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บทคดัย่อภาษาไทย 

57252909 : การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
ค าส าคญั : การบริหารการพฒันา/ การใชภ้าษาองักฤษ 

นางสาว นนัทรัตน์ เก้ือหนุน: การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย ์ดร. ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ ์

  
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใช้

ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา  2) ผลการยืนยนัองค์ประกอบของการบริหารการ
พฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา  กลุ่มตวัอย่าง คือ โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 100 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  หัวหน้าวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาและครูท่ีไม่ได้สอนรายวิชา
ภาษาองักฤษ โรงเรียนประถมศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง
และแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. องคป์ระกอบบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษามี
องคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1.การวางแผนกลยทุธ์ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 1) 
การก าหนดเป้าหมายการพฒันา 2) การด าเนินการพฒันา 3) การประเมินผลการพฒันา 2. การ
เสริมสร้างแรงจูงใจ 3. การประสานงาน 4. การส่งเสริมสนบัสนุนและ 5. การนิเทศ 

2. ผลการยืนยนัองค์ประกอบของการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษาเป็นองคป์ระกอบ ซ่ึงมีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์และมีความ
ถูกตอ้ง 
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บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

57252909 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : Development Administration/Using English for Teachers 

MISS NANTARAT KUANUN : DEVELOPMENT ADMINISTRATION IN 
USING  ENGLISH  OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS   THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR DR. CHOOMSAK INTARAK 

The purposes of this research were to :1) identify factors of development 
administration in using English of primary school teachers, 2) confirmation factors of development 
administration in using English of primary school teachers. The sample of this study included 100 
schools under the Office of the Basic Education Commission. The respondents were school 
director, teacher in academic department and teacher who does not teach English representatives 
working under the Office of the Basic Education Commission,. Instruments used were semi-
structured interview form and questionnaire. The statistics for analyzing the data were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and content analysis. 

The findings were as follows : 

1. There were 5 factors development administration in using English of primary 
school teachers which were named as follows 1. Strategic planning consists of 3 sub-components: 
1) Targeting of development 2) Implementing of development 3) Evaluation of development 2. 
Strengthening of motivation 3. Coordinating 4. Supporting 5. Supervision 

2) The results of confirmation of factors of development administration in using 
English of primary school teachers were appropriate, possible , useful and accurate. 
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ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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บทที่ 1 
 บทน า 

 
การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลท่ีย ัง่ยนืนั้นจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเสริมสร้างทุน

ของประเทศท่ีมีอยู่ให้เขม้แข็งและมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาประเทศ 

โดยเฉพาะการพฒันาคนหรือทุนมนุษยใ์ห้เข็มแข็งพร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุค

ศตวรรษท่ี 21 และการเสริมสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคน ทั้ งในเชิง

สถาบนั ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เขม้แข็ง สามารถเป็นภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ              

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต1 ซ่ึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) ไดก้ าหนด

ทิศทางและเป้าหมายความร่วมมือ 3 ดา้น เพื่อสร้างความมัน่คงทางการเมืองความเจริญกา้วหน้า

ทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม บนพื้นฐานของความเสมอภาคและ

ผลประโยชน์ร่วมกนัของประเทศสมาชิก2  ทั้งน้ีภาษาองักฤษถือว่าเป็นภาษาท างานหรือเป็นภาษา

ราชการของอาเซียนสมาชิกอาเซียนจึงพยายามยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มี               

ความเขม้ขน้ข้ึนมุ่งเนน้การเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative Approach) 

เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพสังคมอย่าง

แทจ้ริง3 นอกจากน้ี การศึกษายงัเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาประเทศและไดรั้บการคาดหวงัใหท้ า

หน้าท่ีต่างๆ ท่ีเป็นเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยในการเพิ่ม             

ความเท่าเทียมในสังคมและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างอาชีพซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนการเจริญเติบโต

                                                            
1 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ

ที่สิบเอด็ พ.ศ.2555-2559 (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, 2554), 1.  
2 กรมอาเซียน 3 กระทรวงการต่างประเทศ, แผนแม่บทว่าด้วยการเช่ือมโยงระหว่างกนัใน

อาเซียน (กรุงเทพมหานคร: คาริสม่า มีเดีย, 2554), 3.  
3กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2554), 1.  
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ทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ4 แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบนั มีการจดัการเรียนรู้            

เพื่อรองรับอาเซียนและการศึกษาระดบัสากล อีกทั้งสถานการณ์ของโลกท่ีมีความแตกต่างกนัไป

จากยคุท่ีผา่นมาระบบการศึกษาตอ้งมีการพฒันาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาวะความเป็นจริง โดยคนทุก

คนตอ้งเรียนรู้ตั้ งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลยัและตลอดชีวิต ดังนั้นส่ิงจ าเป็นท่ีเด็กและ

เยาวชนตอ้งเรียนรู้ คือ องค์ความรู้หลกัท่ีมีความส าคญัในการจดัการเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี  21 

ประกอบไปดว้ย ภาษาองักฤษในฐานะภาษาแม่5 สอดคลอ้งกบัการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาหรือ

ความต้องการด้านการจัดการเรียนรู้ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษแล้วน าขอ้สรุปท่ีได้ไปพฒันา

นวตักรรมส าหรับพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมและชุดการสอน 

(Instructional Package) เป็นแนวทางท่ีช่วยแกปั้ญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ไดดี้ในทุกวิชา

และทุกทกัษะเป็นนวตักรรมไดรั้บการพฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบมีการวางแผนการสอนท่ีสอดคลอ้ง

กบัจุดมุ่งหมายของเน้ือหาวิชานั้นๆ จึงท าใหเ้กิดประโยชน์และคุณค่าในการเรียนการสอนอยา่งมาก6 

นอกจากน้ี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) กล่าวไวว้่า                 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยให้มีความเป็นสากล ทั้ งด้านความสามารถทางภาษา                        

การเสริมสร้างศักยภาพและมีทัศนคติ ท่ี เ ปิดกว้างและมองไปในอนาคต สอดคล้องกับ                            

เป้าหมายความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก โดยประเทศไทยมีบทบาทน าใน

                                                            
4ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

, แนวทางการจัดทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ทีเ่น้นสมรรถนะทางสาขาวชิาชีพ (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั 2548), 1.  

5วิจารณ์ พาณิช, วถีิสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที ่21 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี- 
สฤษด์ิวงศ,์ 2555), 1.  

6ผะอบ พวงนอ้ย, "การพฒันาคุณภาพก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
วศิวกรรมศาสตร์ด้วยระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ืองภาษาองักฤษเทคนิคเพ่ือการส่ือสาร
ในงานอาชีพ, (ออนไลน์) เขา้ถึงเม่ือ 28 ธนัวาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก "  
http://elibrary.trf.or.th/project.  
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เวทีนานาชาติตามท่ีก าหนดภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี7 ซ่ึงโดยปัจจุบนัในโลกยุคไร้พรมแดน

ภาษาองักฤษย่อมเป็นส่ิงส าคญัมากในการส่ือสารของสังคมในระดบันานาชาติ เพราะจะสามารถ

ส่ือสารไดก้วา้งขวาง ภาษาองักฤษจึงถูกจดัเป็นภาษากลางท่ีไดรั้บความนิยมมีผูใ้ชอ้ย่างแพร่หลาย

มากเป็นอนัดบัหน่ึง รวมถึงในสังคมไทยในปัจจุบนัก็ไดเ้กิดความนิยมท่ีจะเรียนภาษาท่ีสอง ท่ีสาม 

