใช,เป1นเพียงการ
เขียนสัญลักษณ;ทางภาษาเท,านั้น แต,หมายถึงกระบวนการในการถ,ายทอดข�อมูลข,าวสารและความคิด
ของผู�เขียนออกมาเป1นลายลักษณ;อักษร โดยมีการเรียบเรียงถ�อยคําและจัดลําดับความคิดให�เหมาะสม
เพ่ือสามารถสื่อสารข�อมูลของผู�เขียนไปยังผู�อ,านได�ถูกต�อง 105 
 บรุนนิ่งและฮอร;น (Brunning and Horn) ให�ความหมายว,า การเขียนเป1นกระบวนการ
ของการนําเสนอแนวคิดออกมาในรูปของตัวอักษรหรือสัญลักษณ;ของภาษา106 

                                                           

 101 P. M. Mccrimon, Writing with a Purpose Shorted (Boston: Hongton Mifflin, 
1978), 3. 

 102 L. D. Latulippe, Writing as a personal product (Englewood Cliffs, 
New Jersey: Prentice-Hall, 1992), 2. 

 103 J. Wingerski, Writing paragraphs and essays integrating reading, writing, 
and grammar skills (New York: Wadsworth Publishing, 1999), 4. 
 104 Ron White, and Arndt., Process  writing (Hong Kong: Longman Group, 
1982). 
 105 A. Raimes, Techniques in teaching writing (Oxford: University Press, 
1983). 

 106 R. Brunning, and C. Horn, “Developing motivation to write” (Educational 
Phychologist, 2000), 318. 
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 เสาวนีย;  สิกขาบัณฑิต  กล,าวว,า การเขียนเป1นการสื่อสารความรู� ข�อเท็จจริง ความเข�าใจ 
จินตนาการ อารมณ; และความคิดเห็นระหว,างผู�ส,งสารและผู�รับสาร 107 
 พิตรวัลย; โกวิทวที  กล,าวว,า ทักษะการเขียนเพราะเป1นทักษะท่ียากและซับซ�อนมากท่ีสุด
เพราะนักเรียนจะต�องมีความสามารถอย,างแท�จริงท่ีจะเขียนหรือถ,ายทอดความคิดความรู�สึกจนผู�อ,าน
เข�าใจได�ในการเรียนการสอนทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะ การเขียนนับเป1นทักษะท่ียากและซับซ�อน
มากท่ีสุดทั้งนี้เพราะในการฟPง และการอ,านนักเรียนเป1นฝ�ายรับสาร จึงเป1นเพียงแต,ตีความหรือ
วิเคราะห;ว,ากําลังได�ยินหรืออ,านอะไร ส,วนในการพูดนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นความรู�สึกโดย
อาศัยภาษาและกิริยาท,าทาง แต,ในการเขียนนักเรียนต�องมีความสามารถอย,างแท�จริงในทุกๆ เรื่องจึง
สามารถเขียนหรือถ,ายทอดความคิด ความรู�สึกให�ผู�อ,านเข�าใจได� 
 การเขียนเป1นการรวบรวมความคิดความรู�สึกและความต�องการของผู�ส,งข,าวออกมาเป1น
ภาษาเขียนในลักษณะต,างๆ กัน เพ่ือให�ผู�รับได�เข�าใจจุดประสงค;ของตน 
 การเขียนยังเป1นมากกว,าการถ,ายทอดความคิดในลักษณะเดียวกับการพูด เพราะการเขียน
ประกอบด�วยกระบวนการย,อยๆ ของการเรียงความ (composing process of writing) ได�แก, 
การคิด (thinking)การร,าง (drafting) และการทบทวน (revising) ซ่ึงกระบวนการเหล,านี้ต�องได�รับ
การฝnกฝน มิได�พัฒนาข้ึนได�ตามธรรมชาติ อันทําให�วิธีการถ,ายทอดความคิดทางการเขียนแตกต,างจาก
การถ,ายทอดความคิดโดยการพูด และการเขียนยังประกอบขึ้นจากทักษะย,อยๆ (micro skills) 
หลายประการ ได�แก, 

1. ทักษะการสร�างรูปแบบหน,วยตัวอักษร (graphemes) และการสะกดในภาษา 
2. ทักษะการเขียนในอัตราเร็วท่ีมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค; 
3. ทักษะการเขียนคําหลัก (core words) ท่ีเป1นท่ียอมรับและใช�รูปแบบการเรียง ลําดับ

คําท่ีเหมาะสม 
4. ทักษะการใช�ระบบไวยากรณ; (เช,น เรื่องการใช�กาล) รวมท้ังรูปแบบภาษาและกฎเกณฑ;

ท่ีเป1นท่ียอมรับ 
5. ทักษะการแสดงความหมายท่ีต�องการเฉพาะอย,าง ในรูปแบบการใช�กฎไวยากรณ;ต,างๆ กัน 
6. ทักษะการใช�เครื่องเชื่อมโยงความ (cohesive devices) ในการเขียนข�อความท่ีต,อเนื่อง

สัมพันธ;กัน 
7. ทักษะการใช�รูปแบบสํานวนภาษา (rhetorical forms) และแบบแผนทางภาษาในการ

เขียนข�อความท่ีต,อเนื่องสัมพันธ;กัน 

                                                           

 107 เสาวนีย;  สิกขาบัณฑิต, การเขียนสําหรับการส่ือสาร (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ;
ดวงกมล, 2534), 7. 
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8. ทักษะการเขียนข�อความท่ีสามารถสื่อสารได�เหมาะสมตามรูปแบบ และวัตถุประสงค;ท่ี
ต�องการ 

9. ทักษะการเชื่อมโยงและสร�างความสัมพันธ;ระหว,างเหตุการณ;ย,อยๆ ในงานเขียนและ
ทักษะการสื่อสารใจความสําคัญ ความคิดสนับสนุนข�อมูลใหม, ข�อมูลด้ังเดิมการสรุปความจากข�อมูลท่ี
มีและการยกตัวอย,างท่ีปรากฏสัมพันธ;กันในงานเขียนออกมาได� 

10. ทักษะการแยกแยะความหมายตามตัวอักษรและความหมายโดยนัยในขณะเขียนงาน 
11. ทักษะการสื่อความหมายข�อความอ�างอิงเกี่ยวกับวัฒนธรรมได�อย,างถูกต�อง และ

เหมาะสมกับบริบทของงานเขียน 
12. ทักษะการพัฒนาและใช�กลวิธีการเขียน การขอข�อมูลป�อนกลับจากเพ่ือนและผู�สอน

และนําข�อมูลป�อนกลับท่ีได�มาใช�ทบทวนและแก�ไขงานเขียน108 
 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า การเขียนจึงเป1นกระบวนการท่ีซับซ�อนในการถ,ายทอด
ความคิด ข�อมูล  ข,าวสาร ใช�ตัวอักษรหรือสัญญลักษณ;เป1นตัวกลางในการสื่อความหมาย  โดยการ
เรียบเรียงถ�อยคําและจัดลําดับความคิดให�เหมาะสม  เพ่ือให�เข�าใจตรงกันระหว,างผู�เขียนและผู�อ,าน 
 ความสําคัญของการเขียน 
 จากทรรศนะท่ีมีผู�กล,าวถึงการเขียนไว�มากมาย อาจจําแนกความสําคัญของการเขียนได�
ดังนี้  
 ชี (Chee)  กล,าวว,า การเขียนเป1นหัวใจของการเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป1นสิ่งท่ีต�อง
กระทําอยู,เป1นประจํา คือการอ,านงานเขียน เขียน และเตรียมงานเขียน การเขียนทําให�ผู�เรียนได�
ทํางานท่ีท�าทาย ทําให�ผู�เรียนได�ค�นพบตัวเอง คิดเอง และแสดงความคิดออกมาเป1นงานเขียน109 
 โกเบล (Gobel) กล,าวว,า ความสนใจในการใช� Internet เพ่ือติดต,อสื่อสารกันท่ัวโลก และ
ความต�องการในการใช�คอมพิวเตอร;เพิ่มขึ้น ทําให�การใช� E-mail ในการติดต,อสื่อสารกันเข�ามามี

                                                           

 108 พิตรวัลย;  โกวิทวที, ทักษะและเทคนิคการสอนเขียนภาษาอังกฤษ (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย, 2540), 30 – 32. 

 109 L. Chee, “Engaging Ideas: Integrating Writing, Critical Thinking and Active 
Learning in the Classroom” (In The 22nd Thailand TESOL International Conference: 
Conference summaries, 2002), 33-35. 



75 
 

บทบาทในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป1นภาษาต,างประทศ ผลประโยชน;ท่ีได�รับจากการ
ใช� E-mail ในชั้นเรียน มีท้ังการได�แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันในหมู,ผู�เรียนท่ีมีวัฒนธรรมต,างกัน110 
 บินเดอ (Binder) กล,าวว,า การเขียนเป1นหนึ่งในบูรณาการด�านการศึกษา และในการเรียน
การสอนภาษาทุกระดับ มักจะผนวกการสอนเขียนไว�ด�วยเสมอ ยิ่งผู�เรียนเรียนในระดับสูงข้ึนเพียงใด 
ก็ยิ่งต�องเขียนมากข้ึนเท,านั้น ส,วนมากแล�วการกําหนดให�ผู�เรียนเขียนมักจะกําหนดตามหนังสือ
แบบเรียนท่ีใช�กัเท,านั้น โดยการฝnกเขียนจากระดับประโยค ระดับย,อหน�าจนถึงการเขียนบทความทาง
วิชาการ แม�ว,าผู�เรียนจะฝnกเขียนได�มาก แต,ก็มักทําให�ผู�เรียนเบ่ือหน,ายเพราะต�องทําตามหนังสือตลอด 
การทําให�ผู�เรียนสนุกกับการเขียนมากข้ึน สนองความต�องการของผู�เรียนมากข้ึน จะยิ่งทําให�ผู�เรียน
เกิดแรงบันดาลใจ เกิดแรงจูงใจในการเขียน และต้ังใจในการฝnกฝนการเขียนอย,างจริงจังมากยิ่งข้ึน
เช,นกัน เม่ือนั้นการเขียนก็จะไม,เป1นงานท่ียากและน,าเบ่ืออีกต,อไป 111 
 กรรณิการ;  พวงเกษม  กล,าวถึงความสําคัญของการเขียนไว�อย,างกว�างๆดังนี้ การเขียน
เป1นวิธีหนึ่งท่ีเด็กจะได�แสดงออก เป1นพัฒนาการทางภาษาอีกด�านหนึ่งท่ีมีความสําคัญเช,นเดียวกับ
การพูด การเขียนเป1นเครื่องมือท่ีจะพัฒนาความมีเหตุผลในเด็ก เป1นการแสดงออกซ่ึงสุนทรียะ และ
ความคิดสร�างสรรค;ของเด็ก เป1นทางท่ีจะระบายอารมณ; เป1นการสร�างความเชื่อม่ันให�มีข้ึนในตนเอง 
ครูควรต�องแนะนําให�เด็กรู�จักเขียนโดยใช�ความคิด ใช�ประสบการณ; ความพอใจ ตลอดจนทักษะทาง
ภาษาในระดับของเด็กเอง ยังมีนักคิดท่ีให�ความสําคัญของการเขียนไว�หลายท,าน ดังนี้ 
 นพดล  จันทร;เพ็ญ  ได�สรุปความสําคัญของการเขียนไว�ว,า 

1. การเขียนเป1นการสื่อสารของมนุษย; 
2. การเขียนเป1นเครื่องถ,ายทอดความรู� 
3. การเขียนสามารถสร�างความสามัคคีในมนุษยชาติ 
4. การเขียนเป1นเครื่องระบายออกทางอารมณ;ของมนุษย; 112  

 สนิท  ต้ังทวี ได�กล,าวถึงความสําคัญของการเขียนไว�สอดคล�องกันว,า 
1. เป1นเครื่องแสดงออกทางความรู� ความคิด และความรู�สึกของมนุษย; 

                                                           

 110 P. Gobel, “Key concepts in E-mail fluency,” In The 22nd Thailand 
TESOL International Conference : Conference summaries (Chiang Mai: TESOL, 
2002), 39-41. 

 111 C. Binder, “Does writing have to be painful” (In The 21st Thailand TESOL 
International Conference: Conference summaries, 2001), 9-11. 

 112 นพดล  จันทร;เพ็ญ, การใช�ภาษาไทย (กรุงเทพมหานคร: เลิฟแอนด;ลิฟเฟรส จํากัด, 
2542).  
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2. เป1นเครื่องมือสําคัญในการวัดความเจริญของมนุษย; 
3. เป1นเครื่องมือสื่อสารในอดีต ปPจจุบัน อนาคต 
4. เป1นเครื่องมือใช�สนองความปรารถนาของมนุษย; เช,น ความรัก ความเข�าใจ 
5. เป1นเครื่องมือสําคัญทางวัฒนธรรมท่ีถ,ายทอดมรดกทางด�านสติปPญญาของมนุษย; 
6. เป1นสื่อท่ีช,วยแพร,กระจายความรู� ความคิดให�กว�างไกล 
7. เป1นสื่อกลางท่ีให�ความรู�ความคิด และความเพลิดเพลินแก,คนทุกเพศทุกวัย 
8. เป1นการบันทึกทางสังคมท่ีให�ประโยชน;แก,คนรุ,นปPจจุบัน และอนาคต 
9. เป1นงานอาชีพท่ีสําคัญอย,างหนึ่งในปPจจุบัน 113   

 ด�วยเหตุท่ีการเขียนมีความสําคัญท้ังในชีวิตประจําวันและการเรียนดังกล,าวข�างต�น
โดยเฉพาะในการเรียนภาษาอังกฤษเป1นภาษาท่ีสอง หากผู�สอนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนของ
ผู�เรียนของตนให�อยู,ในระดับท่ีดีได�แล�ว ก็จะส,งผลให�ผู�เรียนมีทักษะอ่ืนๆ ดีข้ึนไปด�วย นักการศึกษาใน
แขนงการเรียนการสอนภาษาและนักภาษาศาสตร;เองก็เห็นความสําคัญของการเขียนในข�อนี้ เป1นเหตุ
ให�มีการศึกษาเพ่ือหาวิธีการสอนเขียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู�เรียน เกิดเป1นแนวคิด(approach) 
ในการสอนเขียนมากมาย 
 องคHประกอบของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
 ทักษะเขียนเป1นทักษะท่ีซับซ�อน และต�องอาศัยองค;ประกอบหลายประการร,วมกันจึงจะ
ช,วยให�เขียนได�อย,างถูกต�องและชัดเจน โดยขั้นตอนต,างๆ ของการพัฒนา ทั้งกระบวนการเขียน
(process of writing) ซ่ึงเป1นสิ่งท่ีนักเขียนต�องเข�าใจถึงงานเขียน แต,ละนักเขียนนั้นจะมีกระบวนการ
เขียนท่ีแตกต,างกัน ซึ่งการฝnกนั้น มีขั้นตอนคือ การเริ่มเขียน (prewriting) การเขียนร,าง 
(drafting)และการแก�ไข (revising) โดยท่ีครูเป1นผู�มีบทบาทมากท่ีสุด ครูจึงเป1นผู�เสริมสร�างประสิทธิภาพ
ในการเขียนของผู�เรียน โดยการสร�างบรรยากาศในลักษณะเป1นกันเอง ให�กําลังใจ ให�คําปรึกษา และมี
ข้ันตอนการสอนท่ีชัดเจน 
 ฟลาวเวอร; (Flower) กล,าวว,า การเขียน คือ กระบวนการในการใช�ความคิดท่ีเกิดข้ึน      
สลับไปมา ซ่ึงสามารถวิเคราะห;ได�เป1นลําดับข้ันตอน แต,ไม,สามารถกําหนดตายตัวว,าข้ันตอนแต,ละข้ัน
จะเกิดข้ึนเม่ือไร กระบวนการในการใช�ความคิดดังกล,าวสามารถแบ,งได�เป1น 3 ข้ันตอน ได�แก, 

1. ข้ันวางแผนการเขียน (planning stage) เป1นกระบวนการในการสร�างและเรียบเรียง 
ความคิด รวมท้ังการต้ังวัตถุประสงค;ในการเขียน  

2. ข้ันการแปลความคิดเป1นตัวอักษร (translating stage) เป1นข้ันใช�ความรู� ด�านกฎเกณฑ;
ภาษาเพ่ือสามารถถ,ายทอดความคิดได�ตรงตามวัตถุประสงค; 

                                                           

 113 สนิท  ต้ังทวี, ความรู�และทักษะทางภาษา (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร;, 2548). 
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3. ข้ันอ,านทบทวน (reviewing stage) เป1นขั้นการประเมินและตรวจทานแก�ไขเพ่ือดู
ความเหมาะสมและความชัดเจนของเรื่องท่ีเขียน 114 

 
 มอริส (Morris)  ได�กล,าวถึงข้ันตอนของการเขียนไว�ดังนี้ 

1. ข้ันคัดตัวอักษร (transcription) เป1นการฝnกนิสัยการเขียนท่ีถูกต�อง ชัดเจนและสะอาด
เรียบร�อย 

2. ข้ันเขียนตามคําบอก (dictation) เป1นการฝnกทักษะการฟPง การสะกดคํา การใช�
เครื่องหมายวรรคตอนและไวยากรณ; 

3. ข้ันใช�การเขียนเป1นเครื่องมือเพ่ือฝnกทักษะอ่ืน (writing as a means) เนื่องจากการ
เขียนมีความสัมพันธ;กับการอ,านและไวยากรณ; และการเขียนนี้นับเป1นเครื่องมือท่ีมีประโยชน; ในการ
ทดสอบความรู�ทักษะต,างๆ ได� 

4. ข้ันการเขียนเพ่ือแสดงออก (productive writing) ข้ันนี้ประกอบด�วยเนื้อหารูปแบบ 
และลีลา ผู�เขียนต�องรู�ถึงความคิดของตนหรือสิ่งท่ีตนจะเขียนและจะต�องรู�ว,าจะเขียนออกมาอย,างไร 
นั่นคือ การใช�คําและรูปแบบของภาษา จุดมุ,งหมายของการเขียนในขั้นนี้ก็คือ มุ,งให�ผู�เรียนมี
ความสามารถในการใช�ภาษาต,างประเทศ เป1นเครื่องแสดงออกถึงความคิดของตน ข้ันนี้จะครอบคลุม
ถึงการแปลและการเขียนเรียงความท้ังแบบควบคุมและแบบอิสระ 115 
 สิริวรรณ จันทนจุลกะ  ได�ให�หลักการเขียนภาษาอังกฤษ ดังนี้ คือ 

1. เตรียมการ 
1.1 ตีโจทย;ให�แตกก,อน – รู�ว,าให�ทําอะไร หรือจะนําเสนออะไร 
1.2 การอภิปราย การวิเคราะห; การประเมิน การสรุป การอธิบาย 
1.3 โต�แย�ง การวิจารณ; การตรวจสอบ การเปรียบเทียบ 
1.4 กําหนดวัตถุประสงค;ในการนําเสนอให�ชัดเจน 
1.5 กําหนดโครงร,างการนําเสนอ 

2. เริ่มเขียน 
2.1 เริ่มเขียนตามเค�าโครงร,างท่ีวางไว� 
2.2 เขียนให�ตรงประเด็น 

                                                           

 114 Flower. Inda, “ Cognitive,Context and Theory Building,“ College Composition 
And Communication  40 (October 1989): 282-309. 

 115 Morris, Van Cleve, Deaning: Middle Management in Academe (Champaign: 
University of  Illinois Press, 1981). 
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2.3 ไม,ต�องเรียงลําดับของเรื่อง พร�อมตรงไหนเขียนตรงนั้น 
2.4 ไม,ต�องคํานึงถึงหลักของการไม,ควรใช�คําซํ้า 
2.5 ย,อหน�ามีความคิดหลัก หากเปลี่ยนความคิดหลักให�เริ่มย,อหน�าใหม, 
2.6 เขียนบทนํา และบทสรุปหลังบทอ่ืน 

3. ทบทวน ท้ิงเวลาไว�ระยะหนึ่งแล�วกลับมาทบทวนใหม,ในเรื่องเหล,านี้ 
3.1 ความชัดเจน 
3.2 ตรงไปตรงมา 
3.3 ปรับวิธีเขียนให�คม ชัดเจน ไม,นําเสนอซํ้า หรือใช�คําเยิ่นเย�อ 
3.4 นําเสนอด�วยภาษาเขียน/ภาษาท่ีเป1นทางการ 
3.5 เน�น/ให�ความสําคัญกับจุดท่ีสําคัญ 
3.6 ปรับขนาดความยาวของประโยค และย,อหน�า 
3.7 ไม,ใช�คําท่ีแสดงถึงเพศ 

4. การแก�ไข 
4.1 ตรวจสอบท้ังหมดอีกครั้ง 
4.2 ดูทีละส,วน การเชื่อมต,อระหว,างอย,างเหมาะสม 
4.3 ดูแต,ละย,อหน�า การเรียงลําดับประโยคถูกต�อง ประโยคเชื่อมต,อดีหรือไม, 
4.4 ดูแต,ละประโยค ไม,ใช,คําเดียวกันซํ้าๆ หลายที การสะกด ไวยากรณ;ถูกต�องความหมาย

ชัดเจน116 
 ไรมส; (Raimes) ได�ให�ความคิดเห็นว,า ในการสร�างสรรค;งานเขียนหนึ่งชิ้นควรมีองค;ประกอบ
ท่ีต�องให�ความสําคัญดังนี้ 

1. การสร�างประโยค (syntax) ได�แก, โครงสร�างของประโยค ขอบเขตของการใช�ความหมาย
ในประโยค สํานวนโวหารและวิธีการเขียน 

2. ไวยากรณ; (grammar) ได�แก, การใช�คํากริยาให�สอดคล�องกับประธาน การใช�articles 
คําสรรพนามต,างๆ ฯลฯ 

3. กลไกในการเขียน (mechanics) ได�แก, ลายมือ การสะกดคํา การใช�เครื่องหมาย
วรรคตอน ฯลฯ 

                                                           

 116 สิริวรรณ จันทนจุลกะ, หลักการเขียนภาษาอังกฤษด�วยวิธีงQายๆ, เข�าถึงเม่ือ 15 
พฤษภาคม 2559, เข�าถึงได�จาก http://planning.anamai.moph.go.th/product/easyeng.doc,  
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4. การลําดับความ (organization) ได�แก, การย,อหน�า หัวเรื่อง (topic) การใช�ใจความ
สนับสนุน (support) ใจความสําคัญ การใช�คําในข�อความต,อเนื่อง (cohesion) และความกลมกลืน
กันในข�อความท่ีเขียน (unity) 

5. การเลือกใช�คํา (word choice) ได�แก, การใช�คําศัพท; สํานวน และความสมบูรณ;ของ
การใช�คําเหล,านี้ในงานเขียน 

6. จุดมุ,งหมาย (purposes) ได�แก, เหตุผลหรือจุดประสงค;ในการเขียน 
7. ผู�อ,าน (audience) ทราบว,า ผู�อ,านเป1นใคร จะช,วยให�การกําหนดทําเนียบภาษา(register) 

ของงานเขียนเป1นไปอย,างเหมาะสม ท้ังนี้ทําเนียบภาษา หมายถึง คําศัพท;เฉพาะท่ีใช�ในแต,ละสถานะ
ของผู�อ,าน เช,น พระภิกษุสงฆ; พระมหากษัตริย; เป1นต�น โดยบุคลเหล,านี้จะเป1นตัวกําหนดรูปแบบ
การใช�ภาษาให�เหมาะสมกับสถานะต,างๆ 

8. กระบวนการของผู�เขียน (the writer’s process)ได�แก, การเข�าใจในใจความสําคัญท่ีต�องการ
สื่อความหมายในรูปของกระบวนการ เช,น การเริ่มต�นการเขียน การร,างงานเขียน และการปรับปรุง 

9. เนื้อหา (content) ได�แก, ความสัมพันธ;กัน ความขัดแย�งกัน ความคิดเห็น ความมีเหตุมีผล
ของเนื้อหา ฯลฯ 117 
 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า การเขียน มีองค;ประกอบ เริ่มต้ังแต,การเลือก
คําศัพท; สํานวนโครงสร�าง ประโยค ไวยากรณ; ตลอดถึง การเน�นที่กระบวนการเขียนท่ีสามารถ 
คิด ทบทวนตรวจสอบ แก�ไข กลับไป - มาได� การกําหนดผู�อ,าน และการลําดับความเนื้อหา ท่ีบ,งบอก
โครงสร�างการเขียนที่สามารถระบุวัตถุประสงค;ของผู�เขียนได�อย,างชัดเจน ว,าต�องการสื่อความ
ในลักษณะใด การท่ีบุคคลหนึ่งสามารถเขียนได� จะต�องมีความรู�ในรูปแบบของภาษา โครงสร�างทาง
ไวยากรณ;  คําศัพท; สํานวน การเรียบเรียง และกลไกทางภาษา พ้ืนฐานความรู�เดิม การบูรณาการ
ทักษะท้ัง 4 ทักษะ ด�านเนื้อหาของเรื่องท่ีจะเขียน มีการคํานึงถึงจุดหมายในการเขียนและตัวผู�อ,าน 
ตลอดจน ดําเนินการเขียนอย,างเป1นกระบวนการ จึงจะสามารถสื่อสารความคิดได�อย,างชัดเจน คล,องแคล,ว
และมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค;ในการเขียน  เนื่องจากการเขียนเป1นการถ,ายทอดความคิด 
ความรู�สึกและความเข�าใจของตนเองออกมาเพื่อสื่อความหมายให�ผู�อื่นเข�าใจและเป1นเครื่องมือ
สําหรับพัฒนาความคิด สติปPญญา ตลอดจนเจตคติ การเขียนจึงเป1นทักษะการแสดงออกท่ีสําคัญและ
สลับซับซ�อน มีองค;ประกอบและปPจจัยหลายอย,างท่ีมีอิทธิพลต,อการพัฒนาทักษะทางการเขียน 
 วรรณี  โสมประยูร  ได�กล,าวถึง ปPจจัยท่ีเก่ียวข�องกับการเขียนไว�หลายประการ ดังนี้ 

1. อวัยวะท่ีเก่ียวข�องกับการเขียน 

                                                           

 117 A. Raimes, Techniques in teaching writing (Hong Kong: Oxford University 
Press, 1983), 139. 
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  การเขียนเป1นทักษะท่ีต�องใช�อวัยวะของร,างกายหลายอย,างประกอบกันดังนี้ 
1.1 มือ การพัฒนากล�ามเนื้อมือมีส,วนสําคัญในการเขียน เด็กบางคนไม,สามารถบังคับ

กล�ามเนื้อให�เขียนอักษรได� บางคนมือพิการก็ทําให�เขียนไม,ถนัดหรือไม,สามารถเขียนได�เลย การเขียน
ต�องใช�มือเป1นประการสําคัญ ดังนั้นต�องมีการฝnกกล�ามเนื้อด�วย 

1.2 ตา การเขียนจําเป1นต�องใช�สายตาในการดูขณะเขียน สําหรับเด็กท่ีมีการพัฒนาการ
ทางอวัยวะตาไม,เจริญไปตามปกติ จะมองภาพกลับกันกับภาพจริง คือ มองตัวอักษรกลับหัว 

1.3 ความสัมพันธ;ระหว,างมือและตา การเขียนต�องอาศัยตามอง เพ่ือรับเข�าและใช�มือ
เขียนสิ่งท่ีมองเห็น นอกจากนี้ตายังมองสิ่งท่ีเขียนว,าเหมือนท่ีคิดไว�หรือไม, 

2. สมองหรือสติปPญญา 
  เม่ือการเขียนเป1นการถ,ายทอดความคิด ความเข�าใจ และเป1นเครื่องมือสําหรับพัฒนา
ความคิดและสติปPญญาดังกล,าวข�างต�น สมองก็เป1นปPจจัยหนึ่งท่ีจําเป1นต,อการเขียนอย,างยิ่ง เพราะถ�า
สมองไม,คิดสิ่งใดแล�วไม,มีความต�องการท่ีจะเขียนแสดงสิ่งนั้นออกมาให�ผู�อ่ืนเข�าใจได� นอกจากนี้สมอง
ยังเก่ียวข�องกับการเขียนในเรื่องต,างๆอีกด�วย เช,น 

2.1 ความสามารถในการรับรู�และจําสิ่งต,อไปนี้ 
2.1.1 การสังเกตสิ่งท่ีเขียนว,ามีลักษณะอย,างไร 
2.1.2 การเห็นความสัมพันธ;ของเรื่องท่ีเขียน 
2.1.3 การลําดับความคิดเพ่ือบรรยายเรื่อง 
2.1.4 การจําลักษณะตัวอักษร คํา ประโยคและข�อความ 

2.2 ความสามารถในการแสดงออกท่ีต,างกัน เนื่องจากความสามารถในการรับและการ
ถ,ายทอดของแต,ละบุคคลมีความแตกต,างกัน กล,าวคือ บางคนเขียนได�เร็ว แต,บางคนอาจบังคับ
กล�ามเนื้อในการเขียนได�ไม,ค,อยดี 

2.3 ช,วงความสนใจและความตั้งใจต,างกัน เด็กที่มีช,วงความสนใจสั้นมักเขียนได�น�อย  
ทําให�ทักษะในการเขียนไม,ดีเท,าท่ีควร และมีความต้ังใจเรียนน�อยลง 

2.4 การเขียนมีความจําเป1นต�องโยงความคิดให�สัมพันธ;และต,อเนื่องกัน เพราะความคิด
ท่ีสัมพันธ;และต,อเนื่องกันนั้นจะเป1นสื่อให�เด็กสามารถเขียนเรื่องราวต,างๆให�ติดต,อสัมพันธ;กันได�มากข้ึน 

3. สิ่งแวดล�อม 
  การเขียนเป1นทักษะท่ีต�องอาศัยการฟPง พูด อ,านมาก,อน ดังนั้นการเขียนจึงต�องอาศัย
ประสบการณ;พ้ืนฐานอ่ืนๆท้ังจากบ�าน โรงเรียน และสังคม ซ่ึงเป1นปPจจัยท่ีเก่ียวข�องและมีอิทธิพลต,อ
การพัฒนาทักษะการเขียนของเด็ก ดังนี้ 

3.1 สิ่งแวดล�อมทางบ�าน ได�แก, ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธ;ใน
ครอบครัว ภาษาพูดท่ีบ�าน เชื้อชาติ จํานวนพ่ีน�องในบ�าน และการอบรมเลี้ยงดู สิ่งแวดล�อม ท่ีกล,าวมา
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ท้ังหมดนี้นับเป1นสิ่งแวดล�อมท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กมาก ท้ังนี้ เพราะบ�าน
เป1นสิ่งแวดล�อมท่ีเด็กประสบและอยู,ใกล�ตัวมากท่ีสุด  นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู�ภาษาอย,างหนึ่งท่ี
เด็กใช�เป1นอันดับแรกคือ การเลียนแบบ เม่ือบ�านมีอิทธิพลต,อการฟPง พูด และอ,าน ดังนั้น บ�านจึงเป1น
อันดับแรกท่ีมีอิทธิพลต,อการเขียน เพราะเด็กย,อมเขียนตามท่ีตนพูด หรือเขียนตามท่ีได�ฟPงและอ,านมา 

3.2 สิ่งแวดล�อมทางโรงเรียน โรงเรียนทําหน�าท่ีสร�างเสริมปรับปรุง และแก�ไขพฤติกรรม
ต,างๆดังนั้น ทักษะทางภาษาของเด็กซ่ึงรวมทักษะการเขียนด�วย ย,อมพัฒนาไปตามสภาพแวดล�อม ซ่ึง
ได�แก,ตัวครูและเพ่ือนๆ ในด�านตัวครูเป1นสิ่งแวดล�อมท่ีมีอิทธิพลต,อภาษาของเด็กมาก โดยเฉพาะอย,าง
ยิ่งการเขียนของเด็กมักเริ่มต�นท่ีครู เช,น วิธีเขียนของครูเป1นต�นแบบ การเขียนของเด็ก วิธีสอนเขียน
ของครู เจตคติของครู และบรรยากาศในการเขียน ครูจัดบรรยากาศให�เด็กมีอิสระในการคิด ย,อมช,วย
ให�เด็กสามารถเขียนอย,างสร�างสรรค;ได�สมบูรณ;เต็มท่ี ส,วนเพ่ือนนั้น ถือเป1นสิ่งแวดล�อมท่ีอยู,ใกล�ตัวเด็ก
มาก เพราะในการเขียนเด็กจะซักถามหรือลอกการเขียนจากเพ่ือน เป1นต�น 

3.3 สิ่งแวดล�อมทางสังคมและชุมชน เด็กๆต�องเก่ียวข�องกับสังคมและชุมชนตลอดเวลา 
ดังนั้นสภาพแวดล�อมทางชุมชนและสังคมย,อมมีบทบาทสําคัญต,อการพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพ 
เจตคติ ทักษะทางภาษาของเด็ก สําหรับทางด�านภาษาโดยเฉพาะการเขียนเด็กมักฟPงและอ,านจาก
สื่อมวลชนด�วย เด็กจึงเขียนตามประสบการณ;ท่ีพบจากโทรทัศน; หนังสือพิมพ;และเอกสารต,างๆ 118 
 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า ปPจจัยที่เกี่ยวข�องกับการเขียน ประกอบด�วย 
อวัยวะที่เกี่ยวข�องกับการเขียน คือ ตา และกล�ามเนื้อมือที่ต�องมีความสัมพันธ;กัน   สมองหรือ
สติปPญญา ใช�คิด ลําดับความคิด สังเกต หาความสัมพันธ;และจดจําเนื้อเรื่องท่ีจะเขียน เป1นต�น
สิ่งแวดล�อม ได�แก, บ�าน โรงเรียน สังคมและชุมชนท่ีเก่ียวข�อง 
 จุดมุQงหมายของการเขียน 
 การถ,ายทอดความรู�สึกนึกคิดของผู�เขียนนั้น ผู�เขียนย,อมต�องมีจุดมุ,งหมายไว�ในใจก,อนว,า 
จะเขียนเพ่ือใคร เขียนทําไม และเขียนอย,างไร จึงจะทําให�ผู�อ,านเข�าใจเป1นอย,างดีดังท่ี  ผกาศรี  เย็นบุตร  
ได�กําหนดจุดมุ,งหมายของการเขียนไว�ว,า 

1. เพ่ืออธิบาย เป1นการบอกเล,าให�ทราบ ต�องการให�ผู�อ,านได�รับความรู� ความคิด ประสบการณ; 
เช,น บทความ สารคดี ตําราวิชาการ ฯลฯ 

2. เพ่ือพรรณนา เป1นการบอกความรู�สึกให�ทราบ ต�องการให�ผู�อ,านทราบความรู�สึกต,อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช,น รู�สึกรัก โกรธ ฯลฯ เช,น เรียงความ นวนิยาย เรื่องสั้น 

                                                           

 118 วรรณี  โสมประยูร, การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ;ไทยวัฒนาพานิช, 2537), 83, 146 – 148. 
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3. เพ่ือเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนความรู�สึกของผู�อ,านตามท่ีผู�เขียนต�องการ 
เช,น ชักชวนให�เห็นจริงหรือปฏิบัติตาม 119 
 บุญยงค;  เกศเทศ ได�จําแนกจุดมุ,งหมายของการเขียนไว�ดังนี้ เพ่ือเล,าเรื่อง เช,น เล,าเหตุการณ; 
เล,าประสบการณ; เพ่ืออธิบายคําหรือความหมาย เช,น อธิบายคําท่ีมักเขียนผิดเพ่ือโฆษณาจูงใจ เช,น 
โฆษณาสินค�าต,างๆ เพ่ือปลุกใจ เช,น เพลง บทความปลุกใจ เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือคําแนะนําเพ่ือ
สร�างจินตนาการ เช,น เรื่องสั้น นวนิยาย เพ่ือล�อเลียนเสียดสี เช,น เรื่องทํานองตลกแฝงแง,คิด เพ่ือ
ประกาศ แจ�งความ เชิญชวน ประกาศของทางราชการ  เพ่ือวิเคราะห; เช,น การวิเคราะห;วรรณกรรม
เพ่ือวิจารณ; เช,น การวิจารณ;หนังสือ และเพ่ือเป1นข,าว เช,น การเสนอข,าว 120   
 จากข�อความดังท่ีกล,าวสามารถสรุปได�ว,า จุดมุ,งหมายของการเขียนเพ่ือเล,าเรื่องราวต,างๆ
ให�ทราบ  อธิบายความหมาย บอกความรู�สึกนึกคิด เปลี่ยนความคิดทัศนคติของผู�อ,าน เสียดสีล�อเลียน  
วิเคราะห;  และเพ่ือรายงานข,าวสารต,างๆ 
 
สํานักงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (The Office of Qualifications and Examinations 
Regulation หรือ Ofqual) มีหน�าท่ีในการควบคุมคุณวุฒิ การทดสอบ และการประเมินผลในประเทศ
อังกฤษ และควบคุมคุณวุฒิทางวิชาชีพในไอร;แลนด;เหนือ  ซ่ึงมีมาตรฐานและเชื่อถือได� Ofqual เป1น
องค;กรอิสระด�านการศึกษา ไม,อยู,ในกํากับของรัฐบาลแต,รายงานผลโดยตรงกับรัฐสภาและสภาของ
ไอร;แลนด;เหนือ มักจะถูกเรียกว,าการสอบแบบ “จ�องจับผิด” 
 Ofqual ถูกก,อต้ังข้ึนมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 2010 ภายใต�พระราชบัญญัติการฝnกงาน 
ทักษะเด็ก และการเรียนรู� ค.ศ. 2009 ไม,ได�เป1นหน,วยงานของรัฐบาล มีขอบเขตอํานาจในประเทศ
อังกฤษและไอร;แลนด;เหนือ ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 มีลูกจ�างประจํา 191 คน ต้ังอยู,ท่ีเขตแคนลี่ 
เมืองโคเวนทรี โดยรับผิดชอบในการทําให�เกิดความม่ันใจในเรื่อง 

1. ควบคุมคุณภาพการจําแนกที่น,าเชื่อถือในด�านความรู� ทักษะ และความเข�าใจของ
นักเรียนท่ีมาทําการทดสอบ 

2. การประเมินและการทดสอบได�แสดงให�เห็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
3. ประชาชนมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของการประเมิน 
4. นักเรียนและครูมีข�อมูลมาตรฐานการประเมินท้ังหมด 

                                                           

 119 ผกาศรี  เย็นศรีบุตร, ทักษะและความรู�ทางภาษา (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ;
มหาวิทยลัยศรี  นครินทรวิโรฒ, 2526), 95. 