ท่ีส่ีเช่นกนั แต่มกัจะเกิดปัญหาในเร่ืองของโอกาสท่ีจะสามารถเขา้ไปท าการศึกษาเล่าเรียนไดอ้ยา่ง

ทั่วถึงได้ ซ่ึงภายหลังรัฐบาลต่างๆ ได้ตั้ งเป้าหมายไว้ว่า เด็กไทยยุคใหม่จะต้องสามารถใช้

ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองในการแข่งขนัและเจรจาต่อรองในเวทีระดบันานาชาติ และประกาศ

นโยบายท่ีจะพฒันาความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษของคนไทย เพื่อประโยชน์ในการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ8 และการพฒันาทกัษะชีวิตจะตอ้งมีการวางแผนระยะยาวและ

จะตอ้งด าเนินการอยา่งมีกศุโลบาย กล่าวคือ กลยทุธ์ หมายถึง กศุโลบายในการท างาน ก าหนดล าดบั

ขั้นตอนของการกระท าให้มีความยืดหยุน่ตามสถานการณ์ ตระหนกั ถึงปัจจยัแทรกซอ้น มุ่งให้ส่ิงท่ี

จะท าประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละสามารถเอาชนะคู่แข่งขนัได้9 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ในการพฒันาประเทศ สังคมตอ้งการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ความสามารถ เพื่อแสวงหา

ความรู้และเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งกระบวนการศึกษาโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองช่วย
เสริมความสามารถ นอกจากน้ีภาษาองักฤษยงัมีบทบาทส าคญัทางดา้นการติดต่อส่ือสารระหว่าง      
ชนชาติต่างๆ โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการส่ือสารจนกลายเป็นภาษาสากล
นานาชาติ (English as an international language) ภาษาองักฤษจึงจัดได้ว่าเป็นส่ือส าคญัน าไปสู่
ความกา้วหน้าทางวิชาการและเป็นพื้นฐานส าคญัทางการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนไป ประกอบกบั     
การเตรียมตวัท่ีจะก้าวไปเป็นพลเมืองของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN)                     

                                                            
7 ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) (กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559), 195. 

8กระทรวงศึกษาธิการ, "จัดหลกัสูตร English Program เพ่ือครูเอกชน, (ออนไลน์), เขา้ถึง
เม่ือ 10 กุมภาพนัธ์ 2561,เขา้ถึงไดจ้าก,"  http://www.moe. 
go.th/webpr/news_day/m042548/edu5.html.  

9เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์, กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์. (นครราชสีมา: ม.ป.พ. , 2556), อดัส าเนา.  
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ในปี 2558 ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งเร่งรัดและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความพร้อมใน              
การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ในสังคมโลกปัจจุบนัคงไม่สามารถปฏิเสธไดว้่าภาษาองักฤษ
เป็นภาษาสากลของโลกท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายและเขา้มามีบทบาทส าคญัในวิถีชีวิตของผูค้น
จ านวนไม่น้อย จากอิทธิพลของความก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารส่งผลให้
ภาษาอังกฤษยิ่งมีความส าคัญมากยิ่ง ข้ึน เพราะภาษาอังกฤษถือว่า เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใน                              
การติดต่อส่ือสาร โดยสถานศึกษาสามารถจดัสอนไดต้ามความเหมาะสมและให้อยู่ในดุลพินิจ                
ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในบ้านเมืองของเรานั้น แมรั้ฐบาลจะบังคบัให้ทุกคนเรียนภาษาองักฤษอยู่ใน
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ก็ยงัมีคนไทยจ านวนมากท่ีไม่สามารถพูดภาษาองักฤษหรือไม่
สามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษได ้แมว้่าเวลาในการเรียนภาษาองักฤษส่วนใหญ่ไม่ต ่ากว่า 10 ปี
หรือแมแ้ต่ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีไปจนถึงระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอกท่ีมีจ านวน
ไม่น้อยท่ีไม่สามารถส่ือสารกับชาวต่างชาติได้ ทั้ งๆ ท่ีมีหลากหลายวิธีท่ีเสนอแนะแนวทางใน                
การแกปั้ญหาภาษาองักฤษของเด็กไทย เช่น การสอนให้นกัเรียนรู้ค าศพัทจ์  านวนมากเพราะปัญหา
นกัเรียนรู้ค าศพัทน์อ้ยนั้น ก็ถือว่าเป็นสาเหตุส าคญัโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ
และยงัก่อให้เกิดปัญหาต่อเน่ืองอีกหลายอย่างตามมาในการสอนภาษาองักฤษในแต่ละชั่วโมง 
จ าเป็นตอ้งใหน้กัเรียนไดฝึ้กครบทุกทกัษะทั้งการฟัง พดู อ่านและเขียน เม่ือประเทศไทยเป็นอีกหน่ึง
สมาชิกท่ีมีการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาองักฤษก็ยงัคงยิ่งทวีความส าคญัและความจ าเป็นมาก
ข้ึน คงถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งมีการวางแผนและเตรียมพร้อมพฒันาเด็ก เยาวชนและคนไทยให้มี
คุณภาพ ครูผูส้อนซ่ึงเป็นบุคลากรส าคัญใน การถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม ต้องมี                      
การปรับเปล่ียนการเรียนการสอน ศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหม่ๆ เพื่อ
สร้างบรรยากาศและจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัพร้อม
สนบัสนุนกระบวนการจดัการเรียนการสอนในการเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีทศันคติ ท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของภาษาประจ าชาติและภาษาต่างประเทศ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัใน การแสวงหาความรู้ในสงัคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไป10 

กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนด “ยุทธศาสตร์ 2555 เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน” มุ่งปฏิรูป
ระบบความรู้ของสงัคมไทยเพื่อยกระดบัองคค์วามรู้ใหไ้ดม้าตรฐานสากลพร้อมทั้งการน าประชาชน
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ตั้ งแต่ปี 2558 โดยมาตรการส าคัญประการหน่ึง  ได้แก่ การรณรงค์                   
การเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลกั เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและ

                                                            
10เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ, "ทักษะภาษาองักฤษ: ความจ าเป็นพืน้ฐานในวชิาชีพครู, 

(ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 7 ตุลาคม 2559. เขา้ถึงไดจ้าก,"  http://www.kriengsak.com/node/544. 
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ประชาคมโลกและเพื่อให้คนไทยสามารถส่ือสารและเปิดโลกทศัน์การเรียนรู้อย่างกวา้งขวาง                
ไร้พรหมแดน ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีใช้ในการท างานของอาเซียน  ตามท่ีระบุไวใ้นกฎบัตร
อาเซียนขอ้ท่ี 34 ว่า ภาษาท่ีใชใ้นการท างานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ (The working language 
of ASEAN shall be English) และไดก้ าหนดนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษา ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทัว่ไปใหส้ามารถใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปล่ียนแปลงของโลกควบคู่ไปกบั
ภาษาถ่ินและภาษาประจ าชาติของตน โดยสร้างความคุน้เคยในการใช้ภาษาองักฤษ ก่อให้เกิด             
การเปิดโลกทศัน์การเรียนรู้อย่างกวา้งขวางไร้พรหมแดน สามารถสร้างศกัยภาพและความพร้อม
ของประชาชนในการกา้วสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนท่ีมีความรอบรู้และการแข่งขนัในเวทีโลกได้
อย่างมัน่ใจ11 การพฒันาครูยุคใหม่เป็นกรอบแนวทางท่ีส าคญัประการหน่ึงในขอ้เสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 - 2561) โดยมุ่งให้ครูเป็นผูเ้อ้ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถพฒันาตนเองและแสวงหา
ความรู้อยา่งต่อเน่ือง รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่ สืบเน่ืองจากประเทศไทยเขา้
สู่ประชาคมอาเซียนตั้ งแต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการเตรียม                       
ความพร้อมใหน้กัเรียนนกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหารและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งมาอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์เพื่อขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและ
การด าเนินการภายหลงั ปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุ่งเนน้เสริมสร้างความเขา้ใจ ใฝ่รู้ภาษา 
มุ่งพฒันาสมัพนัธ์ รู้เท่าทนัเทคโนโลย ีสานสามคัคีอาเซียน ภายใตว้ิสัยทศัน์คนไทยมีศกัยภาพพร้อม
อยูใ่นประชาคมอาเซียนอยา่งมีคุณภาพ" โดยมียทุธศาสตร์ 6 ดา้น คือ 1) เสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน 2) ยกระดบัคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา 3) ผลิตก าลงัคนให้มีทกัษะ
สอดรับกบัตลาดแรงงานอาเซียน 4) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5) พฒันา
กลไกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรองรับการเคล่ือนยา้ย/แลกเปล่ียน 6) เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกนัในภูมิภาค 
และในปี 2559 - 2562 กระทรวงศึกษาธิการมีการวางแผนงานท่ีจะพฒันาระบบบริหารจดัการให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานระดบันานาชาติอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีจดัอบรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารแก่
ผูเ้รียน ครูและบุคลากร พร้อมทั้งขบัเคล่ือนงานท่ีช่วยสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมก าลงัคนเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน มีการวางเป้าหมายท่ีจะพฒันาทกัษะภาษาองักฤษครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                                            
11นิรมล  โพธะ, อารี  แกว้สถิตยว์งศ,์ and คณะศึกษานิเทศน,์ "โครงการพฒันาทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน, (ออนไลน)์, เขา้ถึงเม่ือ 10 ตุลาคม 2559. 
เขา้ถึงจาก,"  http://202.143.169.210/samutprakan2/files/report%2006.pdf.  
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ยกระดบัให้ครู/อาจารยส์ามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้12 โดยอาศยัการบริหารการพฒันา ซ่ึงถือได้
ว่ า เ ป็นพัฒนาการ ท่ีส าคัญด้านการบริหารจัดการคนให้ มีทัศนคติ ท่ี ดี ต่องาน กิจกรรม                                    
สร้างความสามคัคีระหว่างกลุ่ม มุ่งการบูรณาการเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลการปฏิบติังาน13 และจาก
การท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน ซ่ึงท าใหภ้าษาองักฤษเขา้มามีบทบาท
ส าคญัเป็นอยา่งมากในการติดต่อส่ือสารกบัประชากรในประชาคม อาเซียน ดงันั้นการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครูจึงเป็นขอ้หน่ึงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาในการใชภ้าษาองักฤษต่อไป 

ปัญหาของการวิจัย 
การส่ือสารมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยม์าก โดยเฉพาะในปัจจุบนัเป็น

ยคุของขอ้มูลข่าวสารหรือเรียกว่ายคุโลกาภิวฒัน์ การส่ือสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม       
การส่ือสารท าให้คนมีความรู้และโลกทศัน์ท่ีกวา้งขวา้งข้ึน ภาษาจึงมีความส าคญัยิ่งต่อการส่ือสาร 
โดยเฉพาะภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาของมนุษยเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในการส่ือสารเพื่อ
สร้างความเขา้ใจ สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยใ์นสังคม ภาษาองักฤษถือไดว้่าเป็นภาษาส าคญั
ของโลก ซ่ึงในปัจจุบนัคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลาท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารระหวา่งกนัเป็นหลกัไม่ว่า
แต่ละคนจะใชภ้าษาอะไรเป็นภาษาประจ าชาติ เม่ือตอ้งติดต่อกบับุคลอ่ืนท่ีต่างภาษาต่างวฒันธรรม
กนั ทุกคนจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองรองจากภาษาประจ าชาติ ซ่ึงประเทศไทยเป็น
หน่ึงในผูน้ าการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศกัยภาพในการเป็นแกนน าในการสร้างประชาคมอาเซียน
ให้เขม้แข็ง ภายใตยุ้ทธศาสตร์วิสัยทศัน์เดียว เอกลกัษณ์เดียวและประชาคมเดียว เพื่อความเจริญ
มัน่คงของประชากร ทรัพยากรและเศรษฐกิจ ภายใตก้ารก่อตั้งน้ีจะตอ้งยดึหลกัส าคญั คือ ประชาคม
การเมืองและความมัน่คงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวฒันธรรม
ของอาเซียน โดยมีบทบาทส าคญัท่ีจะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอ่ืนๆ มีความเขม้แข็งไปด้วย 
เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพฒันาในทุกๆ ดา้นและภาษาท่ีใชใ้นการท างานของอาเซียน 
คือ ภาษาองักฤษตามกฎบตัรอาเซียนขอ้ 34 บญัญติัไวว้่า “The working language of SEAN shall be 
English ซ่ึงความหมายของบทบญัญติัท่ีให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาของอาเซียน เพื่อให้ทุกส่วนมี              
การท างานร่วมกนัทั้งขา้ราชการทุกระดบั ทุกหน่วยงานไม่ว่าต าแหน่งราชการนั้นๆ จะเก่ียวขอ้งกบั

                                                            
12ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษทัพริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2553), 5. 
13พระชชัวาล  ชุตินฺธโร, "ทางเลือกใหม่ Hr “การจดัการและพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์นว

พทุธเชิงกลยทุธ์”," วารสารวิทยาลยันครราชสีมา 7, 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม, 2557): 99-100.  
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งานอาเซียนโดยตรงหรือไม่ก็ตามจะตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารและใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็น
อยา่งดี อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้14 

จากการจดัอนัดบัทกัษะความสามารถดา้นภาษาองักฤษ  (English Proficiency Index) 
โดยบริษทั Education First ซ่ึงเป็นผูน้ าดา้นการเรียนต่อต่างประเทศและการแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
ทั่วโลก ในปี 2013 ได้ท าการทดสอบผูใ้หญ่ 750,000 คน ทางระบบออนไลน์  จาก 60 ประเทศ                
ทัว่โลกท่ีไม่ไดใ้ช้ภาษาองักฤษเป็นหลกั ผลปรากฏว่า ประเทศท่ีคนมีทกัษะภาษาองักฤษดีท่ีสุด                         
5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สวีเดน นอร์เวย ์เนเธอร์แลนด ์เอสโทเนียและเดนมาร์ก ตามล าดบั ส่วนประเทศ
ไทยไดอ้นัดบัท่ี 55 จาก 60 ประเทศ อยู่กลุ่มทกัษะความสามารถดา้นภาษาองักฤษต ่ามาก ประเทศ
ไทยมีอันดับเหนือกว่า 5 ประเทศท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษต ่ากว่าของโลกท่ีอันดับ 56-60 ได้แก่ 
ปานามา คาซัคสถาน อลัจีเรีย ซาอุดิอาระเบียและอิรัก เม่ือท าการเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชีย 13 
ประเทศท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั พบว่า มาเลเซียและสิงคโปร์มีทกัษะความสามารถดา้น
ภาษาองักฤษอยู่ในระดบัสูง เกาหลี อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่นและเวียดนาม ทกัษะความสามารถอยู่ระดบั
ปานกลาง จีนอยู่ในระดับต ่า ส่วนไทยและคาซัคสถานอยู่กลุ่มระดับทกัษะต ่ามาก โดยไทยได้
คะแนนเฉล่ีย 44.44 ไดอ้นัดบั 55 จาก 60 ประเทศ หากเปรียบเทียบกบัปี 2012 ประเทศไทยอยูอ่นัดบั
ท่ี 53 จากทั้ งหมด 54 ประเทศทั่วโลก เหนือกว่าเพียงลิเบียเท่านั้ น หากพิจารณาเปรียบเทียบ                        
ปี 2013 กบัปี 2012 ในภูมิภาคเอเชีย พบว่า หลายประเทศมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนและอนัดบัดีข้ึน เช่น 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนามและจีน โดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามไดป้รับให้มีระดบัทกัษะ
ภาษาองักฤษอยู่ในระดบัปานกลางในปี 2013 (ปี 2012 อยู่ระดบัต ่า) ส่วนประเทศท่ีคะแนนเฉล่ีย
สูงข้ึน แต่อนัดบัเท่าเดิมหรือไม่ดีข้ึน ไดแ้ก่ สิงคโปร์ ซ่ึงไดอ้นัดบั 12 เท่าเดิม แต่ทว่าถูกมาเลเซีย 
แซงข้ึนไป ส าหรับประเทศไทย คะแนนเฉล่ียสูงข้ึนเลก็นอ้ย 0.08 คะแนน แต่อนัดบัแยล่ง 2 อนัดบั              
การท่ีไทยอนัดบัแยล่งนั้นอาจเน่ืองมาจากบางประเทศท่ีเขา้ร่วมใหม่ในปีน้ี 6 ประเทศมีคะแนนเฉล่ีย
สูงกว่าไทยก็ได ้นอกจากน้ีจากการเก็บขอ้มูลคะแนนทกัษะภาษาองักฤษจากการสอบ TOEFL IBT 
ในกลุ่มประเทศ อาเซียน พบว่าประเทศท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงมาก คือ สิงคโปร์ ได ้คะแนน 98/120 
ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย 89/120 เท่ากนั ส่วนไทยได ้76/120 โดยยงัเป็นรองอินโดนีเซีย พม่าและ
เวียดนาม ส่วนการสอบ TOEFL PBT ไทยได้คะแนนเฉล่ีย  485 คะแนน เป็นรองจีน พม่าและ
เวียดนามเช่นกัน นอกจากน้ี IMD World Competitive Yearbook 2013 ได้รายงานการจัดอันดับ

                                                            
14ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, รายงานผลการด าเนินการประชุมสัมมนาพฒันา

ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารของครูอาชีวศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (เชียงใหม่: ศูนยส่์งเสริม
และพฒันาอาชีวศึกษาภาคเหนือ, 2557), 18.  



 8 
 

ทกัษะความสามารถดา้นภาษาองักฤษจากคะแนน  TOEFL พบว่า ในกลุ่มชาติอาเซียน สิงคโปร์              
มีระดบัทกัษะความสามารถดา้นภาษาองักฤษสูงสุด ตามดว้ยมาเลเซีย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 
โดยประเทศไทยอยู่อนัดบัร้ังทา้ยท่ี 56 จาก 60 ประเทศท่ีเขา้ร่วมในการจดัอนัดบัคร้ังน้ี โดยไทยมี
อนัดบัเหนือกว่าเพียงกาตา้ร์ ญ่ีปุ่น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขอ้มูลเชิงประจกัษเ์หล่าน้ีแสดงให้
เห็นว่าคนไทยยงัมีปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน่ืองด้วย
ความกา้วหนา้ของการส่ือสารและการติดต่อประสานงานร่วมกนัมากข้ึน ท าใหท้กัษะการใชภ้าษามี
ส่วนส าคัญมากข้ึนด้วยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  เพราะฉะนั้ นหากเป็นผู ้ท่ีสามารถส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศไดจ้ะถือวา่ไดเ้ปรียบอยา่งมาก เพราะปัจจุบนัมีผูล้งทุน บริษทัจากต่างประเทศหรือ
การติดต่อคา้ขายกับต่างประเทศมากข้ึน องค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีมีพนักงานท่ีมีทกัษะและ
ความสามารถดา้นภาษาจึงเป็นส่ิงจ าเป็น15 และผลการประเมินความสามารถดา้นภาษาองักฤษของ
ครูตามกรอบ  (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ประจ า ปี
งบประมาณ 2558 พบว่า ครูผูส้อนภาษาอังกฤษในปีงบประมาณ 2558 ท่ีเข้ารับการประเมิน
ความสามารถทางภาษาองักฤษมีจ านวนทั้งส้ิน 43,851 คน จ าแนกเป็น ครูระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 
12,173 คน ครูระดบัประถมศึกษา จ านวน 31,678 คน ครูผูส้อนภาษาองักฤษมีผลการประเมินอยูใ่น
ระดบั A2 มากท่ีสุด จ านวน 21,269 คน คิดเป็นร้อยละ 50.11 รองลงมา ไดแ้ก่ ระดบั A1 จ านวน 
12,374 คน คิดเป็นร้อยละ 29.15 ระดับ B1 จ านวน 5,733 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 ระดับ A0                    
(ต ่ากว่า A1) จ านวน 2,101 คน คิดเป็นร้อยละ 4.95 ระดบั B2 จ านวน 879 คน คิดเป็นร้อยละ 2.07 
ระดบั C1 จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามล าดบั โดยครูผูส้อนภาษาองักฤษมีผลการประเมิน
ระดบั C2 นอ้ยท่ีสุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 โดยมีครูผูส้อนภาษาองักฤษท่ีไม่มีผลสอบ
เน่ืองจาก ความผิดพลาดในระหว่างการท าขอ้สอบของครู จ านวน 1,403 คน13 จากผลการประเมิน
ความสามารถดา้น ภาษาองักฤษของครูตามกรอบ (Common European Framework of Reference 
for Languages :CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2558 แสดงให้เห็นว่า ครูผูส้อนภาษาอังกฤษของ
ประเทศไทยมีความรู้ ความสามารถตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีเป็นสากล 
อยู่ในระดับ A2 มากท่ีสุด คือ ครูมีความสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวัน                         
ในระดบักลาง อีกทั้งยงัมีครูผูส้อนภาษาองักฤษอีกจ านวน 2,101 คน ท่ีมีความรู้ความสามารถตาม
กรอบมาตรฐาน ความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีเป็นสากลอยูใ่นระดบั A0 ซ่ึงต ่ากว่ามาตรฐานใน

                                                            
15ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, "วิเคราะห์สถิติ ตวัช้ีวดัและการจดัอนัดบัทางการ

ศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขนั.," วารสารมองสถติิและตัวช้ีวดัทางการศึกษา 1, 7 (มกราคม 
2557): 1-3.  
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ระดบั A1 ถึงร้อยละ 4.95 ดว้ยเหตุน้ีจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีตอ้งเร่งพฒันาความรู้ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของครู ไม่เพียงแต่เฉพาะครูผู ้สอนภาษาอังกฤษเท่านั้ น16 ซ่ึงครูเป็นปัจจัยท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงของความส าเร็จในการพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของ
ผูเ้รียน เน่ืองภาษาองักฤษเป็นทกัษะท่ีตอ้งอาศยัการเรียนรู้ตามธรรมชาติของภาษาการปฏิสัมพนัธ์  
การเลียนแบบและการมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ ครูท่ีมีความสามารถและ                 
ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาองักฤษ จะเป็นตน้แบบท่ีดีของผูเ้รียนในการเรียนรู้และฝึกฝน ครูท่ี
มีความรู้ความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนและการใชส่ื้อจะช่วยกระตุน้ สร้างแรงจูงใจและ
พฒันาความสามารถในการเรียนรู้และการใช้ภาษาของผูเ้รียน การพฒันาครูให้มีความสามารถ          
ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามกรอบอ้างอิง  CEFR และมีความรู้ความสามารถ                      
ดา้นการสอนภาษาองักฤษแบบส่ือสาร (CLT) จึงเป็นความส าคญัจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีทุกหน่วยงานและ                
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรเร่งด าเนินการ17 