 120 บุญยงค;  เกศเทศ, เขียนไทย (กาฬสินธุ;: สํานักพิมพ;จินคภัณฑ;การพิมพ;, 2524), 6 - 7. 
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 Ofqual ร,วมมืออย,างใกล�ชิดกับรัฐบาลของสหราชอาณาจักรและกรมสามัญศึกษาในการ
ควบคุมคุณสมบัติท่ัวไป มี 4 ส,วน คือ  

1. กลยุทธ;, ความเสี่ยง และการวิจัย 
2. คุณสมบัติอาชีวศึกษา 
3. คุณสมบัติท่ัวไป 
4. การดําเนินงาน 

 เกณฑHการประเมิน 
 บทนํา 

1. การประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษแยกออกเป1น 3 ด�าน คือ  
1.1 ด�านท่ี 1. การพูด การฟPง และการสื่อสาร         
1.2 ด�านท่ี 2. การอ,าน   
1.3 ด�านท่ี 3. การเขียน 

2. การประเมินคุณสมบัติทักษะทางภาษาอังกฤษแบ,งออกเป1น 5 ระดับ คือ พ้ืนฐาน 1, 
พ้ืนฐาน 2, พ้ืนฐาน 3, ระดับ 1 และ ระดับ 2 เกณฑ;การประเมินคุณภาพระบุถึงมาตรฐานทักษะ           
ท่ีครอบคลุมในแต,ละระดับ ซ่ึงในแต,ละระดับจะต,อเนื่องมาจากระดับก,อนหน�า และช,วยส,งเสริมให�ก�าว
ไปสู,ในระดับต,อไป 

3. เกณฑ;การประเมินเหล,านี้ควรใช�ควบคู,ไปกับเกณฑ;การประเมินและการทดสอบคุณภาพ
ทักษะในการทํางาน ระดับ พ้ืนฐาน 1, พ้ืนฐาน 2 และ พ้ืนฐาน 3 ใช�ในการประเมินภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร; และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส,วนการประเมินการพูด การฟPง และการสื่อสารภาษาอังกฤษใช� 
พ้ืนฐาน 1, พ้ืนฐาน 2, พ้ืนฐาน 3, ระดับ 1 และ ระดับ 2 
 ด�านการพูด, การฟiง, และการส่ือสาร 

4. คุณสมบัติด�านการพูด การฟPง และการสื่อสาร เป1นการติดต,อสื่อสารท่ีไม,ใช,การเขียน 
เป1นการสื่อสารแบบตัวต,อตัว 

5. ในบางกรณี การประเมินจากท่ีห,างไกล และการประเมินต�องการคุณสมบัติเฉพาะด�าน
ตามท่ีได�ระบุเอาไว� สามารถปรับเปลี่ยนให�เหมาะสมกับคุณสมบัติเหล,านั้น 

6. ด�านการพูด การฟPง และการสื่อสาร ท่ีใช�ในมาตรฐาน เป1นการตีความอย,างกว�างๆ และ
ไม,ได�รวมถึงผู�มีความบกพร,องทางการพูดหรือการได�ยิน 

7. ความต�องการส,วนบุคคลผู�เรียนมีความหลากหลาย แต,คําแนะนําเหล,านี้ควรถูกใช�
ในการตีความในด�านการสื่อสาร, การอภิปราย, และการนําเสนอ : 

7.1 สามารถรวมถึงการใช�สัญลักษณ;ภาษา (เช,น สัญลักษณ;ภาษาของสหราชอาณาจักร 
(BSL), สัญลักษณ;ท่ีช,วยสนับสนุนทางภาษาอังกฤษ) สิ่งนี้จะทําให�สามารถเข�าถึงผู�เข�าร,วมทดสอบ
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ท้ังหมด (เป1นท่ียอมรับกันว,า BSL คือภาษาท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว และไม,ใช,รูปแบบภาษาอังกฤษ ได�รับ
อนุญาตให�เป1นทางเลือกทางภาษาอังกฤษเพ่ือการประเมินการพูด การฟPง และการสื่อสาร) ไม,มีภาษา
อ่ืนท่ีได�รับอนุญาตให�เป1นทางเลือกในการทดสอบภาษาอังกฤษ 

7.2 สามารถรวมถึงการใช�อุปกรณ;ช,วยพูด และชุดคําสั่งท่ีผู�เรียนใช�ในการทํางานปกติ 
7.3 ไม,ได�ข้ึนอยู,กับการใช�ในภาษาเขียน  หรือความต�องการส,วนตัวกับผู�ซ่ึงผู�เรียนกําลัง

สื่อสารให�อ,านได� (ในทักษะนี้ครอบคลุมการอ,านและการเขียนเท,านั้น) 
 ด�านการอQาน 

8. การอ,านในการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษถูกกําหนดให�เป1นอิสระ และเน�นภาษา
เขียนและข�อความในบริบท 

9. ข�อความถูกกําหนดให�เป1นอุปกรณ;ซ่ึงประกอบไปด�วยการใช�คําในการเขียน พิมพ; 
การสกรีน หรือการนําเสนอโดยใช�ตัวอักษรเบรลล; 

10. อาจมีการปรับเปลี่ยนให�เหมาะสมกับผู�เรียนท่ีไม,ได�อยู,ในความคุ�มครองตามกฎหมาย
การเลือกปฏิบัติต,อคนพิการและใช�เครื่องช,วยอ,านในชีวิตประจําวันสามารถทดสอบตามมาตรฐาน
การอ,านโดยใช�โปรแกรมอ,านจอภาพ 

11. ไม,สามารถทําการสาธิตการทดสอบให�กับผู�สอบการอ,านท่ีทําตามข�อกําหนดใน
มาตรฐานไม,ได� ยกเว�นผู�พิการท่ีไม,สามารถใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถร�องขอการสาธิต
การทดสอบได� 
 ด�านการเขียน 

12. การเขียนในการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษถูกกําหนดให�เป1นโครงสร�างอิสระของ
การเขียนข�อความ เพ่ือสื่อสารในบริบทท่ีต�องการ 

13. ข�อความถูกกําหนดให�เป1นอุปกรณ;ซึ่งประกอบไปด�วยการใช�คําในการเขียน พิมพ; 
การสกรีน หรือการนําเสนอโดยใช�ตัวอักษรเบรลล; และถูกนําเสนอในวิธีการท่ีผู�ฟPงสามารถเข�าถึงได� 

14. อาจมีการปรับเปลี่ยนให�เหมาะสมกับผู�เรียนท่ีไม,ได�อยู,ในความคุ�มครองตามกฎหมาย
การเลือกปฏิบัติต,อคนพิการ และใช�อุปกรณ;ช,วยเขียนข�อความในชีวิตประจําวันสามารถทดสอบตาม
มาตรฐานการเขียนโดยใช�คอมพิวเตอร;และโปรแกรมท่ีเหมาะสม 

15. ไม,สามารถทําการสาธิตการทดสอบให�กับผู�สอบการเขียนท่ีทําตามข�อกําหนดใน
มาตรฐานไม,ได� ยกเว�นผู�พิการท่ีไม,สามารถใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถร�องขอการ
สาธิตการทดสอบได� 
 มาตรฐานทักษะและน้ําหนักการประเมิน 

16. การประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษเรียกร�องให�ผู�เรียนแสดงความสามารถท่ีเก่ียวเนื่องกับ : 
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ตารางท่ี 2 มาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ 
พ้ืนฐาน 1 

มาตรฐานทางทักษะ ความครอบคลุมและขอบขQาย 

ด�านการพูด , การฟiง   
และ การส่ือสาร 
1. มีส,วนร,วมและเข�าใจจุดประสงค;หลัก
ของการสนทนา/การพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นง,ายๆ เก่ียวกับหัวข�อท่ัวไป
กับผู�อ่ืนในสถานการณ;ต,างๆ 

ตัวบ,งชี้ท่ี 1 การเข�าใจจุดประสงค;หลักของข�อความง,ายๆ
ได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 2 การเข�าใจและปฏิบัติตามคําแนะนําได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 3 การโต�ตอบได�อย,างเหมาะสมเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นและร�องขอได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 4 การสื่อสารเพ่ือความเข�าใจได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 5 การถามคําถามง,ายๆเพ่ือหาข�อมูลท่ีต�องการได� 

ด�านการอQาน 
2. อ,านและเข�าใจข�อความสั้นๆง,ายๆ     
ท่ีอธิบายหรือเล,าข�อมูลต,างๆ 

ตัวบ,งชี้ท่ี 6 การอ,านและเข�าใจคําและประโยคง,ายๆได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 7 การเข�าใจข�อความสั้นๆของประสบการณ;
และหัวข�อท่ัวไปได� 

ด�านการเขียน 
3. เขียนประโยคสั้นๆง,ายๆ 

ตัวบ,งชี้ ท่ี 8 การใช�คําและวลีท่ีใช�ในการเขียนเพ่ือ
นําเสนอข�อมูล 
ตัวบ,งชี้ท่ี 9 การสร�างประโยคง,ายๆโดยใช�เครื่องหมาย
มหัพภาค 
ตัวบ,งชี้ท่ี 10 การสะกดชื่อคนบางคนและคําท่ัวๆไปได�
อย,างถูกต�อง 
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ตารางท่ี 2 มาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ (ต,อ) 
พ้ืนฐาน 2 

มาตรฐานทางทักษะ ความครอบคลุมและขอบขQาย 

ด�านการพูด , การฟiง  และการส่ือสาร 
1. พูดอภิปราย/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเก่ียวกับหัวข�อท่ัวไป สนทนา
โต�ตอบกับคนหนึ่งคนหรือมากกว,าใน
สถานการณ;ท่ัวๆไปได� 

ตัวบ,งชี้ท่ี 1 การแยกแยะจุดประสงค;หลักของคําอธิบาย
และคําแนะนําสั้นๆได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 2 การเข�าใจบทสนทนาได�อย,างชัดเจน 
ตัวบ,งชี้ท่ี 3 การแสดงความรู�สึกหรือความคิดเห็นง,ายๆ 
และเข�าใจบทสนทนาเหล,านั้นกับผู�อ่ืน 
ตัวบ,งชี้ท่ี 4 การสื่อสารข�อมูลได�อย,างชัดเจน 
ตัวบ,งชี้ท่ี 5 การถามและตอบคําถามง,ายๆได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 6 การทําตามข�อสรุปของการสนทนาได� 

ด�านการอQาน 
2. อ,านและเข�าใจข�อความท่ีอธิบาย, 
แจ�ง หรือบอกข�อมูลต,างๆได� 

ตัวบ,งชี้ท่ี 7 การเข�าใจลําดับเหตุการณ;จากเนื้อเรื่องได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 8 การอ,านและเข�าใจคําแนะนําและคําชี้แนะ
ง,ายๆได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 9 การอ,านและเข�าใจคําท่ีใช�บ,อยและคําท่ีใช�
การสะกดง,ายๆได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 10 การใช�ความรู�เก่ียวกับการสะกดคําในการ
หาข�อมูลได� 

ด�านการเขียน 
3. เขียนข�อความสั้นๆด�วยคําท่ี
กําหนดให�ได� 

ตัวบ,งชี้ท่ี 11 การใช�คําและวลีในภาษาเขียน เพ่ือบันทึก
และนําเสนอข�อมูล 
ตัวบ,งชี้ท่ี 12 การสร�างประโยคความรวมโดยใช�
คําสันธานท่ัวๆไปได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 13 การเว�นวรรคได�อย,างถูกต�องโดยใช�
เครื่องหมายด�านบนและด�านล,าง, มหัพภาค, และ
เครื่องหมายคําถามได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 14 การสะกดคําท่ีใช�บ,อยและคําท่ีใช�การสะกด
ง,ายๆได�อย,างถูกต�อง 
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ตารางท่ี 2 มาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ (ต,อ) 
พ้ืนฐาน 3  

มาตรฐานทางทักษะ ความครอบคลุมและขอบขQาย 

ด�านการพูด , การฟiง  และ การส่ือสาร 
1.  สนทนาโต�ตอบกับผู�อ่ืนอย,าง
เหมาะสม พร�อมท้ังอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท้ังท่ีเป1น
ทางการและไม,เป1นทางการได� 

ตัวบ,งชี้ท่ี 1 การปฏิบัติตามวัตถุประสงค;หลักของการ
สนทนาได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 2 การใช�เทคนิคต,างๆเพ่ือชี้แจงและยืนยันใน
สิ่งท่ี   ได�ยินและได�ฟPง 
ตัวบ,งชี้ท่ี 3 การแสดงความคิดเห็นส,วนตัวและ
ตอบสนองต,อความคิดเห็นของผู�อ่ืนได�อย,างเหมาะสม 
ตัวบ,งชี้ท่ี 4 การใช�ภาษาได�อย,างเหมาะสมในการ
อภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเป1นทางการ 
ตัวบ,งชี้ท่ี 5 การมีปฏิสัมพันธ;, ยอมรับและตอบสนองต,อ
ผู�อ่ืนได� 

ด�านการอQาน 
2. อ,านและเข�าใจวัตถุประสงค;และ
บริบทของข�อความท่ีอธิบาย แจ�ง และ
บอกเล,าข�อมูลข,าวสารได� 

ตัวบ,งชี้ท่ี 6 การเข�าใจประเด็นหลักของเนื้อเรื่อง 
ตัวบ,งชี้ท่ี 7 การเข�าใจข�อมูลข,าวสารท่ีเฉพาะเจาะจงโดย
การอ,านรายละเอียด 
ตัวบ,งชี้ท่ี 8 การใช�ลักษณะของเนื้อเรื่องมาช,วยในการ
หาข�อมูล 
ตัวบ,งชี้ท่ี 9 การอ,านและเข�าใจข�อความในรูปแบบต,างๆ 
โดยใช�กลยุทธ; วิธีการท่ีเหมาะสม กับข�อความท่ีอ,าน 

ด�านการเขียน 
3. เขียนปรับแต,งข�อความเพ่ือสื่อสารกับ
ผู�อ่ืนได� 

ตัวบ,งชี้ท่ี 10 การวางแผน ร,างแบบและจัดระเบียบการ
เขียนได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 11 การจัดลําดับการเขียนอย,างมีเหตุผล และ
ชัดเจน 
ตัวบ,งชี้ท่ี 12 การใช�ไวยากรณ;พ้ืนฐาน รวมท้ังรูปกริยาท่ี
เหมาะสม  และการใช�กริยาให�สอดคล�องกับประธานได� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 13 การตรวจสอบความถูกต�องของงานเขียน
รวมท้ังการสะกดคําได� 
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ตารางท่ี 3 น้ําหนักการประเมินตามมาตรฐานทางทักษะทางภาษาอังกฤษ  ระดับ 1 

มาตรฐานทางทักษะ ความครอบคลุมและขอบขQาย น้ําหนักการ
ประเมิน 

ด�านการพูด , การฟiง   
และ การส่ือสาร 
1. มีส,วนร,วมกับการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท้ังท่ี
เป1นทางการและไม,เป1นทางการ
กับบุคคลท่ีไม,คุ�นเคยได� 

ตัวบ,งชี้ท่ี 1 การสนทนาโต�ตอบตามหัวข�อท่ี
กําหนดให� 
ตัวบ,งชี้ท่ี 2 การมีความพร�อมในการอภิปราย
แสดงความคิดและความคิดเห็นท่ีเป1นทางการ 
ตัวบ,งชี้ท่ี 3 การอภิปรายในหัวข�อต,างๆ 
ตัวบ,งชี้ท่ี 4 การนําเสนอข�อมูล/จุดประสงค;ท่ี
กําหนดได�อย,างชัดเจน และใช�ภาษาอย,าง
เหมาะสม 

 
 
 

ไม,ระบุ 

ด�านการอQาน 
2. อ,านและเข�าใจข�อความท่ี
กําหนดให�ได� 

ตัวบ,งชี้ท่ี 5 การระบุจุดประสงค;และความคิด
หลัก รวมท้ังวิธีการนําเสนอในเนื้อเรื่องท่ี
หลากหลาย 
ตัวบ,งชี้ท่ี 6 การอ,านและการเข�าใจข�อความใน
เนื้อเรื่อง 
ตัวบ,งชี้ท่ี 7 การใช�ประโยชน;จากคําท่ีมีอยู,ในเนื้อ
เรื่อง 
ตัวบ,งชี้ท่ี 8 การระบุคําตอบท่ีเหมาะสมกับเนื้อ
เรื่อง 
ตัวบ,งชี้ท่ี 9 ในเนื้อเรื่องมากกว,า 1 ชนิด 

 
 

ไม,ระบุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

ตารางท่ี 3 น้ําหนักการประเมินตามมาตรฐานทางทักษะทางภาษาอังกฤษ  ระดับ 1 (ต,อ) 

มาตรฐานทางทักษะ ความครอบคลุมและขอบขQาย น้ําหนักการ
ประเมิน 

ด�านการเขียน 
3. เขียนข�อความท่ีกําหนดให�เพ่ือ
สื่อสารข�อมูล, ความคิด และ
ความคิดเห็น โดยใช�รูปแบบ และ
ลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
จุดประสงค;และผู�อ,านได� 

ตัวบ,งชี้ท่ี 10 การเขียนได�อย,างชัดเจนและ
สอดคล�อง รวมท้ังเหมาะสมกับระดับของการ
เขียน 
ตัวบ,งชี้ท่ี 11 การนําเสนอข�อมูลอย,างมีเหตุผล 
ตัวบ,งชี้ท่ี 12 ใช�ภาษา รูปแบบ และโครงสร�างท่ี
เหมาะสมกับจุดมุ,งหมายของผู�อ,าน 
ตัวบ,งชี้ท่ี 13 การใช�โครงสร�างทางภาษาอย,าง
ถูกต�องและสอดคล�องกัน 
ตัวบ,งชี้ท่ี 14 การตรวจสอบความถูกต�องของ
เครื่อง 
หมายวรรคตอน ตัวสะกด และความหมายของ
งานเขียน 
ตัวบ,งชี้ท่ี 15 มากกว,างานเขียน 1 ชนิด 

 
 

55 - 60 % 
 
 
 
 

40 - 45 % 

 
ตารางท่ี 4 น้ําหนักการประเมินตามมาตรฐานทางทักษะ ระดับ 2 

มาตรฐานทางทักษะ ความครอบคลุมและขอบขQาย น้ําหนักการ
ประเมิน 

ด�านการพูด , การฟiง   
และ การส่ือสาร 
1. ร,วมสนทนาเพ่ืออภิปรายใน
หัวข�อท่ี ท่ี กําหนดกับบุคคลอ่ืน 
และนําเสนอได�อย,างถูกต�อง 

ตัวบ,งชี้ท่ี 1 การพิจารณาข�อมูลท่ีซับซ�อน และ
ให�ข�อมูลท่ีถูกต�องโดยใช�ภาษาท่ีเหมาะสม  
ตัวบ,งชี้ท่ี 2 การนําเสนอข�อมูลและความคิดได�
อย,างชัดเจน และน,าสนใจให�กับผู�อ่ืน 
ตัวบ,งชี้ท่ี 3 การปรับการสนทนาให�เหมาะสมกับ
ผู�ฟPง จุดมุ,งหมาย และสถานการณ; 
ตัวบ,งชี้ท่ี 4 การมีส,วนร,วมสําคัญการอภิปราย
ตามบทบาทท่ีกําหนดเพ่ือทําให�การอภิปราย
ดําเนินต,อไป 

 
 
 
 

ไม,ระบุ 
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ตารางท่ี 4 น้ําหนักการประเมินตามมาตรฐานทางทักษะ ระดับ 2 (ต,อ) 

มาตรฐานทางทักษะ ความครอบคลุมและขอบขQาย น้ําหนักการ
ประเมิน 

ด�านการอQาน 
2. เลือก อ,าน เข�าใจ และ
เปรียบเทียบข�อความ เพื่อใช�สรุป
ข�อมูล ความคิด การโต�แย�ง และ
ความคิดเห็นได� 

ตัวบ,งช้ีท่ี 5 การเลือกและใช�ข�อความท่ีต,างกันเพื่อ
รับและใช�ข�อมูลท่ีเกี่ยวข�อง 
ตัวบ,งช้ีท่ี 6 การอ,านและสรุปข�อมูล/ความคิด
อย,างชัดถ�อยชัดคํา จากแหล,งข�อมูลท่ีต,างกัน 
ตัวบ,งช้ีท่ี 7 การระบุจุดมุ,งหมาย และแสดงความ
คิดเห็นวิธีการส่ือความหมายของของข�อความ 
ตัวบ,งช้ีท่ี 8 การสืบหาจุดมุ,งหมาย ความหมายแฝง 
ความโอนเอียง 
ตัวบ,งช้ีท่ี 9 วิเคราะห;ข�อความท่ีสัมพันธ;กับความ
ต�องการของผู�อ,าน และพิจารณาตอบได�อย,าง
เหมาะสม 
ตัวบ,งช้ีท่ี 10 ใน 3 ข�อความ หรือมากกว,าน้ัน 

 
 
 

 
ไม,ระบุ 

ด�านการเขียน 
3. เขียนข�อความท่ีกําหนด เพื่อ
เขียนเพิ่มเติมในเอกสาร ข�อมูล
การส่ือสาร ความคิดและ
ความเห็นได�อย,างถูกต�องและชวน
อ,าน 

ตัวบ,งช้ีท่ี 11 การนําเสนอข�อมูล/ความคิดได�อย,าง
รัดกุม มีเหตุผล และน,าสนใจ 
ตัวบ,งช้ีท่ี 12 การนําเสนอข�อมูลท่ีซับซ�อนได�อย,าง
ชัดเจนและรัดกุม 
ตัวบ,งช้ีท่ี 13 การใช�รูปแบบการเขียนต,างๆสําหรับ
จุดประสงค;ท่ีแตกต,างกัน 
ตัวบ,งช้ีท่ี 14 ใช�โครงสร�างทางภาษา ประกอบด�วย 
ประโยคความซ�อน และย,อหน�า เพื่อเขียนส่ือสาร
ได�อย,างถูกต�อง 

 
 

55 - 60 % 

 ตัวบ,งช้ีท่ี 15 การเขียนข�อความโดยใช�
เครื่องหมายจุลภาค, เครื่องหมายวรรคตอน และ
เครื่องหมายอัญประกาศได�อย,างถูกต�อง 
ตัวบ,งช้ีท่ี 16 การตรวจสอบงานเขียนให�เหมาะสม
กับจุดมุ,งหมายและผู�อ,าน รวมท้ังการสะกดคํา
และการใช�ภาษาท่ีถูกต�อง มีความหมายชัดเจน
ตามชิดของข�อความท่ีกําหนด 

 
 
 

40 - 45 % 
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รูปแบบการประเมิน 
17. เฉพาะการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษต�องผ,านท้ังหมด ในการประเมินภายนอก 

เพ่ือจะได�เข�าไปทดสอบการอ,าน และการเขียนในระดับ level 1 และ 2 การประเมินภายในจะใช�ใน
การทดสอบด�านการพูด การฟPง และการสื่อสาร และในระดับ Entry 1, 2 และ 3 ในการทดสอบการ
อ,านและการเขียน การประเมินภายในท้ังหมดต�องปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมการประเมิน 

18. การประเมินจะมุ,งเน�นการใช�และการประยุกต;ใช�อย,างมีประสิทธิภาพในด�านการพูด, 
การฟPง และการสื่อสาร, ด�านการอ,าน และด�านการเขียน ของข�อมูลส,วนตัวและสถานการณ;ท่ีสะท�อน
ถึงชีวิตจริง การประเมินในแต,ละส,วนมีคะแนนเท,ากัน 

19. การประเมินจะต�องประเมินทุกด�านของทักษะด�วยมาตรฐานทักษะท่ีแต,ละระดับ
กําหนด การประเมินสามารถแสดงให�เห็นตัวอย,างตามการนําไปใช�ได� 

20. รายงานการประเมินจะแยกออกเป1น 3 ด�าน การายงานผลอย,างเป1นทางการจะบอก
ระดับการทดสอบท่ีได�ในการประเมินในแต,ละด�าน ค,าใช�จ,ายในการประเมินจะไม,มีอยู,ในรายงาน 

21. ท่ีซ่ึงได�รับการยกเว�น ผู�เรียนจะต�องผ,านการประเมินทักษะทางวิชาชีพ ในด�านการอ,าน; 
การเขียน; การพูด, การฟPง และการสื่อสาร ผู�เรียนท่ีผ,านการประเมินจะได�รายงานการประเมินแต,ละ
ด�านในระดับตํ่าสุด 

22. หน,วยงานท่ีนําคุณสมบัติทักษะทางวิชาชีพไปใช�จะต�องคํานึงถึงข�อยกเว�น, รายละเอียด
ในการผ,านในแต,ละด�าน (เช,น ด�านการอ,าน; ด�านการเขียน; และด�านการพูด กรฟPง และการสื่อสาร) 
และระยะเวลาท่ีสามารถใช�ใบรายงานนี้ได� 

23. ผู�ทดสอบไม,ถูกจํากัดจํานวนครั้งในการสอบ ผลการประเมินรายบุคคลท่ีถูกบันทึกไว�ใน
ครั้งล,าสุด 

24. เวลาในการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับ Entry 1, 2 และ 3 ควรใช�เวลา
อย,างน�อย 1 ชั่วโมง แต,ไม,ควรเกิน 2 ชั่วโมง ส,วนระดับ level 1 และ 2 ควรใช�เวลาอย,างน�อย 2 ชั่วโมง          
แต,ไม,ควรเกิน 3 ชั่วโมง ในการทดสอบท้ัง 3 ด�าน 

25. การประเมินต�องประกอบไปด�วยบทความท่ีเป1นจริงและเหมาะสมในแต,ละระดับ 
26. ด�านการพูด, การฟPง, และการสื่อสาร 

26.1 การประเมินด�านการพูด, การฟPง, และการสื่อสารจะถูกแสดงให�เห็นท้ังหมด 
26.2 องค;กรท่ีเข�าร,วมทดสอบต�องแนะนําแนวทางท่ีชัดเจนกับศูนย;สอบการประเมินใน

เรื่องมาตรฐานทักษะท่ีกําหนดในแต,ละระดับ ตามระเบียบการควบคุมการประเมิน 
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27. ด�านการอ,าน  
27.1 ผลการทดสอบท่ีสอดคล�องกับการประเมินสามารถนํามาร,วมในการประเมินด�าน

การอ,านโดยตรง และมีส,วนน�อยที่สุดในด�านการอ,าน แต,ไม,เกินร�อยละ 50 การประเมินท้ังหมด
ในแต,ละด�าน ท่ีระดับ levels 1 และ 2 

27.2 มาตรฐานทักษะเรียกร�องการอ,านอย,างคล,องแคล,ว และการใช�ข�อมูลในข�อความ
ให�เป1นประโยชน; โดยมีการประเมินท่ีเป�ดเผย 

28. ด�านการเขียน 
28.1 การประเมินการเขียนจะถูกแสดงให�เห็นท้ังหมด 
28.2 การประเมินต�องวัดคุณภาพการเขียนท่ีแสดงความสัมพันธ;ระหว,างจุดมุ,งหมายใน

การเขียนและผู�อ,าน และระมัดระวังในการสะกดคํา, เครื่องหมายวรรคตอน และการใช�ภาษาท่ีเป1น
ทางการ 

28.3 งานเขียนท่ีได�คะแนนร�อยละ 40 - 45 ต�องถูกตรวจสอบการสะกดคํา , 
เครื่องหมายวรรคตอน และการใช�ภาษาท่ีระดับ level 1 และ 2121 
 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 กนกวรรณ  จันทร;สว,าง  ได�วิจัยเรื่อง ความคิดเห็น ความพร�อม และการยอมรับการเรียน
การสอนผ,านสื่ออิเล็กทรอนิกส; (e-Learning) ของอาจารย;สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค;เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น ความพร�อม 
การยอมรับการเรียนการสอนผ,านอิเล็กทรอนิกส; (e-Learning) และความสัมพันธ;ระหว,างการยอมรับ
การเรียนการสอนผ,านสื่ออิเล็กทรอนิกส; (e-Learning) ของอาจารย;สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครกับตัวแปรด�านสถานภาพของอาจารย; ด�านความคิดเห็น
เก่ียวกับการเรียนการสอนผ,านสื่ออิเล็กทรอนิกส; และด�านความพร�อมในการจัดการเรียนการสอนผ,าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส;ของอาจารย;สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาพบว,า  1. อาจารย;สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส,วนมากมีความคิดเห็นด�านการรับรู�คุณลักษณะและด�านประโยชน;ของการเรียนการสอนแบบ e-Learning 

                                                           

 121 The Office of Qualifications and Examinations Regulation, Accessed 
16 January 2016, Available from https://www.ofqual.gov.uk/. 
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ในระดับเห็นด�วยมาก 2. อาจารย;สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส,วนมากมีความพร�อมด�านบุคลากร ด�านงบประมาณ ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและอุปกรณ; ด�านความรู�
ความสามารถของอาจารย;ผู�สอน และด�านเนื้อหาหลักสูตร อยู,ในระดับปานกลาง  3. อาจารย;
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร ส,วนมากมีการ
ยอมรับการเรียนการสอนผ,านสื่ออิเล็กทรอนิกส; (e-Learning) อยู,ในระดับปานกลาง  4. ตัวแปรอิสระ
กับการยอมรับการเรียนการสอนผ,านสื่ออิเล็กทรอนิกส; (e-Learning) ข้ันการรับรู� ข้ันการจูงใจ ข้ัน
การตัดสินใจ ข้ันการนําไปใช� และข้ันการยืนยัน มีสัดส,วนท่ีแสดงความสัมพันธ;สูงสุด คิดเป1นร�อยละ 
97.0, 90.6, 67.6, 62.1 และ 48.4 ตามลําดับ122 
 อมรรัตน; แสงเหลืองทอง   ได�ทําการวิจัยเก่ียวกับการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษของนิสิต
ชั้นปkที่ 1 จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัยที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาอังกฤษแตกต,างกัน โดยมี
วัตถุประสงค;เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบกลวิธีการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์แตกต,างกัน 
จากตัวอย,างกลุ,มประชากร 60 คน ที่เป1นนิสิตชั้นปkที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 55000115 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 ผลการวิจัยพบว,า       

1. กลวิธีการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปkท่ี 1 จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย ใช�
มากท่ีสุดคือ กลวิธีท่ีมีความหมายใกล�เคียงหรือเกือบตรงกัน กลวิธีรองลงมาคือการกล,าวซํ้า ส,วนกลวิธี
การสื่อสารท่ีนิสิตใช�น�อยท่ีสุด คือ กลวิธีการพูดภาษาอ่ืนปนกับภาษาเป�าหมาย นอกจากนี้เม่ือจําแนก
ตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษพบว,า นิสิตชั้นปkที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับตํ่า ใช�กลวิธีการใช�คําท่ีมีความหมายใกล�เคียงหรือ
เกือบตรงกันมากที่สุด ใช�กลวิธีการกล,าวซํ้าในอันดับรองลงมา และใช�กลวิธีการพูดภาษาอื่นปน
ภาษาเป�าหมายน�อยท่ีสุดเช,นเดียวกันทุกกลุ,ม      

2. นิสิตชั้นปkท่ี 1 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูง ระดับปานกลางและ
ระดับตํ่า ใช�กลวิธีการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษแตกต,างกันอย,างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงใช�กลวิธีการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ
แตกต,างจากนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษระดับปานกลางและระดับตํ่า และนิสิตท่ีมี

                                                           

 122 กนกวรรณ  จันทร;สว,าง, “ความคิดเห็น ความพร�อม และการยอมรับการเรียนการสอน
ผ,านสื่ออิเล็กทรอนิกส; (e-learning) ของอาจารย;สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ;ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร;และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี, 2545), บทคัดย,อ. 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษระดับปานกลางใช�กลวิธีการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษแตกต,าง
จากนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษระดับตํ่า123     
 อรดี  สุขศรีพล  ได�วิจัยเรื่อง ปPจจัยที่ส,งผลต,อการพัฒนาการเรียนการสอนผ,านระบบ
อินเทอร;เน็ตของผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ โดยมีวัตถุประสงค; เพื่อศึกษาปPจจัยท่ีมีผลต,อการพัฒนา 
การเรียนการสอนออนไลน;ผ,านระบบอินเทอร;เน็ตของผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ี 3 ด�าน ได�แก, 1.  ด�านเจตคติ
ต,อการเรียนการสอนออนไลน;ผ,านระบบอินเทอร;เน็ต  2.  ด�านวิสัยทัศน;ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3.  ด�านการสนับสนุนของผู�บริหาร ผลการวิจัย พบว,า 1.  ปPจจัยด�านเจตคติต,อการเรียนการสอนออนไลน;
ผ,านระบบอินเทอร;เน็ตของผู�บริหารและเจ�าหน�าที่อยู,ในระดับมาก 2. ด�านวิสัยทัศน;ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู,ในระดับมาก  3. ด�านการสนับสนุนของผู�บริหารอยู,ในระดับมาก124 
 อารีรักษ;  มีแจ�ง ได�วิจัยพัฒนารูปแบบการสอนกลวิธีการอ,านภาษาอังกฤษ โดยใช�หลักการ
เรียนรู�แบบร,วมงานเพ่ือส,งเสริมการเรียนรู�การอ,านสําหรับนิสิตนักศึกษา กลุ,มตัวอย,างเป1นนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร; และคณะมนุษยศาสตร; มีวัตถุประสงค;เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนกลวิธีการอ,าน
ภาษาอังกฤษโดยใช�หลักการเรียนรู�แบบร,วมงานเพ่ือส,งเสริมผลการเรียนรู�การอ,าน และศึกษาผลการ
เรียนรู�การอ,านของกลุ,มตัวอย,างที่เรียนโดยใช�รูปแบบที่พัฒนาขึ้นใน 3 ด�าน คือ ความสามารถ
ในการอ,านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ พฤติกรรมการใช�กลวิธีการอ,านและพฤติกรรมการทํางาน
ร,วมกัน ผลการวิจัยพบว,า รูปแบบการสอนท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึน เป1นรูปแบบท่ีเน�นการสอนกลวิธีการอ,าน 
5 กลวิธี คือ การเชื่อมโยงความรู� การทํานายความ การทําความเข�าใจให�กระจ,าง การต้ังคําถาม และ
การสรุปย,อ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันกระตุ�นความสนใจเก่ียวกับ
กลวิธี ข้ันสร�างความเข�าใจ ข้ันประยุกต;ใช� เป1นข้ันท่ีให�ผู�เรียนฝnกใช�กลวิธีการอ,านด�วยตนเอง และข้ัน
สรุป เป1นการสรุปความรู�ความเข�าใจในสิ่งที่อ,านและกลวิธีที่ใช�ในการอ,าน ตลอดการเรียนการสอน
ผู�เรียนทํางานเป1นกลุ,มย,อย มีการแลกเปลี่ยนความรู�ความคิดเก่ียวกับบทอ,าน และกลวิธีท่ีใช�ในการอ,าน 
ผู�สอนทําหน�าท่ีเป1นผู�อํานวยความสะดวกและคอยให�ความช,วยเหลือ เม่ือนํารูปแบบการสอนดังกล,าว
ใช�กับกลุ,มตัวอย,างสองกลุ,มพบว,า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอ,านภาษาอังกฤษหลังทดลอง

                                                           

 123 อมรรัตน;  แสงเหลืองทอง, “การเปรียบเทียบกลวิธีการสื่อสารเพ่ือการพูดภาษาอังกฤษ
ของนิสิตชั้นปkท่ี 1 จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษแตกต,างกัน” 
(วิทยานิพนธ;ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย, 
2545). 

 124 อรดี  สุขศรีพล, “ปPจจัยท่ีมีผลต,อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน;ผ,านระบบ
อินเทอร;เน็ตของผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ี” (วิทยานิพนธ;ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), บทคัดย,อ. 
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ของกลุ,มทดลองท้ังสองกลุ,มสูงกว,าก,อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช�กลวิธีการอ,าน
หลังการทดลองของกลุ,มทดลองท้ังสองกลุ,มสองกว,าก,อนการทดลอง และค,าเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
ใช�กลวิธีการอ,านหลังการทดลอง ของกลุ,มทดลองท้ังสองกลุ,มไม,แตกต,างกัน 125   
 เอกชัย  อภิศักด์ิกุล  ได�วิจัยเรื่อง การยอมรับระบบอีเลินนิ่งของอาจารย;ในมหาวิทยาลัย
หอการค�าไทย โดยมีวัตถุประสงค; ศึกษาระดับการยอมรับระบบอีเลินนิ่งของอาจารย;ในมหาวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยหอการค�าไทย และหาความสัมพันธ;ของปPจจัยภายนอก ได�แก, ลักษณะส,วนบุคคล 
คณะวิชา ภาระงาน จํานวนปkท่ีทํางานกับมหาวิทยาลัยหอการค�าไทยกับการรับรู�ถึงความง,ายในการใช�
เทคโนโลยี การรับประโยชน; และพฤติกรรมแนวโน�มการใช�ระบบอีเลินนิ่ง ของอาจารย;ใน
มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย ผลการวิจัยพบว,า กลุ,มตัวอย,างมีระดับการเรียนรู�ในประโยชน;ของระบบ
อีเลินนิ่งโดยรวมสูง การรับรู�อยู,ในความง,าย และ อายุมีความสัมพันธ;กับการรับรู�ประโยชน;ของระบบ
อีเลินนิ่งท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ส,วนคณะวิชามีความสัมพันธ;กับการรับรู�ประโยชน; การรับรู�ถึงความง,าย
ในการใช�เทคโนโลยีและแนวโน�มการใช�งานระบบอีเลินนิ่งระดับนัยสําคัญ .01126 
 ผะอบ  พวงน�อย และคณะ  ได�ทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ือ
การสื่อสารในงานอาชีพ ผลการวิจัยพบว,า       

1. หลักสูตรฝnกอบรมท่ีสร�างข้ึนควรให�สามารถยืดหยุ,นได�ตามความเหมาะสมของผู�เข�ารับ
การฝnกอบรม ซ่ึงอาจมีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษที่แตกต,างกันและสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาท่ีมี
ความหลากหลาย ท้ังนี้ย,อมข้ึนอยู,กับผู�สอนจะดัดแปลงปรับเปลี่ยน    

2. เพ่ิมเติมในด�านเนื้อหา เวลาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางภาษาท่ีเหมาะสมกับความจําเป1น
ในการใช�งานของผู�เข�าอบรมในแต,ละกลุ,มได�ตามสมควร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีน,าสนใจสําหรับ
ผู�เข�าอบรม ซ่ึงส,วนใหญ,อยู,ในวัยผู�ใหญ,ตอนต�น อาจเป1นการเป�ดวีดิโอเทป หรือวีซีดีภาพยนตร;เสียงในฟ�ล;ม 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ; ทักษะ ความรู� ความเข�าใจทางด�านการสื่อสารด�วยภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
ตลอดจนสร�างเสริมความเข�าใจเก่ียวกับวัฒนธรรม วิธีคิดและการสื่อความหมายของสังคมตะวันตก      
ท่ีอาจมีความคล�ายคลึงหรือแตกต,างจากวัฒนธรรมตะวันออก ท่ีผู�เข�าอบรมอาศัยอยู,หลายๆ ประการ 
โดยมีครูผู�สอนทําหน�าที่เป1นพี่เลี้ยงให�คําแนะนําการอธิบาย การถอดความภาษาท่ีสื่อความหมายใน

                                                           

 125 อารีรักษ;  มีแจ�ง, “การพัฒนารูปแบบการสอนกลวิธีอ,านภาษาอังกฤษโดยใช�หลักการ
เรียนรู�แบบร,วมงานเพื่อส,งเสริมผลการเรียนรู�การอ,านสําหรับนิสิตนักศึกษา” (วิทยานิพนธ;ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย, 2547). 