ทั้งน้ีครูทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนและพฒันาเศรษฐกิจของไทยไม่เพียงแต่
เฉพาะครูผูส้อนภาษาองักฤษเท่านั้น แต่นั้นหมายถึงครูในสาขาวิชาอ่ืนๆ ก็ตอ้งมีส่วนร่วมด้วย
เช่นเดียวกนั โดยไดรั้บแรงผลกัดนัมาจากผูบ้ริหารว่าจะมีการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมครูเหล่านั้น
เช่นไรและเพื่อให้สนองกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
นโยบายพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงันั้นจึงเป็นความส าคญัและจ าเป็นใน   
การพฒันาครูให้มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ โดยเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ผูว้ิจยัท่ีอยู่ในฐานะผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมศึกษา ไดเ้ล็งเห็นถึงท่ีมาและความส าคญั
ของปัญหาดงักล่าว จึงสนใจและตอ้งการศึกษาการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษาว่าควรมีองค์ประกอบใดบ้างและมีแนวปฏิบัติในการบริหารอย่างไร                    
โดยอาศยัหลกัการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยั 

 

                                                            
16วชัรา เล่าเรียนดี, นิเทศการสอน, พิมพค์ร้ังท่ี 8 (นครปฐม: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 

2554), 278. 
17 สถาบนัภาษาองักฤษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการจัดการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษแนวใหม่ ตามกรอบอ้างองิความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
ระดับช้ันประถมศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, 2558), 6.  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
       จากสภาพและความส าคญัของปัญหา ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 

      1. เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา 

      2. เพื่อทราบผลการยืนยนัองคป์ระกอบของการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

ข้อค าถามของการวจิัย 

        เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั และเป็นแนวทางในการหาค าตอบใน      
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอ้ค าถามไวด้งัน้ี 

       1. การบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเ รียนประถมศึกษา                            
มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง    

2. ผลการยืนยนัองคป์ระกอบของการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษาเป็นอยา่งไร 

สมมติฐานของการวจิัย 

1. องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา
เป็นพหุองคป์ระกอบ มีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ผลการยืนยนัองคป์ระกอบของการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษามีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความถูกตอ้งและน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจยัน้ี เป็นการศึกษาการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัจากองคค์วามรู้ในเร่ืองต่างๆ  เก่ียวกบัแนวคิด  
ทฤษฎีการบริหารการพฒันาและแนวคิด ทฤษฎีการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยน าแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ งานวิจัยทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เช่น แนวคิด                        
การบริหารการพฒันาของไวดเ์นอร์ (Weidner) มีองคป์ระกอบการบริหารการพฒันา 3 ประการ คือ                                
1. ก า ร เ จ ริญ เ ติ บ โต  (Directional Growth) 2. ก า ร เ ป ล่ี ยนแปลง ระบบ  (System Change)                                        
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3. การวางแผนหรือจุดมุ่งหมายในการเปล่ียนแปลง (Planning or Intended Change)18 แกน้ท ์(Gant) 
กล่าวว่าองค์ประกอบของการบริหารการพฒันามี 2 ส่วน คือ การบริหารงานภายใน (internal 
administration) และการบริหารงานภายนอก (external administration) 19 แนวคิดของแคสเตทเตอร์ 
(Castetter) กล่าวว่าองค์ประกอบของความสามารถในการส่ือสาร มี 4 ประเภท คือ 1. กฎเกณฑ์
ทางดา้นกลไกทางภาษา (Mechanical Rules) 2. กฎเกณฑท์างดา้นความหมาย (Meaningful Rules) 3. 
กฎเกณฑ์ทางด้านลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเ ก่ียวข้อง (Sociolinguistic Rules) และ                    
4. การยอมรับลกัษณะท่ีไม่ใช่ภาษาโดยตรงแต่สามารถส่ือความได ้(Non – linguistic Conversations) 
Competence)20 แฟรายดแ์มน (Friedman) ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ (1) การปฏิบติังานตาม แผนงาน
ต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดไวเ้พื่อก่อให้เกิดความทนัสมยั (Modernity) (2) การเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายใน
ระบบบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามแผนงานต่างๆ21 สเวิดโลว ์(Swerdlow) ไดแ้บ่ง
การบริหารการพฒันาเป็น 2 ส่วน คือ กระบวนการและความรู้ทางวิชาการ22 ฮีนีแมน (Heneman) 
เสนอกระบวนการพฒันาบุคลากรในเชิงระบบ ไว ้4 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดความจ าเป็นในการ
พฒันาบุคลากร 2) การวางแผนพฒันาบุคลากร 3) การคดัเลือก ออกแบบและด าเนินกิจกรรมพฒันา
บุคลากร 4) ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 23 ไดแอน และแซลล่ี (Diane and Sally) ได้เสนอ
กระบวนการพฒันาบุคลากรไว ้2 ดา้น คือ พฤติกรรมภายในท่ีมองไม่เห็นและพฤติกรรมภายนอก24

อุทยั  เลาหวิเชียรไดก้ล่าวถึงการบริหารการพฒันาว่าเป็นกระบวนการท่ีบริหารกิจกรรมให้บรรลุ

                                                            
18Edward W. Weidner, "“Development Administration : A New Focus for Research”, in 

Ferrel Heady and Sybil L. Stokes " Papers in Comparative Administration (1962): 99-100.  
19 George F. Gant, Development Administration: Concepts, Goals, Methods 

(Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin  Press, 1979), 22.  
20William B Castetter, The Human Resource Function in Educational 

Administration, 7 ed. (New Jersey: : Prentice-Hall, 2000), 4.  
21Harry J. Friedman, Administrative Roles in Local Governments (North Carolina 

Duke University Press, 1970), 254.  
22Irving Swerdlow Development Administration: Concepts and Problems (New York 

Syracuse University Press, 1963), 2.  
23Herbert G. Heneman. et al., Personnel/ Human Resource Management (Illinois: 