 126 เอกชัย อภิศักด์ิกุล, “การยอมรับระบบอีเลินนิ่งของอาจารย;ในมหาวิทยาลัยหอการค�าไทย” 
(วิทยานิพนธ;ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการค�าไทย, 2547), บทคัดย,อ. 
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บางช,วงจากบทสนทนาในภาพยนตร; ตลอดจนฝnกฝนทักษะการฟPงด�วยตนเองในบางประโยคท่ีสําคัญ
และตรงเนื้อหาท่ีเรียน หรือฝnกอบรม เช,น การแนะนําตนเอง การแนะนําผู�อ่ืน การถามสารทุกข;สุขดิบ 
การรับโทรศัพท; การแนะนําสินค�า การโต�แย�งปPญหา ฯลฯ ทั้งนี้ครูผู�สอนสามารถเลือกภาพยนตร;
แต,ละเรื่องเฉพาะส,วนท่ีสอดคล�องกับเนื้อหาท่ีสอนมาประยุกต;เป1นอุปกรณ;การสอนเพ่ิมเติมได�ด�วยเช,นกัน
 นอกจากนี้ ยังอาจจัดกิจกรรมให�ผู�เข�าอบรมได�ออกไปพบปะพูดคุยกับชาวต,างชาติท่ีใช�
ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารตามแหล,งท,องเท่ียวต,างๆ เพ่ือเป1นการฝnกการแนะนําตนเอง การพูดคุย
เก่ียวกับอาชีพ สินค�า สขาวิชาที่จบการศึกษา ตลอดจนความสนใจอ่ืนๆ และเป1นการสร�างเสริม
ประสบการณ;การใช�ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันอีกทางหนึ่งด�วย 

3. การจัดฝnกอบรมต�องตรวจสอบความพร�อมของสภาพห�องอบรม สื่อการสอนและ
อุปกรณ;โสตทัศน;ต,างๆ ท่ีเก่ียวข�องว,ามีความพร�อมสมบูรณ;หรือไม, ถ�าพบว,าไม,พร�อมสมบูรณ;ต�องรีบ
แก�ไขให�เรียบร�อยก,อนวันฝnกอบรม ท้ังนี้เพ่ือก,อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการฝnกอบรมนั่นเอง 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�กับผู�เข�าอบรม ครูผู�สอนต�องคอยดูแล แนะนํา ให�กับผู�เข�าอบรม
อย,างท่ัวถึง ซ่ึงในกรณีมีผู�เข�าอบรมเกินกว,า 25 คน ข้ึนไป ควรเพ่ิมครูผู�สอนจาก 2 คน เป1น 3 คน 
เพ่ือให�ผู�เข�าอบรมได�รับผลสัมฤทธิ์ท่ีดีจากการฝnกอบรมอย,างทั่วถึง นอกจากนี้ เนื้อหาการฝnกอบรม
บางหัวข�อท่ีดูเหมือนว,าผู�เข�าอบรมมีประสบการณ;แล�วเป1นอย,างดี ตัวอย,างท่ีพบในการอบรมท่ีคณะผู�วิจัย
จัดข้ึน คือ ผู�เข�าอบรมทุกคนเป1นผู�มีพ้ืนฐานความรู�และมีประสบการณ;การเรียนภาษาอังกฤษเทคนิค
มาแล�วไม,น�อยกว,า 4 ปk ในระดับปริญญาตรี และ 5 ปk ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แต,เม่ือ
ครูผู�สอนให�ออกมาแนะนําตนเองเป1นภาษาอังกฤษง,ายๆหน�าชั้น พบว,าผู�เข�าอบรมทุกคนไม,สามารถ
แนะนําตนเองได�เกินกว,า 5 ประโยค ดังนั้น ครูผู�สอนจึงควรเอาใจใส, ให�คําแนะนํา และมุ,งเน�นการ
ฝnกฝนการทํากิจกรรมระหว,างการฝnกอบรมด�วยความขะมักเขม�น สมํ่าเสมอ ตลอดการฝnกอบรม ท้ังนี้
เพ่ือให�เกิดความกล�าในการเป�ดปากพูดคุยเป1นภาษาอังกฤษ จนเกิดความม่ันใจ ความคุ�นเคยใน
การสื่อสารด�านภาษาอังกฤษของผู�เข�าอบรมแต,ละคนในท่ีสุด  

5. การสร�างแรงจูงใจในการฝnกอบรม มีส,วนสําคัญต,อการพัฒนาผู�เข�าอบรมในเรื่องต,างๆ
หลายประการ เช,น ความตั้งใจจริง ความเอาใจใส, ความต,อเนื่องในการเรียนหรือการฝnกอบรม 
ตลอดจนความอดทนต,อความยากลําบากในการเรียน ตัวอย,างที่พบในการอบรมท่ีคณะผู�วิจัยจัดข้ึน 
คือ คณะผู�วิจัยชี้แจงความจําเป1นในการจัดการฝnกอบรม การมอบวุฒิบัตรสําหรับผู�ผ,านการฝnกอบรม 
หน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�เข�าอบรมต,อประเทศชาติในฐานะปPญญาชนของประเทศ ฯลฯ สิ่งเหล,านี้
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ถือเป1นแรงกระตุ�นและผลักดันให�หลายๆคนประสบความสําเร็จในการฝnกอบรม แม�ว,าจะมีพ้ืนฐานการ
เรียนภาษาอังกฤษท่ีค,อนข�างอ,อนก็ตาม127     
 ธเนศ  วงศ;สุวรรณ  ได�วิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปkท่ี 6 ด�วยบทเรียนคอมพิวเตอร;ประกอบการเรียนรู�ภาษาอังกฤษ โดยมี
จุดมุ,งหมายเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร;ประกอบการเรียนรู�ภาษาอังกฤษให�มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ; 80/80 เพื่อหาค,าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร;ท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือเปรียบเทียบ
ก�าวหน�านากรสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนด�วยบทเรียนคอมพิวเตอร; เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต,อบทเรียนคอมพิวเตอร;และเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู�ของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษต,างกัน เครื่องมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูล ได�แก, บทเรียน
คอมพิวเตอร; แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว,าบทเรียนคอมพิวเตอร;ประกอบการเรียนรู�
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 82/83.50 ซ่ึงสูงกว,าเกณฑ;ท่ีต้ังไว� 80/80 และ
ค,าดัชนีประสิทธิผลเท,ากับ 0.6009 แสดงว,านักเรียนมีความก�าวหน�าในการเรียนร�อยละ 60.90 
นักเรียนท่ีมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสูง กับนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตํ่า มีความก�าวหน�าทางการเรียนด�วยบทเรียนคอมพิวเตอร;แตกต,างกันและมีความพึงพอใจ
ต,อการเรียนรู�ด�วยบทเรียนคอมพิวเตอร;อยู,ในระดับมาก กลุ,มนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสูงและตํ่า มีความคงทนความรู�หลังเรียนไปแล�ว 2สัปดาห; คิดเป1นร�อยละ 97.70 และ 
96.60 ของคะแนนหลังเรียนตามลําดับและไม,แตกต,างกัน128  
 แพรวพรรณ  บุญฤทธิ์มนตรี   ได�ทําการวิจัยถึงรูปแบบการฝnกอบรมความรู�เก่ียวกับการสอน
งานให�กับหัวหน�างานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส;  ผลการวิจัยพบว,า รูปแบบการฝnกอบรม
การสอนงานควรเป1นการอบรมระยะสั้น โดนใช�วิธีการสอนแบบบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษาบทบาท
สมมติ และการฝnกปฏิบัติการสอนงาน (Workshop)  ท่ีเป1นข้ันเป1นตอน สําหรับด�านเนื้อหาสาระ
ความรู� จะต�องตรงกับความต�องการของผู�เรียนในขณะนั้น และเป1นความรู�ท่ีสามารถถ,ายโยงไปสู,การ

                                                           

 127 ผะอบ  พวงน�อย และคณะ, “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ือการสื่อสารใน
งานอาชีพรายงานการวิจัย” (ภาควิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร; 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ, 2549), 217. 

 128 ธเนศ  วงศ;สุวรรณ, “การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปkที่ 6 ด�วยบทเรียนคอมพิวเตอร;ประกอบการเรียนรู�ภาษาอังกฤษ” (วิทยานิพนธ;
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาสารคาม, 2550), 
73 – 79. 
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ปฏิบัติงานได�จริง ส,วนในด�านการใช�สื่อการสอนนั้น ควรใช�สื่อการสอนท่ีทันสมัยหลากหลาย และใช�
เกมท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ควรจะมีเอกสารคู,มือ การฝnกอบรมท่ีเหมาะสมและตรงกับความต�องการ ซ่ึงการ
จัดกิจกรรมการฝnกอบรมจะต�องเป1นไปตามหลักสูตรและทฤษฎีการเรียนรู�ของผู�ใหญ, (Andragogy)129 
 วราภรณ;  บัวมณี ได�ศึกษาเรื่อง ปPจจัยท่ีส,งผลต,อการยอมรับนวัตกรรมด�านการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส; ของโรงเรียนวชิราวุธมหาวิทยาลัย  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค;เพ่ือ 1) ศึกษาปPจจัยท่ีส,งผลต,อการยอมรับนวัตกรรมด�าน
การเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส;ของครู – อาจารย;ในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  2) ศึกษาระดับการยอมรับ
นวัตกรรมด�านการเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส;ของครู – อาจารย;ในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
ผลการศึกษาพบว,า 

1. ปPจจัยท่ีส,งผลต,อการยอมรับนวัตกรรมด�านการเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส;ของครู – 
อาจารย;ในโรงเรียนวชิราวุธวทิยาลัย เม่ือพิจารณาเป1นรายด�าน พบว,า 

1.1 ด�านบุคลากร พบว,าปPจจัยท่ีสําคัญท่ีทําให�ครู – อาจารย;ในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ยอมรับนวัตกรรมด�านการเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส;มากท่ีสุดคือ ครูคอมพิวเตอร; ควรทําหน�าท่ีต,างๆ 
ได�อย,างหลากหลาย เช,น ดูแลระบบเครือข,าย, พัฒนา Website, ออกแบบสื่อ เพ่ือจะได�แก�ไขปPญหาต,างๆ
ได�ตรงประเด็นและสื่อสารกับครูได�ง,าย 

1.2 ด�านงบประมาณ พบว,าปPจจัยสําคัญท่ีทําให�ครู – อาจารย;ในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
ยอมรับนวัตกรรมด�านการเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส;มากที่สุดคือ โรงเรียนควรมีทุนสนับสนุน
การพัฒนาครูในด�านการผลิตสื่อการเรียนการสอนด�วยคอมพิวเตอร; 

1.3 ด�านอุปกรณ; / โปรแกรม พบว,าปPจจัยสําคัญที่ทําให�ครู – อาจารย;ในโรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัยยอมรับนวัตกรรมด�านการเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส;มากท่ีสุดคือ โปรแกรมสําหรับ
การเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส; ต�องมีลักษณะใช�งานง,าย ไม,ซับซ�อน 

1.4 ด�านการจัดการ พบว,าปPจจัยสําคัญท่ีทําให�ครู – อาจารย;ในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ยอมรับนวัตกรรมด�านการเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส;มากท่ีสุดคือ ควรแจ�งแผนการฝnกอบรมให�ทราบ
ต้ังแต,ต�นปkการศึกษา เพ่ือให�ครูจัดสรรเวลาเพ่ือเข�ารับการอบรม 

2. ระดับการยอมรับนวัตกรรมด�านการเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส;ของครู – อาจารย;ใน
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย อยู,ในข้ันประเมิน และครู – อาจารย;ของวชิราวุธวิทยาลัย ท่ีมี เพศ อายุ 

                                                           

 129 แพรวพรรณ  บุญฤทธิ์มนตรี, “การฝnกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนงานให�กับ
หัวหน�างาน ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส; : ศึกษากรณี บริษัท แคล – คอมพ; อิเล็กทรอนิกส; 
(ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน)” (ปริญญานิพนธ;ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู�ใหญ, 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550). 
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ระดับการศึกษา ระดับความรู�ความสามารถในการใช�งานคอมพิวเตอร;และอินเทอร;เน็ต มีระดับการยอมรับ
นวัตกรรมด�านการเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส;ไม,แตกต,างกัน130 
 เฉลิมพล  สวัสด์ิพงษ;  ได�ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรกลุ,มสาระการเรียนรู�
ภาษาต,างประเทศ เพื่อเสริมสร�างการเห็นคุณค,าในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปkท่ี 2 
ผลวิจัยพบว,า การเห็นคุณค,าในตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน และยังมีความสัมพันธ;เชิง
บวกกับคุณลักษณะอันพึงประสงค;อ่ืนๆ เช,น ความเชื่อม่ันในตนเอง ความกระตือรือร�นในการกระทํา
สิ่งต,างๆ กล�าคิด กล�าแสดงออก มีความคิดสร�างสรรค; มองโลกในแง,ดี สามารถแก�ไขปPญหาเฉพาะหน�าได� 
มีความรับผิดชอบต,อตนเองและบุคคลอ่ืน นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรท่ีดีควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมีท้ังกิจกรรมท่ีให�ผู�เรียนรู�เป1นรายบุคคล และกิจกรรมท่ีฝnกฝนการทํางาน
เป1นกลุ,ม เนื่องจากการทํางานกลุ,มส,งเสริมให�มีการสะท�อน อภิปรายเก่ียวกับความเห็นของตนเองและ
บุคคลอ่ืน ผู�เรียนจะมีความเจริญงอกงามท้ังในด�านความรู�และทักษะต,างๆ131  
 หทัยรัตน; อร,ามศิริรุจิเวทย; ได�ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาการยอมรับกระบวนการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส;ของอาจารย;สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือข,ายภาคกลาง ผลการวิจัย
พบว,า  

1. ระดับการยอมรับกระบวนการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส;ของอาจารย;สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก เครือข,ายภาคกลาง 2  โดยภาครวมอยู,ในระดับมาก (  X = 3.76, S.D = 59) 
ด�านการรับรู�ถึงความง,ายในการใช�เทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส; อยู,ในระดับมาก 
( X = 3.61, S.D = 50) ด�านการรับรู�ถึงประโยชน;ในการใช�เทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส; อยู,ในระดับมาก (  X = 3.80, S.D = .55) และด�านความต้ังใจในการใช�กระบวนการ
เรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส; (e-Learning) อยู,ในระดับมาก ( X = 3.87, S.D = .74)  

2. ปPจจัยท่ีมีผลต,อการยอมรับกระบวนการเรียนการสอนแบบอิเล็กทอนิกส;ของอาจารย;
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือข,ายภาคกลาง 2 ได�แก, ประสบการณ;เก่ียวกับการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส; ซ่ึงได�แก, การเข�ารับการอบรม สัมมนา เก่ียวกับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส; 

                                                           

 130 วราภรณ;  บัวมณี, “ปPจจัยท่ีส,งผลต,อการยอมรับนวัตกรรมด�านการเรียนการสอน
อีเล็กทรอนิกส; ของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดย,อ. 

 131 เฉลิมพล  สวัสด์ิพงษ;, “การพัฒนาหลักสูตรกลุ,มสาระการเรียนรู�ภาษาต,างประเทศเพ่ือ
เสริมสร�างการเห็นคุณค,าในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปkท่ี 2” (วิทยานิพนธ;ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, 
2551). 
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การทดลองใช�การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส; และการสร�างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส; ส,วน เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ;การทํางานในองค;กร พ้ืนฐานเบ้ืองต�นเก่ียวกับการใช�งานคอมพิวเตอร; 
ประสบการณ;เกี่ยวกับการใช�อินเทอร;เน็ต และ การรับรู�ข,าวสารเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส; ไม,มีผลต,อ การยอมรับกระบวนการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส;ของอาจารย;สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก เครือข,ายภาคกลาง 2132  
 ฉลวย  ม,วงพรวน ได�ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนด�วยตนเองด�วยกิจกรรม
การรู�คิดในการอ,านภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ผลการวิจัย พบว,ารูปแบบการเรียนด�วยตนเองด�วยกิจกรรมการรู�คิดในการอ,าน
ภาษาอังกฤษท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึนประกอบด�วย หลักการ จุดมุ,งหมายเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน 
และการวัดประเมินผล เรียกว,า SPPSE Model มี 5 ข้ันตอน คือ การสํารวจพฤติกรรมการอ,าน (S) 
การเตรียมผู�เรียน (P)  การวางแผน (P)  การอ,านด�วยตนเอง (S) และการประเมินการอ,าน (E) ผลของ
การทดลองใช�รูปแบบพบว,า 1) คะแนนความสามารถในการอ,านภาษาอังกฤษของกลุ,มตัวอย,าง 
หลังเรียนสูงกว,าก,อนเรียนอย,างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  2) คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะด�านการ
เรียนด�วยตนเองของกลุ,มตัวอย,างก,อนเรียนและหลังเรียนแตกต,างกันอย,างไม,มีนัยสําคัญทางสถิติ และ 
3) ผู�เรียนมีพัฒนาการด�านการอ,าน โดยคะแนนความเข�าใจในการอ,านและการใช�กิจกรรมการรู�คิดครั้งท่ี 
2-10 สูงกว,าคะแนนการอ,านครั้งท่ี 1 คะแนนการอ,านครั้งท่ี 10 สูงกว,า ครั้งท่ี 1 อย,างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 133 
 ณัฐวิภา วิริยา ได�ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝnกอบรมภาษาศาสตร;ประยุกต;
เบ้ืองต�นเพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยสรุปได�ดังนี้ 

1. สภาพปPญหาและความจําเป1น พบว,าครูสอนภาษาอังกฤษประสบปPญหาด�านภาษาศาสตร;
ประยุกต;เบ้ืองต�น 4 ด�าน ได�แก, ระบบเสียง ระบบคํา โครงสร�างทางไวยากรณ; และหน�าท่ีทางภาษา 
โดยมีการกําหนดมาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษและขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร เพ่ือเป1นเป�าหมายในการ

                                                           

 132 หทัยรัตน;  อร,ามศิริรุจิเวทย;, “การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนระบบ
อิเล็กทรอ นิกส;ของอาจารย;สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก, เครือข,ายภาคกลาง 2” (วิทยานิพนธ;
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร; มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 
บทคัดย,อ. 
 133 ฉลวย  ม,วงพรวน, “การพัฒนารูปแบบการเรียนด�วยตนเองด�วยกิจกรรมการรู�คิดใน
การอ,านภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม” 
(วิทยานิพนธ;ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2553.  
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พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษให�มีความรู�และทักษะด�านภาษาศาสตร;ประยุกต;เบ้ืองต�นเป1นไปตามท่ี        
พึงประสงค; ตลอดจนพบว,าครูสอนภาษาอังกฤษมีความต�องการฝnกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพด�าน
ภาษาศาสตร;ประยุกต;เบ้ืองต�นของตนเอง 2) การพัฒนาหลักสูตร ได�เอกสารหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรท่ีผ,านกระบวนการออกแบบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช� และ
การประเมินหลักสูตร ที่สอดคล�องกับสภาพปPญหาและความจําเป1น 3) การประเมินหลักสูตร
แบ,งออกเป1น 2 ระยะ ระยะก,อนนําหลักสูตรไปใช�พบว,าหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 83.50/87.00 สูงกว,า
เกณฑ;มาตรฐาน 80/80 และมีค,าดัชนีประสิทธิภาพผลเท,ากับ 0.68 ตลอดจนหลักสูตรมีความเหมาะสม
ต,อการนําไปใช� ระยะหลังจากการนําหลักสูตรไปใช� พบว,าการประเมินกระบวนการดําเนินการ
ฝnกอบรมโดยเฉลี่ยรวมอยู,ในระดับสูง คิดเป1นค,าเฉลี่ย 4.27 ส,วนด�านผลผลิตของหลักสูตร พบว,า
กลุ,มตัวอย,างมีคะแนนความรู�และทักษะด�านภาษาศาสตร;ประยุกต;เบ้ืองต�นหลังการฝnกอบรมสูงกว,า
ก,อนอบรมอย,างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค,าขนาดของผลสูงมาก เท,ากับ 4.18 โดยก,อน
การฝnกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท,ากับ 34.78 ส,วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท,ากับ 10.46 หลังการฝnกอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยเท,ากับ 75.04 ส,วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท,ากับ 8.70 นอกจากนี้กลุ,มตัวอย,างมีคะแนนการ
ตระหนักรู�ด�านภาษาศาสตร;ประยุกต;เบ้ืองต�นหลังฝnกอบรมสูงกว,าก,อนอบรมอย,างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ค,าขนาดอิทธิพลเท,ากับ 6.19 โดยก,อนการฝnกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท,ากับ 1.52 
ส,วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท,ากับ 0.21 หลังการฝnกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท,ากับ 2.71 ส,วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท,ากับ 0.17 ตลอดจนกลุ,มตัวอย,างมีความพึงพอใจภายหลังการฝnกอบรมสูงกว,าเกณฑ;ท่ีต้ังไว�
อย,างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 134 
 สุนีดา โฆษิตชัยวัฒน; ได�ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝnกอบรมค,ายภาษาอังกฤษ
เพ่ือเสริมสร�างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรู�ด�านกิจกรรมค,ายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร; มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยสรุปได�ว,า 

1. ข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร ได�แก, หน�าท่ีภาษาท่ีจําเป1นสําหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต�น กิจกรรมสําหรับค,ายภาษาอังกฤษและทักษะสังคมท่ีจําเป1น
สําหรับครูสอนภาษาอังกฤษตลอดจนพบว,ากลุ,มตัวอย,างประเมินตนเองด�านความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ และความรู�ความเข�าใจด�านกิจกรรมค,ายภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยู,ในระดับปานกลาง
เท,านั้น 

                                                           

 134 ณัฐวิภา วิริยา. “การพัฒนาหลักสูตรฝnกอบรมภาษาศาสตร;ประยุกต;เบ้ืองต�นเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ;ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553). 
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2. หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ โดยค,าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) = 81.12 และค,าประสิทธิภาพของผลลัพธ; (E2) = 80.90 ซ่ึงสูงกว,าเกณฑ; 75/75 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝnกอบรมหลังจากนําหลักสูตรฝnกอบรมไปใช� 
พบว,า 

3.1 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังฝnกอบรมสูงกว,าก,อนฝnกอบรมอย,างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีผลขนาดใหญ,มาก 

3.2 ความรู�ด�านกิจกรรมค,ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังฝnกอบรมสูงกว,าก,อน
ฝnกอบรมอย,างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีผลขนาดใหญ,มาก 

3.3 ความตระหนักรู�ด�านทักษะสังคมของนักศึกษาหลังฝnกอบรมสูงกว,าก,อนฝnกอบรม
อย,างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีผลขนาดใหญ, 

3.4 นักศึกษากลุ,มตัวอย,างมีความพึงพอใจต,อหลักสูตรฝnกอบรมในภาพรวมอยู,ในระดับ
มากท่ีสุด 135 

 บุญเกิด  กลมทุกสิ่ง และคณะ ได�ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝnกอบรมอังกฤษ
สําหรับผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ผลการวิจัยพบว,า   

1. หลักสูตรฝnกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารสถานศึกษา ประกอบด�วย หลักการ
วัตถุประสงค;ของหลักสูตร ผู�เข�ารับการฝnกอบรม เนื้อหา วิธีการฝnกอบรม สื่ออุปกรณ; การวัดและ
ประเมินผล เนื้อหาหลักสูตรประกอบด�วย หน,วยที่ 1 : ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน หน,วยท่ี 2 : 
การอ,านหนังสือพิมพ;ภาษาอังกฤษ หน,วยท่ี 3 : ภาษาอังกฤษในการประชุม หน,วยท่ี 4 : การเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส; หน,วยท่ี 5 : ภาษาอังกฤษสําหรับนําเสนอผลงาน และผลการประเมินหลักสูตร
ฝnกอบรมมีความเหมาะสมสอดคล�องและมีประสิทธิภาพ 

2. ก,อนและหลังการฝnกอบรม ผู�บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช�
ภาษาอังกฤษแตกต,างกันอย,างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือความสามารถดีข้ึน 

 

                                                           

 135 สุนีดา โฆษิตชัยวัฒน;, “การพัฒนาหลักสูตรฝnกอบรมค,ายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรู�ด�านกิจกรรมค,ายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคมสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร; มหาวิทยาลัยศิลปากร” (วิทยานิพนธ;ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555). 



103 
 

3. ผู�เข�ารับการฝnกอบรม จํานวน 30 คน มีความสนใจในการฝnกทักษะการสื่อสาร ซักถาม
แลกเปลี่ยนข�อมูล และให�ความร,วมมือในการร,วมกิจกรรมเป1นอย,างดียิ่ง136 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยภายในประเทศท่ีเก่ียวข�อง  พบว,า  ผู�บริหารจําเป1น
อย,างยิ่งท่ีจะต�องศึกษาหาความรู�และพัฒนาตนเองในด�านต,างๆอยู,ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย,างยิ่งใน
ด�านทักษะการใช�ภาษาอังกฤษซ่ึงเป1นสิ่งท่ีสําคัญในปPจจุบันนี้  ด�วยวิธีการในการพัฒนาท่ีหลากหลาย 
เช,น ศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติมจากเอกสารต,างๆ  ติดตามความเคลื่อนไหวของข,าว  การรับฟPงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การบรรยาย  การอบรม  การศึกษาดูงาน  การศึกษาต,อ  เพ่ือจะได�ทันต,อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบตัว  การเมือง  การศึกษา  เทคโนโลยี  และเป1นการเตรียมความพร�อม
ในการจะเข�าสู,ประชาคมอาเซียนอีกด�วย  
 
งานวิจัยตQางประเทศ         
 โอเพนฮาว; (Openhow) ได�ทําการวิจัยค�นคว�าเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของผู�บริหาร
และอาจารย;ในสถาบันอุดมศึกษา โดยการนําทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร;ซเบอร;กมาเป1นแนวทางใน
การศึกษาโดยมีจุดมุ,งหมายเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระหว,างผู�บริหารและอาจารย;ใน
มหาวิทยาลัย โดยเขาได�จําแนกตามสถานภาพส,วนตัวและตําแหน,งงานเป1นกลุ,มตัวอย,าง ผลการวิจัย
ครั้งนี้พบว,า แรงจูงใจการปฏิบัติงานไม,สอดคล�องกับข�อเสนอของเฮิร;ซเบอร;ก คือ ปPจจัยจูงใจ 
(motivator / satisfier factors) และปPจจัยคํ้าจุน (maintenance / hygiene factors)  ต,างเป1น
องค;ประกอบข้ันต�นของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แต,ปPจจัยคํ้าจุนเป1นองค;ประกอบสําคัญต,อแรงจูงใจ
มากกว,าปPจจัยจูงใจ ซ่ึงปPจจัยจูงใจและปPจจัยคํ้าจุนต,างก็เป1นองค;ประกอบท่ีทําให�เกิดแรงจูงใจและทํา
ให�เกิดแรงจูงใจในงานได�ท้ังสิ้น ส,วนในด�านการเปรียบเทียบแรงจูงใจในงานนั้น ผู�บริหารมีแรงจูงใจใน
งานมากกว,าอาจารย;ในทุกๆด�าน 137        
 วิซเซอร; (Wisher)  ศึกษาเรื่องความสัมพันธ;ระหว,างปPจจัยจูงใจและปPจจัยคํ้าจุนและความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใหญ, พบว,า ปPจจัยจูงใจและปPจจัยคํ้าจุนต,างๆมีความสัมพันธ;ต,อการ
ปฏิบัติงานในระดับสูง ยกเว�น ปPจจัยด�านความม่ันคงในการทํางาน และพบว,า โดยท่ัวไปแล�วครูใหญ,มี

                                                           

 136 บุญเกิด กลมทุกสิ่ง และคณะ, “การพัฒนาหลักสูตรฝnกอบรมอังกฤษสําหรับผู�บริหาร
สถาน ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1.” (วิทยานิพนธ;
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร; มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557). 

 137 Howard  Openhow, “Job Satisfaction Determinants Among Faculty and 
Administrators: An Application of Herzberg’s Motivation Hygiene Theory,” Dissertation 
Abstracts International 35, 12 (July 1980): 7560-A. 
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ความพึงพอใจในงานของตนและได�เสนอแนะว,า เพ่ือส,งเสริมการสร�างความพึงพอใจในการทํางาน
ให�กับผู�ใหญ, ควรให�ความสําคัญด�านการกําหนดนโยบายและการบริหาร ด�านสภาพการทํางาน ด�าน
ความสัมพันธ;ระหว,างบุคคลและด�านเงินเดือน 138       
 เทย;เลอร; (taylor)  ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามทรรศนะของครูโรงเรียน
ประถม โดยมีวัตถุประสงค;เพ่ือศึกษาว,าครูมีมุมมองอย,างไรต,อปPจจัยจูงใจตามหลักทฤษฎีขอบงเฮิร;ซเบอร;ก 
(Herzberg) พบว,า ปPจจัยด�านลักษณะงานท่ีเก่ียวข�องกับความก�าวหน�า เงินเดือนและชีวิตส,วนตัว
ของบุคลากรมีความสําคัญน�อยมากต,อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ปPจจัยด�านลักษณะ
งานท่ีเก่ียวข�องกับความก�าวหน�าและความสัมพันธ;กับนักเรียน มีความสําคัญต,อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู นอกจากนี้ยังพบว,า มุมมองของครูผู�ชายและผู�หญิงไม,แตกต,างกันในปPจจัยด�าน
ลักษณะงาน ยกเว�นด�านความรับผิดชอบ139       
 ดิพพงษ;  (Dippong)   ได�ศึกษาผลของการใช�กิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร ท่ีมีผลต,อการพัฒนาการ
ด�านทักษะการฟPงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช�แบบทดสอบ Modern Language Association-
Cooperative Language Test โดยเปรียบเทียบผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวเยอรมัน 
ระดับ 2 และระดับ 4 ท่ีกําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในมลรัฐแมรีแลนด; จํานวน 61 คน โดยแบ,งเป1น
กลุ,มทดลอง 30 คน และกลุ,มควบคุม 31 คน โดยกลุ,มทดลองได�รับการฝnกทักษะการฟPง-พูด โดยใช�
กิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร ส,วนกลุ,ม ควบคุมได�รับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว,าความสามารถ
ของนักเรียนท้ัง 2 กลุ,ม พัฒนาด�านทักษะฟPง-พูด แตกต,างกันอย,างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงให�เห็นว,า
การใช�กิจกรรม ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทําให�นักเรียนมีพัฒนาการด�านการฟPงและการพูดมากข้ึน140 
 เกรซ (Grace) ได�ศึกษาถึงความแตกต,างระหว,างเพศในการจําคําศัพท;ท่ีให�คําแปลและ
ไม,ให�คําแปลด�วยบทเรียนคอมพิวเตอร; CALL ผลปรากฏว,า ไม,พบความแตกต,างระหว,างเพศนากร 

                                                           

 138 Linda M. Wisher, “The Relationship Between the Motivation Hygiene 
Factors Present in School District and the Job Satisfaction of Principals,” Dissertation 
Abstracts International 45 (April 1985): 3047-A. 

 139 George Andrew Taylor lll, A Study of Job Satisfaction as Perceived by 
the Certified Staff in Florida Public Elementary Schools, Accessed July 17, 2006, 
Available from http://wwwlib.umi.com/dissertations/ 
 140 J. Dippong, “Two  large  questions  in  assessing  and  evaluating CL: Thacher  
challenges and appropriate student tasks,” Cooperative Learning 13, 1 (1992): 6 - 8. 
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จําคําศัพท; แต,ผู�เรียนในกลุ,มท่ีให�คําแปล จะมีความคงทนในการจําคําศัพท;สูงกว,ากลุ,มท่ีไม,ให�คําแปล 
และเพศชายและเพศหญิงใช�เวลาในการแปลไม,แตกต,างกัน141      
 อีกาน (Egan) ได�ทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความพอใจของครู โดยการอ�างอิงจาก
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร;ซเบอร;ก โดยมีจุดมุ,งหมายของการวิจัยเพ่ือกําหนดปPจจัยท่ีสร�างแรงจูงใจครู
ของโรงเรียนในเมืองซิคาโก (Chicago) โดยทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร;ซเบอร;กได�กําหนดปPจจัยคํ้าจุนไว� 
10 ปPจจัย ได�แก, นโยบายและการบริหารงาน (policy and administration) การควบคุมดูแล 
(supervision) ความสัมพันธ;กับผู�บังคับบัญชา (relations with supervisor) ความสัมพันธ;กับเพ่ือน
ร,วมงาน (relations with peers) ความสัมพันธ;กับผู�ใต�บังคับบัญชา (relations with subordinates) 
สภาพการทํางาน (work condition) เงินเดือน (salary) ชีวิตส,วนตัว (private life) ตําแหน,งหน�าท่ี 
(status) ความม่ันคงของการงาน (job security)  และปPจจัยจูงใจ 6 ตัว ได�แก, ความสัมฤทธิ์ผล 
(achievement) การยอมรับนับถือ (recognition) ลักษณะงาน (Work itself) ความรับผิดชอบ 
(responsibility) ความก�าวหน�าในงาน (advancement / promotion) และโอกาสในการเติบโต 
(possibility of growth) ผลการวิจัยพบว,าครูให�ความสําคัญกับปPจจัยจูงใจต,อไปนี้ คือ ลักษณะงาน 
(Work itself) ความสัมฤทธิ์ผล (achievement) ความรับผิดชอบ (responsibility) ตามลําดับ 
นอกจากนี้ยังพบว,า ขนาดของโรงเรียนมีผลอย,างยิ่งต,อแรงจูงใจในการทํางานของครู ปPจจัยท่ีส,งผล
น�อยท่ีสุดต,อแรงจูงใจในการทํางานของครู คือ ประสบการณ;การทํางานและพบว,าโดยท่ัวไปแล�ว ครูมี
ความพอใจในการทํางาน142        
 จินดานยา (Chindanya)  ศึกษาเก่ียวกับการสร�างแรงจูงใจบุคลากรของสถาบันการศึกษา 
เขามองว,า การสร�างแรงจูงใจแก,บุคลากรทางการศึกษาในประเทศซิมบับเวยังไม,ได�รับความสนใจ 
ผู�วิจัยจึงศึกษาตัวแปรที่ส,งผลต,อแรงจูงใจของครูในประเทศ ด�วยการสัมภาษณ;กลุ,มตัวอย,าง พบว,า 
ตัวแปรท่ีส,งผลต,อการสร�างแรงจูงใจในทางบวกได�แก, ปPจจัยเก่ียวข�องกับความต�องการเป1นท่ียอมรับ 

                                                           

 141 Caroline A. Grace, “Gender Differences : Vocabulary Retention and Access 
to Translations for Beginning Learners in CALL,” Modern Language Journal 84, 2 
(Summer 2000): 214-224. 

 142 Sean Dennis Egan, Motivation and Satisfaction of Chicago Public School 
teachers: Analysis Based on the Herzberg Motivation Theory, accessed 17 July 
2006, Available from http://wwwlib. umi.com/dissertations/. 
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การเห็นคุณค,าและความต�องการผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาตนเองและปPจจัยท่ีส,งผลต,อแรงจูงใจในทางลบ 
ได�แก, นโยบายด�านการจัดการ กระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการต,างๆ 143  
 เฟง (Feng) ได�ทําการศึกษาเรื่อง กระบวนการเขียนของนักศึกษาปริญญาโท 6 คนในการ
เขียนทางวิชาการ ผลการศึกษาพบว,า คนท่ีมีทักษะการเขียนมากกว,าคนอ่ืนจะมียุทธวิธีการอ,านใน
ระดับท่ีสูงกว,า วางแผนท่ีดีกว,า และการทบทวนตลอดท้ังกระบวนการเขียนท่ีมากกว,ายิ่งกว,านั้นยัง
พบว,ามีความสัมพันธ;ระหว,างความสามารถการอ,านและการเขียน และพบว,านักศึกษาท่ีมีลักษณะการ
เขียนท่ีดี มีแนวโน�มจะเป1นนักอ,านท่ีดีกว,าด�วย144       
 เลนาร;ส  (Lenarz)  ได�ศึกษาการใช�การสอนโดยวรรณคดีพหุวัฒนธรรมของครูภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษา การศึกษาครั้งนี้ได�สํารวจวิธีที่ครูใช�สอนโดยวรรณคดีแบบพหุวัฒนธรรมกับครู
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จํานวน 3 คน ในรัฐโอไฮโอ ตอนเหนือ ด�วยการสังเกตและสัมภาษณ;
ในระยะยาว 3 เดือน ผลการศึกษาพบว,า ครูเลือกวรรณคดีพหุวัฒนธรรมจากหน,วยการเรียนท่ีมี
วัฒนธรรมอย,างหลากหลาย ครูใช�ยุทธศาสตร;ในการสอนวรรณคดีพหุวัฒนธรรม ได�แก, การแสดง
วิสัยทัศน;เก่ียวกับข�อมูลพ้ืนฐาน การสร�างสรรค;หนังสือในชั้นเรียน การกระตุ�นให�คิดวิเคราะห; การอภิปราย
ในห�องเรียน การนําเสนอภาพยนตร; และการนําเสนอโดยวิทยากร ครูใช�ประสบการณ;ท่ีมหาวิทยาลัย
มาสนับสนุนการใช�วรรณคดีพหุปPญญา จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับหลักสูตรสาระการเรียนรู�
ภาษาต,างประเทศการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู� วัฒนธรรมของเจ�าของภาษา การนํา
ภาพยนตร;มาใช�ในการศึกษารวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในและต,างประเทศ ทําให�ผู�ศึกษาค�นคว�า
ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู�วัฒนธรรมของเจ�าของภาษาโดยใช�สื่อภาพยนตร; ชั้น
มัธยมศึกษาปkท่ี 3 145       
 แมนคูโซ, (Mancuso)  ศึกษาเรื่องแรงจูงใจของบุคลากรของโรงเรียนคาทอลิก พบว,า ไม,ว,า
โรงเรียนจะมีหลักสูตร วิธีการสอนหรืออุปกรณ;เครื่องใช�ดีเพียงใด แต,ปPจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ครูผู�สอน
ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต,อคุณภาพของการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน แมนคู,โซ,จึงพยายามศึกษา
ศึกษาว,าปPจจัยใดบ�างพ่ีซักจูงให�ครูเลือกมาสอนท่ีโรงเรียนหนึ่งๆและเลือกท่ีจะอยู,ทํางานท่ีนั่นต,อไป 

                                                           

 143 Andrew Chindanya, Motivation Professional Staff as a Managerial 
Task at a Higher Education Institution, accessed 17 July 2006, Available from 
http://wwwlib.umi.com/dissertations/. 
 144 Feng, H. P. Writing an academic paper in English: An exploratory study 
of six Taiwanese. Accessed  May 5, 2005, Available from http://proquest. umi. Com. 