Illinois, 1983), 351-80.  
24E. P.Diane and W. O Sally, Human Development (New York: New York, 1989), 22.  
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เป้าหมายการพฒันา25  ติน ปรัชญพฤทธ์ิ ไดก้ล่าวถึงหลกัการบริหารไว ้7 ประการ คือ 1. การวางแผน 
(Planning) 2.  การจัดองค์การ (Organizing) 3.  การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) 4. การสั่งการ 
(Directing) 5. การประสานงาน (Coordinating) 6. การรายงาน (Reporting) 7. การงบประมาณ 
(Budgeting)26 ส่วนเรืองวิทย ์ เกษสุวรรณ ไดก้ล่าวถึงการบริหารการพฒันาไดแ้ก่ 1) เป้าประสงค์       
2) องค์ประกอบ 3) ความสัมพันธ์ เ ชิงพลวัต 4) ระบบเปิดมีองค์ประกอบหรือตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน และ 5) ระบบบริหารการพฒันา27 กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล ได้กล่าวว่า             
การพฒันาบุคลากรนั้นมีกระบวนการ 8 ขั้นตอนคือ 1) การด าเนินการก่อนวางแผน 2) การวิเคราะห์
ปัญหา 3) การก าหนดแผนงานและโครงการ 4) การก าหนดเป้าหมาย 5) การก าหนดวิธีการ                  
6) การก าหนด ค่าใช้จ่าย 7) การปฏิบัติตามแผน และ 8) การประเมินผล28 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ                
มีองคป์ระกอบ 6 ประการ คือ (1) เป็นวิธีการหรือแนวทางหน่ึงของการบริหารภาครัฐซ่ึงหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐน ามาใชเ้พื่อช่วยอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนเท่านั้น 
แต่การบริหารการพฒันายงัมีความส าคญัในลกัษณะท่ีมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการให้ (2) เป็นระบบ (3) เป็นวิชาการ (4) มีทิศทางท่ีชัดเจน (5) มีความครอบคลุมครบถว้น       
ทั้งการบริหารเพื่อการพฒันาและการพฒันาการบริหารเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม
ตลอดทั้ ง  (6) ช่วย เพิ่ มความมั่นใจแ ก่ เจ้าหน้า ท่ีของ รัฐในการปฏิบัติราชการ อีกด้วย 29                     

                                                            
25อุทยั เลาหวิเชียร, การบริหารการพฒันา (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิอาเซีย, 2529), 67.  
26ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, การบริหารการพฒันา ความหมาย เน้ือหา แนวทางและปัญหา, พิมพ์

คร้ังท่ี 12 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 101.  
27เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, การบริหารการพฒันา (กรุงเทพมหานคร: บริษทับพิธการพิมพ ์

จ ากดั, 2558), 51. 
28กญัจนา ลินทรัตนศิริกลุ, แนวคดิเกีย่วกบัการวางแผนในการวัดและประเมินผล การศึกษา, 

เอกสารการสอนชุดวชิา การบริหารและการจัดการการวดัและประเมินผลการศึกษา, หน่วยที่ 1-7, 
พิมพค์ร้ังท่ี 8 (นนทบุรี: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2552), 114-20.  

29วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพฒันา (กรุงเทพมหานคร: 
เอก็ซเปอร์เน็ท, 2550), 18. 
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กรรณิการ์ กาญจนวฏศรี ไดอ้ธิบายไวว้า่การบริหารการพฒันาจะมีองคป์ระกอบหลกัๆ อยู2่ ประการ 
คือ การพฒันาการบริหารและการบริหารเพื่อการพฒันา30 

นอกจากน้ีผูว้ิจัยยงัได้ใช้แนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิทางการบริหาร                 
การพฒันามาศึกษาวิจยัคร้ังน้ีดว้ย และจากแนวคิด ทฤษฎีดงักล่าวสามารถน ามาเป็นกรอบแนวคิด           
ท่ีผูว้ิจยัใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีโดยเขียนเป็นแผนภูมิ ดังปรากฏในแผนภาพท่ี 1 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

                                                            
30กรรณิการ์ กาญจนวฏศรี, "เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการบริหารการพฒันา, 

(ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 24 สิงหาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก "  http:// pws.npru.ac.th/kannika/data/fi les/
การบริหารการพฒันา/บทท่ี%201%20ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหารการพฒันา.  

เอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

1. George Andrew Taylor Sean 
2. Dennis Egan 
3. Kris A. Koga 
4. Chin-Ting and Emily Chou 
5. Carol Ann Garcia 
6. Gabriel Eduardo Ayala 
7. ฐิติกา เสนาจิตต ์และ 
    จุฑามณี ตระกลูมุทุต 
8. ประคอง  ยคุะลงั 
9. บุญเกิด  กลมทุกส่ิง 
10.ณฐัา  เพชรธนู 
11. วารุณี อศัวโภคิน 
12. ต่วนเปาซี กูจิ 
13. สุทธิวงศ ์ ค ากล่อง 
14. วฒิุชยั เนียมเทศ 
15. ศิวกร นนัโท 
16. ขตัติยา  ดว้งส าราญ 
17. ไอลดา  คลา้นสาริด 
18. เมตตา  จิระแสงเมืองมา 
19. ศุภลกัษณ์ เศษฐะพานิช 
 

การบริหาร 
การพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของ
ครูโรงเรียน
ประถมศึกษา 

แนวคดิ ทฤษฎกีารบริหารการพฒันา 
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13. กรรณิการ์ กาญจนวฏศรี 
 

สัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ  
1. ดร.กลัยา  มาลยั 
2. นายวิชฤทธ์ิ  เพช็รเมือง 
3. ดร.จรุญ  จารุสาร 
4. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
การบริหารการพัฒนา หมายถึง การบริหารเพื่อการเปล่ียนแปลงครูให้มีการพฒันา

อยา่งประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
การใช้ภาษาอังกฤษ   หมายถึง ครูมีการน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการส่ือสารทั้ งใน

ชีวิตประจ าวนัและในท่ีท างาน 
ครูโรงเรียนประถมศึกษา  หมายถึง  บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีการสอนในโรงเรียน

ประถมศึกษา ท่ีไม่ใช่ครูประจ าวิชาภาษาองักฤษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

การบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูประถมศึกษา หมายถึง การด าเนินงาน
ท่ีให้ความส าคัญในการพฒันาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อให้เกิด                    
การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและครูสามารถติดต่อส่ือสารโดยการใชภ้าษาองักฤษไดม้าก
ยิง่ข้ึน 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา มีวตัถุประสงค ์1. เพื่อทราบองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ
ของครูโรงเรียนประถมศึกษาและ  2. เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหาร                       
การพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาผูว้ิจัยได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารซ่ึง
ประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการพฒันา  แนวคิดทฤษฎีการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการพฒันา 
 

การบริหารการพัฒนาเป็นปัญหาทางการบริหารมากกว่าทางเศรษฐกิจและเห็นว่า                       
การบริหารการพฒันาจะมีบทบาทช่วยให้เกิดการพฒันา อาจแบ่งพฒันาการของทฤษฎีการบริหาร
การพฒันาออกเป็น 2 ยุค ซ่ึงไดแ้ก่ ยุคทฤษฎีภาวะทนัสมยัและยุคหลงัทฤษฎีภาวะทนัสมยั โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี31 

1. ยุคทฤษฎีภาวะทันสมัย (modernization theory) การบริหารการพัฒนายุคแรกเป็น                   
การประยุกต์ทฤษฎีภาวะทนัสมยัมาใช้ ซ่ึงหมายถึงการประยุกต์ทฤษฎีการพฒันาตามแนวทาง
ตะวนัตก คนท่ีสนบัสนุนการบริหารการพฒันาตามแนวทางตะวนัตกเช่ือว่าการบริหารการพฒันา
เปรียบเสมือนการท าคลอดให้กับการพฒันา เพราะการบริหารท าให้การพฒันาเกิดเป็นผลจริง                
จนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมัน่คงและเป็นระเบียบ การบริหาร การพฒันาระยะแรกมองโลกใน
แง่ดีและมั่นใจว่าสามารถน าเทคนิคการพัฒนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการด้อยพัฒนา                                 
ซ่ึงการบริหารการพฒันาช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นกระบวนการท่ีน าโดยสหรัฐอเมริกา 
พร้อมกับกองทุนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเขา้ไปศึกษาและปฏิบัติ โดยเทอเนอร์และ ฮัลมี (Turner and 
Hulme) ไดส้รุปหลกัการของการบริหารการพฒันาตามทฤษฎีภาวะทนัสมยั ได ้5 ประการ คือ 