 145 M. A. Lenarz, “ High School English Teachers,  Use of Multicultural  Literature,” 
Dissertation Abstracts International 36, 4 (2002): 1280-A. 
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ปPจจัยใดบ�างท่ีสร�างแรงจูงใจให�แก,ครูผู�สอน จากการวิจัยครั้งนี้พบว,า ปPจจัยด�านศรัทธา (faith) สภาพ
การทํางาน (work environment) การทํางานเพ่ือชุมชนโดยรวม (community service) ส,งผล
สําคัญต,อการตัดสินใจของครูมากกว,าปPจจัยเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการ (salary and benefits) 146 
 เชง (Cheng) ได�ทําการศึกษาเรื่อง ผลของลักษณะรูปแบบทางภาษา (rhetoricalspecification) 
ในงานเขียนของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป1นภาษาต,างประเทศ ผลการศึกษาพบว,า ผู�เรียนได�รับ
ประโยชน;ท้ังด�านเนื้อหาและโครงสร�าง นักเรียนในระดับช,วงชั้นท่ี 3 ประสบความสําเร็จมากท่ีสุดใน
การใช�เทคนิคนี้ และแสดงให�เห็นการพัฒนาการแก�ปPญหาที่การเขียนที่ดีข้ึนจากองค;ประกอบของ
ท้ังหมด พบว,า การระบุวัตถุประสงค;ให�ชัดเจน เป1นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการเขียนบทความ147  
 โยชิมูระ (Yoshimura) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนแบบโต�แย�ง (argumentative 
writing) ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงพบว,าช,วยพัฒนาความสามารถในการเพ่ิมคําศัพท;อย,างมีนัยสําคัญในกลุ,ม
ทดลองท้ังสองกลุ,ม ซ่ึงสามารถเห็นได�ชัดจากกลุ,มท่ีเขียนภาษาอังกฤษโดยตรงและยังพบนักเรียนใน
กลุ,มทดลอง มีการพัฒนาด�านความถูกต�องและความสามารถทางภาษา ดังนั้นเป1นท่ีคาดหวังว,า 
ผลการศึกษานี้จะช,วยผู�สอนพัฒนาการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ แบบนี้อย,างได�ผลและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน148        
 ชาว (Chao)  ได�ทําการวิจัยเรื่อง การบูรณาการการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือให�
ได�กรอบแนวคิดของปPจจัยและการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว,า ความรู�ด�านศัพท;

                                                           

 146 Anthony Joseph Mancuso, The Motivation Aspects for Teaching in 
Catholic Elementary Schools in The Diocese of San Jose in California: Who 
Teaches in This Schools and Why?, accessed July 17, 2006, Available from 
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และไวยากรณ; (lexical-grammatical knowledge) เป1นปPจจัยท่ีสําคัญในการอธิบายการพัฒนาการ
เขียนภาษาอังกฤษ149          
 เชา (Chuo) ได�ทําการวิจัยเรื่อง ผลของการสอนการเขียนผ,านเว็ปเควส (webquestwriting 
instruction) ศึกษาการเขียนของนักเรียนและความเข�าใจในการเขียน และตรวจสอบการรับรู�ของ
นักเรียนต,อการบูรณาการการเรียนรู�ภาษาโดยใช�แหล,งข�อมูลจากเว็บไซด;  ผลการศึกษาพบว,าการสอน
แบบนี้มีผลต,อการพัฒนาความสามารถในการเขียนของนักเรียนมากกว,าการสอนแบบด้ังเดิม นักเรียน
ชอบในการเรียนรู�และเห็นคุณประโยชน;150   
 ฟอลเคนสเตน (Falkenstein)  ได�ทําการวิจัยเรื่อง การเขียนภาษาอย,างมีวิจารณญาณใน
บริบทของการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต,างประเทศ โดยใช�ยุทธวิธี การเริ่มต�นการเขียนแบบ 
(pre-writing) ผลการศึกษาพบว,า ผู�เข�าร,วมการวิจัย มีความกังกลด�านสังคม งานวิจัยนี้ยังพบอีกว,า
นักศึกษามีความกังวลต,อการใช�ภาษาเชิงวิจารณญาณมากกว,าคําถามของการเขียน การค�นพบครั้งนี้ 
แสดงให�เห็นว,า การใช�ภาษาอย,างมีวิจารณญาณมีผลต,อการฝnกฝนในชั้นเรียนและสนับสนุนความเชื่อ
ท่ีว,าผู�เรียนภาษาต,างประเทศมีความสามารถในการคิดอย,างมีวิจารณญาณ จะช,วยให�เข�าถึงการเรียนรู�
ภาษาดีข้ึน151           
 ฮัสซัน (Hassan M.Selim)  ได�ทําการวิจัยเรื่อง Critical success factors for e-learning 
acceptance : Confirmatory factor Models โดยศึกษาปPจจัยท่ีนําไปสู,ความสําเร็จของการยอมรับ
การเรียนรู�ด�วย e-learning โดยศึกษา ปPจจัยท่ีจะทําให�ประสบความสําเร็จในการเรียนแบบ e-learning 
ของนักเรียน และสร�างเป1นโมเดล ปPจจัยท่ีผู�วิจัยได�ศึกษา 4 ตัวคือ ผู�สอน ผู�เรียน, IT และการ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยสรุปผลการวิจัย แบ,งออกเป1น 8 ด�าน คือ 1. ทัศนคติของผู�สอนท่ีมีต,อ
การควบคุมเทคโนโลยี  2. รูปแบบการสอนของครู  3. แรงจูงใจของนักศึกษาและศักยภาพในการใช�
เทคนิคของผู�เรียน  4. การมีปฏิสัมพันธ;กันทาง web  5. โครงสร�างของบทเรียนและเนื้อหา  6. การเข�าถึง

                                                           

 149 Y. C. Chao, Contrastive rhetoric, lexico-grammatical knowledge, 
writing expertise, andmetacognitive knowledge: An integrated account of the 
development of English writing by Taiwanese students, Accessed May 5, 2005, 
Available from http://proquest.umi.com 
 150 T. W. Chuo, “The effect of the Web quest writing instruction on EFL 
learners’ writing performance, writing apprehension, and perception,” Dissertation 
Abstracts International (2004): 65-06A.  
 151 A. T. Falkenstein, Critical literacy in an EFL (English as a foreign language),  
Accessed May 5, 2005, Available from http://proquest.umi.com  
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ง,ายต,อการเข�าถึงขณะใช�ในมหาวิทยาลัย  7. ประสิทธิภาพของโครงสร�างภายในเรื่อง IT  8. การสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยต,อกิจกรรมท่ีต�องใช� e-learning152 
 โคกา (koga)  ได�กําหนดวัตถุประสงค;การวิจัยเพ่ือกําหนดตัวแปรท่ีส,งผลต,อความพึงพอใจ
และความไม,พอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยศึกษาตัวแปรต,อไปนี้ 1)  ตัวแปรภายใน : กิจกรรม 
อิสระ ความรับผิดชอบ ความหลากหลายของงาน ฐานะทางสังคม คุณค,าทางจิตใจและความม่ันคง 
2)  ตัวแปรภายนอก : การดูแลควบคุมความสัมพันธ;ในองค;การ นโยบายการบริหารการจัดการ แนวทาง 
การดําเนินงานบริหารจัดการ เงินชดเชยเงินว,าจ�าง ความก�าวหน�าและการยอมรับนับถือ พบว,า 
บุคลากรส,วนใหญ,มีความพร�อมกับหน�าท่ีการงานของตนเอง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ส,วนใหญ,มาจากปPจจัยภายใน (intrinsic factors) เช,น คุณค,าทางจิตใจ งานบริการสังคม การใช�
ความสามารถของตน ความสําเร็จในการปฏิบัติงานและปPจจัยภายนอก (extrinsic factors) บางตัว 
เช,น การควบคุมดูแล ความสัมพันธ;ในองค;การและนโยบายการบริหารจัดการ กล,าวคือ บุคลากรมี
ความพอใจที่ได�ปฏิบัติหน�าที่เพื่อบริการสังคม ได�ใช�ประโยชน;จากความรู�ความสามารถของตน 
นอกจากนี้ยังมีความพอใจในการทํางานกับเพ่ือนร,วมงาน 153     
 เคนท;เนอร;  (Kentner)  ได�ศึกษาครูสอนภาษาสเปนท่ีประสบผลสําเร็จในการใช�การสอน
วัฒนธรรม : กรณีศึกษาเชิงคุณภาพสองกรณี เพ่ือตรวจสอบวิธีท่ีครูภาษาสเปนระดับมัธยมศึกษาท่ีใช�
การสอนวัฒนธรรมได�อย,างเป1นผลสําเร็จ ผลการวิจัยพบว,าครูสอนภาษาสเปนท่ีประสบผลสําเร็จใน
การสอนวัฒนธรรมวางแนวทางในการสอน 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ใช�วิธีการสอนวรรณคดีและ
ภาพยนตร;ในการสอนวัฒนธรรม ประเด็นท่ีสอง ใช�วิธีการวิเคราะห;ของ Bank’ (2003) ท่ีใช�การบูรณา
การเนื้อหาเชิงพหุวัฒนธรรมปรับใช�สําหรับห�องเรียนภาษาต,างประเทศและประเด็นท่ีสามสร�าง
ความคุ�นเคยกับการใช�มาตรฐานระดับชาติเพ่ือเป1นแนวทางในการสร�างเนื้อหาทางวัฒนธรรมโดย
บูรณาการไปสู,บทเรียนกับการพัฒนา สังเคราะห;แหล,งเรียนรู�ท่ีสามารถเลือกได�เม่ือใช�สอนวัฒนธรรม154 

                                                           

 152 Hassan M.Selim, Critical success factors for e-learning acceptance: 
Confirmatory factor Models, ScienceDirect 49, Accessed May 5, 2005, Available 
form ww.sciencedirect.com. 

 153 Kris Koga, A Study of Factors Contributing to Job Satisfaction Among 
California Public School Personnel Commissioners, Accessed 17 July 2006, Available 
from http://wwwlib. umi.com/dissertations/ 

 154 M. Kentner, “Successful Teachers of Spanish Who Commit to the Teaching 
of Cultures : Two Qualitative  Case Studies,” Dissertation abstract International 
(2005): 63-A. 
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 เลียว (Liao) ได�ทําการศึกษาเรื่อง การรับรู�และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษ
เป1นภาษาต,างประเทศต,อการวิจารณ;ของครูนั้น ผลการศึกษาพบว,า การวิจารณ;มีประโยชน;อย,างมาก 
ทําให�นักเรียนได�พัฒนางานเขียน และความสามารถในการเขียน ท้ังระดับมหภาคและจุลภาค การมี
ความเข�าใจต,อการวิจารณ;ของนักเรียน พบว,ามีส,วนเก่ียวข�องอย,างมากท่ีสุดกับความสามารถในการ
เขียนข้ันสูง155 
 หลิง (Lui) ได�ศึกษาเจตคติของครูและนักเรียนต,อการใช�โทรทัศน;เพ่ือการเรียนรู�และการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะเป1นภาษาท่ีสองภาษาต,างประเทศระดับวิทยาลัยในไต�หวัน โดยใช�แบบสอบถาม
รายงานตนเองกับครูภาษาอังกฤษ 22 คน และนักเรียน 195 คน ผลการวิจัยพบว,าครูร�อยละ 54.5 
และนักเรียนร�อยละ 61.5 ใช�โทรทัศน;ในการสอนและเรียนรู�ทั้งภาษาที่สองและภาษาต,างประเทศ 
นักเรียนร�อยละ 64.8 และครูร�อยละ 74.8 มีเจตคติทางบวกต,อการใช�โทรทัศน;ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ภาพยนตร;อเมริกันเป1นภาพยนตร;ท่ีท้ังสองกลุ,มชื่นชอบท่ีสุด นักเรียนร�อยละ 54.8 และ
ครูร�อยละ 50 คิดว,าเวลาท่ีดีท่ีสุดในการเรียนภาษาอังกฤษจากโทรทัศน; คือ หนึ่งชั่วโมงหรือน�อยกว,า
หนึ่งชั่วโมง ข�อเสนอแนะในการวิจัย คือควรมีการวิจัยในเรื่องนี้มากข้ึน โดยเฉพาะอย,างยิ่งในกลุ,มท่ีมี
อายุแตกต,างกัน โปรแกรมทางการศึกษาแตกต,างกัน สภาพภูมิศาสตร;ท่ีแตกต,างกัน  และกลุ,มเชื้อชาติ
ท่ีแตกต,างกัน156         
 มอร;ตากา (Mourtaga)  ได�ทําการศึกษาเรื่อง ปPญหาของการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ผลการศึกษาพบว,า มีข�อผิดพลาดมากมายในทุกหมวดหมู, มีความผิดพลาดบ,อยท่ีสุด ในด�าน
คํากริยา เครื่องหมายวรรคตอน และบทความ นอกจากนี้ยังพบอีกว,า การใช�คําสันธานคําคุณศัพท; 
และคําวิเศษณ; มีความผิดพลาดบ,อยน�อยท่ีสุด157      

                                                           

 155 M. T. Liao, University students’ reactions to teacher commentary 
and the relationship between the reactions and writing proficiency in an EFL 
setting. Dissertation Abstracts International. Item 65-09A, accessed May 5, 2005, 
Available from http://proquest.umi.com  

 156 Hon-Min  Lui, “Student  and  Teacher  Attitudes Toward  the Use of  
Television in Learning and Teaching English  as  a  Foreign/Second  Language  in  a  College 
in Taiwan,” Dissertation Abstracts International 65, 8 (February 2005): 2870-A. 
 157 K. R. Mourtaga, Investigating writing problems among Palestinian 
students studying English as a foreign language. Dissertation Abstracts International 
Item 65-12A, Accessed May  5, 2005, Available from http://proquest.umi.com 



111 
 

 วอล;คเกอร;  (Walker) ได�ศึกษาถึงการเปรียบเทียบการอบรมชุดการสอนนักเรียนให�กับครู
สอนภาษาอังกฤษโดยใช�การทดลองอบรมกับกลุ,มครูผู�สอนภาษาอังกฤษ 2 กลุ,ม คือ กลุ,มท่ีมีการ
อบรมชุดการสอน และกลุ,มผู�ไม,ได�เข�ารับการอบรมชุดการสอน ผลการศึกษาพบว,า กลุ,มนักเรียนท่ีเกิด
จาการสอนของครูท้ัง 2 กลุ,มนี้มีผลการเรียนท่ีไม,แตกต,างกัน แต,มีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทางอ�อมสําหรับ
ครูสอนภาษาอังกฤษ กลุ,มแรกท่ีได�รับการอบรม คือการมีโอกาสในการปรับปรุงตนเอง เนื่องจากมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ระหว,างกรเข�ารับการอบรม ทําให�สามารถนํามาปรับปรุงวิธีการ
สอนของตน นําไปสู,การสอนท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีให�กับนักเรียนในระยะยาว158    
 วัง (Wang) ได�ทําการศึกษาเรื่อง กระบวนการเขียนของนักเรียนท่ีเรียนในแต,ละระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือจะหาพฤติกรรมการเขียนกระบวนการเขียนย,อย(subprocesses) 
และเพ่ือหายุทธวิธีท่ีนักเรียนเหล,านี้ใช� และศึกษาบทบาทของภาษาหลักต,อกระบวนการในการเขียน
ภาษาอังกฤษ 1) กระบวนการเขียนของผู�เข�าร,วมวิจัยได�แสดงให�เห็นถึงโครงสร�างแบบลําดับขั้น 
(linear-staged) ในกิจกรรมท่ีนํามาใช�ซํ้า (recursive) 2) ยุทธวิธีด�านปPญญา(cognitive /metacognitive) 
เป1นยุทธวิธีท่ีนักเรียนใช�มากท่ีสุดในการเขียน 3) มีแนวโน�มท่ีลดลงในการใช�ยุทธวิธี จากกลุ,มท่ีอ,อนไป
ยังกลุ,มท่ีเก,ง โดยดูจากความบ,อยในการใช� 4) แนวโน�มการเพ่ิมหรือลดแสดงให�เห็นในบางยุทธวิธีท่ี
เฉพาะเจาะจง 5) มีแนวโน�มของจํานวนครั้งท่ีผิดลดลง 6)นักเรียนส,วนใหญ,ใช�ภาษาจีนเป1นตัวกลางใน
ความคิดในระดับท่ีแตกต,างกัน โดยเห็นได�ชัดจากกลุ,มท่ีเรียนอ,อนไปยังกลุ,มท่ีเก,ง ผลการศึกษาพบว,า 
ความสามารถทางด�านภาษา มีผลต,อกระบวนการเขียน ในด�านกระบวนการย,อยของยุทธวิธีการเขียน 
บทความท่ีเขียน และการใช�ภาษาหลัก159      
 อับเดลฮาเฟส (Abdelhafez) ได�ทําการศึกษาผลของการฝnกกลยุทธ;ในการรู�คิด เพ่ือ
พัฒนาทักษะการฟPงและการอ,านเพ่ือความเข�าใจของผู�เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต,างประเทศ 
โดยกลุ,มตัวอย,างเป1นนักศึกษาปkที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมิเนีย (Minia University) 
ประเทศอียิปต; โดยแบ,งกลุ,มตัวอย,างเป1นกลุ,มควบคุมและกลุ,มทดลอง กลุ,มทดลองเรียนทักษะการฟPง

                                                           

 158 Walker Maria Christina Barrosa, A Reflection on Staff Development 
Efforts : An Examination of English Learner Academic Performance and Transfer to 
Teaching Practice Pepperdine University : California, Accessed March 20, 2009, 
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 159 J. Wang, An investigation of the writing processes of Chinese EFL 
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และการอ,านภาษาอังกฤษและฝnกวิธีการรู�คิด ส,วนกลุ,มควบคุมไม,การฝnก พบว,ากลุ,มทดลองสามารถทํา
ข�อทดสอบในทักษะการอ,านกลังเรียนได�ดีกว,ากลุ,มควบคุม และสรุปว,าการฝnกกลวิธีการรู�คิดในการ
เรียนภาษาอังกฤษ ช,วยให�ผู�เรียนได�พัฒนาทักษะการฟPงและทักษะการอ,านรวมทั้งเพิ่มระดับ
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของผู�เรียนได�รับการฝnกกลวิธีการเรียน160  
 เคิรท (Kurt) ได�ทําการศึกษาเรื่องกระบวนการรู�คิดของผู�เรียน โดยให�ผู�เรียนบอกกระบวนการรู�คิด 
(Metacognition) ในการอ,านภาษาอังกฤษของตนโดยใช�บันทึกการเรียนออนไลน; (Online Learning 
Log : OLL)  ให�ผู�เรียนได�สะท�อนความคิดของตนออกมาอย,างเป1นระบบ เกี่ยวกับการอ,านของตน 
เป1นการศึกษาเชิงในเชิงคุณภาพ โดยผู�เรียนพยายามท่ีจะบอกกลยุทธ;ในการเรียนของผู�เรียนจากเจต
คติของผู�เรียน ผ,านการเขียนความรู�สึกของผู�เรียนเก่ียวกับการเรียนของตนในบันทึกการเรียนออนไลน; 
โดยทําการทดลองกับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การอ,านข้ันสูง (Advanced Reading) ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย Near East University พบว,า ผู�เรียนสามารถกระตุ�นกลยุทธ;ในการรู�คิด
ของตน ด�วยการเขียนบันทึกการเรียนออนไลน; ผู�เรียนใช�กลยุทธ;ในการรู�คิด 4 แบบ คือ ความตระหนักรู� 
(Awareness)  การจัดการและการวางแผน (Organization and planning) การควบคุมตนเองและ
การประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การศึกษาครั้งนี้ชี้ให�เห็นผลดีของการใช�บันทึก          
การเรียน และแนะนําว,าควรใช�บันทึกการเรียน ในการเรียนเป1นประจํา161  
 เซียนหมิง (Xianming) ศึกษาการตระหนักรู�ในการรู�คิด (Metacognitive Awareness)  
ในการอ,านของนักศึกษาวิทยาลัยครูยูซี (Yuxi Teacher’s College) ชั้นปkท่ี 1 ปkการศึกษา 2003 
จํานวน 74 คน ในการอ,านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic reading) เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บ
ข�อมูล คือ แบบสํารวจกลยุทธ;ในการอ,านของมอคทาริ และชูเรย; (Mokhtari and Sheorey) ซ่ึง
ประกอบด�วย การสํารวจกลยุทธ;ต,างๆในการอ,านดังต,อไปนี้ คือ กลยุทธ;ในการอ,านโดยท่ัวๆ ไป 
(Global Reading Strategies) กลยุทธ;ในการแก�ปPญหาในการอ,าน (Problem Solving Reading 
Strategies) และกลยุทธ;ในการช,วยเหลือการอ,าน (Support Reading Strategies) แบบสํารวจ
กลยุทธ;ในการอ,าน เป1นแบบประมาณค,า 5 ระดับของลิเคิร;ท (Likert Scale) แบบสังเกตในชั้นเรียน 
เป1นแบบตรวจสอบรายการ (Checklists)  ซ่ึงตรวจสอบการใช�กลยุทธ;การรู�คิดในการอ,านท่ีผู�เรียนใช�

                                                           

 160 M. Abdelhafez, The effect of a suggested training program in some 
metacognitive language learning strategies on developing listening and reading 
comprehension of university EFL  students, Accessed 2 February 2008, Available 
from http : //www.Eric.ed.gov. 

 161 Kurt, Mustafa, Activating Metacognition through online learning log (OLL), 
Accessed 30 November 2008, Available from http://www.Eric.ed.gov. 
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ในห�องเรียน จากการสังเกต และการจดบันทึกของผู�สอน และข�อคําถามแบบสัมภาษณ; จํานวน 10 ข�อ ซ่ึง
เป1นคําถามปลายป�ด พบว,านักศึกษามีความตระหนักในการใช�กลยุทธ;ในการรู�คิด เพ่ือช,วยในการ
จัดการตนเอง และประเมินตนเองเพ่ือให�ประสบความสําเร็จในการอ,านในเชิงวิชาการของตน ซ่ึงผู�วิจัย
สรุปว,า การสอนอ,านควรมีการสํารวจกลยุทธ;ในการอ,านของผู�เรียนก,อน  เพ่ือสํารวจจุดแข็งและ
จุดอ,อนของผู�เรียน และช,วยผู�ท่ีอ,านไม,ออก นักศึกษาปkท่ี 1 จะมีคําศัพท;ท่ีรู�อยู,ในวงจํากัด ผู�สอนควร
สอนให�ผู�เรียนรู�จักเดาคําศัพท;จากบริบท จากการวิเคราะห;คํา เพื่อให�ความรู�ในคําศัพท;ของผู�เรียน
กว�างข้ึน ผลจากการวิจัยพบว,าผู�เรียนมีความตระหนักน�อยมากในเรื่องของการสังเกตความยาวของบท
อ,านและการจัดรูปแบบของบทอ,าน ไม,รู�ตรงไหนควรอ,านอย,างละเอียด และตรงไหนควรอ,านข�ามไป 
ไม,สามารถวิเคราะห;และประเมินข�อมูลท่ีอ,าน ไม,สามารถนําเอาข�อมูลในบทอ,านมาเขียนด�วยถ�อยคํา
ของตนเองและไม,มีการจดบันทึก162 
 แชงและวู (Zhang and Wu)  วิจัยเชิงสํารวจระดับของความตระหนักในการรู�คิดและการ
ใช�กลยุทธ;ในการอ,านของนักเรียนมัธยมปลายท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป1นภาษาต,างประเทศ ในประเทศ
จีน จํานวน 270 คนแบ,งออกเป1น 3 กลุ,ม ตามความสามารถในการอ,าน คือกลุ,มเก,ง ปานกลาง และ
กลุ,มอ,อน โดยใช�แบบสํารวจกลยุทธ;ในการอ,าน (Survey of Reading Strategies : SORS) จํานวน 
28 ข�อ กลยุทธ;ในการอ,านแบ,งออกเป1นกลยุทธ;ในการอ,านท่ัวไป (Global) การแก�ปPญหา (Problem-
solving) และ กลยุทธ;ช,วยการอ,าน (Support) พบว,ากลุ,มตัวอย,างใช�กลยุทธ;ในการอ,านท่ีหลากหลาย 
และรูปแบบของกลยุทธ;ท่ีใช�มีความสัมพันธ;สูงกับผลสําเร็จในการอ,าน ผู�วิจัยให�ความคิดเห็นว,า จากผล
ของการวิจัยแม�จะพบว,ามีการใช�กลยุทธ;ในการอ,านท่ีหลากหลายบ,อยครั้ง ผู�ท่ีอ,านได�ดีก็จะมีกลยุทธ;ใน
การอ,านท่ีแตกต,างไปจากผู�ที่อ,านไม,เก,ง ผู�อ,านได�ดีจะมีการวางแผนการอ,านท่ีดีกว,า มีการควบคุม
ความเข�าใจในการอ,านดีกว,า และเลือกใช�กลยุทธ;ในการอ,านท่ีเหมาะสมกว,า163 
 อซาโต (Asato) ได�ทําการศึกษาเรื่อง การตระหนักรู�ด�านความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษ
ของครูสอนภาษาอังกฤษเป1นภาษาท่ีสอง (ESL) และในฐานะภาษาต,างประเทศ (EFL) จากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ; ผลการวิจัยพบว,า ครูสอนภาษาอังกฤษมีการตระหนักรู�ด�านความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของตนเองอยู,ในระดับตํ่า โดยครูสอนภาษาอังกฤษได�แสดงความคิดเห็นว,าถ�าหากได�อยู,
ในสิ่งแวดล�อมท่ีใช�ภาษาอังกฤษเป1นภาษาแม, หรือได�เข�าร,วมการฝnกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของ

                                                           

 162 Xu. Xianming, “A Study of First-Year Colleratge Students’Metacognitive 
Awareness of Reading Strategies,” Chiang MaiUniversity Journal 1, 1 (2007): Abstract.   
 163 L. J. Zhang, and Aijiao Wu, “Chinese senior high school EFL students’metacognitive 
awareness and reading-strategy use,” Reading in a Foreign Language 21, 1 (April 
2009): 37-59.  
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ตนเองในด�านความสามารถในการใช�ภาษา จะช,วยพัฒนาความรู�และทักษะด�านภาษาอังกฤษของครู
สอนภาษาอังกฤษได�เป1นอย,างดี ซ่ึงจะนําไปสู,ความเชื่อม่ันในตนเอง และทําให�มีการตระหนักรู�ด�าน
ความสามารถทางภาษาสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ได�อย,างมีประสิทธิภาพ 164 
 ลอง ธา โว (Long Thanh Vo) (2009) ได�ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต,างประเทศโดยใช�เทคนิค (Critical Friends Group หรือ  CFG ซ่ึงมีรูปแบบการฝnกอบรม
โดยให�เพ่ือนร,วมงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิจารณ;การสอนของกันและกัน เพ่ือนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค;เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิคการเรียนรู�รูปแบบ
นี้ท่ีมีต,อครูสอนภาษาอังกฤษท่ีเป1นชาวเอเซีย กลุ,มตัวอย,างท่ีใช�เป1นครูสอนภาษาอังกฤษชาวเวียดนาม 
ผลการวิจัยพบว,า ภายหลังการฝnกอบรม ผู�เข�าอบรมมีความพึงพอใจต,อการเรียนรู�โดยใช�เทคนิค CFG 
เนื่องจากเป1นการเป�ดโอกาสให�ผู�เข�าอบรมได�มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ;ทางวิชาชีพ สามารถ
เรียนรู�ซ่ึงกันและกันภายใต�สภาพแวดล�อมท่ีผ,อนคลาย ตลอดจนยังเป1นการสร�างความสัมพันธ;อันดี
ระหว,างเพ่ือนร,วมงานอีกด�วย165 
 ป�ง เวง (Ping Wang) ได�ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต,างประเทศ โดยใช�รูปแบบการฝnกอบรมร,วมกันท่ีเรียกว,า Community of Practice หรือ COP 
หรือเรียกในภาษาไทยได�ว,า ชุมชนนักปฏิวัติ มีลักษณะสําคัญคือเป1นกลุ,มของครูสอนภาษาอังกฤษท่ีมี
เป�าหมายเดียวกันมารวมตัวกัน กล,าวคือ มีความต�องการพัฒนาคุณภาพของตนเองเหมือนกัน และ
ต�องการท่ีจะแบ,งปPนแลกเปลี่ยนความรู� ประสบการณ;จากการทํางาน เพื่อพัฒนาและเรียนรู�จาก
สมาชิกด�วยกันเอง ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมความเข�มแข็งให�แก,สายวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค;เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของเทคนิค Cop ในการฝnกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพของครูสอนภาษาอังกฤษ ใช�
วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการสัมภาษณ;ผู�เข�าอบรม บันทึกการประชุมกลุ,มย,อยของผู�เข�าอบรมและ
ติดตามผลภายหลังผ,านการอบรมไปแล�ว 6 เดือน ผลการวิจัยพบว,า ภายหลังการฝnกอบรมผู�เข�าอบรม
มีความพึงพอใจต,อการใช�รูปแบบฝnกอบรม ตลอดจนมีการพัฒนาสามารถปรับตัวเข�าสู,การฝnกฝนใน
รูปแบบใหม,ๆ ซ่ึงบรรลุวัตถุประสงค;ของโครงการฝnกอบรม แสดงให�เห็นว,ารูปแบบการฝnกอบรมนี้มีผล

                                                           

 164 Shiho  Asato, Non-Native English Speaking Teacher’s Self-Perceptions: 
Case Studies of ESL and EFL Teachers, Accessed October 10, 2008, Available from 
http : //www. Personal. Psu.edu/sua148/blogs/shino_asato/Final_Project_shino. doc. 
 165 Long Thanh Yo, “Critical friends Group for EFL Teacher Professional 
Development” FLT Joumal  64, 2 (April 2010). 
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ให�ครูสอนภาษาอังกฤษเกิดความพึงพอใจ และสามารถเรียนรู�กลวิธีการสอนใหม,ๆ ตลอดจนช,วย
ปรับปรุงคุณภาพการสอนให�ดียิ่งข้ึน 166 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต,างประเทศท่ีเก่ียวข�อง  พบว,า  ในการพัฒนาทักษะ
ทางด�านภาษาหรือด�านอ่ืนๆ  มีความสําคัญกับทุกคน  ทุกอาชีพ  ทุกชาติทุกภาษาในโลก  อันจะเป1น
พ้ืนฐานเบ้ืองต�นในการปฏิบัติงานหรือการศึกษาให�มีประสิทธิภาพต,อไป  การท่ีจะได�รับความรู�เพ่ิมเติม
ด�านภาษาย,อมจะเป1นเครื่องมือท่ีดีในการก,อให�เกิดความสําร็จในชีวิตการทํางานหรือความเป1นอยู,  
เพ่ือเป1นแรงจูงใจท่ีส,งผลให�บุคลากรขององค;กรตัดสินทํางานอยู,กับองค;การต,อไป  
 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดสรุปได�ว,า  สังคมในปPจจุบันเป1นยุคของข�อมูล
ข,าวสาร ท่ีมีความเจริญก�าวหน�าด�วยเทคโนโลยีทางการสื่อสารท่ีไร�พรมแดน ภาษาอังกฤษจึงเป1นสิ่งท่ี
สําคัญยิ่งในการดําเนินชีวิตในยุคข�อมูลข,าวสาร การสื่อสารที่ผิดพลาดอาจทําให�เกิดความเสียหาย
อย,างใหญ,หลวงได�ทั้งต,อตนเองและต,อองค;กร  ผู�บริหารจึงจําเป1นที่จะต�องมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ  ทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีใช�ในการติดต,อสื่อสารระหว,างกัน  คือ การฟPง 
การพูด การอ,าน และการเขียน ทักษะท้ัง 4 ด�านนี้ มีความสําคัญไม,ยิ่งหย,อนไปกว,ากัน  การมีทักษะ
ทางภาษาอังกฤษท่ีดีจึงเป1นสิ่งท่ีสําคัญ  เพ่ือเป1นการเตรียมความพร�อมของผู�บริหารยุคใหม,ในการเป1น
หนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนของประเทศไทยต,อไป 

                                                           

 166 Ping Wang. “Professional Development through CoPs : a Case Study of a 
Chinese EFL Teacher,” Enhancing L learning Experience in Higher Education: 
International Conference 7  (December 2010): 2-3. 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ”  มีวัตถุประสงค/เพื่อ 1) เพื่อทราบประเภทของนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�
ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) เพื่อทราบนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�
ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู�อํานวยการและ
รองผู�อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยในครั้งนี้ใช�วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research)  โดยผู�วิจัยได�กําหนดแนวทางและรายละเอียดดังตGอไปนี้ 
 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย        
 เพ่ือให�การวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล�องกับวัตถุประสงค/ของการวิจัย       
ท่ีกําหนดไว�  ผู�วิจัยจึงได�กําหนดข้ันตอนดําเนินการวิจัยไว� 3 ข้ันตอน คือ   
 ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 ผู�วิจัยได�จัดเตรียมโครงการวิจัยอยGางเปIนระบบตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย  โดย
การศึกษาวิเคราะห/ สังเคราะห/ แนวคิด ทฤษฏี เอกสารวิชาการ ข�อมูลสารสนเทศ งานวิจัยตGางๆ ท้ัง
ในประเทศและตGางประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข�องกับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�
ภาษาอังกฤษและสอบปกปLองโครงรGางการวิจัย  โดยข้ันสุดท�ายของข้ันนี้เปIนการปรับแก�ไขโครงรGาง
การวิจัยตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกปLองโครงรGางการวิจัย    และขออนุมัติบัณฑิตเพ่ือ
ดําเนินการทําวิจัยของผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือนํามาเปIนกรอบแนวคิดการวิจัย  จัดทําโครงรGาง
การวิจัย  นําเสนออาจารย/ท่ีปรึกษา  
 ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนนี้ผู�วิจัยทําการกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวข�องในการวิจัย สร�างและพัฒนาเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห/ข�อมูล และยืนยันแนวทางท่ีเหมาะสมโดยผู�ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแบGงออกเปIน  
3 ข้ัน ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 การกําหนดตัวแปรท่ีเก่ียวข�องในการวิจัย เปIนศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
กับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยวิเคราะห/เนื้อหา 
(content analysis)  เพ่ือให�ได�ตัวแปรท่ีต�องการแล�วจึงนําผลท่ีได�ไปสัมภาษณ/ผู�เชี่ยวชาญ และผู�เก่ียวข�อง
จํานวน 5 กลุGม คือ 1) ผู�อํานวยการโรงเรียน 2) ครูภาษาอังกฤษ  3) สถาบันภาษาอังกฤษของสํานักงาน



117 
 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4) นักวิชาการภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 5) ศึกษานิเทศก/
ภาษาอังกฤษ จากนั้นทําการวิเคราะห/เนื้อหาท่ีได�จากการสัมภาษณ/ เพ่ือให�ได�นวัตกรรมการพัฒนา
ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 ข้ันท่ี 2 การสร�างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย  ข้ันตอนนี้เปIนการนําผลท่ีได�จากข้ันท่ี 1  มา
พัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นและปรับแก�ตามข�อเสนอแนะของอาจารย/ท่ีปรึกษา จากนั้นนํา
แบบสอบถามความคิดเห็นไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทGาน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) นําผลท่ีได�มาวิเคราะห/หาคGาดัชนีความสอดคล�องตามวัตถุประสงค/ (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) เลือกข�อคําถามท่ีมี คGา IOC ท่ีมากกวGา 0.60 ข้ึนไป และปรับปรุง
แบบสอบถามความคิดเห็น  
 ข้ันท่ี 3 การเก็บรวบรวมข�อมูลและการวิเคราะห/ข�อมูล ข้ันตอนนี้เปIนการนําแบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากข้ันท่ี 2 ไปเก็บรวบรวมข�อมูลกับหนGวยวิเคราะห/ (unit of analysis) จากโรงเรียน
มัธยมศึกษาจํานวน 100 โรงเรียน  ผู�ให�ข�อมูลได�แกGผู�อํานวยการโรงเรียนจํานวน 1 ทGาน  และ
รองผู�อํานวยการจํานวน 4 ทGาน วิเคราะห/ข�อมูลท่ัวไปโดยหาคGาความถ่ี (frequencies) ร�อยละ (%) 

คGาเฉลี่ย  ( x̄ ) คGาไคสแควร/ (Chi-Square) และ คGาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ/เคนดอล (Kendall coefficient 
of concordance) เพ่ือให�ได�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  
 ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย 
 เปIนข้ันตอนการจัดทํารGางรายงานผลการวิจัย นําเสนอรGางรายงานผลการวิจัยตGอคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ/ ปรับปรุงแก�ไขข�อบกพรGองตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/ จัดทํารายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ/ เสนอรายงานผลการวิจัยตGอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติ
ให�เปIนสGวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 
 

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

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

3. การเก็บรวบรวมข"อมูล
และการวิเคราะห'ข"อมูล 

2. การสร"างและพัฒนา
เคร่ืองมือวิจัย 

 

1. การกําหนดตัวแปร 
ท่ีเก่ียวข"องในการวิจัย 

ผลท่ีได" 

- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับนวัตกรรมการพัฒนา  
  ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   
  โดยใช�วิธีการวิเคราะห/เนื้อหา (Content Analysis) 
- พัฒนาแบบสัมภาษณ/ และนําไปใช�กับผู�เช่ียวชาญและผู�เกี่ยวข�อง  
- สังเคราะห/ และวิเคราะห/ข�อมูลที่ได� 

- พัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช�ข�อมูลจากขั้นตอนที่ 1 
- ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นให�มีความตรงเชิงเนื้อหา    
  (validity) โดยหาคGาดัชนีความสอดคล�อง (IOC) และ   
  ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็น 
   

- นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปเก็บกับกลุGมตัวอยGาง 
- วิเคราะห/ข�อมูลโดยหาคGาเฉล่ีย และคGาร�อยละ  
- วิเคราะห/คGา Chi-Square 
- วิเคราะห/ด�วยการทดสอบ Kendall coefficient  
   of concordance 

กระบวนการ ข้ันตอน 

ตัวแปรที่เกี่ยวข�องกับ
นวัตกรรมการพัฒนา
ทักษะการใช�
ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

 
 

สรุปอภิปรายผล 

 

แบบสอบถาม      
ความคิดเห็น       
ฉบับสมบูรณ/ 

นวัตกรรมการพัฒนา
ทักษะการใช�
ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ระเบียบวิธีวิจัย  

 เพื่อให�การวิจัยนี้ดําเนินการเปIนไปตามวัตถุประสงค/ของการวิจัย ผู�วิจัยจึงกําหนด
รายละเอียดตGาง ๆ เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบด�วย แผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุGมตัวอยGาง 
ตัวแปรท่ีศึกษา การสร�างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข�อมูล การสัมภาษณ/ การวิเคราะห/ข�อมูล และ
สถิติท่ีใช�ในการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปIนการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยในลักษณะ
การศึกษาแบบกลุGมตัวอยGางเดียว ศึกษาสภาวการณ/ไมGมีการทดลอง (the one - shot, non - experimental 
case study) สามารถแสดงเปIนแผนผัง (diagram) ได�ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 3 แผนแบบการวิจัย 
 
  เม่ือ R หมายถึง  กลุGมตัวอยGางท่ีใช�ในการวิจัย 
   X หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 
   O หมายถึง  ข�อมูลท่ีได�จากการศึกษา 
  
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แกG โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  จํานวน 2,362 โรงเรียน 
 กลุ2มตัวอย2าง 

1. กลุGมตัวอยGางที่ใช�ในการวิจัย ได�แกG  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ท่ีผู�วิจัยใช�เทคนิคการเลือกตัวอยGางตามโอกาสทางสถิติ (probability sampling) 

                 O  

   
 R                                X 
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โดยประมาณขนาดกลุGมตัวอยGางจากการเปsดตาราง ทาโร ยามาเนG (Yamane)1  ท่ีคGาความเชื่อม่ัน 90% ได�
ขนาดของกลุGมตัวอยGางของจํานวนผู�อํานวยการโรงเรียนและรองผู�อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  
จํานวน 100 โรงเรียน โดยผู�วิจัยใช�วิธีการ ดังนี้ 

1.1 แบGงโรงเรียนในประเทศไทยออกเปIน 5 ภาคได�แกG กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง 
ภาคใต� ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยแยกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีจํานวนท้ังหมด 42 เขต ออกตาม
ภาคท่ีผู�วิจัยได�กําหนดไว� และจําแนกโรงเรียนในแตGละภาคออกเปIน 2 กลุGมคือ กลุGมท่ี 1 ได�แกG 
โรงเรียนขนาดใหญGพิเศษและโรงเรียนขนาดใหญG กลุGมท่ี 2 โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก  

1.2 ผู�วิจัยทําการเลือกกลุGมตัวอยGางโดยวิธีการสุGมแบบหลายข้ันตอน (multi-stage 
stratified random sampling) ด�วยการสุGมแบบแบGงประเภท (stratified random sampling) โดย
แตGละภาคให�ได�เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 2 เขต รวมท้ังหมด 10 เขต 

1.3 ทําการสุGมโรงเรียนโดยในแตGละเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีสุGมได�มาให�ได�
โรงเรียนขนาดใหญGพิเศษและโรงเรียนขนาดใหญGจํานวน 10 โรงเรียน  และโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 10 โรงเรียน  ได�กลุGมตัวอยGางจํานวน 100 โรงเรียน โดยแตGละโรงเรียนจะมี
ผู�ให�ข�อมูลจํานวน 5 คน ได�แกG ผู�อานวยการโรงเรียน 1 คน และรองผู�อานวยการโรงเรียนท้ัง 4 ฝvาย 
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 5  

 
ตารางท่ี 5 แสดงกลุGมตัวอยGางของโรงเรียนมัธยมศึกษาจําแนกตามภูมิภาค และขนาดโรงเรียน 
 

 
ภาค 

จํานวน
เขต
พ้ืนท่ี

ท้ังหมด 

เขต
พ้ืนท่ี
การ 

ศึกษา 

 
จังหวัด 

จํานวนโรงเรียน
ท้ังหมด จําแนกตาม

ขนาดโรงเรียน 

ผู"ให"ข"อมูล 
ผู"อํานวยการโรงเรียน 

(คน) 

ผู"ให"ข"อมูล 
รองผู"อํานวยการ
โรงเรียน (คน) 

เล็ก ใหญ2 รวม เล็ก ใหญ2 รวม เล็ก ใหญ2 รวม 
กรุงเทพ 
มหานคร 

2 1 กรุงเทพ 
มหานคร 

5 5 10 5 5 10 20 20 40 

2 กรุงเทพ 
มหานคร 

5 5 10 5 5 10 20 20 40 

 
 
 

                                                                 

 1Taro Yamane, Statistics: An Introductory Analysis, 3rd ed. (New york: 
Harper and Row Publication, 1973), 727-728. 85  
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ตารางท่ี 5 แสดงกลุGมตัวอยGางของโรงเรียนมัธยมศึกษาจําแนกตามภูมิภาค และขนาดโรงเรียน (ตGอ) 
 

 
ภาค 

จํานวน
เขต
พ้ืนท่ี

ท้ังหมด 

เขต
พ้ืนท่ี
การ 

ศึกษา 

 
จังหวัด 

จํานวนโรงเรียน
ท้ังหมด จําแนกตาม

ขนาดโรงเรียน 

ผู"ให"ข"อมูล 
ผู"อํานวยการโรงเรียน 

(คน) 

ผู"ให"ข"อมูล 
รองผู"อํานวยการ
โรงเรียน (คน) 