1.1 การบริหารการพฒันาอาศยัแนวคิดเก่ียวกบัรัฐบาลขนาดใหญ่ เพื่อเป็นเคร่ืองมือ 
ขยายตวัทางเศรษฐกิจและเพิ่มความยติุธรรมทางสงัคม  

1.2 การบริหารการพฒันามีอคติต่อผูน้ าเช่ือวา่คนส่วนนอ้ยท่ีมีความรู้  
                                                            

31เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 51. 
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1.3 การบริหารการพฒันาสนใจแกปั้ญหาการขาดสมรรถนะทางการบริหารเพื่อน าแผน 
และโครงการไปปฏิบติั โดยอาศยัการถ่ายทอดเทคนิคทางการบริหารเพื่อปรับปรุงกลไกส าคญัของ 
รัฐบาล การบริหารการพฒันา จึงถูกมองเป็นเคร่ืองมือและการประยกุตใ์ชชุ้ดของเคร่ืองมือต่างๆ  

1.4 ความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นจกัรกลท่ีท าใหเ้คร่ืองมือทางการบริหารถ่ายทอด 
จากตะวนัตกสู่ประเทศก าลงัพฒันา 

1.5 ตระหนักมาตั้งแต่แรกว่าวฒันธรรมเป็นอุปสรรคต่อการใชเ้คร่ืองมือของตะวนัตก
และตวัแบบระบบราชการ การบริหาการพฒันาจึงตอ้งเอาชนะอุปสรรคทางวฒันธรรม อนัเป็นเหตุ
ให ้ระบบราชการท างานผดิปกติ  

ทฤษฎีการจดัการท่ีสนบัสนุนการบริหารการพฒันา มีตั้งแต่ทฤษฎีคลาสสิคไปจนถึง
ทฤษฎีใหม่ การบริหารการพฒันาสนบัสนุนบทบาทของระบบราชการแต่ก็ใชห้รือเสริมดว้ยทฤษฎี
ใหม่ๆ จากตะวนัตก เช่น ทฤษฎีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีเนน้การจูงใจ ภาวะผูน้ าและรูปแบบการบริหารท่ี
ไม่เป็นระบบราชการ หรือแมแ้ต่การพฒันาแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีผลลดบทบาทระบบราชการลง  

2. ยคุหลงัทฤษฎีภาวะทนัสมยั (post-modernization theory) เทอเนอร์และ ฮลัมี (Turner 
and Hulme) ไดส้รุปหลกัการของการบริหารการพฒันาตามทฤษฎีภาวะทนัสมยัไว ้5 ประการ คือ 

2.1 การบริหารการพฒันาเป็นทั้งสาขายอ่ยของสงัคมศาสตร์และการพฒันา  
2.2 การบริหารการพฒันาไม่ไดเ้ป็นสาขาในแง่ของการมีทฤษฎีเฉพาะ เพราะไม่ไดมี้ 

กระบวนทศัน์เดียว สเวิร์ดโลว์ (Swerdlow) เรียกว่า “เป็นเน้ือหาวิชาท่ีแสวงหาการเป็นสาขา” 
มากกว่าการเป็นสาขาท่ีมีเน้ือหาสมบูรณ์ เพราะการบริหารการพฒันาถูกสร้างข้ึนมาจากปัญหาของ
การพฒันาและถูกมองเป็นเคร่ืองมือของกระบวนการพฒันา  

2.3 การบริหารการพฒันายงัคงมุ่งศึกษาการบริหารภาครัฐ แต่ไม่ทั้งหมด เพราะไม่
สามารถพฒันาโดยอาศยัแนวคิดของการมีรัฐบาลขนาดใหญ่ไดอี้กต่อไป การบริหารการพฒันาจะ
เนน้ความมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกนัพฒันาหลายๆ ฝ่าย  

2.4 การบริหารการพฒันาถือเป็นเป็นการท าความเขา้ใจอ านาจและการเมืองเป็น
หัวใจของการท าความเขา้ใจรูปแบบการจดัการองค์การท่ีท าหน้าท่ีพฒันาไม่ได้ยึดหลกัเหตุผล
เทคนิคค าสอนของผูน้ า หัวใจส าคญัของการปฏิบติัและการวิเคราะห์การบริหารการพฒันาจึงอยู่ท่ี
กระบวนการเมืองทั้งในระดบัมหภาคและจุลภาค  
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2.5 การบริหารการพฒันาถูกน าใชก้บัคนจ านวนมากในประเทศต่างๆ หลายประเทศ 
การบริหารการพฒันาจึงตอ้งสนใจความหลากหลายของบริบทหรือสภาพแวดลอ้มของแต่ละ
ประเทศ หรือแต่ละภูมิภาค32 

นอกจากน้ีการศึกษาการบริหารการพัฒนาในยุคก่อนปี พ.ศ. 2513 มีแนวทาง
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัอยู่หลายแนวทาง ซ่ึงสามารถรวบรวมเป็นแนวความคิดหรือแนวการศึกษา
ใหม่ๆ ไดท้ั้งหมด 3 แนวทางดว้ยกนั คือ  

1. แนวคิดการบริหารการพฒันาแนวการศึกษาแบบเก่า (Traditional Administration) 
เป็นการเน้นการศึกษาถึงโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ ตลอดจนกระบวนการในการบริหารงานของ
องค์การท่ีรับผิดชอบต่อการพฒันาประเทศ ดังนั้ นการศึกษาในแนวน้ีจึงเน้นถึงสมรรถนะใน                
การบริหารขององคก์ารของรัฐบาลโดยพยายามท่ีจะขจดัปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร เพื่อท่ีจะ
ปรับปรุงกลไกในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อท่ีจะไดส้นองตอบต่อ    
ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน เพราะฉะนั้นการศึกษาการบริหารการพฒันาในแนวความคิดน้ีจึง
เก่ียวพนัอยูก่บัการวางแผนการเปล่ียนแปลงปรับปรุงโครงสร้างขององคก์าร การบริหารงานบุคคล 
ตลอดจนระบบการศึกษาอนัเป็นพื้นฐานของกระบวนการตดัสินใจ  

2. แนวคิดการบริหารการพัฒนาแนวการศึกษาแบบระบบ (System Approach) 
การศึกษาแบบระบบน้ี จะมองการพฒันาว่าเป็นระบบ (เปิด) ซ่ึงประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ 
มากมาย ดงันั้นเป้าหมายของการพฒันาจึงข้ึนอยู่กบัส่วนต่างๆ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั เคทซ์ (Katz) 
เป็นผูท่ี้ใชแ้นวการศึกษาแบบระบบในการศึกษาการบริหารการพฒันา โดยท่ีเคทซ์ (Katz) มองว่า
การพฒันาเป็นระบบ ซ่ึงมีกระบวนการท่ีมีทิศทางและมุ่งท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสังคม
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างไวแ้ละในสังคมระบบราชการจะเป็นตวัแทนท่ีส าคญัในการพฒันา
ประเทศใหบ้รรลุถึงเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ 

ดงันั้นระบบการพฒันาจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน เงิน วสัดุอุปกรณ์ พฤติกรรม 
และการจดัสรรเงิน เพื่อให้เหมาะสมกับความตอ้งการในด้านกลวิธีการและเทคนิคในการท่ีจะ
ท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้หรืออาจกล่าวไดว้่าระบบการพฒันาเป็นระบบท่ี
สนองตอบต่อความตอ้งการในดา้นเทคนิคและวิธีการในการด าเนินงานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ี
ไดว้างไว ้ซ่ึงลกัษณะของระบบการพฒันาของเคทซ์ (Katz) มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 ระบบการพฒันาจะมีเป้าหมาย  
2.2 ระบบการพฒันาจะมีระบบยอ่ย  