เล็ก ใหญ2 รวม เล็ก ใหญ2 รวม เล็ก ใหญ2 รวม 

กลาง 10 4 ปทุมธานี 2 3 5 2 3 5 8 12 20 

 สระบุรี 2 2 4 2 2 4 8 8 16 

7 นครนายก 2 1 3 2 1 3 8 4 12 

 ปราจีนบุรี 4 1 5 4 1 5 16 4 20 

 สระแก�ว 2 1 3 2 1 3 8 4 12 

ใต� 6 13 กระบ่ี 2 1 3 2 1 3 8 4 12 

 ตรัง 4 2 6 4 2 6 16 8 24 

16 สงขลา 6 2 8 6 2 8 24 8 32 

 สตูล 2 1 3 2 1 3 8 4 12 

ตะวัน 
ออก 

เฉียง
เหนือ 

15 19 เลย 4 1 5 4 1 5 16 4 20 

 หนองบัวลําภู 2 1 3 2 1 3 8 4 12 

28 ยโสธร 3 1 4 3 1 4 12 4 16 

 ศรีสะเกษ 6 2 8 6 2 8 24 8 32 

เหนือ 9 38 ตาก 3 1 4 3 1 4 12 4 16 

 สุโขทัย 4 1 5 4 1 5 16 4 20 

42 นครสวรรค/ 5 2 7 5 2 7 20 8 28 

 อุทัยธานี 3 1 4 3 1 4 12 4 16 

รวม 42 10 19 66 34 100 66 34 100 264 136 400 
100 500 

 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใช�ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด�วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรท่ีศึกษาซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพสGวนตัวของผู�ให�ข�อมูล ได�แกG ตําแหนGง 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ ประสบการณ/ในการทํางาน 
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2. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ตัวแปรท่ีเก่ียวข�องกับองค/ประกอบของนวัตกรรมการพัฒนาทักษะ
การใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได�จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย        
ท่ีเก่ียวข�อง และจากการสัมภาษณ/ผู�เชี่ยวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิ และผู�ท่ีเก่ียวข�อง  
 เครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ใช�เครื่องมือ 2 ชุด ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ/แบบก่ึงโครงสร�าง (semi-structured interview) ได�มาจากเอกสารและ
งานวิจัย ใช�เก็บข�อมูลจากผู�ให�ข�อมูลกลุGมที่ 1 โดยการสัมภาษณ/ความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรท่ี
เก่ียวข�องกับองค/ประกอบนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) พัฒนามาจากเอกสารและงานวิจัย และ
จากความคิดเห็นของผู�ให�ข�อมูลกลุGมท่ี 1 ใช�เก็บข�อมูลจากผู�ให�ข�อมูลกลุGมท่ี 2 เพ่ือสํารวจความคิดเห็น
เก่ียวกับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยแบบ
สํารวจฉบับนี้ แบGงออกเปIน 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แกG 1) ตําแหนGง 2) เพศ 3) อายุ             
4) ระดับการศึกษาตําแหนGง 5) วิทยฐานะ 6) ประสบการณ/ในการทํางาน โดยลักษณะแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเปIนการตรวจสอบรายการ (check list) 
  ตอนท่ี 2 ข�อคิดเห็นเก่ียวกับองค/ประกอบนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ
สําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยแบGงการพัฒนาตามมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษใน 
3 ด�าน  คือ  ด�านท่ี 1. การพูด การฟzง และการสื่อสาร  ด�านท่ี 2. การอGาน  และด�านท่ี 3. การเขียน 
เปIนการเลือกจัดอันดับนวัตกรรม 5 อันดับแรกตามตัวบGงชี้ของมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ  
 การสร"างและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ/แบบก่ึงโครงสร�าง (semi-structured interview) ใช�เก็บข�อมูลจากผู�ให�
ข�อมูลกลุGมท่ี 1 เพ่ือสัมภาษณ/ความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรท่ีเก่ียวข�องกับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะ
การใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีข้ันตอนในการสร�างและพัฒนา ดังนี้ 

1.1 นําข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยมาทําการสังเคราะห/ เพ่ือให�ได�ตัวแปร 
ท่ีเก่ียวข�องกับองค/ประกอบนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

1.2 นําตัวแปรท่ีได�มาสร�างเปIนแบบสํารวจความคิดเห็น ปรึกษาอาจารย/ท่ีปรึกษาและ
ปรับแก�ตามคําแนะนํา  
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2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ใช�เก็บข�อมูลจากผู�ให�ข�อมูลกลุGมท่ี 2 เพ่ือ
สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษามีข้ันตอนในการพัฒนาดังนี้ 

2.1 นําข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย และข�อมูลท่ีได�จากผู�ให�ข�อมูลกลุGมท่ี 1 
มาประมวลเพ่ือกําหนดโครงสร�าง ขอบเขตของแบบสอบถาม และสร�างแบบสํารวจตามโครงสร�างและ
ขอบเขตของเนื้อหา ปรึกษาอาจารย/ท่ีปรึกษาและปรับแก�ตามคําแนะนํา 

2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) ของแบบสํารวจ นําแบบสํารวจไปให�ผู�เชี่ยวชาญทางสถิติ จํานวน 5 ทGาน ตรวจสอบด�วยเทคนิค 
IOC (Index of Item Objective Congruence) ปรับปรุง แก�ไข สํานวน ภาษาท่ีใช� ตลอดจนเนื้อหา
ให�สอดคล�องกับจุดประสงค/และนิยามตัวแปร 
 การเก็บรวบรวมข"อมูล 
 ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามข้ันตอน คือ 

1. การเก็บรวบรวมข�อมูลจากผู�ให�ข�อมูลกลุGมท่ี 1 โดยใช�แบบสัมภาษณ/แบบก่ึงโครงสร�าง 
(semi-structured interview) ดังนี้ 

1.1 ผู �ว ิจ ัยประสานงานกับผู �เชี ่ยวชาญและผู �ที ่เ กี ่ยวข�องที่เปIนกลุGมเปLาหมายเพ่ือ      
ขออนุญาตเข�าสัมภาษณ/ และนัดหมายวัน-เวลา-สถานท่ีท่ีจะเข�าสัมภาษณ/ 

1.2 ผู�วิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือขอความรGวมมือจากผู�เชี่ยวชาญในการเข�าสัมภาษณ/ 

1.3 ผู�วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ/ตามท่ีนัดหมาย แนะนําตัวและมอบหนังสือจากภาควิชา 
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร แกGผู�ถูกสัมภาษณ/ 

1.4 ผู�วิจัยดําเนินการสัมภาษณ/ และจดบันทึกข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ/ 
2. การเก็บรวบรวมข�อมูลจากผู�ให�ข�อมูลกลุGมท่ี 2 โดยใช�แบบสอบถามความคิดเห็น 

(opinionnaire) ดังนี้ 
2.1 ผู�วิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความ

อนุเคราะห/ในการเก็บข�อมูลจากกลุGมตัวอยGาง 
2.2 ผู�วิจัยจัดสGงหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสือ 

ขอความอนุเคราะห/ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู�วิจัย 
  การวิเคราะห'ข"อมูลและสถิติท่ีใช"ในการวิจัย 
 เพ่ือให�การวิจัยครั้งนี้เปIนไปตามวัตถุประสงค/ของการวิจัย ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูลและนํามา
วิเคราะห/โดยใช�สถิติในการวิจัย ดังนี้   
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1. การวิเคราะห/เนื้อหา (content analysis) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
และวิเคราะห/ข�อมูลจากแบบสัมภาษณ/ก่ึงโครงสร�าง จากผู�ให�ข�อมูลกลุGมท่ี 1 โดยนําข�อมูลมาสรุปเปIน
ตัวแปรท่ีศึกษา    

2. การวิเคราะห/ข�อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ประกอบด�วย เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ/การทํางานในตําแหนGงปzจจุบันโดยใช�คGาความถ่ี (frequency) และคGาร�อยละ 
(percentage)   

3. การวิเคราะห/ข�อมูลเก่ียวกับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู�บริหาร ใช�การวิเคราะห/เนื้อหา (content analysis) คGาความถ่ี (frequency) คGาร�อยละ (percentage)          
คGาไคสแควร/ (Chi-Square) และ คGาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ/เคนดอล (Kendall coefficient of 
concordance)   

 
สรุป 

 
 งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค/เพ่ือ 1) เพ่ือทราบประเภทของนวัตกรรมการพัฒนาทักษะ
การใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) เพ่ือทราบนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการ
ใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู�อํานวยการ
และรองผู�อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ซ่ึงผลการวิจัยท่ีพบจะเปIนประโยชน/อยGางยิ่งตGอการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของผู�บริหารโรงเรียน ซ่ึงจะสGงผลตGอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในท่ีสุด  ท้ังนี้
ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวข�องในการวิจัย ข้ันท่ี 2 
การสร�างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย และข้ันท่ี 3 การเก็บรวบรวมข�อมูลและการวิเคราะห/ข�อมูล การวิจัย 
ในครั้งนี้เปIนการวิจัยในครั้งนี้ใช�วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประชากร  ได�แกG  
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 2,362 โรงเรียน 
กลุGมตัวอยGางได�จากการสุGมแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random Sampling) ผู�ให�ข�อมูล
ประกอบด�วย ผู�อํานวยการโรงเรียนหรือ ผู�ท่ีได�รับมอบหมายโรงเรียนละ 1 คน และรองผู�อํานวยการ
ท้ัง 4 ฝvายหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายโรงเรียนละ 4 คน  จากกลุGมตัวอยGาง 100 โรงเรียน ได�จํานวนผู�ให�
ข�อมูลรวมท้ังสิ้น 500 คน สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห/ข�อมูล ได�แกG  คGาความถ่ี (frequency) คGาร�อยละ 
(percentage) คGาไคสแควร/ (Chi-Square) และ คGาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ/เคนดอล (Kendall 
coefficient of concordance) 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห�ข�อมูล 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา “นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา”  การวิจัยในครั้งนี้ใช"วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
ผู"วิจัยได"ทําการส?งแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาซ่ึงเปHนกลุ?มตัวอย?าง จํานวน 100 โรงเรียน 500 ฉบับ ได"รับ
กลับคืนจํานวน 87 โรงเรียน 435 ฉบับ หรือคิดเปHนร"อยละ 87 และใช"ตารางประกอบคําบรรยาย 
จําแนกการนําเสนอข"อมูลออกเปHน 2 ตอน ดังรายละเอียดต?อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหQประเภทของนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหQนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

1. การวิเคราะหQข"อมูลสภาพท่ัวไปของผู"ตอบแบบสํารวจ 
2. การวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ 

3. การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ 

4. การวิ เคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"
ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามข"อมูลพ้ืนฐานของผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห�ประเภทของนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ข"อมูลจากการวิเคราะหQเอกสาร (document analysis) และการสัมภาษณQผู"เชี่ยวชาญ
และผู"เก่ียวข"องกับประเภทของนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร
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โรงเรียนมัธยมศึกษา เปHนข"อมูลเบ้ืองต"นเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง
กับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือให"ได"ตัวแปรท่ี
ต"องการแล"วจึง   นําผลท่ีได"ไปสัมภาษณQผู"เชี่ยวชาญ และผู"เก่ียวข"องจํานวน 5 กลุ?ม คือ 1) ผู"อํานวยการ
สถานศึกษา 2) ครูภาษาอังกฤษ 3) สถาบันภาษาอังกฤษของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 4) นักวิชาการภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 5) ศึกษานิเทศกQภาษาอังกฤษ จากนั้นทํา
การวิเคราะหQเนื้อหาท่ีได"จากการสัมภาษณQ เพ่ือให"ได"นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ
สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยสรุปได"นวัตกรรมท้ังหมด 30 นวัตกรรม แบ?งออกเปHน 2 
ประเภท คือ 1) ทําได"ด"วยตนเอง และ 2) ทําร?วมกับผู"อ่ืน สถาบันหรือหน?วยงานอ่ืน ดังตารางท่ี 6-8 
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ตารางที่ 6 ตัวแปรที่ได"จากการวิเคราะหQเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ของนักวิชาการต?างประเทศ 

ที่ นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ นักวิชาการต,างประเทศ 
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1 ศึกษาหาความรู"เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ  √          

2 พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู"กับผู"ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ  √          

3 อ?านและฟnงข?าวจากหนังสือพิมพQ โทรทัศนQ วิทยุ เปHนภาษาอังกฤษ  √     √     

4 ฝpกภาษาอังกฤษผ?านทางคอมพิวเตอรQและอินเตอรQเน็ต  √          

5 กลวิธีที่มีความหมายใกล"เคียงหรือเกือบตรงกัน  √         

6 กลวิธีการกล?าวซ้ํา  √         

7 กลวิธีการพูดปนกับภาษาอังกฤษ  √         

8 ใช"ทักษะการเขียนแบบโต"แย"ง    √       √  

9 ศึกษาดูงานภายในประเทศ และต?างประเทศ  √         

10 ใช"บทเรียนคอมพิวเตอรQสําเร็จรูปประกอบการเรียนรู"ภาษาอังกฤษ  √ √    √    
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ตารางที่ 6 ตัวแปรที่ได"จากการวิเคราะหQเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ของนักวิชาการต?างประเทศ  (ต?อ) 

ที่ นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ นักวิชาการต,างประเทศ 
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11 ใช"กลยุทธQความตระหนักในการรู"คิดและการใช"กลยุทธQในการอ?าน   √     √  √ 

12 ฟnงเพลง ดูภาพยนตรQ เปHนภาษาอังกฤษ    √ √ √     

13 พูดคุยกับชาวต?างชาติที่ใช"ภาษาอังกฤษ    √       

14 อบรมผ?านระบบออนไลนQ    √       

15 สอบวัดระดับความรู"เพื่อเพิ่มระดับขึ้นไป     √      

16 ติดต?อกับเพื่อนต?างชาติผ?านทาง e-mail , facebook และโปรแกรม line        √      

17 สังเกตและจดจําภาษา อังกฤษต?างๆที่พบเห็นในชีวิต ประจําวัน        √     

18 ฝpกแปลประโยคจากภาษาไทยเปHนภาษาอังกฤษ  และจากภาษาอังกฤษเปHนภาษาไทย        √     

19 หากิจกรรมที่ชอบแล"วฝpกฝนเปHนภาษาอังกฤษ         √    

20 ท?องคําศัพทQเปHนประจําทุกวัน       √    
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ตารางที่ 6 ตัวแปรที่ได"จากการวิเคราะหQเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ของนักวิชาการต?างประเทศ  (ต?อ) 

ที่ นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ นักวิชาการต,างประเทศ 
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21 ใช"โปรแกรมต?างๆในคอมพิวเตอรQเปHนภาษาอังกฤษ        √   

22 พาไปฝpกการใช"ภาษาอังกฤษในต?างประเทศเปHนกลุ?มย?อย        √   

23 ศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศและต?างประเทศ        √   

24 ไปอาศัยอยู?กับครอบครัวที่ใช"ภาษาอังกฤษ (host family)         √  

25 เรียนกับครูต?างชาติที่พูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลังเลิกเรียน          √ 

26 เข"ารับการฝpกอบรม สัมมนาภาษาอังกฤษเปHนกลุ?มย?อยอย?างต?อเนื่อง       √    

27 มีส?วนร?วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษกับองคQกรต?างๆ     √      

28 เข"ารับฟnงการบรรยาย และ อภิปรายเปHนภาษาอังกฤษ           

29 ศึกษาต?อในโปรแกรมที่เปHนภาษาอังกฤษ (International program)           

30 กําหนดให"ภาษาอังกฤษเปHนเกณฑQเข"าสู?ตําแหน?งผู"บริหารสถานศึกษา           
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ตารางที่ 7 ตัวแปรที่ได"จากการวิเคราะหQเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ของนักวิชาการในประเทศ 

ที่ นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ นักวิชาการในประเทศ 
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1 ศึกษาหาความรู"เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ     √     √ √     

2 พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู"กับผู"ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ          √      

3 อ?านและฟnงข?าวจากหนังสือพิมพQ โทรทัศนQ วิทยุ เปHนภาษาอังกฤษ          √      

4 ฝpกภาษาอังกฤษผ?านทางคอมพิวเตอรQและอินเตอรQเน็ต        √ √     √  

5 กลวิธีที่มีความหมายใกล"เคียงหรือเกือบตรงกัน            √   

6 กลวิธีการกล?าวซ้ํา            √   

7 กลวิธีการพูดปนกับภาษาอังกฤษ            √   

8 ใช"ทักษะการเขียนแบบโต"แย"ง                 

9 ศึกษาดูงานภายในประเทศ และต?างประเทศ    √     √ √     

10 ใช"บทเรียนคอมพิวเตอรQสําเร็จรูปประกอบการเรียนรู"ภาษาอังกฤษ     √            
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ตารางที่ 7 ตัวแปรที่ได"จากการวิเคราะหQเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ของนักวิชาการในประเทศ  (ต?อ) 

ที่ นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ นักวิชาการในประเทศ 
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11 ใช"กลยุทธQความตระหนักในการรู"คิดและการใช"กลยุทธQในการอ?าน                 

12 ฟnงเพลง ดูภาพยนตรQ เปHนภาษาอังกฤษ       √          

13 พูดคุยกับชาวต?างชาติที่ใช"ภาษาอังกฤษ     √          

14 อบรมผ?านระบบออนไลนQ √          √   √ 

15 สอบวัดระดับความรู"เพื่อเพิ่มระดับขึ้นไป               

16 ติดต?อกับเพื่อนต?างชาติผ?านทาง e-mail , facebook และโปรแกรม line                  

17 สังเกตและจดจําภาษา อังกฤษต?างๆที่พบเห็นในชีวิต ประจําวัน                 

18 ฝpกแปลประโยคจากภาษาไทยเปHนภาษาอังกฤษ  และจากภาษาอังกฤษเปHน
ภาษาไทย   

              

19 หากิจกรรมที่ชอบแล"วฝpกฝนเปHนภาษาอังกฤษ       √    √ √     

20 ท?องคําศัพทQเปHนประจําทุกวัน               
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ตารางที่ 7 ตัวแปรที่ได"จากการวิเคราะหQเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ของนักวิชาการในประเทศ (ต?อ) 

ที่ นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ นักวิชาการในประเทศ 
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21 ใช"โปรแกรมต?างๆในคอมพิวเตอรQเปHนภาษา อังกฤษ                

22 พาไปฝpกการใช"ภาษา อังกฤษในต?างประเทศเปHนกลุ?มย?อย                

23 ศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศและต?างประเทศ    √  √     √      

24 ไปอาศัยอยู?กับครอบครัวที่ใช"ภาษาอังกฤษ ( host family )                   

25 เรียนกับครูต?างชาติที่พูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลังเลิกเรียน                 

26 เข"ารับการฝpกอบรม สัมมนาภาษาอังกฤษเปHนกลุ?มย?อยอย?างต?อเนื่อง √    √ √ √   √ √    

27 มีส?วนร?วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษกับองคQกรต?างๆ  √        √     

28 เข"ารับฟnงการบรรยาย และ อภิปรายเปHนภาษาอังกฤษ          √     

29 ศึกษาต?อในโปรแกรมที่เปHนภาษาอังกฤษ (International program)               

30 กําหนดให"ภาษาอังกฤษเปHนเกณฑQเข"าสู?ตําแหน?งผู"บริหารสถานศึกษา               
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ตารางที่ 8 ตัวแปรที่ได"จากการสัมภาษณQผู"เชี่ยวชาญและผู"เกี่ยวข"อง 

ที่ นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ ผู�เชี่ยวชาญและผู�เกี่ยวข�อง 
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1 ศึกษาหาความรู"เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ    √ √  √  √ √ 

2 พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู"กับผู"ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ   √  √ √     

3 อ?านและฟnงข?าวจากหนังสือพิมพQ โทรทัศนQ วิทยุ เปHนภาษาอังกฤษ     √      

4 ฝpกภาษาอังกฤษผ?านทางคอมพิวเตอรQและอินเตอรQเน็ต      √     

5 กลวิธีที่มีความหมายใกล"เคียงหรือเกือบตรงกัน          

6 กลวิธีการกล?าวซ้ํา          

7 กลวิธีการพูดปนกับภาษาอังกฤษ   √     √ √ 

8 ใช"ทักษะการเขียนแบบโต"แย"ง            

9 ศึกษาดูงานภายในประเทศ และต?างประเทศ    √ √ √ √  √ 

10 ใช"บทเรียนคอมพิวเตอรQสําเร็จรูปประกอบการเรียนรู"ภาษาอังกฤษ            
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ตารางที่ 8 ตัวแปรที่ได"จากการสัมภาษณQผู"เชี่ยวชาญและผู"เกี่ยวข"อง  (ต?อ) 

ที่ นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ ผู�เชี่ยวชาญและผู�เกี่ยวข�อง 
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11 ใช"กลยุทธQความตระหนักในการรู"คิดและการใช"กลยุทธQในการอ?าน            

12 ฟnงเพลง ดูภาพยนตรQ เปHนภาษาอังกฤษ      √ √ √    

13 พูดคุยกับชาวต?างชาติที่ใช"ภาษาอังกฤษ    √  √ √ √ √ 

14 อบรมผ?านระบบออนไลนQ √     √ √   

15 สอบวัดระดับความรู"เพื่อเพิ่มระดับขึ้นไป   √     √ √ 

16 ติดต?อกับเพื่อนต?างชาติผ?านทาง e-mail, facebook และโปรแกรม line    √   √  √ √ √ √ 

17 สังเกตและจดจําภาษา อังกฤษต?างๆที่พบเห็นในชีวิต ประจําวัน   √   √  √ √ √ √ 

18 ฝpกแปลประโยคจากภาษาไทยเปHนภาษาอังกฤษ  และจากภาษาอังกฤษเปHนภาษาไทย      √    √ √ 

19 หากิจกรรมที่ชอบแล"วฝpกฝนเปHนภาษาอังกฤษ   √  √ √      

20 ท?องคําศัพทQเปHนประจําทุกวัน √  √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 8 ตัวแปรที่ได"จากการสัมภาษณQผู"เชี่ยวชาญและผู"เกี่ยวข"อง  (ต?อ) 

ที่ นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ ผู�เชี่ยวชาญและผู�เกี่ยวข�อง 
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21 ใช"โปรแกรมต?างๆในคอมพิวเตอรQเปHนภาษา อังกฤษ  √  √ √  √ √   

22 พาไปฝpกการใช"ภาษา อังกฤษในต?างประเทศเปHนกลุ?มย?อย   √ √ √ √     

23 ศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศและต?างประเทศ   √  √ √ √ √ √   

24 ไปอาศัยอยู?กับครอบครัวที่ใช"ภาษาอังกฤษ ( host family )       √ √ √  √  √ 

25 เรียนกับครูต?างชาติที่พูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลังเลิกเรียน    √ √ √ √     

26 เข"ารับการฝpกอบรม สัมมนาภาษาอังกฤษเปHนกลุ?มย?อยอย?างต?อเนื่อง  √ √ √   √ √ √ 

27 มีส?วนร?วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษกับองคQกรต?างๆ  √ √ √ √   √ √ 

28 เข"ารับฟnงการบรรยาย และ อภิปรายเปHนภาษาอังกฤษ √      √ √ √ 

29 ศึกษาต?อในโปรแกรมที่เปHนภาษาอังกฤษ (International program) √    √ √    

30 กําหนดให"ภาษาอังกฤษเปHนเกณฑQเข"าสู?ตําแหน?งผู"บริหารสถานศึกษา  √ √ √ √   √ √ 
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 จากตารางท่ี 6-8 พบว?า ผู"วิจัยได"ดําเนินการวิเคราะหQเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี สัมภาษณQ
ผู"เชี่ยวชาญและผู"เก่ียวข"องจํานวนท้ังหมด 33 รายการ โดยเปHนนักวิชาการต?างประเทศจํานวน 10 คน 
นักวิชาการ ในประเทศจํานวน 14 คน ผู"เชี่ยวชาญและผู"เก่ียวข"องจํานวน 9 คน ซ่ึงสรุปนวัตกรรม
ออกมาได"ท้ังหมด 30 นวัตกรรมดังนี้ 1) ศึกษาหาความรู"เพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ 2) พูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู"กับผู"ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ 3) อ?านและฟnงข?าวจากหนังสือพิมพQ 
โทรทัศนQ วิทยุ เปHนภาษาอังกฤษ 4) ฝpกภาษาอังกฤษผ?านทางคอมพิวเตอรQและอินเตอรQเน็ต 5) กลวิธี 
ท่ีมีความหมายใกล"เคียงหรือเกือบตรงกัน 6) กลวิธีการกล?าวซํ้า 7) กลวิธีการพูดปนกับภาษาอังกฤษ 
8) ใช"ทักษะการเขียนแบบโต"แย"ง 9) ศึกษาดูงานภายในประเทศ และต?างประเทศ 10) ใช"บทเรียน
คอมพิวเตอรQสําเร็จรูปประกอบการเรียนรู"ภาษาอังกฤษ 11) ใช"กลยุทธQความตระหนักในการรู"คิดและ
การใช"กลยุทธQในการอ?าน 12) ฟnงเพลง ดูภาพยนตรQ เปHนภาษาอังกฤษ 13) พูดคุยกับชาวต?างชาติท่ีใช"
ภาษาอังกฤษ 14) อบรมผ?านระบบออนไลนQ 15) สอบวัดระดับความรู"เพ่ือเพ่ิมระดับข้ึนไป 16) ติดต?อ
กับเพ่ือนต?างชาติผ?านทาง e-mail, facebook และโปรแกรม line 17) สังเกตและจดจําภาษา 
อังกฤษต?างๆท่ีพบเห็นในชีวิต ประจําวัน 18) ฝpกแปลประโยคจากภาษาไทยเปHนภาษาอังกฤษ  และ
จากภาษาอังกฤษเปHนภาษาไทย 19) หากิจกรรมท่ีชอบแล"วฝpกฝนเปHนภาษาอังกฤษ 20) ท?องคําศัพทQ
เปHนประจําทุกวัน 21) ใช"โปรแกรมต?างๆในคอมพิวเตอรQเปHนภาษาอังกฤษ 22) พาไปฝpกการใช"
ภาษาอังกฤษในต?างประเทศเปHนกลุ?มย?อย 23) ศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศและต?างประเทศ 
24) ไปอาศัยอยู?กับครอบครัวที่ใช"ภาษาอังกฤษ (host family) 25) เรียนกับครูต?างชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลังเลิกเรียน 26) เข"ารับการฝpกอบรม สัมมนาภาษาอังกฤษเปHนกลุ?มย?อย
อย?างต?อเนื่อง 27) มีส?วนร?วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษกับองคQกรต?างๆ 28) เข"ารับฟnงการบรรยาย และ 
อภิปรายเปHนภาษาอังกฤษ 29) ศึกษาต?อในโปรแกรมท่ีเปHนภาษาอังกฤษ (International program) 
30) กําหนดให"ภาษาอังกฤษเปHนเกณฑQเข"าสู?ตําแหน?งผู"บริหารสถานศึกษา 

 

ตารางท่ี 9 รายชื่อนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา      
ท่ีได"จากการวิเคราะหQเอกสาร และการสัมภาษณQผู"เชี่ยวชาญและผู"เก่ียวข"อง 

นวัตกรรมท่ี รายช่ือนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ 

ทําได�ด�วยตนเอง 
1 ศึกษาหาความรู"เพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ  

2 พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู"กับผู"ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ  

3 อ?านและฟnงข?าวจากหนังสือพิมพQ โทรทัศนQ วิทยุ เปHนภาษาอังกฤษ  
4 ฝpกภาษาอังกฤษผ?านทางคอมพิวเตอรQและอินเตอรQเน็ต  

5 กลวิธีท่ีมีความหมายใกล"เคียงหรือเกือบตรงกัน 
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ตารางท่ี 9 รายชื่อนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา      
ท่ีได"จากการวิเคราะหQเอกสาร และการสัมภาษณQผู"เชี่ยวชาญและผู"เก่ียวข"อง (ต?อ) 

นวัตกรรมท่ี รายช่ือนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ 

6 กลวิธีการกล?าวซํ้า 

7 กลวิธีการพูดปนกับภาษาอังกฤษ 

8 ใช"ทักษะการเขียนแบบโต"แย"ง   

9 ศึกษาดูงานภายในประเทศ และต?างประเทศ 

10 ใช"บทเรียนคอมพิวเตอรQสําเร็จรูปประกอบการเรียนรู"ภาษาอังกฤษ   

11 ใช"กลยุทธQความตระหนักในการรู"คิดและการใช"กลยุทธQในการอ?าน   

12 ฟnงเพลง ดูภาพยนตรQ เปHนภาษาอังกฤษ   

13 พูดคุยกับชาวต?างชาติท่ีใช"ภาษาอังกฤษ 

14 อบรมผ?านระบบออนไลนQ 

15 สอบวัดระดับความรู"เพ่ือเพ่ิมระดับข้ึนไป 

16 ติดต?อกับเพ่ือนต?างชาติผ?านทาง e-mail , facebook และโปรแกรม line    

17 สังเกตและจดจําภาษา อังกฤษต?างๆท่ีพบเห็นในชีวิต ประจําวัน   

18 ฝpกแปลประโยคจากภาษาไทยเปHนภาษาอังกฤษ  และจากภาษาอังกฤษเปHนภาษาไทย   

19 หากิจกรรมท่ีชอบแล"วฝpกฝนเปHนภาษาอังกฤษ   

20 ท?องคําศัพทQเปHนประจําทุกวัน 

21 ใช"โปรแกรมต?างๆในคอมพิวเตอรQเปHนภาษาอังกฤษ  

22 พาไปฝpกการใช"ภาษา อังกฤษในต?างประเทศเปHนกลุ?มย?อย  

ทําร,วมกับผู�อ่ืน สถาบันหรือหน,วยงานอ่ืน 

23 ศึกษาเพ่ิมเติมภายในประเทศและต?างประเทศ   

24 ไปอาศัยอยู?กับครอบครัวท่ีใช"ภาษาอังกฤษ    ( host family )     

25 เรียนกับครูต?างชาติท่ีพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลังเลิกเรียน   

26 เข"ารับการฝpกอบรม สัมมนาภาษาอังกฤษเปHนกลุ?มย?อยอย?างต?อเนื่อง 

27 มีส?วนร?วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษกับองคQกรต?างๆ 

28 เข"ารับฟnงการบรรยาย และ อภิปรายเปHนภาษาอังกฤษ    

29 ศึกษาต?อในโปรแกรมท่ีเปHนภาษาอังกฤษ (International program) 

30 กําหนดให"ภาษาอังกฤษเปHนเกณฑQเข"าสู?ตําแหน?งผู"บริหารสถานศึกษา 
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 จากตารางท่ี 9 พบว?า นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ท่ีได"จากการวิเคราะหQเอกสาร และการสัมภาษณQผู"เชี่ยวชาญและผู"เก่ียวข"องมี
ท้ังหมด 30 นวัตกรรม เม่ือพิจารณาแล"วผู"วิจัยได"แบ?งนวัตกรรมออกเปHน 2 ประเภท คือ 1) ทําได"ด"วย
ตนเอง มีท้ังหมด 22 นวัตกรรม ได"แก? นวัตกรรมท่ี 1-22  และ 2) ทําร?วมกับผู"อ่ืน สถาบันหรือ
หน?วยงานอ่ืน มีท้ังหมด 8 นวัตกรรม ได"แก? นวัตกรรมท่ี 23-30 
 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู� อํานวยการและรองผู� อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

1. การวิเคราะหQข"อมูลสภาพท่ัวไปของผู"ตอบแบบสํารวจ     
  ข"อมูลท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปHนผู"อํานวยการโรงเรียน และรองผู"อํานวยการ
โรงเรียน 87 โรงเรียน จํานวน 435 คน เมื่อแยกพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ตําแหน?ง ประสบการณQในการทํางาน โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาค?าร"อยละ 
(percentage) รายละเอียด ดังตารางท่ี 10-11 
 
ตารางท่ี 10 ข"อมูลท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม 

 
ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ, รวม ร�อย
ละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

1. ตําแหน?ง       

1.1 ผู"อํานวยการ       

    - ผู"อํานวยการ 49 11.26 19 4.37 68 15.63 

    - รักษาการในตําแหน?งผู"อํานวยการ 12 2.76 7 1.61 19 4.37 

รวมข�อมูลผู�อํานวยการ 61 14.02 26 5.98 87 20 

1.2 รองผู"อํานวยการ       

    - รองผู"อํานวยการกลุ?มบริหารงานบุคคล 37 8.51 17 3.91 54 12.41 

    - รักษาการในตําแหน?งรองผู"อํานวยการ 
      กลุ?มบริหารงานบุคคล 

24 5.52 9 2.07 33 7.58 

    - รองผู"อํานวยการกลุ?มบริหารงานท่ัวไป 17 3.91 5 1.15 22 5.06 

    - รักษาการในตําแหน?งรองผู"อํานวยการ 
       กลุ?มบริหารงานท่ัวไป 

44 10.11 21 4.82 65 14.95 

    - รองผู"อํานวยการกลุ?มบริหารงานงบประมาณ 44 10.11 18 4.14 62 14.25 
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ตารางท่ี 10 ข"อมูลท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม  (ต?อ) 
 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ, รวม ร�อย

ละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

    - รักษาการในตําแหน?งรองผู"อํานวยการ 
       กลุ?มบริหารงานงบประมาณ 

17 3.91 8 1.84 25 5.75 

    - รองผู"อํานวยการกลุ?มบริหารงานวิชาการ 47 10.80 18 4.14 65 14.94 

    - รักษาการในตําแหน?งรองผู"อํานวยการ 
       กลุ?มบริหารงานวิชาการ 

14 3.22 8 1.84 22 5.06 

รวมข�อมูลรองผู�อํานวยการ 244 56.09 104 23.91 348 80 

รวมท้ังสิ้น 305 70.11 130 29.89 435 100 
2. เพศ       

    - ชาย 211 48.50 97 22.30 308 70.80 

    - หญิง 94 21.61 33 7.59 127 29.20 

รวม 305 70.11 130 29.89 435 100 
3. อายุ       

31 – 35   ปz 12 2.76 5 1.15 17 3.91 

        36 – 40   ปz 23 5.29 11 2.53 34 7.82 

        41 – 45   ปz 48 11.03 15 3.45 63 14.48 

        46 – 50   ปz 76 17.47 32 7.36 108 24.83 

        51 – 60   ปz 146 33.56 67 15.40 213 48.96 

รวม 305 70.11 130 29.89 435 100 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด       

        ปริญญาตรี 64 14.71 29 6.67 93 21.38 

        ปริญญาโท   231 53.10 84 19.31 315 72.41 

        ปริญญาเอก            10 2.30 17 3.91 27 6.21 

รวม 305 70.11 130 29.89 435 100 

5. วิทยฐานะ       
       ชํานาญการ 86 19.77 38 8.74 124 28.51 

       ชํานาญการพิเศษ 214 49.19 79 18.16 293 67.35 

       เช่ียวชาญ 5 1.15 13 2.99 18 4.14 

รวม 305 70.11 130 29.89 435 100 
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ตารางท่ี 10 ข"อมูลท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม  (ต?อ) 
 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ, รวม ร�อย

ละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

6. ประสบการณQในการดํารงตําแหน?งบริหาร       

        ต่ํากว?า  5   ปz 48 11.03 17 3.91 65 14.94 

        5 – 10   ปz 69 15.86 28 6.43 97 22.30 

        11 – 15   ปz 82 18.85 36 8.28 118 27.13 

        16 – 20   ปz 51 11.72 23 5.29 74 17.01 

        21 – 25   ปz 26 5.98 13 2.99 39 8.96 

        มากกว?า   25   ปz 29 6.67 13 2.99 42 9.66 

รวม 305 70.11 130 29.89 435 100 

 
  จากตารางท่ี 10 พบว?า  ผู"ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 435 คน เปHนผู"อํานวยการโรงเรียน
หรือรักษาการในตําแหน?งผู"อํานวยการจํานวน 87 คน คิดเปHนร"อยละ 20 และเปHนรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนหรือรักษาการในตําแหน?งรองผู"อํานวยการจํานวน 348 คน คิดเปHนร"อยละ 80 โดยส?วนใหญ?
เปHนเพศชายจํานวน 308 คน คิดเปHนร"อยละ 70.80 ด"านอายุพบว?า ส?วนใหญ?อายุ 51-60 ปz จํานวน 
213 คน คิดเปHนร"อยละ 48.96  ด"านระดับการศึกษาสูงสุดพบว?า อยู?ในระดับปริญญาโทมากท่ีสุด
จํานวน 315 คน คิดเปHนร"อยละ 72.41 ด"านวิทยฐานะพบว?า มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษมากท่ีสุด
จํานวน 293 คน คิดเปHน ร"อยละ 67.35  และด"านประสบการณQในการดํารงตําแหน?งบริหารพบว?า 
มีประสบการณQในการดํารงตําแหน?งบริหารระหว?าง 11-15 ปz มากท่ีสุด จํานวน 118 คน คิดเปHนร"อยละ 
27.13 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนผู"ให"ข"อมูลจําแนกตามภูมิภาค 

ภูมิภาค จํานวน (โรงเรียน) ร�อยละ 

กรุงเทพมหานคร 
ภาคกลาง 
ภาคใต" 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ 

17 
19 
16 
18 
17 

19.55 
21.84 
18.39 
20.67 
19.55 

รวม 87 100 
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  จากตารางท่ี 11 พบว?า มีโรงเรียนท่ีให"ข"อมูลท้ังหมดจํานวน 87 โรงเรียน โดยภาคกลาง
มีโรงเรียนให"ข"อมูลมากที่สุดจํานวน 19 โรงเรียน คิดเปHนร"อยละ 21.84 รองลงมาคือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงเรียนให"ข"อมูลจํานวน 18 โรงเรียน คิดเปHนร"อยละ 20.67 กรุงเทพมหานคร
และภาคเหนือมีโรงเรียนให"ข"อมูลจํานวนเท?ากันคือ 17 โรงเรียน คิดเปHนร"อยละ 19.55 และภาคใต"มี
โรงเรียนให"ข"อมูลจํานวน 16 โรงเรียน คิดเปHนร"อยละ 18.39 

2. การวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้        
  ในการวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ผู"วิจัยได"วิเคราะหQจากค?าความถี่ (frequency) และ
ค?าร"อยละ (percentage) ซึ่งมีนวัตกรรมทั้งหมด 30 นวัตกรรม ผู"วิจัยได"แบ?งนวัตกรรมออกเปHน 
2 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมท่ี 1-22 เปHนนวัตกรรมท่ีทําได"ด"วยตนเอง ท้ังหมด 22 นวัตกรรม และ 
2) นวัตกรรมท่ี 23-30 เปHนนวัตกรรมท่ีทําร?วมกับผู"อ่ืน สถาบันหรือหน?วยงานอ่ืน ท้ังหมด 8 นวัตกรรม 
โดยแบ?งตัวบ?งชี้ท้ัง 13 ตัวบ?งชี้ตามมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษใน 3 ด"าน  คือ  ด"านท่ี 1. การพูด 
การฟnง และการสื่อสาร (ตัวบ?งชี้ท่ี 1-5) ด"านท่ี 2. การอ?าน(ตัวบ?งชี้ท่ี 6-9)  และ ด"านท่ี 3. การเขียน 
(ตัวบ?งชี้ที่ 10-13) จากการวิเคราะหQพบว?า ทักษะด"านที่ 1 การพูด การฟnง และการสื่อสาร 
(Speaking, listening and communication) ในตัวบ?งชี้ท่ี 1-5 ความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการเลือกใช"นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ
สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตาม โดยรวมไม?แตกต?างกัน โดยพบว?าผู"อํานวยการ
โรงเรียนและรองผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษของ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในลําดับ 1-3 ไม?ต?างกัน ส?วนในลําดับ 4-5 พบความหลากหลายในการ
เลือกนวัตกรรมของผู"อํานวยการโรงเรียนและรองผู"อํานวยการโรงเรียน ส?วนทักษะด"านท่ี 2 การอ?าน 
(Reading)  มีตัวบ?งชี้ท่ี 6, 8, 9 ท่ี ผู"อํานวยการโรงเรียนและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมีความคิดเห็น
ในการเลือกใช"นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมไม?ต?างกันในลําดับท่ี 1-4 
ส?วนตัวบ?งชี้ท่ี 7 มีความหลากหลายในความคิดเห็นในการเลือกใช"นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"
ภาษาอังกฤษของผู"อํานวยการโรงเรียนและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอันดับท่ี 4 และ 5 
ในทักษะด"านท่ี 3 ด"านการเขียน (Writing) มีตัวบ?งชี้ท่ี 10 ท่ีผู"อํานวยการโรงเรียนและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมีความคิดเห็นการเลือกใช"นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมท่ีต?างกัน
ในอันดับที่ 5 ส?วนในตัวบ?งชี้ที่ 11,12, 13 นั้นมีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?างทุกอันดับ 1-5 โดยมี
รายละเอียดต?างๆ แยกตามตัวบ?งชี้ ดังแสดงในตางรางท่ี 12-25 ตามลําดับต?อไปนี้ 
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ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก   

มาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ อันดับในการเลือกใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษของผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ผู�อํานวยการโรงเรียน  รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ภาพรวม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ด�านที่ 1. การพูด  การฟCง  และการสื่อสาร  (Speaking, listening and communication) 

ตัวบ?งชีท้ี่ 1. ปฏิบัติตามวัตถุประสงคQหลักของการ
สนทนาได" (Follow the main points of 
discussions.) 

9 16 22 24 26  9 13 6 22 16  9 13 22 6 16 

ตัวบ?งชีท้ี่ 2. ใช"เทคนิคต?างๆเพื่อชี้แจงและยืนยันใน
สิ่งที่ได"ยินและได"ฟnง  (Use techniques to clarify 
and confirm understanding.) 

16 13 19 9 25 13 16 19 22 9 13 16 19 22 9 

ตัวบ?งชี้ที่ 3. แสดงความคิดเห็นส?วนตัวและตอบสนองต?อ
ความคิดเห็นของผู"อื่นได"อย?างเหมาะสม(Give own 
point of view and respond appropriately to 
others’ point of view.)  

16 13 19 9 7 16 13 19 9 7 16 13 19 9 7 

ตัวบ?งชี้ที่ 4. ใช"ภาษาได"อย?างเหมาะสมในการอภิปราย
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เปHนทางการ  (Use 
appropriate language in formal discussions / 
exchanges.)  

13 9 12 23 2  13 9 23 25 24  13 9 12 23 25 
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ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก (ต?อ) 

มาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ อันดับในการเลือกใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษของผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ผู�อํานวยการโรงเรียน  รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ภาพรวม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ตัวบ?งชีท้ี่ 5. มีปฏิสัมพันธQ, ยอมรับ และตอบสนอง
ต?อผู"อื่นได"  (Make relevant contributions, 
allowing for and responding to others’ input.)  

16 9 22 13 7  16 9 22 13 26  16 9 22 13 26 

ด�านที่ 2. การอ,าน  (Reading) 

ตัวบ?งชีท้ี่ 6. เข"าใจประเด็นหลักของเนื้อเรื่อง 
(Understand the main points of texts.) 

6 3 4 11 15  3 6 4 11 15  3 6 4 11 15 

ตัวบ?งชีท้ี่ 7. เข"าใจข"อมูลข?าวสารที่เฉพาะเจาะจง  
โดยการอ?านรายละเอียด (Obtain specific 
information through detailed reading.) 

10 21 20 5 11  21 20 11 10 28  21 20 10 11 5 

ตัวบ?งชีท้ี่ 8. ใช"ลักษณะของเนื้อเรื่องมาช?วยในการ
หาข"อมูล (Use organisational features to locate 
information.) 

18 23 4 11 15  4 18 11 24 26  4 18 11 23 24 
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ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก (ต?อ) 

มาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ อันดับในการเลือกใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษของผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ผู�อํานวยการโรงเรียน  รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ภาพรวม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ตัวบ?งชี้ที่ 9. อ?านและเข"าใจข"อความในรูปแบบ
ต?างๆ โดยใช"กลยุทธQ วิธีการที่เหมาะ สม กับ
ข"อความที่อ?าน(Read and understand texts 
in different formats using strategies/ 
techniques appropriate to the task.)  

20 3 10 11 15 20 3 10 15 21 20 3 10 15 21 

ด�านที่ 3. การเขียน  (Writing)                  

ตัวบ?งชี้ที่ 10. วางแผน ร?างแบบ และจัดระเบียบ
การเขียนได"  (Plan, draft and organise 
writing.) 

1 2 8 23 17  1 2 23 8 17  1 2 23 8 17 

ตัวบ?งชี้ที่ 11. จัดลําดับการเขียนอย?างมีเหตุผล
และชัดเจน  (Sequence writing logically 
and clearly.)  

2 1 23 8 15  1 2 8 23 17  1 2 8 23 17 
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ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก (ต?อ) 

มาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ อันดับในการเลือกใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษของผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ผู�อํานวยการโรงเรียน  รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ภาพรวม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ตัวบ?งชี้ที่ 12. ใช"ไวยากรณQพื้นฐานรวมทั้งรูปกริยา   
ที่เหมาะสม  และการใช"กริยาให"สอดคล"อง  กับ
ประธานได"  (Use basic grammar including 
appropriate verb tense and subject–verb 
agreement.)  

2 15 14 8 18 2 15 8 14 18 2 15 8 14 18 

ตัวบ?งชี้ ที่ 13. ตรวจสอบความถูกต"องของงาน
เขียน รวมทั้งการสะกดคําได"  (Check work for 
accuracy, including spelling.)  

5 6 1 2 18 18 1 5 6 2 5 1 6 18 2 

 
  จากตารางที่ 12 พบว?า ในภาพรวมผู"อํานวยการโรงเรียนและรองผู"อํานวยการโรงเรียนส?วนใหญ?เลือกใช"นวัตกรรมที่ 1 ศึกษาหาความรู"เพิ่มเติมจาก
เอกสารวิชาการต?างๆ , นวัตกรรมที่ 13 พูดคุยกับชาวต?างชาติที่ใช"ภาษาอังกฤษ และนวัตกรรมที่ 16 ติดต?อกับเพื่อนต?างชาติผ?านทาง e-mail , facebook และ
โปรแกรม line ในอันดับ 1 มากที่สุด โดยผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรมที่ 16 ติดต?อกับเพื่อนต?างชาติผ?านทาง e-mail , facebook และโปรแกรม line 
ในอันดับ 1 มากที่สุด  ในส?วนของรองผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรมที่ 1 ศึกษาหาความรู"เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ , นวัตกรรมที่ 13 พูดคุยกับ
ชาวต?างชาติที่ใช"ภาษาอังกฤษ และนวัตกรรมที่ 16 ติดต?อกับเพื่อนต?างชาติผ?านทาง e-mail , facebook และโปรแกรม line ในอันดับ 1 มากที่สุด 
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก ตัวบ?งชี้ที่ 1. ปฏิบัติตามวัตถุประสงคQหลักของการ
สนทนาได"  (Follow the main points of discussions.) 

ลํา 
ดับ
ที่ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน ภาพรวม 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

1 9 53 60.92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 25, 27, 28, 

29, 30 

9 201 57.76 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

9 254 58.39 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

2 16 45 51.72 13 158 45.40 13 196 45.06 

3 22 37 42.53 6 157 45.11 22 193 44.37 

4 24 36 41.38 22 156 44.83 6 190 43.68 

5 26 35 40.23 16 141 40.52 16 186 42.76 

  
  จากตารางที่ 13 พบว?า ในภาพรวมผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนส?วนใหญ?เลือกใช"นวัตกรรมที่ 9. ศึกษาดูงานภายในประเทศ และ
ต?างประเทศในอันดับที่ 1 รองลงมาคือนวัตกรรมที่ 13 พูดคุยกับชาวต?างชาติที่ใช"ภาษาอังกฤษ และนวัตกรรมที่ 22. พาไปฝpกการใช"ภาษา อังกฤษในต?างประเทศ
เปHนกลุ?มย?อย อยู?ในอันดับ 3 โดยผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรม 9. ศึกษาดูงานภายในประเทศ และต?างประเทศในอันดับ 1 มากที่สุด ส?วนของ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรมที่ 9 ศึกษาดูงานภายในประเทศและต?างประเทศ ในอันดับ 1 มากที่สุดเช?นกัน 
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก ตัวบ?งชี้ที่ 2. ใช"เทคนิคต?างๆเพื่อชี้แจงและยืนยันในสิ่ง
ที่ได"ยินและได"ฟnง  (Use techniques to clarify and confirm understanding.) 

ลํา 
ดับ
ที่ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน ภาพรวม 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
)  

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

1 16 52 59.77 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 
17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 

29, 30 

13 203 58.33 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 
17, 18, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 

13 252 57.93 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12, 14, 
15, 17, 18, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

2 13 49 56.32 16 187 53.74 16 239 54.94 

3 19 42 48.28 19 155 44.54 19 197 45.29 

4 9 36 41.38 22 154 44.25 22 189 43.45 

5 25 34 39.08 9 146 41.95 9 182 41.84 

 
  จากตารางที่ 14 พบว?า ในภาพรวมผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนส?วนใหญ?เลือกใช"นวัตกรรมที่ 13 พูดคุยกับชาวต?างชาติที่ใช"
ภาษาอังกฤษ ในอันดับที่ 1 รองลงมาคือนวัตกรรมที่ 16 ติดต?อกับเพื่อนต?างชาติผ?านทาง e-mail , facebook และโปรแกรม line   และนวัตกรรมที่ 19 หา
กิจกรรมที่ชอบแล"วฝpกฝนเปHนภาษาอังกฤษ อยู?ในอันดับ 3 โดยผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรม 16 ติดต?อกับเพื่อนต?างชาติผ?านทาง e-mail , facebook 
และโปรแกรม line ในอันดับ 1 มากที่สุด ส?วนรองผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรมที่ 13 พูดคุยกับชาวต?างชาติที่ใช"ภาษาอังกฤษ ในอันดับ 1 มากที่สุด 
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก ตัวบ?งชี้ที่ 3. แสดงความคิดเห็นส?วนตัวและ
ตอบสนองต?อความคิดเห็นของผู"อื่นได"อย?างเหมาะสม  (Give own point of view and respond appropriately to others’ point of view.) 

ลํา 
ดับ
ที่ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน ภาพรวม 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 

ร�อ
ยล

ะ 
 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

1 16 63 72.41 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 
17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

16 234 67.24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 
17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

16 297 68.26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 
17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

2 13 51 58.62 13 233 66.95 13 284 65.29 

3 19 45 51.72 19 208 59.77 19 253 58.16 

4 9 40 45.98 9 146 41.95 9 213 48.97 

5 7 39 44.83 7 162 46.55 7 201 46.21 

  
  จากตารางที่ 15 พบว?า ในภาพรวมผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนส?วนใหญ?เลือกใช"นวัตกรรมที่ 16. ติดต?อกับเพื่อนต?างชาติผ?านทาง 
e-mail , facebook และโปรแกรม line ในอันดับที่ 1 รองลงมาคือนวัตกรรมที่ 13 พูดคุยกับชาวต?างชาติที่ใช"ภาษาอังกฤษ และนวัตกรรมที่ 19. หากิจกรรม       
ที่ชอบแล"วฝpกฝนเปHนภาษาอังกฤษ อยู?ในอันดับ 3 โดยผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรม 16. ติดต?อกับเพื่อนต?างชาติผ?านทาง e-mail , facebook และ
โปรแกรม line ในอันดับ 1  มากที่สุด ส?วนของรองผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรมที่ 16. ติดต?อกับเพื่อนต?างชาติผ?านทาง e-mail , facebook และ
โปรแกรม line ในอันดับ 1 มากที่สุดเช?นกัน 
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก ตัวบ?งชี้ที่ 4. ใช"ภาษาได"อย?างเหมาะสมในการ
อภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เปHนทางการ  (Use appropriate language in formal discussions /exchanges.) 

ลํา 
ดับ
ที่ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน ภาพรวม 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 

ร�อ
ยล

ะ 
 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

1 13 52 59.77 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

13 254 72.99 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 26, 27, 28, 

29, 30 

13 306 70.34 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 26, 27, 

28, 29, 30 

2 9 51 58.62 9 200 57.47 9 251 57.70 

3 12 41 47.13 23 151 43.39 12 205 47.13 

4 23 39 44.83 25 135 38.79 23 190 43.68 

5 2 33 37.93 24 130 37.36 25 164 37.70 

 
  จากตารางที่ 16 พบว?า ในภาพรวมผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนส?วนใหญ?เลือกใช"นวัตกรรมที่ 13 พูดคุยกับชาวต?างชาติที่ใช"
ภาษาอังกฤษ ในอันดับที่ 1 รองลงมาคือนวัตกรรมที่ 9. ศึกษาดูงานภายในประเทศ และต?างประเทศ และนวัตกรรมที่ 12. ฟnงเพลง   ดูภาพยนตรQ เปHนภาษาอังกฤษเปHน
กลุ?มย?อย อยู?ในอันดับ 3 โดยผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรม 13 พูดคุยกับชาวต?างชาติที่ใช"ภาษาอังกฤษ ในอันดับ 1 มากที่สุด ส?วนของรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรมที่ 13 พูดคุยกับชาวต?างชาติที่ใช"ภาษาอังกฤษ ในอันดับ 1 มากที่สุดเช?นกัน 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก ตัวบ?งชี้ที่ 5. มีปฏิสัมพันธQ, ยอมรับ และตอบสนองต?อ
ผู"อื่นได"  (Make relevant contributions, allowing for and responding to others’ input.) 

ลํา 
ดับ
ที่ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน ภาพรวม 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 

ร�อ
ยล

ะ 
 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

1 16 47 54.02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

16 204 58.62 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 27, 28, 

29, 30 

16 251 57.70 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 27, 

28, 29, 30 

2 9 46 52.87 9 179 51.44 9 225 51.72 

3 22 42 48.28 22 167 47.99 22 209 48.05 

4 13 38 43.68 13 164 47.13 13 202 46.44 

5 7 32 36.78 26 140 40.23 26 169 38.85 

 
  จากตารางที่ 17 พบว?า ในภาพรวมผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนส?วนใหญ?เลือกใช"นวัตกรรมที่ 16. ติดต?อกับเพื่อนต?างชาติ ผ?านทาง 
e-mail , facebook และโปรแกรม line ในอันดับที่ 1 รองลงมาคือนวัตกรรมที่ 9. ศึกษาดูงานภายในประเทศและต?างประเทศ และนวัตกรรมที่ 22. พาไปฝpกการ
ใช"ภาษาอังกฤษในต?างประเทศเปHนกลุ?มย?อย อยู?ในอันดับ 3 โดยผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรม 16.  ติดต?อกับเพื่อนต?างชาติผ?านทาง e-mail , facebook 
และโปรแกรม line ในอันดับ 1 มากที่สุด ส?วนรองผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรมที่ 16. ติดต?อกับเพื่อนต?างชาติผ?านทาง e-mail , facebook และ
โปรแกรม line ในอันดับ 1 มากที่สุดเช?นกัน 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก ตัวบ?งชี้ที่ 6. เข"าใจประเด็นหลักของเนื้อเรื่อง 
(Understand the main points of texts.) 

ลํา 
ดับ
ที่ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน ภาพรวม 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 

ร�อ
ยล

ะ 
 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

1 6 52 59.77 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

3 194 55.75 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

3 241 55.40 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

2 3 47 54.02 6 189 54.31 6 218 50.11 

3 4 33 37.93 4 171 49.14 4 163 37.47 

4 11 30 34.48 11 130 37.36 11 156 35.86 

5 15 29 33.33 15 127 36.49 15 154 35.40 

 
  จากตารางที่ 18 พบว?า ในภาพรวมผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนส?วนใหญ?เลือกใช"นวัตกรรมที่ 3. อ?านและฟnงข?าวจากหนังสือพิมพQ 
โทรทัศนQ วิทยุ เปHนภาษาอังกฤษในอันดับที่ 1 รองลงมาคือนวัตกรรมที่ 6. กลวิธีการกล?าวซ้ํา และนวัตกรรมที่ 4. ฝpกภาษาอังกฤษผ?านทางคอมพิวเตอรQและ
อินเตอรQเน็ต อยู?ในอันดับ 3 โดยผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรมที่ 6. กลวิธีการกล?าวซ้ํา ในอันดับ 1 มากที่สุด ส?วนรองผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"
นวัตกรรมที่ 3. อ?านและฟnงข?าวจากหนังสือพิมพQ โทรทัศนQ วิทยุ เปHนภาษาอังกฤษ ในอันดับ 1 มากที่สุด 
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก ตัวบ?งชี้ที่ 7. เข"าใจข"อมูลข?าวสารที่เฉพาะเจาะจง โดย
การอ?านรายละเอียด ( Obtain specific information through detailed reading.) 

ลํา 
ดับ
ที่ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน ภาพรวม 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 

ร�อ
ยล

ะ 
 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

1 10 49 56.32 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 

21 200 57.47 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 

29, 30 

21 248 57.01 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

2 21 48 55.17 20 195 56.03 20 239 54.94 

3 20 44 50.57 11 173 49.71 10 218 50.11 

4 5 39 44.83 10 169 48.56 11 211 48.51 

5 11 38 43.68 28 164 47.13 5 203 46.67 

 
  จากตารางที่ 19 พบว?า ในภาพรวมผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนส?วนใหญ?เลือกใช"นวัตกรรมที่ 21 ใช"โปรแกรมต?างๆในคอมพิวเตอรQเปHน
ภาษาอังกฤษ ในอันดับที่ 1 รองลงมาคือนวัตกรรมที่ 20 ท?องคําศัพทQเปHนประจําทุกวัน และนวัตกรรมที่ 10 ใช"บทเรียนคอมพิวเตอรQสําเร็จรูปประกอบการเรียนรู"
ภาษาอังกฤษ อยู?ในอันดับ 3 โดยผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"10 ใช"บทเรียนคอมพิวเตอรQสําเร็จรูปประกอบการเรียนรู"ภาษาอังกฤษ ในอันดับ 1 มากที่สุด ส?วน
ของรองผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรมที่ 21 ใช"โปรแกรมต?างๆในคอมพิวเตอรQเปHนภาษาอังกฤษ  ในอันดับ 1 มากที่สุด 
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ตารางที่ 20  ผลการวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก ตัวบ?งชี้ที่ 8. ใช"ลักษณะของเนื้อเรื่องมาช?วยในการหา
ข"อมูล (Use organisational features to locate information.) 

ลํา 
ดับ
ที่ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน ภาพรวม 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 

ร�อ
ยล

ะ 
 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

1 18 46 52.87 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 

4 182 52.30 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 27, 28, 

29, 30 

4 225 51.72 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

2 23 44 50.57 18 175 50.29 18 221 50.80 

3 4 43 49.43 11 168 48.28 11 209 48.05 

4 11 41 47.13 24 158 45.40 23 195 44.83 

5 15 36 41.38 26 151 43.39 24 189 43.45 

 
  จากตารางที่ 20 พบว?า ในภาพรวมผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนส?วนใหญ?เลือกใช"นวัตกรรมที่ 4. ฝpกภาษาอังกฤษผ?านทางคอมพิวเตอรQ
และอินเตอรQเน็ต ในอันดับที่ 1 รองลงมาคือนวัตกรรมที่ 18. ฝpกแปลประโยคจากภาษาไทยเปHนภาษาอังกฤษ  และจากภาษาอังกฤษเปHนภาษาไทย และนวัตกรรม
ที่ 11. ใช"กลยุทธQความตระหนักในการรู"คิดและการใช"กลยุทธQในการอ?าน อยู?ในอันดับ 3 โดยผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรม 18. ฝpกแปลประโยคจาก
ภาษาไทยเปHนภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปHนภาษาไทย ในอันดับ 1 มากที่สุด ส?วนของรองผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรมที่ 4. ฝpกภาษาอังกฤษ
ผ?านทางคอมพิวเตอรQและอินเตอรQเน็ต ในอันดับ 1 มากที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก ตัวบ?งชี้ที่ 9. อ?านและเข"าใจข"อความในรูปแบบต?างๆ 
โดยใช"กลยุทธQ วิธีการที่เหมาะสมกับข"อความที่อ?าน (Read and understand texts in different formats using strategies/ techniques 
appropriate to the task.) 

ลํา 
ดับ
ที่ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน ภาพรวม 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 

ร�อ
ยล

ะ 
 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

1 20 45 51.72 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 

20 173 49.71 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 

20 218 50.11 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

2 3 42 48.28 3 162 46.55 3 204 46.90 

3 10 39 44.83 10 160 45.98 10 199 45.75 

4 11 37 42.53 15 157 45.11 15 192 44.14 

5 15 35 40.23 21 149 42.82 21 181 41.61 

 
  จากตารางที่ 21 พบว?า ในภาพรวมผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนส?วนใหญ?เลือกใช"นวัตกรรมที่ 20. ท?องคําศัพทQเปHนประจําทุกวันใน
อันดับที่ 1 รองลงมาคือนวัตกรรมที่ 3. อ?านและฟnงข?าวจากหนังสือพิมพQ โทรทัศนQ วิทยุ เปHนภาษาอังกฤษ และนวัตกรรมที่ 10. ใช"บทเรียนคอมพิวเตอรQสําเร็จรูป
ประกอบการเรียนรู"ภาษาอังกฤษ อยู?ในอันดับ 3 โดยผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรม 20. ท?องคําศัพทQเปHนประจําทุกวันในอันดับ 1 มากที่สุด ส?วนของ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรม 20. ท?องคําศัพทQเปHนประจําทุกวัน ในอันดับ 1 มากที่สุดเช?นกัน 
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก ตัวบ?งชี้ที่ 10. วางแผน ร?างแบบ และจัดระเบียบ 
การเขียนได" (Plan, draft and organise writing.) 

ลํา 
ดับ
ที่ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน ภาพรวม 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 

ร�อ
ยล

ะ 
 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

1 1 55 63.22 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

1 200 57.47 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

1 255 58.62 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

2 2 51 58.62 2 169 48.56 2 251 57.70 

3 8 41 47.13 23 153 43.97 23 208 47.82 

4 23 39 44.83 8 137 39.37 8 194 44.60 

5 17 36 41.38 17 135 38.79 17 173 39.77 

 
  จากตารางที่ 22 พบว?า ในภาพรวมผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนส?วนใหญ?เลือกใช"นวัตกรรมที่ 1. ศึกษาหาความรู"เพิ่มเติมจากเอกสาร
วิชาการต?างๆ ในอันดับที่ 1 รองลงมาคือนวัตกรรมที่ 2. พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู"กับผู"ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ และนวัตกรรมที่ 23. ศึกษาเพิ่มเติม
ภายในประเทศและต?างประเทศ อยู?ในอันดับ 3 โดยผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรม 1. ศึกษาหาความรู"เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ ในอันดับ 1 มากที่สุด 
ส?วนของรองผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรมที่ 1. ศึกษาหาความรู"เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ ในอันดับ 1 มากที่สุดเช?นกัน 
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก ตัวบ?งชี้ที่ 11. จัดลําดับการเขียนอย?างมีเหตุผลและ
ชัดเจน  (Sequence writing logically and clearly.) 

ลํา 
ดับ
ที่ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน ภาพรวม 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 

ร�อ
ยล

ะ 
 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

1 2 48 55.17 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

1 186 53.45 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

1 231 53.10 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

2 1 45 51.72 2 181 52.01 2 229 52.64 

3 23 39 44.83 8 158 45.40 8 194 44.60 

4 8 36 41.38 23 153 43.97 23 192 44.14 

5 15 35 40.23 17 150 43.10 17 185 42.53 

 
  จากตารางที่ 23 พบว?า ในภาพรวมผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนส?วนใหญ?เลือกใช"นวัตกรรมที่ 1. ศึกษาหาความรู"เพิ่มเติมจากเอกสาร
วิชาการต?างๆ ในอันดับที่ 1 รองลงมาคือนวัตกรรมที่ 2. พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู"กับผู"ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ และนวัตกรรมที่ 8. ใช"ทักษะการเขียน
แบบโต"แย"ง อยู?ในอันดับ 3 โดยผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรม 2. พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู"กับผู"ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ ในอันดับ 1 มากที่สุด 
ส?วนของรองผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรมที่ 1. ศึกษาหาความรู"เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ ในอันดับ 1 มากที่สุด 
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ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 5 อันดับแรก  ตัวบ?งชี้ที่ 12. ใช"ไวยากรณQพื้นฐานรวมทั้งรูปกริยาที่เหมาะสมและการใช"
กริยาให"สอดคล"อง  กับประธานได"  (Use basic grammar including appropriate verb tense and subject–verb agreement.) 

ลํา 
ดับ
ที่ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน ภาพรวม 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 

ร�อ
ยล

ะ 
 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

1 2 48 55.17 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

2 182 52.30 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

2 230 52.87 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

2 15 44 50.57 15 180 51.72 15 224 51.49 

3 14 42 48.28 8 176 50.57 8 214 49.16 

4 8 38 43.68 14 169 48.56 14 211 48.51 

5 18 34 39.08 18 138 39.66 18 172 39.54 

 
  จากตารางที่ 24 พบว?า ในภาพรวมผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนส?วนใหญ?เลือกใช"นวัตกรรมที่ 2. พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู"กับผู"ที่มี
ความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ ในอันดับที่ 1 รองลงมาคือนวัตกรรมที่ 15. สอบวัดระดับความรู"เพื่อเพิ่มระดับขึ้นไป และนวัตกรรมที่ 8. ใช"ทักษะการเขียนแบบ
โต"แย"ง อยู?ในอันดับ 3 โดยผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรม 2. พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู"กับผู"ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษในอันดับ 1 มากที่สุด ส?วน
ของรองผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรมที่ 2. พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู"กับผู"ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ ในอันดับ 1 มากที่สุดเช?นกัน 
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหQการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ใน 5 อันดับแรก ตัวบ?งชี้ที่ 13. ตรวจสอบความถูกต"องของงานเขียน
รวมทั้งการสะกดคําได"  (Check work for accuracy, including spelling.) 

ลํา 
ดับ
ที่ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน ภาพรวม 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 

ร�อ
ยล

ะ 
 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

นวั
ตก

รร
มท

ี่ถูก
เลื

อก
 

จํา
นว

นท
ี่เลื

อก
  (

คน
) 

 
ร�อ

ยล
ะ 

 

นวั
ตก

รร
มอื่

นๆ
 

ที่ถ
ูกเ

ลือ
กด

�วย
 

1 5 44 50.57 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

18 169 48.56 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

5 211 48.51 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 

2 6 43 49.43 1 167 47.99 1 210 48.28 

3 1 37 42.53 5 162 46.55 6 206 47.36 

4 2 32 36.78 6 161 46.26 18 204 46.90 

5 18 30 34.48 2 141 40.52 2 198 45.52 

 
  จากตารางที่ 25 พบว?า ในภาพรวมผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนส?วนใหญ?เลือกใช"นวัตกรรมที่ 5. กลวิธีที่มีความหมายใกล"เคียงหรือ
เกือบตรงกัน ในอันดับที่ 1 รองลงมาคือนวัตกรรมที่ 1. ศึกษาหาความรู"เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ และนวัตกรรมที่ 6. กลวิธีการกล?าวซ้ํา อยู?ในอันดับ 3 
โดยผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"นวัตกรรม 5. กลวิธีที่มีความหมายใกล"เคียงหรือเกือบตรงกัน ในอันดับ 1 มากที่สุด ส?วนรองผู"อํานวยการโรงเรียนเลือกใช"
นวัตกรรมที่ 18. ฝpกแปลประโยคจากภาษาไทยเปHนภาษาอังกฤษ  และจากภาษาอังกฤษเปHนภาษาไทย ในอันดับ 1     มากที่สุด 
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3. การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการโรงเรียนและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้  
  การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู"วิจัยได"วิเคราะหQจากการทดสอบ ไค-สแควรQ (Chi-Square test) พบว?า จาก
การจําแนกตามรายตัวบ?งชี้  ส?วนใหญ?ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นในการ
เลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสม
ท่ีไม?แตกต?างกันในทุกนวัตกรรม มีเพียงตัวบ?งชี้ท่ี 1. ปฏิบัติตามวัตถุประสงคQหลักของการสนทนาได"  
(Follow the main points of discussions.), ตัวบ?งชี้ท่ี 2. ใช"เทคนิคต?างๆเพ่ือชี้แจงและยืนยันในสิ่ง
ท่ีได"ยินและได"ฟnง  (Use techniques to clarify and confirm understanding.), ตัวบ?งชี้ท่ี 3. 
แสดงความคิดเห็นส?วนตัวและตอบสนองต?อความคิดเห็นของผู"อ่ืนได"อย?างเหมาะสม (Give own 
point of view and respond appropriately to others’ point of view.), ตัวบ?งชี้ท่ี 4. ใช"ภาษา
ได"อย?างเหมาะสมในการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเปHนทางการ  (Use appropriate 
language in formal discussions /exchanges.) และตัวบ?งชี้ท่ี 12. ใช"ไวยากรณQพ้ืนฐานรวมท้ังรูป
กริยาท่ีเหมาะสม  และการใช"กริยาให"สอดคล"องกับประธานได"  (Use basic grammar including 
appropriate verb tense and subject–verb agreement.) ท่ีผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมีความคิดเห็นในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแตกต?างกันในบางนวัตกรรม โดยทุกตัวบ?งชี้ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมีการเลือกใช"นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษทุกนวัตกรรม มีเพียงตัวบ?งชี้ท่ี 11. 
จัดลําดับการเขียนอย?างมีเหตุผลและชัดเจน  (Sequence writing logically and clearly.) เท?านั้น 
ท่ีไม?ได"มีการเลือกใช"นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ี 6 กลวิธีการกล?าวซํ้า รายละเอียดดังตารางท่ี 26-38 
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ตารางท่ี 26 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรอง
ผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 1. ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคQหลักของการสนทนาได" (Follow the main points of discussions.) (df = 1,  
X2

.95 = 3.84) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

1 3 1 7.633 มีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 

2 2 7 0.028 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

3 4 6 2.559 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

4 1 6 0.145 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

5 3 18 0.450 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

6 33 157 1.460 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

7 5 4 7.261 มีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 

8 6 2 15.408 มีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 

9 53 201 0.286 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

10 4 17 0.368 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

11 5 22 0.039 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

12 3 32 3.107 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

13 38 158 0.084 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

14 4 19 0.103 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

15 4 33 2.134 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

16 45 141 3.571 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

17 2 5 0.327 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

18 3 4 2.323 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

19 1 8 0.454 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

20 1 21 3.459 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

21 3 19 0.586 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

22 37 156 0.149 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

23 4 65 10.339 มีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 

 

2χ
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ตารางท่ี 26 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรอง
ผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 1. ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคQหลักของการสนทนาได" (Follow the main points of discussions.) (df = 1,  
X2

.95 = 3.84) (ต?อ) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

24 36 121 1.318 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

25 26 97 0.139 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

26 35 111 2.168 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

27 5 60 7.235 มีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 

28 34 121 0.564 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

29 32 115 0.434 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

30 3 13 0.016 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

 
  จากตารางท่ี 26 พบว?า ความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ในตัวบ?งชี้ท่ี 1.    
ปฏิบัติตามวัตถุประสงคQหลักของการสนทนาได"  (Follow the main points of discussions.) ส?วน
ใหญ?มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง มีนวัตกรรมท่ี 1 ศึกษาหาความรู"เพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ, 
นวัตกรรมที่ 7 กลวิธีการพูดปนกับภาษาอังกฤษ, นวัตกรรมที่ 8 ใช"ทักษะการเขียนแบบโต"แย"ง, 
นวัตกรรมท่ี 23  ศึกษาเพ่ิมเติมภายในประเทศและต?างประเทศ และนวัตกรรมท่ี 27 ร?วมกิจกรรมทาง
ภาษาอังกฤษ ท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 
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ตารางท่ี 27 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรอง
ผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 2. ใช"เทคนิคต?างๆ
เพ่ือชี้แจงและยืนยันในสิ่งท่ีได"ยินและได"ฟnง (Use techniques to clarify and confirm 
understanding.) (df = 1 ,  X2

.95 = 3.84) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

1 5 1 15.252 มีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 

2 4 4 4.584 มีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 

3 5 3 9.200 มีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 

4 5 5 5.757 มีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 

5 3 13 0.016 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

6 6 37 1.090 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

7 29 137 1.074 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

8 4 9 0.971 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

9 36 146 0.009 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

10 3 10 0.079 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

11 5 18 0.046 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

12 5 22 0.039 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

13 49 203 0.116 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

14 7 8 6.905 มีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 

15 4 36 2.753 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

16 52 187 1.024 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

17 5 15 0.328 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

18 4 12 0.260 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

19 42 155 0.392 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

20 4 33 2.134 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

21 4 54 7.182 มีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 

22 35 154 0.458 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

23 25 106 0.098 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 
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ตารางท่ี 27 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรอง
ผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 2. ใช"เทคนิคต?างๆ
เพ่ือชี้แจงและยืนยันในสิ่งท่ีได"ยินและได"ฟnง (Use techniques to clarify and confirm 
understanding.) (df = 1 ,  X2

.95 = 3.84) (ต?อ) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

24 23 108 0.699 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

25 34 128 0.157 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

26 8 17 2.387 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

27 5 15 0.328 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

28 3 13 0.016 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

29 17 84 0.825 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

30 4 7 1.889 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

 
  จากตารางท่ี 27 พบว?า ความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ในตัวบ?งชี้ท่ี 2         
ใช"เทคนิคต?างๆเพื่อชี้แจงและยืนยันในสิ่งที่ได"ยินและได"ฟnง  (Use techniques to clarify 
and confirm understanding.) ส?วนใหญ?มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง มีนวัตกรรมท่ี 1 ศึกษาหา
ความรู"เพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ, นวัตกรรมที่ 2 พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู"กับผู"ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ, นวัตกรรมท่ี 3 อ?านและฟnงข?าวจากหนังสือพิมพQ โทรทัศนQ วิทยุ เปHน
ภาษาอังกฤษ, นวัตกรรมท่ี 4 ฝpกภาษาอังกฤษผ?านทางคอมพิวเตอรQและอินเตอรQเน็ต, นวัตกรรมท่ี 14  
อบรมผ?านระบบออนไลนQ และนวัตกรรมท่ี 21 ใช"โปรแกรมต?างๆในคอมพิวเตอรQเปHนภาษาอังกฤษ มี
ความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 
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ตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรอง
ผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 3. แสดงความคิดเห็น
ส?วนตัวและตอบสนองต?อความคิดเห็นของผู"อ่ืนได"อย?างเหมาะสม (Give own point of 
view and respond appropriately to others’ point of view.) (df = 1,  X2

.95 = 3.84) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

1 4 6 2.559 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

2 5 7 3.621 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

3 5 10 1.726 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

4 4 9 0.971 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

5 5 13 0.710 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

6 4 21 0.265 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

7 39 162 0.083 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

8 4 14 0.058 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

9 40 173 0.389 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

10 5 15 0.328 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

11 5 18 0.046 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

12 13 51 0.005 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

13 51 233 2.133 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

14 5 23 0.086 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

15 6 20 0.164 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

16 63 234 0.860 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

17 5 11 1.314 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

18 4 12 0.260 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

19 45 208 1.852 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

20 4 24 0.611 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

21 6 18 0.397 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

22 27 130 1.206 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

23 18 95 1.581 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

24 19 98 1.415 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 
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ตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรอง
ผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 3. แสดงความคิดเห็น
ส?วนตัวและตอบสนองต?อความคิดเห็นของผู"อ่ืนได"อย?างเหมาะสม (Give own point of 
view and respond appropriately to others’ point of view.) (df = 1,  X2

.95 = 3.84) (ต?อ) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

25 28 46 17.733 มีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 

26 4 10 0.664 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

27 3 7 0.640 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

28 2 12 0.295 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

29 10 49 0.397 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

30 2 11 0.178 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

 
  จากตารางท่ี 28 พบว?า ความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ในตัวบ?งชี้ท่ี 3       
แสดงความคิดเห็นส?วนตัวและตอบสนองต?อความคิดเห็นของผู"อ่ืนได"อย?างเหมาะสม  (Give own 
point of view and respond appropriately to others’ point of view.)ส?วนใหญ?มีความ
คิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง มีเพียงนวัตกรรมท่ี 25 เรียนกับครูต?างชาติท่ีพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลังเลิก
เรียนเท?านั้น ท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 
 
ตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ

ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรอง
ผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในตัวบ?งชี้ท่ี 4. ใช"ภาษาได"อย?างเหมาะสมในการอภิปราย
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเปHนทางการ (Use appropriate language in formal 
discussions/exchanges.)  (df = 1,  X2

.95 = 3.84) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

1 4 6 2.559 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

2 33 127 0.062 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

3 6 13 1.665 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

4 5 9 2.233 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 
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ตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรอง
ผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในตัวบ?งชี้ท่ี 4. ใช"ภาษาได"อย?างเหมาะสมในการอภิปราย
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเปHนทางการ (Use appropriate language in formal 
discussions/exchanges.)  (df = 1,  X2

.95 = 3.84) (ต?อ) 
หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

5 4 9 0.971 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

6 5 6 4.570 มีความคิดเห็นที่แตกต?าง 

7 4 12 0.260 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

8 5 11 1.314 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

9 51 200 0.038 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

10 3 17 0.328 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

11 5 14 0.495 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

12 41 164 0.000 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

13 52 254 5.830 มีความคิดเห็นที่แตกต?าง 

14 5 17 0.108 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

15 5 16 0.200 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

16 5 14 0.495 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

17 4 10 0.664 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

18 4 13 0.138 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

19 3 13 0.016 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

20 6 19 0.265 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

21 3 17 0.328 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

22 5 21 0.010 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

23 39 151 0.058 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

24 32 130 0.010 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

25 29 135 0.883 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

26 27 115 0.128 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

27 21 107 1.464 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

28 5 21 0.010 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

29 22 86 0.012 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

30 2 13 0.432 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 
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  จากตารางท่ี 29 พบว?า ความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ในตัวบ?งชี้ท่ี 4 ใช"
ภาษาได"อย?างเหมาะสมในการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเปHนทางการ (Use appropriate 
language in formal discussions/exchanges.) ส?วนใหญ?มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง มีนวัตกรรมท่ี 6              
กลวิธีการกล?าวซํ้า, นวัตกรรมท่ี 13 พูดคุยกับชาวต?างชาติท่ีใช"ภาษาอังกฤษ ท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 
 
ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ

ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรอง
ผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในตัวบ?งชี้ท่ี 5. มีปฏิสัมพันธQ, ยอมรับ และตอบสนอง
ต?อผู"อ่ืนได" (Make relevant contributions, allowing for and responding to 
others’ input.) (df = 1,  X2

.95 = 3.84) 

หมายเลข
นวัตกรรม 

ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

1 4 9 0.971 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

2 5 12 0.979 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

3 26 78 2.136 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

4 5 12 0.979 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

5 4 9 0.971 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

6 4 17 0.013 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

7 32 131 0.022 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

8 5 19 0.011 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

9 46 179 0.058 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

10 5 18 0.046 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

11 4 7 1.889 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

12 5 14 0.495 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

13 38 164 0.333 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

14 3 16 0.220 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

15 5 19 0.011 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

16 47 204 0.603 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

17 5 17 0.108 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรอง
ผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในตัวบ?งชี้ท่ี 5. มีปฏิสัมพันธQ, ยอมรับ และตอบสนอง
ต?อผู"อ่ืนได" (Make relevant contributions, allowing for and responding to 
others’ input.) (df = 1,  X2

.95 = 3.84) (ต?อ) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

18 4 10 0.664 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

19 4 11 0.432 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

20 4 12 0.260 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

21 4 28 1.214 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

22 42 167 0.002 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

23 14 66 0.383 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

24 31 135 0.295 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

25 6 24 0.000 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

26 29 140 1.393 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

27 5 33 1.218 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

28 31 109 0.592 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

29 15 67 0.184 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

30 3 13 0.016 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

 
  จากตารางท่ี 30 พบว?า ความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ในตัวบ?งชี้ท่ี 5 มี
ปฏิสัมพันธQ, ยอมรับ และตอบสนองต?อผู"อ่ืนได" (Make relevant contributions, allowing for and 
responding to others’ input.) ท้ังหมดมีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?างกัน  โดยนวัตกรรมท่ี 3 อ?าน
และฟnงข?าวจากหนังสือพิมพQ โทรทัศนQ วิทยุ เปHนภาษาอังกฤษ มีค?าสูงสุด ( X2 = 2.136 ), รองลงมา
คือนวัตกรรมท่ี 11 ใช"กลยุทธQความตระหนักในการรู"คิดและการใช"กลยุทธQในการอ?าน ( X2 = 1.889 ) 
และนวัตกรรมท่ี 26 เข"ารับการฝpกอบรม สัมมนาภาษาอังกฤษเปHนกลุ?มย?อยอย?างต?อเนื่อง อยู?ในอันดับ 3   
( X2 = 1.393 ) 
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ตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรอง
ผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 6. เข"าใจประเด็นหลัก
ของเนื้อเรื่อง (Understand the main points of texts.)  (df = 1 ,  X2

.95 = 3.84) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

1 30 112 0.167 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

2 5 18 0.046 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

3 47 194 0.084 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

4 47 171 0.664 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

5 4 20 0.176 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

6 52 189 0.840 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

7 4 19 0.103 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

8 5 15 0.328 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

9 4 17 0.013 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

10 29 127 0.302 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

11 33 130 0.010 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

12 5 16 0.200 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

13 4 18 0.048 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

14 24 124 2.007 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

15 33 130 0.010 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

16 5 22 0.039 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

17 4 16 0.000 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

18 29 125 0.204 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

19 5 14 0.495 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

20 5 17 0.108 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

21 5 15 0.328 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

22 5 18 0.046 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

23 4 12 0.260 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

 
 

2χ



170 
 

 

ตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรอง
ผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 6. เข"าใจประเด็นหลัก
ของเนื้อเรื่อง (Understand the main points of texts.)  (df = 1 ,  X2

.95 = 3.84) (ต?อ) 
หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

24 3 16 0.220 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

25 4 14 0.058 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

26 5 13 0.710 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

27 4 12 0.260 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

28 4 11 0.432 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

29 3 18 0.450 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

30 24 117 1.157 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

 
  จากตารางท่ี 31 พบว?า ความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ในตัวบ?งชี้ท่ี 6 
เข"าใจประเด็นหลักของเนื้อเรื่อง (Understand the main points of texts.) ท้ังหมดมีความคิดเห็น
ท่ีไม?แตกต?างกัน โดยนวัตกรรมท่ี 14 อบรมผ?านระบบออนไลนQ มีค?าสูงสุด ( X2 = 2.007 ) , รองลงมา
คือนวัตกรรมท่ี 30 ใช"ภาษาอังกฤษเข"ามามีส?วนร?วมในการสอบคัดเลือกเข"าสู?ตําแหน?ง ( X2 = 1.157 ) 
และนวัตกรรมท่ี 6 กลวิธีการกล?าวซํ้า อยู?ในอันดับ 3   ( X2 = 0.840 ) 
 
ตารางท่ี 32 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ

ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรอง
ผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 7. เข"าใจข"อมูล
ข?าวสารท่ีเฉพาะเจาะจง โดยการอ?านรายละเอียด  (Obtain specific information 
through detailed reading.)  (df = 1 ,  X2

.95 = 3.84) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

1 14 51 0.113 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

2 5 10 1.726 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

3 28 109 0.024 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

4 6 12 2.086 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 
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ตารางท่ี 32 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรอง
ผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 7. เข"าใจข"อมูล
ข?าวสารท่ีเฉพาะเจาะจง โดยการอ?านรายละเอียด  (Obtain specific information 
through detailed reading.)  (df = 1 ,  X2

.95 = 3.84) (ต?อ) 
หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

5 39 164 0.148 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

6 5 14 0.495 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

7 5 7 3.621 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

8 5 8 2.855 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

9 5 14 0.495 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

10 49 169 1.676 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

11 38 173 1.015 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

12 5 14 0.495 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

13 4 13 0.138 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

14 6 17 0.562 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

15 6 11 2.586 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

16 6 10 3.179 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

17 5 16 0.200 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

18 33 163 2.231 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

19 5 19 0.011 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

20 44 195 0.838 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

21 48 200 0.150 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

22 3 19 0.586 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

23 3 12 0.000 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

24 3 12 0.000 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

25 4 12 0.260 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

26 3 12 0.000 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

27 3 16 0.220 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

28 34 169 2.515 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

29 2 18 1.310 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 

30 19 81 0.081 มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?าง 
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  จากตารางท่ี 32 พบว?า ความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ในตัวบ?งชี้ท่ี 7 
เข"าใจข"อมูลข?าวสารท่ีเฉพาะเจาะจง โดยการอ?านรายละเอียด  (Obtain specific information 
through detailed reading.) ท้ังหมดมีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?างกัน โดยนวัตกรรมท่ี 7 กลวิธีการพูด
ปนกับภาษาอังกฤษ มีค?าสูงสุด ( X2 = 3.621 ) , รองลงมาคือนวัตกรรมท่ี 16 ติดต?อกับเพ่ือนต?างชาติ
ผ?านทาง e-mail , facebook และโปรแกรม line ( X2 = 3.179 ) และนวัตกรรมท่ี 8 ใช"ทักษะการ
เขียนแบบโต"แย"ง  อยู?ในอันดับ 3 ( X2 = 2.855 ) 
 
ตารางท่ี 33 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 8. ใช"ลักษณะของเนื้อเรื่องมา
ช?วยในการหาข"อมูล (Use organisational features to locate information.) (df = 1,  
X2

.95 = 3.84) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

1 21 76 0.212 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

2 5 20 0.000 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

3 33 146 0.465 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

4 43 182 0.230 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

5 4 13 0.138 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

6 4 12 0.260 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

7 4 10 0.664 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

8 4 9 0.971 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

9 4 13 0.138 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

10 4 24 0.611 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

11 41 168 0.037 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

12 4 16 0.000 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

13 4 23 0.484 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

14 33 123 0.202 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

15 36 147 0.021 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

16 4 24 0.611 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 
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ตารางท่ี 33 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 8. ใช"ลักษณะของเนื้อเรื่องมา
ช?วยในการหาข"อมูล (Use organisational features to locate information.) (df = 1,  
X2

.95 = 3.84) (ต?อ) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

17 4 19 0.103 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

18 46 175 0.186 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

19 3 17 0.328 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

20 4 18 0.048 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

21 4 13 0.138 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

22 5 14 0.495 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

23 44 151 1.452 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

24 31 158 2.704 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

25 5 14 0.495 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

26 5 15 0.328 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

27 5 12 0.979 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

28 5 12 0.979 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

29 5 14 0.495 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

30 21 102 0.918 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

 
  จากตารางท่ี 33 พบว?า ความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ในตัวบ?งชี้ท่ี 8 ใช"
ลักษณะของเนื้อเรื่องมาช?วยในการหาข"อมูล  (Use organisational features to locate information.) 
ท้ังหมดมีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?างกัน โดยนวัตกรรมท่ี 24 ไปอาศัยอยู?กับครอบครัวท่ีใช"ภาษาอังกฤษ 
มีค?าสูงสุด (X2 = 2.704), รองลงมาคือนวัตกรรมท่ี 23 ศึกษาเพ่ิมเติมภายในประเทศและต?างประเทศ 
( X2 = 1.452 ) ส?วนนวัตกรรมท่ี 27 ร?วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ และนวัตกรรมท่ี 28 เข"ารับฟnง
การบรรยาย และ อภิปรายเปHนภาษาอังกฤษ อยู?ในอันดับ 3  ( X2 = 0.979) 
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ตารางท่ี 34 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 9. อ?านและเข"าใจข"อความใน
รูปแบบต?างๆ โดยใช"กลยุทธQ วิธีการท่ีเหมาะสม กับข"อความท่ีอ?าน  (Read and understand 
texts in different formats using strategies/ techniques appropriate to the 
task.)  (df = 1,  X2

.95 = 3.84) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

1 34 131 0.061 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

2 4 14 0.058 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

3 42 162 0.083 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

4 5 10 1.726 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

5 5 11 1.314 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

6 5 14 0.495 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

7 5 14 0.495 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

8 5 12 0.979 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

9 4 19 0.103 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

10 39 160 0.037 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

11 37 122 1.675 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

12 4 20 0.176 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

13 5 22 0.039 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

14 30 132 0.354 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

15 35 157 0.674 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

16 5 14 0.495 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

17 5 20 0.000 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

18 29 145 2.014 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

19 9 33 0.059 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

20 45 173 0.113 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

21 32 149 1.043 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

22 5 17 0.108 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

23 5 13 0.710 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

2χ



175 
 

 

ตารางท่ี 34 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 9. อ?านและเข"าใจข"อความใน
รูปแบบต?างๆ โดยใช"กลยุทธQ วิธีการท่ีเหมาะสม กับข"อความท่ีอ?าน  (Read and understand 
texts in different formats using strategies/ techniques appropriate to the 
task.)  (df = 1,  X2

.95 = 3.84) (ต?อ) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

24 4 12 0.260 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

25 4 16 0.000 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

26 4 11 0.432 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

27 2 13 0.432 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

28 3 13 0.016 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

29 21 101 0.823 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

30 3 10 0.079 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

  
  จากตารางท่ี 34 พบว?า ความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ในตัวบ?งชี้ท่ี 9 
อ?านและเข"าใจข"อความในรูปแบบต?างๆ โดยใช"กลยุทธQ วิธีการท่ีเหมาะสม กับข"อความท่ีอ?าน  (Read 
and understand texts in different formats using strategies/ techniques appropriate to 
the task.) ท้ังหมดมีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?างกัน  โดยนวัตกรรมท่ี 18 ฝpกแปลประโยคจากภาษาไทย
เปHนภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปHนภาษาไทย มีค?าสูงสุด ( X2 = 2.014 ) , รองลงมาคือ
นวัตกรรมท่ี 4 ฝpกภาษาอังกฤษผ?านทางคอมพิวเตอรQและอินเตอรQเน็ต ( X2 = 1.726 ) และนวัตกรรม
ท่ี 11  ใช"กลยุทธQความตระหนักในการรู"คิดและการใช"กลยุทธQในการอ?าน อยู?ในอันดับ 3 ( X2 = 1.675 ) 
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ตารางท่ี 35 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 10. วางแผน ร?างแบบ และจัด
ระเบียบการเขียนได"  (Plan, draft and organise writing.) (df = 1 ,  X2

.95 = 3.84) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

1 55 200 0.948 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

2 51 200 0.038 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

3 6 15 1.013 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

4 5 16 0.200 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

5 5 14 0.495 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

6 4 15 0.014 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

7 5 23 0.086 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

8 41 153 0.281 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

9 5 16 0.200 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

10 5 14 0.495 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

11 5 12 0.979 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

12 5 14 0.495 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

13 5 16 0.200 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

14 5 16 0.200 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

15 29 135 0.883 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

16 5 17 0.108 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

17 36 137 0.118 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

18 24 110 0.528 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

19 33 133 0.002 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

20 4 19 0.103 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

21 4 12 0.260 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

22 5 11 1.314 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

23 39 169 0.389 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

24 3 14 0.061 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

25 3 14 0.061 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 
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ตารางท่ี 35 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 10. วางแผน ร?างแบบ และจัด
ระเบียบการเขียนได"  (Plan, draft and organise writing.) (df = 1 ,  X2

.95 = 3.84) 
(ต?อ) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

26 3 13 0.016 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

27 3 11 0.018 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

28 3 17 0.328 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

29 23 121 2.183 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

30 16 83 1.180 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

  
  จากตารางท่ี 35 พบว?า ความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ในตัวบ?งชี้ท่ี 10 
วางแผน ร?างแบบ และจัดระเบียบการเขียนได"  (Plan, draft and organise writing.) ท้ังหมดมี
ความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?างกัน โดยนวัตกรรมท่ี 29 ศึกษาต?อในโปรแกรมท่ีเปHนภาษาอังกฤษ (International 
program) มีค?าสูงสุด ( X2 = 2.183 ) , รองลงมาคือนวัตกรรมท่ี 22 พาไปฝpกการใช"ภาษา อังกฤษใน
ต?างประเทศเปHนกลุ?มย?อย ( X2 = 1.314 ) และนวัตกรรมท่ี 30 ใช"ภาษาอังกฤษเข"ามามีส?วนร?วมใน
การสอบคัดเลือกเข"าสู?ตําแหน?ง อยู?ในอันดับ 3 ( X2 = 1.180 ) 

 
ตารางท่ี 36 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 11. จัดลําดับการเขียนอย?างมี
เหตุผลและชัดเจน  (Sequence writing logically and clearly.) (df = 1, X2

.95 = 3.84) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 
1 45 186 0.083 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

2 48 181 0.279 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

3 5 20 0.000 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

4 5 20 0.000 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

5 5 20 0.000 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 
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ตารางท่ี 36 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 11. จัดลําดับการเขียนอย?างมี
เหตุผลและชัดเจน (Sequence writing logically and clearly.) (df = 1, X2

.95 = 3.84) (ต?อ) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

7 5 18 0.046 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

8 36 158 0.456 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

9 5 18 0.046 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

10 6 18 0.397 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

11 5 18 0.046 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

12 5 18 0.046 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

13 5 17 0.108 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

14 6 16 0.766 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

15 36 136 0.154 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

16 5 20 0.000 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

17 35 150 0.235 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

18 28 107 0.067 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

19 35 148 0.151 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

20 6 18 0.397 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

21 6 18 0.397 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

22 6 18 0.397 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

23 39 153 0.021 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

24 3 18 0.450 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

25 3 19 0.586 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

26 2 17 1.114 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

27 2 16 0.927 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

28 2 20 1.724 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

29 24 105 0.223 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

30 22 69 1.254 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีไม?ได"เลือกคือ  6 
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   จากตารางท่ี 36 พบว?า ความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ในตัวบ?งชี้ท่ี 11 
จัดลําดับการเขียนอย?างมีเหตุผลและชัดเจน  (Sequence writing logically and clearly.) ท้ังหมด
มีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?างกัน  โดยนวัตกรรมที่ 28 เข"ารับฟnงการบรรยาย และ อภิปรายเปHน
ภาษาอังกฤษ มีค?าสูงสุด ( X2 = 1.724 ), รองลงมาคือนวัตกรรมท่ี 30 ใช"ภาษาอังกฤษเข"ามามีส?วน
ร?วมในการสอบคัดเลือกเข"าสู?ตําแหน?ง ( X2 = 1.254 ) และนวัตกรรมท่ี 26 เข"ารับการฝpกอบรม 
สัมมนาภาษาอังกฤษเปHนกลุ?มย?อยอย?างต?อเนื่อง อยู?ในอันดับ 3 ( X2 = 1.114 ) และมีนวัตกรรมท่ี 6  
กลวิธีการกล?าวซํ้า ท่ีไม?ได"ถูกเลือก 

 
ตารางท่ี 37 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 12. ใช"ไวยากรณQพ้ืนฐาน  รวมท้ัง
รูปกริยา ท่ีเหมาะสม และการใช"กริยาให"สอดคล"อง  กับประธานได"  (Use basic grammar 
including appropriate verb tense and subject–verb agreement.)  (df = 1 ,   
X2

.95 = 3.84) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

1 5 27 0.413 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

2 48 182 0.231 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

3 5 17 0.108 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

4 5 22 0.039 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

5 5 14 0.495 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

6 5 13 0.710 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

7 4 23 0.484 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

8 38 176 1.324 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

9 5 22 0.039 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

10 5 22 0.039 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

11 5 1 15.252 มีความคิดเห็นท่ีแตกต?าง 

12 5 12 0.979 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

13 5 21 0.010 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

14 42 169 0.002 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 
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ตารางท่ี 37 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 12. ใช"ไวยากรณQพ้ืนฐาน  รวมท้ัง
รูปกริยา ท่ีเหมาะสม และการใช"กริยาให"สอดคล"อง  กับประธานได"  (Use basic grammar 
including appropriate verb tense and subject–verb agreement.)  (df = 1 ,   
X2

.95 = 3.84) (ต?อ) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

15 44 180 0.037 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

16 4 20 0.176 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

17 4 18 0.048 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

18 34 138 0.010 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

19 4 21 0.265 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

20 4 17 0.013 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

21 4 21 0.265 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

22 34 127 0.200 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

23 34 115 1.125 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

24 22 98 0.288 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

25 4 12 0.260 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

26 4 17 0.013 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

27 3 16 0.220 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

28 3 12 0.000 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

29 34 134 0.010 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

30 17 73 0.088 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

 
  จากตารางท่ี 37 พบว?า ความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ในตัวบ?งชี้ท่ี 12 ใช"
ไวยากรณQพื้นฐาน  รวมทั้งรูปกริยาที่เหมาะสม  และการใช"กริยาให"สอดคล"องกับประธานได"  
(Use basic grammar including appropriate verb tense and subject–verb agreement.) 
ส?วนใหญ?มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?างกัน  โดยนวัตกรรมท่ี 8 ใช"ทักษะการเขียนแบบโต"แย"ง มีค?าสูงสุด  
( X2 = 1.324 ), รองลงมาคือนวัตกรรมท่ี 23 ศึกษาเพ่ิมเติมภายในประเทศและต?างประเทศ ( X2 = 1.125 ) 
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และนวัตกรรมท่ี 12 ฟnงเพลง   ดูภาพยนตรQ เปHนภาษาอังกฤษ อยู?ในอันดับ 3   ( X2 = 0.979 ) และมี
นวัตกรรมท่ี 11 ใช"กลยุทธQความตระหนักในการรู"คิดและการใช"กลยุทธQในการอ?าน ท่ีมีความคิดเห็นท่ี
แตกต?าง 

  
ตารางท่ี 38 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 13. ตรวจสอบความถูกต"องของ
งานเขียน รวมท้ังการสะกดคําได"  (Check work for accuracy, including spelling.) 
(df = 1,  X2

.95 = 3.84) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

1 43 167 0.058 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

2 43 161 0.279 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

3 5 17 0.108 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

4 5 20 0.000 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

5 44 167 0.186 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

6 44 162 0.452 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

7 5 20 0.000 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

8 4 18 0.048 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

9 5 19 0.011 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

10 5 17 0.108 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

11 5 16 0.200 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

12 5 20 0.000 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

13 5 15 0.328 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

14 5 18 0.046 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

15 4 20 0.176 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

16 5 11 1.314 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

17 30 119 0.003 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

18 37 169 1.017 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

19 5 22 0.039 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

20 37 161 0.392 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 
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ตารางท่ี 38 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามรายตัวบ?งชี้ ในตัวบ?งชี้ท่ี 13. ตรวจสอบความถูกต"องของ
งานเขียน รวมท้ังการสะกดคําได"  (Check work for accuracy, including spelling.) 
(df = 1,  X2

.95 = 3.84) (ต?อ) 

หมายเลขนวัตกรรม ผอ. รอง ผอ.  การแปลความหมาย 

21 4 18 0.048 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

22 4 14 0.058 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

23 32 141 0.405 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

24 4 20 0.176 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

25 3 16 0.220 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

26 3 13 0.016 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

27 3 18 0.450 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

28 3 18 0.450 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

29 26 94 0.288 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

30 12 49 0.005 มีความคิดเห็นท่ีไม?แตกต?าง 

  
  จากตารางท่ี 38 พบว?า ความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ในตัวบ?งชี้ท่ี 13 
ตรวจสอบความถูกต"องของงานเขียน รวมทั้งการสะกดคําได"  (Check work for accuracy, 
including spelling.) ท้ังหมดมีความคิดเห็นที่ไม?แตกต?างกัน  มีนวัตกรรมที่ 16 ติดต?อกับเพ่ือน
ต?างชาติผ?านทาง e-mail , facebook และโปรแกรม line มีค?าสูงสุด ( X2 = 1.314 ), รองลงมาคือ
นวัตกรรมท่ี 18 ฝpกแปลประโยคจากภาษาไทยเปHนภาษาอังกฤษ  และจากภาษาอังกฤษเปHนภาษาไทย 
( X2 = 1.017 ) ส?วนนวัตกรรมท่ี 27 ร?วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ และนวัตกรรมท่ี 28 เข"ารับฟnง
การบรรยาย และ อภิปรายเปHนภาษาอังกฤษ อยู?ในอันดับ 3  ( X2 = 0.450 ) 

4. การวิเคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ
สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามข"อมูลพ้ืนฐานของผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   
  ผลการวิเคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"
ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
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รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามข"อมูลพ้ืนฐานของผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ผู"วิจัยได"ทําการวิเคราะหQจากการทดสอบหาความสัมพันธQของตัวแปรโดยใช"สถิติ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธQเคนดอล (Kendall coefficient of concordance) พบว?า ส?วนใหญ?ค?าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธQระหว?างการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษกับข"อมูลพ้ืนฐานของ
ผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสัมพันธQกันแบบปฏิภาคกลับอย?างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ส?วนค?าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQระหว?างการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษกับ
ตําแหน?งของผู"บริหารสถานศึกษาส?วนใหญ?ไม?มีความสัมพันธQกัน และค?าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQระหว?างการ
เลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษกับระดับการศึกษาของผู"บริหารสถานศึกษาส?วนใหญ? 
มีความสัมพันธQกันแบบปฏิภาคตรงอย?างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังตารางท่ี 39-44 
 
ตารางท่ี 39 การวิเคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ

สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามตําแหน?งของผู"บริหารสถานศึกษา 

หมายเลข 
นวัตกรรม 

Kendall’s 
Tau - c 

Approximate 
Significance 

ระดับความสัมพันธ� ทิศทาง 
ความสัมพันธ� 

1 -.020 .112 ไม?มีความสัมพันธQ - 

2 -.002 .871 ไม?มีความสัมพันธQ - 

3 -.018 .223 ไม?มีความสัมพันธQ - 

4 .004 .668 ไม?มีความสัมพันธQ - 

5 .011 .452 ไม?มีความสัมพันธQ - 

6 .046 .221 ไม?มีความสัมพันธQ - 

7 -.029 .075 ไม?มีความสัมพันธQ - 

8 -.040 .023 ไม?มีความสัมพันธQ - 

9 -.020 .590 ไม?มีความสัมพันธQ - 

10 .002 .909 ไม?มีความสัมพันธQ - 

11 .004 .838 ไม?มีความสัมพันธQ - 

12 .037 .023 ไม?มีความสัมพันธQ - 
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ตารางท่ี 39 การวิเคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ
สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามตําแหน?งของผู"บริหารสถานศึกษา (ต?อ) 

หมายเลข 
นวัตกรรม 

Kendall’s 
Tau - c 

Approximate 
Significance 

ระดับความสัมพันธ� ทิศทาง 
ความสัมพันธ� 

13 .011 .772 ไม?มีความสัมพันธQ - 

14 .006 .736 ไม?มีความสัมพันธQ - 

15 .031 .077 ไม?มีความสัมพันธQ - 

16 -.072 .063 ไม?มีความสัมพันธQ - 

17 -.006 .618 ไม?มีความสัมพันธQ - 

18 -.015 .261 ไม?มีความสัมพันธQ - 

19 .007 .411 ไม?มีความสัมพันธQ - 

20 .031** .005 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

21 .013 .384 ไม?มีความสัมพันธQ - 

22 .015 .699 ไม?มีความสัมพันธQ - 

23 .090** .000 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

24 -.042 .261 ไม?มีความสัมพันธQ - 

25 -.013 .713 ไม?มีความสัมพันธQ - 

26 -.053 .154 ไม?มีความสัมพันธQ - 

27 .074** .001 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

28 -.028 .460 ไม?มีความสัมพันธQ - 

29 -.024 .517 ไม?มีความสัมพันธQ - 

30 .002 .896 ไม?มีความสัมพันธQ - 

** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  จากตารางที่ 39 พบว?า ส?วนใหญ?ค?าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQระหว?างความคิดเห็น
ของผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการ
ใช"ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมกับตําแหน?งของผู"บริหารสถานศึกษา
ไม?มีความสัมพันธQกัน ยกเว"นนวัตกรรมการท่ี 20 ท?องคําศัพทQเปHนประจําทุกวัน, นวัตกรรมการท่ี 23 
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ศึกษาเพ่ิมเติมภายใน ประเทศและต?างประเทศ และนวัตกรรมการท่ี 27 ร?วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ ท่ี
มีความสัมพันธQกันแบบปฏิภาคตรงอย?างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
ตารางท่ี 40 การวิเคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ

สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศของผู"บริหารสถานศึกษา 

หมายเลข 
นวัตกรรม 

Kendall’s 
Tau - c 

Approximate 
Significance 

ระดับความสัมพันธ� ทิศทาง 
ความสัมพันธ� 

1 -.011 .045 ไม?มีความสัมพันธQ - 

2 -.024** .003 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

3 -.027** .001 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

4 -.019** .008 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

5 -.056** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

6 -.207** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

7 -.024** .003 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

8 -.021** .004 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

9 -.158** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

10 -.056** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

11 -.072** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

12 -.094** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

13 -.214** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

14 -.062** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

15 -.099** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

16 -.223** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

17 -.019** .008 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

18 -.019** .008 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

19 -.024** .003 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

20 -.059** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

21 -.059** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

22 -.224** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 
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ตารางท่ี 40 การวิเคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ
สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศของผู"บริหารสถานศึกษา (ต?อ) 

หมายเลข 
นวัตกรรม 

Kendall’s 
Tau - c 

Approximate 
Significance 

ระดับความสัมพันธ� ทิศทาง 
ความสัมพันธ� 

23 -.047 .112 ไม?มีความสัมพันธQ - 

24 -.146** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

25 -.110** .003 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

26 -.116** .003 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

27 -.037 .214 ไม?มีความสัมพันธQ - 

28 -.140** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

29 -.119** .002 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

30 -.043** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  จากตารางท่ี 40 พบว?า ส?วนใหญ?ค?าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQระหว?างความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"
ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมกับเพศของผู"บริหารสถานศึกษา 
มีความสัมพันธQกันแบบปฏิภาคกลับอย?างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ยกเว"นนวัตกรรมการท่ี 1 
ศึกษาหาความรู"เพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ, นวัตกรรมการท่ี 23 ศึกษาเพ่ิมเติมภายในประเทศ
และต?างประเทศ และนวัตกรรมการท่ี 27 ร?วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ ท่ีไม?มีความสัมพันธQกัน 
 
ตารางท่ี 41 การวิเคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ

สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามอายุของผู"บริหารสถานศึกษา 

หมายเลข 
นวัตกรรม 

Kendall’s 
Tau - c 

Approximate 
Significance 

ระดับความสัมพันธ� ทิศทาง 
ความสัมพันธ� 

1 -.032 .043 ไม?มีความสัมพนัธQ - 

2 -.073** .002 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

3 -.079** .001 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

4 -.058** .007 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 
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ตารางท่ี 41 การวิเคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ
สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามอายุของผู"บริหารสถานศึกษา (ต?อ) 

หมายเลข 
นวัตกรรม 

Kendall’s 
Tau - c 

Approximate 
Significance 

ระดับความสัมพันธ� ทิศทาง 
ความสัมพันธ� 

5 -.143** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

6 -.258** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

7 -.069** .002 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

8 -.058** .004 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

9 -.214** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

10 -.146** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

11 -.162** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

12 -.124** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

13 -.230** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

14 -.150** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

15 -.125** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

16 -.277** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

17 -.058** .007 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

18 -.058** .007 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

19 -.073** .002 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

20 -.133** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

21 -.145** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

22 -.244** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

23 -.106 .013 ไม?มีความสัมพนัธQ - 

24 -.298** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

25 -.237** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

26 -.234** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

27 -.083 .048 ไม?มีความสัมพนัธQ - 

28 -.307** .000 ปานกลาง ปฏิภาคกลับ 

29 -.282** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

30 -.121** .000 ต่ํา ปฏิภาคกลับ 

** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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  จากตารางท่ี 41 พบว?า ส?วนใหญ?ค?าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQระหว?างความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"
ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมกับอายุของผู"บริหารสถานศึกษา 
มีความสัมพันธQกันแบบปฏิภาคกลับอย?างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ยกเว"นนวัตกรรมการท่ี 1 
ศึกษาหาความรู"เพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ, นวัตกรรมการท่ี 23 ศึกษาเพ่ิมเติมภายใน ประเทศ
และต?างประเทศ และนวัตกรรมการท่ี 27 ร?วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ ท่ีไม?มีความสัมพันธQกัน 
 
ตารางท่ี 42 การวิเคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ

สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามการศึกษาของผู"บริหารสถานศึกษา 

หมายเลข 
นวัตกรรม 

Kendall’s 
Tau - c 

Approximate 
Significance 

ระดับความสัมพันธ� ทิศทาง 
ความสัมพันธ� 

1 .006 .054 ไม?มีความสัมพันธQ - 

2 .013** .005 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

3 .014** .004 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

4 .010 .013 ไม?มีความสัมพันธQ - 

5 .029** .000 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

6 -.227** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

7 .013** .005 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

8 .011** .008 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

9 -.079 .066 ไม?มีความสัมพันธQ - 

10 .029** .000 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

11 .038** .000 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

12 .049** .000 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

13 -.218** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

14 .032** .000 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

15 .052** .000 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

16 -.223** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

17 .010 .013 ไม?มีความสัมพันธQ - 

18 .010 .013 ไม?มีความสัมพันธQ - 
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ตารางท่ี 42 การวิเคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ
สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามการศึกษาของผู"บริหารสถานศึกษา(ต?อ) 

หมายเลข 
นวัตกรรม 

Kendall’s 
Tau - c 

Approximate 
Significance 

ระดับความสัมพันธ� ทิศทาง 
ความสัมพันธ� 

19 .013** .005 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

20 .031** .000 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

21 .031** .000 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

22 -.222** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

23 .001 .957 ไม?มีความสัมพันธQ - 

24 -.091 .020 ไม?มีความสัมพันธQ - 

25 -.010 .783 ไม?มีความสัมพันธQ - 

26 -.021 .583 ไม?มีความสัมพันธQ - 

27 .039 .077 ไม?มีความสัมพันธQ - 

28 -.094 .016 ไม?มีความสัมพันธQ - 

29 -.054 .158 ไม?มีความสัมพันธQ - 

30 .022** .000 ตํ่า ปฏิภาคตรง 

** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  จากตารางท่ี 42 พบว?า ส?วนใหญ?ค?าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQระหว?างความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"
ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมกับระดับการศึกษาของผู"บริหาร
สถานศึกษา มีความสัมพันธQกันแบบปฏิภาคตรงอย?างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนวัตกรรมท่ี 
6 กลวิธีการกล?าวซํ้า, นวัตกรรมท่ี 13 พูดคุยกับชาวต?างชาติท่ีใช"ภาษาอังกฤษ, นวัตกรรมท่ี 16 ติดต?อ
กับเพ่ือนต?างชาติผ?านทาง e-mail , facebook และโปรแกรม line, นวัตกรรมท่ี 22 พาไปฝpกการใช"
ภาษาอังกฤษในต?างประเทศเปHนกลุ?มย?อย มีความสัมพันธQกันแบบปฏิภาคกลับอย?างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ส?วนนวัตกรรมการที่ 1 ศึกษาหาความรู"เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ, 
นวัตกรรมการท่ี 4 ฝpกภาษาอังกฤษผ?านทางคอมพิวเตอรQและอินเตอรQเน็ต, นวัตกรรมท่ี 9 ศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ และต?างประเทศ, นวัตกรรมการท่ี 17 สังเกตและจดจําภาษา อังกฤษต?างๆท่ีพบเห็น
ในชีวิตประจําวัน, นวัตกรรมการที่ 18 ฝpกแปลประโยคจากภาษาไทยเปHนภาษาอังกฤษ และจาก
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ภาษาอังกฤษเปHนภาษาไทย, นวัตกรรมการที่ 23 ศึกษาเพิ่มเติมภายใน ประเทศและต?างประเทศ, 
นวัตกรรมการท่ี 24 ไปอาศัยอยู?กับครอบครัวท่ีใช"ภาษาอังกฤษ (host family), นวัตกรรมท่ี 25 เรียน
กับครูต?างชาติท่ีพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลังเลิกเรียน, นวัตกรรมที่ 26 เข"ารับการฝpกอบรม 
สัมมนาภาษาอังกฤษเปHนกลุ?มย?อยอย?างต?อเนื่อง, นวัตกรรมที่ 27 ร?วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ, 
นวัตกรรมท่ี 28 เข"ารับฟnงการบรรยาย และอภิปรายเปHนภาษาอังกฤษ, นวัตกรรมท่ี 29 ศึกษาต?อใน
โปรแกรมท่ีเปHนภาษาอังกฤษ (International program) ไม?มีความสัมพันธQกัน 
 
ตารางท่ี 43 การวิเคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ

สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามวิทยฐานะของผู"บริหารสถานศึกษา 

หมายเลข 
นวัตกรรม 

Kendall’s 
Tau - c 

Approximate 
Significance 

ระดับความสัมพันธ� ทิศทาง 
ความสัมพันธ� 

1 -.026 .043 ไม?มีความสัมพันธQ - 

2 -.059** .002 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

3 -.066** .001 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

4 -.046** .007 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

5 -.102** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

6 -.161** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

7 -.059** .002 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

8 -.052** .004 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

9 -.165** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

10 -.111** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

11 -.106** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

12 -.070** .009 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

13 -.147** .001 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

14 -.107** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

15 -.075** .007 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

16 -.170** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

17 -.046** .007 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

18 -.046** .007 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 
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ตารางท่ี 43 การวิเคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ
สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามวิทยฐานะของผู"บริหารสถานศึกษา (ต?อ) 

หมายเลข 
นวัตกรรม 

Kendall’s 
Tau - c 

Approximate 
Significance 

ระดับความสัมพันธ� ทิศทาง 
ความสัมพันธ� 

19 -.059** .002 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

20 -.082** .001 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

21 -.100** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

22 -.154** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

23 -.092** .008 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

24 -.183** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

25 -.128** .002 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

26 -.120** .005 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

27 -.066 .049 ไม?มีความสัมพันธQ - 

28 -.187** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

29 -.153** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

30 -.105** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  จากตารางท่ี 43 พบว?า ส?วนใหญ?ค?าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQระหว?างความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"
ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิทยฐานะของผู"บริหารสถานศึกษา       
มีความสัมพันธQกันแบบปฏิภาคกลับอย?างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ยกเว"นนวัตกรรมการท่ี 1 
ศึกษาหาความรู" เ พ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ และนวัตกรรมการท่ี 27 ร?วมกิจกรรมทาง
ภาษาอังกฤษ ท่ีไม?มีความสัมพันธQกัน 
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ตารางท่ี 44 การวิเคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ
สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามประสบการณQในการดํารงตําแหน?ง
บริหารของผู"บริหารสถานศึกษา 

หมายเลข 
นวัตกรรม 

Kendall’s 
Tau - c 

Approximate 
Significance 

ระดับความสัมพันธ� ทิศทาง 
ความสัมพันธ� 

1 -.021 .052 ไม?มีความสัมพันธQ - 

2 -.064** .002 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

3 -.065** .002 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

4 -.051** .008 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

5 -.133** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

6 -.151** .004 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

7 -.053** .003 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

8 -.042** .006 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

9 -.142** .009 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

10 -.133** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

11 -.160** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

12 -.154** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

13 -.146** .006 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

14 -.142** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

15 -.158** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

16 -.164** .002 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

17 -.048** .008 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

18 -.044** .009 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

19 -.067** .002 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

20 -.138** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

21 -.138** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

22 -.155** .003 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

23 -.113** .007 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

24 -.166** .001 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 
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ตารางท่ี 44 การวิเคราะหQหาความสัมพันธQในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ
สําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู"อํานวยการและ
รองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามประสบการณQในการดํารงตําแหน?ง
บริหารของผู"บริหารสถานศึกษา (ต?อ) 

หมายเลข 
นวัตกรรม 

Kendall’s 
Tau - c 

Approximate 
Significance 

ระดับความสัมพันธ� ทิศทาง 
ความสัมพันธ� 

25 -.124** .007 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

26 -.119 .016 ไม?มีความสัมพันธQ - 

27 -.096 .021 ไม?มีความสัมพันธQ - 

28 -.166** .001 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

29 -.140** .005 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

30 -.111** .000 ตํ่า ปฏิภาคกลับ 

** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  จากตารางท่ี 44 พบว?า ส?วนใหญ?ค?าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQระหว?างความคิดเห็นของ
ผู"อํานวยการและรองผู"อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช"
ภาษาอังกฤษสําหรับผู"บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมกับประสบการณQในการดํารงตําแหน?ง
บริหารของผู"บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธQกันแบบปฏิภาคกลับอย?างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ยกเว"นนวัตกรรมการท่ี 1 ศึกษาหาความรู"เพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการต?างๆ , นวัตกรรมการท่ี 26 
เข"ารับการฝpกอบรม สัมมนาภาษาอังกฤษเปHนกลุ?มย?อยอย?างต?อเนื่อง , และนวัตกรรมการท่ี 27 ร?วม
กิจกรรมทางภาษาอังกฤษ ท่ีไม?มีความสัมพันธQกัน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา   มีวัตถุประสงค.เพื่อ  1) เพื่อทราบประเภทของนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�
ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) เพ่ือทราบนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�
ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู�อํานวยการและ
รองผู�อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยในครั้งนี้ใช�วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัยแบFงเปGน 4 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดตัวแปร เก่ียวข�องในการวิจัย 
จากการศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 2) การสร�างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 3) การเก็บ
รวบรวมข�อมูล และวิเคราะห.ข�อมูล ประชากรท่ีใช�  ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แกF โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2,362 โรง การเลือกกลุFมตัวอยFางโดยวิธีการสุFมแบบหลาย
ข้ันตอน (multi-stage stratified random sampling) ด�วยการสุFมแบบแบFงประเภท (stratified 
random sampling) โดยแบFงประเทศไทยเปGนภาคตFางๆ 5 ภาค ได�แกF กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง 
ภาคใต� ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ได�กลุFมตัวอยFางจํานวน 100 โรงเรียน โดยแตFละ
โรงเรียนจะมีผู�ให�ข�อมูลจํานวน 5 คน ได�แกF ผู�อํานวยการโรงเรียน 1 คน และรองผู�อํานวยการโรงเรียน
ทั้ง 4 ฝZาย รวมทั้งหมด 500 คน เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย ได�แกF แบบสอบถามความคิดเห็น 
แบบสัมภาษณ.แบบก่ึงโครงสร�าง สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห.ข�อมูลได�แกF ความถ่ี (frequency) ร�อยละ 
(percentage) การทดสอบคFาไคสแควร. (Chi-Square) และ คFาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.เคนดอล 
(Kendall coefficient of concordance) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห.ข�อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ได�ข�อค�นพบสรุปผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค.ของการวิจัย ได�ดังนี้ 

1. การวิเคราะห.ประเภทของนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา       
  ผลการวิเคราะห.เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เพ่ือให�ได�ตัวแปรท่ีต�องการแล�วจึงนําผลท่ีได�ไปสัมภาษณ.ผู�เชี่ยวชาญ และผู�เก่ียวข�องจํานวน 5 กลุFม คือ 
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1) ผู�อํานวยการสถานศึกษา 2) ครูภาษาอังกฤษ 3) สถาบันภาษาอังกฤษของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4) นักวิชาการภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 5) ศึกษานิเทศก.ภาษาอังกฤษ 
จากนั้นทําการวิเคราะห.เนื้อหาที่ได�จากการสัมภาษณ. โดยผู�วิจัยได�ดําเนินการวิเคราะห.เอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี สัมภาษณ.ผู�เชี่ยวชาญและผู�เก่ียวข�องจํานวนท้ังหมด 33 รายการ โดยเปGนนักวิชาการ
ตFางประเทศจํานวน 10 คน นักวิชาการในประเทศจํานวน 14 คน ผู�เชี่ยวชาญและผู�เก่ียวข�องจํานวน 
9 คน เพ่ือให�ได�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จากการวิเคราะห.พบวFา นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา แบFงออกเปGน 2 ประเภท คือ 1) ทําได�ด�วยตนเอง และ 2) ทํารFวมกับผู�อ่ืน สถาบันหรือ
หนFวยงานอ่ืน มีนวัตกรรมท้ังหมด 30 นวัตกรรม ดังนี้ 

1. ศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการตFางๆ  
2.  พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู�กับผู�ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ  
3. อFานและฟfงขFาวจากหนังสือพิมพ. โทรทัศน. วิทยุ เปGนภาษาอังกฤษ  
4. ฝgกภาษาอังกฤษผFานทางคอมพิวเตอร.และอินเตอร.เน็ต  
5. กลวิธีท่ีมีความหมายใกล�เคียงหรือเกือบตรงกัน 
6. กลวิธีการกลFาวซํ้า 
7. กลวิธีการพูดปนกับภาษาอังกฤษ 
8. ใช�ทักษะการเขียนแบบโต�แย�ง   
9. ศึกษาดูงานภายในประเทศ และตFางประเทศ 
10. ใช�บทเรียนคอมพิวเตอร.สําเร็จรูปประกอบการเรียนรู�ภาษาอังกฤษ   
11. ใช�กลยุทธ.ความตระหนักในการรู�คิดและการใช�กลยุทธ.ในการอFาน   
12. ฟfงเพลง   ดูภาพยนตร. เปGนภาษาอังกฤษ   
13. พูดคุยกับชาวตFางชาติท่ีใช�ภาษาอังกฤษ 
14. อบรมผFานระบบออนไลน. 
15. สอบวัดระดับความรู�เพ่ือเพ่ิมระดับข้ึนไป 
16. ติดตFอกับเพ่ือนตFางชาติผFานทาง e-mail , facebook และโปรแกรม line    
17. สังเกตและจดจําภาษา อังกฤษตFางๆท่ีพบเห็นในชีวิต ประจําวัน   
18. ฝgกแปลประโยคจากภาษาไทยเปGนภาษาอังกฤษ  และจากภาษาอังกฤษเปGนภาษาไทย   
19. หากิจกรรมท่ีชอบแล�วฝgกฝนเปGนภาษาอังกฤษ   
20. ทFองคําศัพท.เปGนประจําทุกวัน 
21. ใช�โปรแกรมตFางๆในคอมพิวเตอร.เปGนภาษาอังกฤษ  
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22. พาไปฝgกการใช�ภาษา อังกฤษในตFางประเทศเปGนกลุFมยFอย  
23. ศึกษาเพ่ิมเติมภายในประเทศและตFางประเทศ   
24. ไปอาศัยอยูFกับครอบครัวท่ีใช�ภาษาอังกฤษ (host family)     
25. เรียนกับครูตFางชาติท่ีพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลังเลิกเรียน   
26. เข�ารับการฝgกอบรม สัมมนาภาษาอังกฤษเปGนกลุFมยFอยอยFางตFอเนื่อง 
27. มีสFวนรFวมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษกับองค.กรตFางๆ 
28. เข�ารับฟfงการบรรยาย และอภิปรายเปGนภาษาอังกฤษ    
29. ศึกษาตFอในโปรแกรมท่ีเปGนภาษาอังกฤษ (International program) 
30. กําหนดให�ภาษาอังกฤษเปGนเกณฑ.เข�าสูFตําแหนFงผู�บริหารสถานศึกษา  

2. การวิเคราะห.นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2.1 การวิเคราะห.นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผู�วิจัยได�วิเคราะห.จากคFาความถี่ (frequency) และคFาร�อยละ (percentage) ซ่ึงมี
นวัตกรรมท้ังหมด 30 นวัตกรรม ผู�วิจัยได�แบFงนวัตกรรมออกเปGน 2 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมท่ี 1-22 
เปGนนวัตกรรมท่ีทําได�ด�วยตนเอง ท้ังหมด 22 นวัตกรรม และ 2) นวัตกรรมท่ี 23-30 เปGนนวัตกรรมท่ี
ทํารFวมกับผู�อ่ืน สถาบันหรือหนFวยงานอ่ืน ท้ังหมด 8 นวัตกรรม โดยแบFงตัวบFงชี้ท้ัง 13 ตัวบFงชี้ตาม
มาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษใน 3 ด�าน  คือ  ด�านท่ี 1. การพูด การฟfง และการสื่อสาร (ตัวบFงชี้ท่ี 
1-5) ด�านท่ี 2. การอFาน(ตัวบFงชี้ท่ี 6-9)  และ ด�านท่ี 3. การเขียน (ตัวบFงชี้ท่ี 10-13) พบวFา ทักษะด�านท่ี 1 
การพูด การฟfง และการสื่อสาร (Speaking, listening and communication) โดยตัวบFงชี้ท่ี 1-5 
ความคิดเห็นของผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการเลือกใช�นวัตกรรมการ
พัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตาม โดนรวม      
ไมFแตกตFางกัน โดยพบวFาผู�อํานวยการโรงเรียนและรองผู�อํานวยการโรงเรียนเลือกใช�นวัตกรรมการ
พัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษของผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในลําดับ 1-3 ไมFตFางกัน สFวนใน
ลําดับ 4-5 พบความหลากหลายในการเลือกนวัตกรรมของผู�อํานวยการโรงเรียนและรองผู�อํานวยการ
โรงเรียน สFวนทักษะด�านท่ี 2 การอFาน (Reading)  มีตัวบFงชี้ท่ี 6, 8, 9 ท่ี ผู�อํานวยการโรงเรียนและ
รองผู�อํานวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นในการเลือกใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ
ท่ีเหมาะสมไมFตFางกันในลําดับที่ 1-4 สFวนตัวบFงชี้ที่ 7 มีความหลากหลายในความคิดเห็นในการ
เลือกใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษของผู�อํานวยการโรงเรียนและรองผู�อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอันดับท่ี 4 และ 5 ในทักษะด�านท่ี 3 ด�านการเขียน (Writing) มีตัวบFงชี้ท่ี 10 ท่ี
ผู�อํานวยการโรงเรียนและรองผู�อํานวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นการเลือกใช�นวัตกรรมการพัฒนา
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ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมที่ตFางกันในอันดับที่ 5 สFวนในตัวบFงชี้ที่ 11, 12, 13 นั้นมี
ความคิดเห็นท่ีไมFแตกตFางทุกอันดับ 1-5 

2.2 การเปรียบเทียบการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู�วิจัยได�วิเคราะห.จากการทดสอบ ไค-สแควร. (Chi-Square test) พบวFา 
จากการจําแนกตามรายตัวบFงชี้  สFวนใหญFผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นใน
การเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ี
เหมาะสมท่ีไมFแตกตFางกันในทุกนวัตกรรม มีเพียงตัวบFงชี้ท่ี 1. ปฏิบัติตามวัตถุประสงค.หลักของการ
สนทนาได�  (Follow the main points of discussions.), ตัวบFงชี้ท่ี 2. ใช�เทคนิคตFางๆเพ่ือชี้แจง
และยืนยันในสิ่งท่ีได�ยินและได�ฟfง  (Use techniques to clarify and confirm understanding.), 
ตัวบFงชี้ท่ี 3. แสดงความคิดเห็นสFวนตัวและตอบสนองตFอความคิดเห็นของผู�อื่นได�อยFางเหมาะสม 
(Give own point of view and respond appropriately to others’ point of view.), ตัวบFงชี้ท่ี 4.  
ใช�ภาษาได�อยFางเหมาะสมในการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเปGนทางการ (Use  appropriate 
language in formal discussions /exchanges.) และตัวบFงชี้ท่ี 12. ใช�ไวยากรณ.พ้ืนฐานรวมท้ังรูป
กริยาท่ีเหมาะสม  และการใช�กริยาให�สอดคล�องกับประธานได�  (Use basic grammar including 
appropriate verb tense and subject–verb agreement.) ท่ีผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการ
โรงเรียนมีความคิดเห็นในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแตกตFางกันในบางนวัตกรรม โดยทุกตัวบFงชี้ผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการโรงเรียน
มีการเลือกใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษทุกนวัตกรรม มีเพียงตัวบFงชี้ท่ี 11. 
จัดลําดับการเขียนอยFางมีเหตุผลและชัดเจน  (Sequence writing logically and clearly.) เทFานั้น 
ท่ีไมFได�มีการเลือกใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ี 6 กลวิธีการกลFาวซํ้า 

2.3 ผลการวิเคราะห.หาความสัมพันธ.ในการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�
ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู�อํานวยการและ
รองผู�อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามข�อมูลพื้นฐานของผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห.จากการทดสอบหาความสัมพันธ.ของตัวแปรโดยใช�สถิติ Kendall coefficient 
of concordance พบวFา  สFวนใหญFคFาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.ระหวFางการเลือกนวัตกรรมการพัฒนา
ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษกับข�อมูลพ้ืนฐานของผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสัมพันธ.กันแบบ
ปฏิภาคกลับอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สFวนคFาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.ระหวFางการเลือก
นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษกับตําแหนFงของผู�บริหารสถานศึกษาสFวนใหญFไมFมี
ความสัมพันธ.กัน และคFาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.ระหวFางการเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�
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ภาษาอังกฤษกับระดับการศึกษาของผู�บริหารสถานศึกษา สFวนใหญFมีความสัมพันธ.กันแบบปฏิภาคตรง
อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญที่ค�นพบจากนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�
ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  และสามารถนํามาอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค.
ของการวิจัย ได� 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  ผลการวิเคราะห.เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง พบวFา มีนวัตกรรม
การพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ท้ังหมด 30 นวัตกรรม และ 
ใช�สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงผู�ทรงคุณวุฒิเห็นด�วยกับนวัตกรรมท่ีผู�วิจัยนําเสนอ และสอดคล�องกับ แนวคิด 
ทฤษฎี ซ่ึงผู�บริหารเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา เพ่ือเปGนแนวทางให�ผู�บริหารสถานศึกษานําไปพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง สูFความเปGน
ผู�บริหารมืออาชีพ 

2. การวิเคราะห.นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พบวFาทักษะด�านท่ี 1 การพูด การฟfง และการสื่อสาร (Speaking, listening and communication) 
โดยตัวบFงชี้ท่ี 1-5 ความคิดเห็นของผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
เลือกใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ี
เหมาะสมตาม โดนรวมไมFแตกตFางกัน โดยพบวFาผู�อํานวยการโรงเรียนและรองผู�อํานวยการโรงเรียน
เลือกใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษของผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในลําดับ 1-3 
ไมFตFางกัน สFวนในลําดับ 4-5 พบความหลากหลายในการเลือกนวัตกรรมของผู�อํานวยการโรงเรียนและ
รองผู�อํานวยการโรงเรียน สFวนทักษะด�านที่ 2 การอFาน (Reading)  มีตัวบFงชี้ที่ 6, 8, 9 ท่ี 
ผู�อํานวยการโรงเรียนและรองผู�อํานวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นในการเลือกใช�นวัตกรรมการพัฒนา
ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมไมFตFางกันในลําดับท่ี 1-4 สFวนตัวบFงชี้ท่ี 7 มีความหลากหลายใน
ความคิดเห็นในการเลือกใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษของผู�อํานวยการโรงเรียน
และรองผู�อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอันดับที่ 4 และ 5 ในทักษะด�านที่ 3 ด�านการเขียน 
(Writing) มีตัวบFงชี้ที่ 10 ที่ผู�อํานวยการโรงเรียนและรองผู�อํานวยการโรงเรียนมีความคิดเห็น 
การเลือกใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมท่ีตFางกันในอันดับท่ี 5 สFวนใน
ตัวบFงชี้ที่ 11, 12, 13 นั้นมีความคิดเห็นที่ไมFแตกตFางทุกอันดับ 1-5 ในการเลือกนวัตกรรมของ
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ผู�อํานวยการโรงเรียนและรองผู�อํานวยการโรงเรียนท่ีตFางกัน และ ในภาพรวมผู�อํานวยการโรงเรียน
และรองผู�อํานวยการโรงเรียนสFวนใหญFเลือกใช�นวัตกรรมศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการตFางๆ 
ซ่ึงสอดคล�องกับ ผะอบ  พวงน�อย และคณะ  ได�ทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ ผลการวิจัยพบวFา การจัดกิจกรรมให�ผู�เข�าอบรมได�ออกไปพบปะ
พูดคุยกับชาวตFางชาติท่ีใช�ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารตามแหลFงทFองเท่ียวตFางๆ เพ่ือเปGนการฝgกการ
แนะนําตนเอง การพูดคุยเก่ียวกับอาชีพ สินค�า สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ตลอดจนความสนใจอ่ืนๆ 
และเปGนการสร�างเสริมประสบการณ.การใช�ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันอีกทางหนึ่งด�วย นอกจากนี้
การพูดคุยกับชาวตFางชาติท่ีใช�ภาษาอังกฤษ และติดตFอกับเพ่ือนตFางชาติผFานทาง e-mail , facebook 
และโปรแกรม line ในอันดับ 1 มากท่ีสุด โดยผู�อํานวยการโรงเรียนเลือกใช�นวัตกรรมติดตFอกับเพ่ือน
ตFางชาติผFานทาง e-mail, facebook และโปรแกรม line ในอันดับ 1 มากท่ีสุด  ในสFวนของรอง
ผู�อํานวยการโรงเรียนเลือกใช�นวัตกรรมศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการตFางๆ, พูดคุยกับ
ชาวตFางชาติที่ใช�ภาษาอังกฤษ และติดตFอกับเพื่อนตFางชาติผFานทาง e-mail, facebook และ
โปรแกรม line ในอันดับ 1 มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล�องกับ วราภรณ.  บัวมณี ได�ศึกษาเรื่อง ปfจจัยท่ีสFงผลตFอ
การยอมรับนวัตกรรมด�านการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส. ของโรงเรียนวชิราวุธมหาวิทยาลัย 
กลFาวถึงผลการวิจัยซ่ึงปfจจัยท่ีสFงผลตFอการยอมรับนวัตกรรมด�านการเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส.ของ
ครู – อาจารย.ในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยพบวFา ปfจจัยท่ีสําคัญท่ีทําให�ครู – อาจารย.ในโรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัยยอมรับนวัตกรรมด�านการเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส.มากท่ีสุดคือ ครูคอมพิวเตอร. 
ควรทําหน�าท่ีตFางๆได�อยFางหลากหลาย เชFน ดูแลระบบเครือขFาย, พัฒนา Website, ออกแบบสื่อ เพ่ือ
จะได�แก�ไขปfญหาตFางๆได�ตรงประเด็นและสื่อสารกับครูได�งFาย  
  

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ได�ข�อค�นพบท่ีเปGนประโยชน. ท่ีเปGนองค.ความรู�ด�านการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 ข�อเสนอแนะท่ัวไป 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาวิจัยไปใช�ประโยชน.ใน          
การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. หนFวยงานต�นสังกัดท่ีมีสFวนเก่ียวข�องและรับผิดชอบ ควรนําข�อมูลท่ีได�จากการวิจัยครั้งนี้
ไปศึกษารายละเอียดรูปแบบการใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามตัวบFงชี้ เพ่ือสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาได�จริง  
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2. ผู�รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพทักษะภาษาอังกฤษของผู�บริหาร 
ควรนําข�อค�นพบท่ีได�จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ
สําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา นี้ไปประยุกต.ใช�ในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของผู�บริหาร 
เพ่ือเปGนผู�บริหารมืออาชีพ 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต#อไป  
 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตFอไป มีดังนี้ 

1. ควรให�คFาน้ําหนักความเห็นแล�วคํานวณสหสัมพันธ.ด�วยสถิติพาราเมตริกกํากับ 
2. ควรนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช�ในการทดลองพัฒนาภาษาอังกฤษของผู�บริหารเพ่ือ

ยืนยันผลการศึกษาในครั้งนี้ 
3. นําผลการวิจัยจัดทําข�อเสนอเชิงนโยบายตFอหนFวยงานทางการศึกษา ในด�านการพัฒนา

ทักษะด�านภาษาอังกฤษของบุคลากรระดับผู�บริหารสถานศึกษา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง   

นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
คําช้ีแจง 

1  . แบบสอบถามการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือใช&เป'นเครื่องมือในการรวบรวมข&อมูล 
สําหรับการวิจัยเรื่อง  “นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช&ภาษาอังกฤษสําหรับผู&บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  ”โดยแบบสอบถามความคิดเห็น  แบ;งออกเป'น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  ข&อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู&ตอบแบบสอบถาม ได&แก; ตําแหน;ง  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด วิทยฐานะ และประสบการณ�ในการทํางาน   

ตอนท่ี 2  ข&อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช&ภาษาอังกฤษสําหรับผู&บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  เป'นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ โดยให&ผู&ตอบแบบสอบถามจัดลําดับนวัตกรรม
ท่ีคิดว;าเป'นนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช&ภาษาอังกฤษสําหรับผู&บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดี
ท่ีสุดใน 5 อันดับแรกตามมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ ใน 3  ด&าน  คือ  ด&านท่ี 1  . การพูด การฟAง 
และการสื่อสารด&านท่ี 2 . การอ;าน  และ ด&านท่ี 3 . การเขียน 
 2. ผู&ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ได&แก; ผู&อํานวยการโรงเรียนหรือรักษาการในตําแหน;ง ผู&อํานวยการ
โรงเรียน จํานวน 1 ท;าน  และรองผู&อํานวยการ 4 ท;าน )ในกรณีท่ีโรงเรียนมีรองผู&อํานวยการ  ไม;ครบ 
4 ฝDาย ขอให&ข&าราชการครูท่ีได&รับมอบหมายให&ปฏิบัติงานแทนเป'นผู&ตอบแบบสอบถาม( 
 3 .โปรดตอบทุกข&อคําถาม ตามสภาพท่ีแท&จริง คําตอบของท;านมีคุณค;ายิ่งต;อการวิจัย เพราะ 

    จะทําให&ทราบข&อเท็จจริง อันจะนําไปสู;แนวทางในการ การพัฒนาทักษะการใช&ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู&บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ข&อมูลท่ีท;านตอบจะไม;มีผลกระทบต;อการปฏิบัติงานของท;านแต;อย;างใด 
ผู&วิจัยรับรองว;าข&อมูลท่ีได&รับ จากแบบสอบถามฉบับนี้จะเป'นความลับการนําเสนอข&อมูลจะเป'นข&อมูล
ในภาพรวมเท;านั้น 
 4. เม่ือท;านให&ข&อมูลครบถ&วนทุกข&อแล&ว โปรดส;งแบบสอบถามคืนให&เจ&าหน&าท่ีผู&ประสานงาน        
ในหน;วยงานของท;าน เพ่ือรวบรวมจัดส;งคืนให&ผู&วิจัย ผู&วิจัยขอขอบพระคุณท;านไว& ณ โอกาสนี้ 
 
 
           นายสิทธิชัย   สุนทรเอกจิต 
         นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
              คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ตอบแบบสอบถาม  
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย � หน&าข&อท่ีตรงกับสถานภาพของท;าน 

1. ตําแหน;ง 

� ผู&อํานวยการ    � รักษาการในตําแหน;งผู&อํานวยการ 

� รองผู&อํานวยการฝDาย ……..………… � รักษาการในตําแหน;งรองผู&อํานวยการฝDาย…. 
2. เพศ 

 �  ชาย    �  หญิง 
3. อายุ (เศษท่ีเกิน 6 เดือน นับเพ่ิมอีกหนึ่งปL) 

 �  25 – 30   ปL   �  31 – 35   ปL 

 �  36 – 40   ปL   �  41 – 45   ปL 

 �  46 – 50   ปL   �  51 – 60    ปL 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 �  ปริญญาตรี   �  ปริญญาโท   

 �  ปริญญาเอก             � อ่ืนๆ ระบุ..................................................... 
5. วิทยฐานะ 

 �  ชํานาญการ   �  ชํานาญการพิเศษ 

 �  เชี่ยวชาญ    �  เชี่ยวชาญพิเศษ 
6. ประสบการณ�ในการดํารงตําแหน;งบริหาร (เศษท่ีเกิน 6 เดือน นับเพ่ิมอีกหนึ่งปL) 

 �  ตํ่ากว;า  5   ปL   �  5 – 10   ปL 

 �  11 – 15   ปL   �  16 – 20   ปL 

 �  21 – 25   ปL   �  มากกว;า   25   ปL 
 

รายช่ือ นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

ทําได�ด�วยตนเอง 

1.ศึกษาหาความรู&เพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการ
ต;างๆ  

การอ;านหนังสือ งานวิจัย เอกสารวิชาการ ตํารา
เรียน ท่ีเก่ียวข&องกับภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู&และทักษะทางภาษาอังกฤษ 
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นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

2.พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู&กับผู&ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ  

การสนทนากับผู&ท่ีมีความรู&ทางภาษาอังกฤษเป'น
อย;างดี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู&และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

3.อ;านและฟAงข;าวจากหนังสือพิมพ� โทรทัศน� วิทยุ 
เป'นภาษาอังกฤษ  

การอ;านและรับฟAงข&อมูล ข;าวสาร จาก
หนังสือพิมพ� โทรทัศน� วิทยุ และสื่อประเภท
ต;างๆ เป'นภาษาอังกฤษ 

4.ฝPกภาษาอังกฤษผ;านทางคอมพิวเตอร�และ
อินเตอร�เน็ต  

การใช&คอมพิวเตอร�และอินเตอร�เน็ตในการ
แสวงหาความรู&  ฝPกฝน และพัฒนาการใช&
ภาษาอังกฤษ 

5.กลวิธีท่ีมีความหมายใกล&เคียงหรือเกือบตรงกัน 
 

การจดจําคําศัพท�ท่ีมีความหมายเหมือนหรือ
คล&ายคลึง ไปพร&อมกันในคราวเดียว  

6.กลวิธีการกล;าวซํ้า 
 

การจดจําคําศัพท�โดยท;องคําศัพท�ทีละคําซํ้าไป
เรื่อยๆจนสามารถจําคําศัพท�คํานั้นได&อย;าง
ถูกต&องแม;นยํา แล&วจึงเริ่มท;องคําศัพท�คําใหม; 

7.กลวิธีการพูดปนกับภาษาอังกฤษ 
 

การฝPกพูดภาษาอังกฤษผสมกับภาษาไทยไป
พร&อมๆกัน โดยพยายามใช&ภาษาอังกฤษให&ได&
มากท่ีสุด  

8.ใช&ทักษะการเขียนแบบโต&แย&ง   การฝPกเขียนความคิดเห็น ข&อโต&แย&งต;างๆในสมุด
บันทึกเป'นภาษาอังกฤษเป'นประจํา 

9.ศึกษาดูงานภายในประเทศ และต;างประเทศ 
 

การไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนหรือหน;วยงาน
ต;างๆ ท่ีใช&หรือเก่ียวข&องกับภาษาอังกฤษท้ัง
ภายในประเทศและต;างประเทศ 

10.ใช&บทเรียนคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป
ประกอบการเรียนรู&ภาษาอังกฤษ   

การฝPกทักษะการใช&ภาษาอังกฤษจากบทเรียน
สําเร็จรูปท่ีสามารถใช&กับคอมพิวเตอร�ได& 

11.ใช&กลยุทธ�ความตระหนักในการรู&คิดและการ
ใช&กลยุทธ�ในการอ;าน   

การฝPกแปลประโยค บทความ และเนื้อเรื่องท่ีได&
อ;านเป'นภาษาอังกฤษ โดยฝPกฝนในใจเป'นประจํา 
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นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

12.ฟAงเพลง   ดูภาพยนตร�  
เป'นภาษาอังกฤษ   

การเรียนรู&คําศัพท� การใช&ประโยค และฝPกทักษะ
การฟAง โดยดูภาพยนตร� และฟAงเพลงเป'น
ภาษาอังกฤษ 

13.พูดคุยกับชาวต;างชาติท่ีใช&ภาษาอังกฤษ 
 

การฝPกสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต;างชาติท่ี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได& 

14.อบรมผ;านระบบออนไลน� 
 

การอบรมภาษาอังกฤษจากหน;วยงานต;างๆ ผ;าน
ทางระบบออนไลน� 

15.สอบวัดระดับความรู&เพ่ือเพ่ิมระดับข้ึนไป 
 

การทดสอบความรู& ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามองค�กรต;างๆ และเพ่ิมระดับ
การสอบให&สูงข้ึน 

16.ติดต;อกับเพ่ือนต;างชาติผ;านทาง e-mail , 
facebook และโปรแกรม line    

การใช&ภาษาอังกฤษในการติดต;อ สื่อสารเพ่ือน
ชาวต;างชาติ โดยผ;านทาง e-mail , facebook 
และโปรแกรม line 

17.สังเกตและจดจําภาษา อังกฤษต;างๆท่ีพบเห็น
ในชีวิต ประจําวัน   

การสังเกตและจดจําคําศัพท�การใช&ประโยคท่ีเป'น
ภาษาอังกฤษ จากสิ่งต;างๆท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน 

18.ฝPกแปลประโยคจากภาษาไทยเป'o
ภาษาอังกฤษ  และจากภาษาอังกฤษเป'น
ภาษาไทย   

การฝPกแปลประโยคท่ีใช&ในชีวิตประจําวันจาก
ภาษาไทยเป'นภาษาอังกฤษ และจาก
ภาษาอังกฤษเป'นภาษาไทย 

19.หากิจกรรมท่ีชอบแล&วฝPกฝนเป'นภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรู& คําศัพท� ในกิจกรรมท่ีสนใจ
เป'นภาษาอังกฤษ 

20.ท;องคําศัพท�เป'นประจําทุกวัน การจําจดศัพท�วันละ 5  – 10 คํา เป'นประจําทุกวัน  

21.ใช&โปรแกรมต;างๆในคอมพิวเตอร�เป'นภาษา 
อังกฤษ  

การใช&โปรแกรมต;างๆในคอมพิวเตอร�ท่ีใช&ใน
ชีวิตประจําวันเป'นภาษาอังกฤษ 

22.พาไปฝPกการใช&ภาษาอังกฤษในต;างประเทศ
เป'นกลุ;มย;อย  

ฝPกการใช&ภาษาอังกฤษในประเทศท่ีใช&
ภาษาอังกฤษเป'นกลุ;มๆละ 10 – 25 คน ใน

ระยะเวลา 1 – 3 เดือน  
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นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

ทําร4วมกับผู�อ่ืน สถาบันหรือหน4วยงานอ่ืน 
23.ศึกษาเพ่ิมเติมภายในประเทศและ
ต;างประเทศ   

การไปเรียนภาษาอังกฤษกับองค�กรหรือสถาบัน
ภาษาอังกฤษท้ังภายในประเทศและต;างประเทศ 

24.ไปอาศัยอยู;กับครอบครัวท่ีใช&ภาษาอังกฤษ    
( host family )     

การไปใช&ชีวิตในต;างประเทศและพักอาศัยอยู;กับ
ครอบครัวท่ีใช&ภาษาอังกฤษ ( host family ) ใน
ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปL 

25.เรียนกับครูต;างชาติท่ีพูดภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนหลังเลิกเรียน   

ฝPกสนทนาภาษาอังกฤษการครูต;างชาติใน
โรงเรียนเป'นกลุ;มๆ 15 – 25 คน หลังเลิกเรียน
เป'นประจํา 

26.เข&ารับการฝPกอบรม สัมมนาภาษาอังกฤษเป'น
กลุ;มย;อยอย;างต;อเนื่อง 

เข&ารับการฝPกอบรม สัมมนาภาษาอังกฤษเป'น
กลุ;มๆละ 20 – 25 คน ครั้งละ 3 ช.ม .จํานวน 7 
ครั้ง 

27.มีส;วนร;วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษกับ
องค�กรต;างๆ 

การร;วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษท่ีองค�กรหรือ
สถาบันต;างๆ จัดข้ึนเป'นประจํา 

28.เข&ารับฟAงการบรรยาย และ อภิปรายเป'น
ภาษาอังกฤษ    

การเข&าไปร;วมรับฟAง การบรรยาย และอภิปราย
ท่ีเป'นภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

29.ศึกษาต;อในโปรแกรมท่ีเป'นภาษาอังกฤษ  
(International program) 

การไปศึกษาต;อในระดับปริญญาท่ีสูงข้ึน
ภายในประเทศ ในโปรแกรมท่ีเรียนเป'น
ภาษาอังกฤษ  )International program) 

30.กําหนดให&ภาษาอังกฤษเป'นเกณฑ�เข&าสู;
ตําแหน;งผู&บริหารสถานศึกษา 

การนําภาษาอังกฤษเข&ามาทดสอบเป'นคะแนน
ส;วนหนึ่งในการสอบคัดเลือกเข&าสู;ตําแหน;ง
ผู&บริหาร 
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ตัวอย4างแบบสอบถาม 

มาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ ระบุหมายเลขนวัตกรรม 
ท่ีเลือก 5 อันดับแรก  

ข�อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

ด�านท่ี  1 . การพูด  การฟ:ง  และการส่ือสาร  (Speaking, listening and communication) 

ตัวบ;งชี้ท่ี 1. การปฏิบัติตามวัตถุประสงค�หลักของ
การสนทนาได&  (Follow the main points of 
discussions.) 

20 27 13 14 2  

 
 จากตัวอย4าง หมายความว;า มาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ 
 ตัวบ;งชี้ท่ี 1 ปฏิบัติตามวัตถุประสงค�หลักของการสนทนาได& (Follow the main points 
of discussions.) ผู&บริหารโรงเรียนเลือกใช&นวัตกรรมอันดับท่ี 1 คือ นวัตกรรมท่ี 20.ท;องคําศัพท�เป'น
ประจําทุกวัน, อันดับท่ี 2 คือ นวัตกรรมท่ี 27.ร;วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ, อันดับท่ี 3 คือ 
นวัตกรรมท่ี 13. พูดคุยกับชาวต;างชาติท่ีใช&ภาษาอังกฤษ, อันดับท่ี 4 คือ นวัตกรรมท่ี 14. อบรมผ;าน
ระบบออนไลน� และอันดับท่ี 5 คือ นวัตกรรมท่ี 2. พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู&กับผู&ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ทางภาษาอังกฤษ 
 
ตอนท่ี 2  ข�อมูลเก่ียวกับการใช�นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหาร
 โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 คําช้ีแจง  ให&ผู&ตอบแบบสอบถาม จัดลําดับนวัตกรรมท่ีคิดว;าเป'นนวัตกรรมการพัฒนา
ทักษะการใช&ภาษาอังกฤษสําหรับผู&บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดีท่ีสุด 5 อันดับแรก )จากจํานวน  30 

นวัตกรรม  (ท่ีเสนอให& ผู&ตอบแบบสอบถามเลือก ตามมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษใน 3 ด&าน คือ 
ด&านท่ี1.  การพูด การฟAง และการสื่อสาร  ด&านท่ี2.  การอ;าน  และ ด&านท่ี3. การเขียน     โดยใส;
หมายเลขนวัตกรรมท่ีเลือกในช;องลําดับท่ี  1 – 5  ของแต;ละตัวบ;งชี้ 
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มาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ ระบุหมายเลขนวัตกรรม 
ท่ีเลือก 5 อันดับแรก  

ข�อเสนอ 
แนะ 

1 2 3 4 5 

ด�านท่ี 1 . การพูด  การฟ:ง  และการส่ือสาร  (Speaking, listening and communication) 

ตัวบ;งชี้ท่ี 1. การปฏิบัติตามวัตถุประสงค�หลักของ            
การสนทนาได&  (Follow the main points of discussions) 

      

ตัวบ;งชี้ท่ี 2. การใช&เทคนิคต;างๆเพ่ือชี้แจงและยืนยันในสิ่งท่ี   
ได&ยินและได&ฟAง (Use techniques to clarify and confirm 
understanding.) 

      

ตัวบ;งชี้ท่ี 3. การแสดงความคิดเห็นส;วนตัวและตอบสนองต;อ
ความคิดเห็นของผู&อ่ืนได&อย;างเหมาะสม (Give own point of 
view and respond appropriately to others’ point of 
view.)  

      

ตัวบ;งชี้ท่ี 4. การใช&ภาษาได&อย;างเหมาะสมในการอภิปรายหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเป'นทางการ  (Use appropriate 
language in formal discussions /exchanges.)  

      

ตัวบ;งชี้ท่ี 5. การมีปฏิสัมพันธ�  ,ยอมรับ และตอบสนอง         
ต;อผู&อ่ืนได&  (Make relevant contributions, allowing for 

and responding to others’ input.)  

      

ด�านท่ี 2. การอ4าน  (Reading)       

ตัวบ;งชี้ท่ี 6. การเข&าใจประเด็นหลักของเนื้อเรื่อง 
(Understand the main points of texts.) 
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มาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ ระบุหมายเลขนวัตกรรม 
ท่ีเลือก 5 อันดับแรก  

ข�อเสนอ
แนะ 

1 2 3 4 5  

ตัวบ;งชี้ท่ี 7 . การเข&าใจข&อมูลข;าวสารท่ีเฉพาะเจาะจงโดยการ
อ;านรายละเอียด  (Obtain specific information through 
detailed reading.) 

      

ตัวบ;งชี้ท่ี 8 . การใช&ลักษณะของเนื้อเรื่องมาช;วยในการหาข&อมูล  
(Use organisational features to locate information.) 

      

ตัวบ;งชี้ท่ี 9 . การอ;านและเข&าใจข&อความในรูปแบบต;างๆ โดย
ใช&กลยุทธ� วิธีการท่ีเหมาะสม กับข&อความท่ีอ;าน  (Read and 
understand texts in different formats using 
strategies/techniques appropriate to the task.)  

      

ด�านท่ี 3 . การเขียน  (Writing)  
ตัวบ;งชี้ท่ี 10 . การวางแผน ร;างแบบ และจัดระเบียบ          
การเขียนได&  (Plan, draft and organise writing.)  

      

ตัวบ;งชี้ท่ี 11 . การจัดลําดับการเขียนอย;างมีเหตุผล และชัดเจน  
(Sequence writing logically and clearly.)  

      

ตัวบ;งชี้ท่ี 12 . การใช&ไวยากรณ�พ้ืนฐาน รวมท้ังรูปกริยาท่ี
เหมาะสม  และการใช&กริยาให&สอดคล&องกับประธานได&  (Use 
basic grammar including appropriate verb tense and 
subject–verb agreement.)  

      

ตัวบ;งชี้ท่ี 13 . การตรวจสอบความถูกต&องของงานเขียน รวมท้ัง
การสะกดคําได&  (Check work for accuracy, including 
spelling.)  

      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายช่ือกลุ�มตัวอย�างโรงเรียน จํานวน 100 โรง 
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รายช่ือกลุ�มตัวอย�างโรงเรียน จํานวน 100 โรง 

ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน เขตพ้ืนท่ี จังหวัด 

1 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 กรุงเทพมหานคร 

2 วัดบวรมงคล 1 กรุงเทพมหานคร 

3 พิทยาลงกรณ�พิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร 

4 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร 

5 วัดบวรนิเวศ 1 กรุงเทพมหานคร 

6 วัดราชโอรส 1 กรุงเทพมหานคร 

7 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 กรุงเทพมหานคร 

8 โยธินบูรณะ 1 กรุงเทพมหานคร 

9 สามเสนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร 

10 ศึกษานารีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร 

11 พุทธจักรวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร  

12 เจ0าพระยาวิทยาคม 2 กรุงเทพมหานคร 

13 จันทร�หุ1นบําเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร 

14 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ� 2 กรุงเทพมหานคร 

15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 2 กรุงเทพมหานคร 

16 บดินทรเดชา )สิงห� สิงหเสนี(  2 กรุงเทพมหานคร 

17 ดอนเมืองจาตุรจินดา 2 กรุงเทพมหานคร 

18 วชิรธรรมสาธิต 2 กรุงเทพมหานคร 

19 สิริรัตนาธร 2 กรุงเทพมหานคร 

20 มัธยมวัดหนองจอก 2 กรุงเทพมหานคร 

21 เตรียมอุดมศึกษาน0อมเกล0า ปทุมธานี 4 ปทุมธานี 

22 ปทุมธานี )นันทมุนีบํารุง(  4 ปทุมธานี 

23 ธรรมศาสตร�คลองหลวงวิทยาคม 4 ปทุมธานี 

24 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 4 ปทุมธานี 
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ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน เขตพ้ืนท่ี จังหวัด 

25 สายป:ญญารังสิต 4 ปทุมธานี 

26 บ0านท1ามะปรางวิทยา 4 สระบุรี 

27 พระพุทธบาท )พลานุกูลวิทยา(  4 สระบุรี 

28 เสาไห0 "วิมลวิทยานุกูล"  4 สระบุรี 

29 หนองแค 4 สระบุรี 

30 ภัทรพิทยาจารย� 7 นครนายก 

31 เขาเพ่ิมนารีผลวิทยา 7 นครนายก 

32 นครนายกวิทยาคม 7 นครนายก 

33 วังตะเคียนวิทยาคม 7 ปราจีนบุรี 

34 ศรีมโหสถ 7 ปราจีนบุรี 

35 สุวรรณวิทยา 7 ปราจีนบุรี 

36 ลาดตะเคียนราษฎร�บํารุง 7 ปราจีนบุรี 

37 กบินทร�วิทยา 7 ปราจีนบุรี 

38 วังสมบูรณ�วิทยาคม 7 สระแก0ว 

39 ทัพราชวิทยา 7 สระแก0ว 

40 อรัญประเทศ 7 สระแก0ว 

41 ลําทับประชานุเคราะห� 13 กระบ่ี 

42 คลองพนสฤษด์ิพิทยา 13 กระบ่ี 

43 อ1าวลึกประชาสรรค� 13 กระบ่ี 

44 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 13 ตรัง 

45 ปะเหลียนผดุงศิษย� 13 ตรัง 

46 ย1านตาขาวรัฐชนูปถัมภ� 13 ตรัง 

47 รัษฎานุประดิษฐ�อนุสรณ� 13 ตรัง 

48 วิเชียรมาตุ 13 ตรัง 

49 ย1านตาขาวรัฐชนูปถัมภ� 13 ตรัง 
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ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน เขตพ้ืนท่ี จังหวัด 

50 ระโนด 16 สงขลา 

51 ธรรมโฆสิต 16 สงขลา 

52 หาดใหญ1พิทยาคม 16 สงขลา 

53 เทพา 16 สงขลา 

54 กอบกุลวิทยาคม 16 สงขลา 

55 จะนะชนูปถัมภ� 16 สงขลา 

56 สะเดา )ขรรค�ชัยกัมพลานนท�อนุสรณ�(  16 สงขลา 

57 หาดใหญ1วิทยาลัย 16 สงขลา 

58 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 16 สตูล 

59 ท1าแพผดุงวิทย� 16 สตูล 

60 พิมานพิทยาสรรค� 16 สตูล 

61 ศรีสองรักษ�วิทยา 19 เลย 

62 เชียงกลมวิทยา 19 เลย 

63 ภูหลวงวิทยา 19 เลย 

64 นาด0วงวิทยา 19 เลย 

65 เลยพิทยาคม 19 เลย 

66 กุดดู1พิทยาคม 19 หนองบัวลําภู 

67 ฝ:Jงแดงวิทยาสรรค� 19 หนองบัวลําภู 

68 คําแสนวิทยาสรรค� 19 หนองบัวลําภู 

69 ปKาต้ิววิทยา 28 ยโสธร 

70 ยโสธรพิทยาสรรค� 28 ยโสธร 

71 ค0อวังวิทยาคม 28 ยโสธร 

72 เลิงนกทา 28 ยโสธร 

73 ไกรภักดีวิทยาคม 28 ศรีสะเกษ 

74 นํ้าเกล้ียงวิทยา 28 ศรีสะเกษ 

75 นครศรีลําดวนวิทยา 28 ศรีสะเกษ 
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ลําดับที่ ชื่อโรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด 

76 ส0มปKอยพิทยาคม 28 ศรีสะเกษ 

77 ทุ1งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 28 ศรีสะเกษ 

78 กระแชงวิทยา 28 ศรีสะเกษ 

79 กันทรลักษ�วิทยา 28 ศรีสะเกษ 

80 กันทรารมณ� 28 ศรีสะเกษ 

81 บ0านตาก )ประชาวิทยาคาร(  38 ตาก 

82 พบพระวิทยาคม 38 ตาก 

83 สามเงาวิทยาคม 38 ตาก 

84 ตากพิทยาคม 38 ตาก 

85 ศรีนคร 38 สุโขทัย 

86 บ0านไร1พิทยาคม 38 สุโขทัย 

87 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 38 สุโขทัย 

88 บ0านแก1งวิทยา 38 สุโขทัย 

89 ทุ1งเสล่ียมชนูปถัมภ� 38 สุโขทัย 

90 พระบางวิทยา 42 นครสวรรค� 

91 พยุหะพิทยาคม 42 นครสวรรค� 

92 ตะคร0อพิทยา 42 นครสวรรค� 

93 ทหารอากาศอนุสรณ� 42 นครสวรรค� 

94 หนองกรดพิทยาคม 42 นครสวรรค� 

95 ชุมแสงชนูทิศ 42 นครสวรรค� 

96 ตาคลีประชาสรรค� 42 นครสวรรค� 

97 ห0วยคตพิทยาคม 42 อุทัยธานี 

98 ลานสักวิทยา 42 อุทัยธานี 

99 ทัพทันอนุสรณ� 42 อุทัยธานี 

100 หนองฉางวิทยา 42 อุทัยธานี 
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ประวัติผู
วิจัย 

 

ช่ือ นายสิทธิชัย   สุนทรเอกจิต 
เกิดวันท่ี 29   พฤษภาคม   พ.ศ.  2522 

สถานท่ีเกิด เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร 
ท่ีอยู�ป�จจุบัน  75  ซอยบางแวก 79   แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ    

  กรุงเทพมหานคร 
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนวัดจันทร*ประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ  

 กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา  

 ชั้นประถมศึกษาป1ท่ี 6    โรงเรียนตรีมิตรวิทยา    
 ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 3    โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ*    

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช6างยนต*  โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม    
 ปริญญาตรี    ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ราชภัฏธนบุร ี

 ปริญญาโท    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ:านสมเด็จเจ:าพระยา   
 ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา    

   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. 2545 - 2551 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2551  โรงเรียนวัดทองศาลางาม  เขตภาษีเจริญ  

   กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2551 - 2555 โรงเรียนวัดราชโอรส  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2555 – ปAจจุบัน โรงเรียนวัดจันทร*ประดิษฐารามวิทยาคม   เขตภาษีเจริญ    
   กรุงเทพมหานคร 