                                                            
32Ibid., 57-59.  
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2.3 ระบบย่อยจะมีความสัมพันธ์เป็นพลวัตกับปัจจัยน าเข้าและปัจจัยน าออก                   
อนัก่อใหเ้กิดความสมดุลแบบพลวตั  

2.4 มีการเปล่ียนแปลงแบบภาวะสมดุล (Homeostasis) คือ การเปล่ียนแปลงชัว่ระยะ 
เวลาหน่ึงและกจ็ะเปล่ียนกลบัคืนสู่สภาพเดิม  

2.5 ระบบการพฒันามีหนา้ท่ีท่ีท าใหเ้ป้าหมายบรรลุผลอยู ่4 หนา้ท่ี คือ การตดัสินใจ 
การติดต่อส่ือสาร การควบคุมและการแยกงานเฉพาะอยา่ง  

ส าหรับกระบวนความสัมพนัธ์ของระบบการพฒันานั้น เคทซ์ (Katz) เสนอไวว้่ามี              
4 ปัจจยัดว้ยกนั คือ  

1. ปัจจัยน าออก (Outputs) เป็นปัจจัยเดียวกับปัจจัยน าเข้าของระบบการพฒันา                
ซ่ึงสนองตอบต่อความตอ้งการทางดา้นเทคนิคและวิธีการของการพฒันา โดยจะประกอบดว้ยปัจจยั 
หรือระบบ 6 ประเภท คือ 

1.1 คน (Man Power) เป้าหมายของระบบน้ีคือการมีจ านวนคนท่ีมีความช านาญ 
งานใหแ้ก่โครงการตามท่ีตอ้งการ 

1.2 การคลงั (Finance) เป้าหมายคือการจดัสรรงบประมาณทั้งชนิดและจ านวนให ้
ทนักบัเวลาและความตอ้งการ  

1.3 ยทุธปัจจยั (Logistics) เป้าหมายคือการสนบัสนุนส่ิงของและบริการ 
1.4 ข่าวสาร (Information) เป้าหมายคือการถ่ายทอดข่าวสารต่างๆ จากผูส่้งไปยงั

ผูรั้บ  
1.5 การมีส่วนร่วม (Participation) เป้าหมายคือกลุ่มหรือบุคคลท่ีเขา้มามีส่วนร่วม 

เก่ียวขอ้งในการจดัและด าเนินการพฒันา  
1.6 ความชอบธรรม (Legitimate Power) เป้าหมายคือการท าให้โครงการพฒันา

ด าเนินไปได ้แมว้า่จะไดรั้บการขดัขวาง 
2. ปัจจยัน าเขา้ (Input) มีลกัษณะเช่นเดียวกบัปัจจยัน าออก  
3. ระบบย่อย (Subsystems) ในการศึกษาเราจะศึกษาท่ีปัจจยันาออกทั้ง 6 ประเภท 

โดยเนน้ท่ีความสมัพนัธ์ของปัจจยัทั้ง 6 ชนิดและระบบยอ่ย  
4. ขอ้จ ากดั (Constraints) ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัทางเทคนิค ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะเฉพาะ 

ของปัจจยัทั้ง 6 ชนิด เช่น คนไม่มีความรู้ความช านาญก็ไม่สามารถท างานได ้ดงันั้นอาจตอ้งใช้ 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม เป็นตน้ และขอ้จ ากดัทางสงัคม จะเป็นเร่ืองสภาพแวดลอ้มทางสงัคม เช่น 
ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงอาจมีผลตรงข้ามกับเป้าหมายในการพัฒนาได้              
เป็นตน้  
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เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ ไดก้ล่าวถึงการบริหารการพฒันาใชแ้นวทางระบบว่า เน่ืองจาก       
การ พฒันาเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารเปล่ียนแปลงหลายดา้นและมีความซบัซอ้น จึงจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์
และ วางแผนพฒันาเพื่อน าแผนไปปฏิบติั และน าขอ้มูลไปปรับปรุงแผน กรอบการวิเคราะห์ปัญหา
การ พฒันาถือว่าการพฒันามีเป้าประสงค ์เก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ จ านวนมากและเป็นกระบวนการ 
ดา้นการวางแผนจะมองเป็นระบบ ไม่มองแยกส่วน เน้นการปฏิบติัและใช้แนวทางสหวิทยากร            
ซ่ึงแนวทางระบบมีแนวทางการศึกษา 2 แนวทาง ได้แก่ การสร้างตัวแบบและการแบ่งระดับ           
การวิเคราะห์ออกเป็นล าดบัชั้น ส าหรับลกัษณะของระบบมี 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) มีเป้าประสงค์          
2) มีองค์ประกอบ 3) มีความสัมพนัธ์เชิงพลวตั 4) มีระบบเปิดมีองค์ประกอบหรือตัวแปรท่ีมี 
ความสัมพนัธ์ต่อกนั และ 5) ระบบส าคญัคือระบบบริหารการพฒันาตอ้งมีการบริหาร อนัไดแ้ก่    
การตดัสินใจ การก าหนดคุณสมบติั การส่ือสารและการควบคุม โดยมีปัจจยัน าเขา้ เช่น ก าลงัคน เงิน 
การส่งก าลงับ ารุง ขอ้มูล การมีส่วนร่วมและอ านาจท่ีชอบธรรม  

การใช้แนวทางระบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัการสร้างสถาบนัในการพฒันาได้        
การสร้างสถาบนัในท่ีน้ี หมายถึง การจดัตั้งองคก์ารเพื่อการพฒันาและสร้างความเป็นสถาบนัซ่ึงวดั 
จากตวัช้ีวดั 3 ตวั ไดแ้ก่ 1) การอยูร่อด 2) การมีคุณค่า 3) เป็นปทสัถานของสังคม การสร้างสถาบนั 
ตอ้งให้ความส าคญักบักระบวนการหรือตวัแปรภายใน อนัประกอบดว้ยภาวะผูน้ าหลกัการพฒันา 
โครงการพฒันาทรัพยากรและโครงสร้างสถาบัน รวมทั้ งปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการบริหารการพฒันาแบบภาวะนิเวศน์ของไวด์เนอร์ 
(Weidner) ท่ีได ้เห็นวา่ การบริหารการพฒันาจะมีลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 1. การเจริญเติบโต
ท่ีมีทิศทาง (Directional Growth) 2. การเปล่ียนแปลงระบบ (System Change) และ 3. การวางแผน
หรือจุดมุ่งหมายในการเปล่ียนแปลง (Planning or Intended Change) 33 

ความหมายของการบริหารการพฒันา 
เอ็ดเวิร์ด ดบับลิว ไวด์เนอร์ (Edward W. Weidner) กล่าวไวว้่า การบริหารการพฒันา 

หมายถึง การปรับมรรควิธี (means) ของการบริหารให้เขา้กบั จุดมุ่งหมายต่างๆ ของแผนงานของ
รัฐบาล ซ่ึงก่อนอ่ืนตอ้งทราบถึงความตอ้งการของรัฐบาลว่ามีจุดมุ่งหมายในการพฒันาอยา่งไรก่อน 
แลว้จึงน าการบริหารมาช่วยปฏิบติัการให้ส าเร็จผลตามความมุ่งหมายนั้น34 เออร์วิง สเวิดโลว์ 
(Irving Swerdlow) ไดก้ล่าวว่า การบริหารการพฒันา หมายถึง การบริหารในประเทศท่ียากจนหรือ
ประเทศด้วยพัฒนาทั้ งหลาย ทั้ ง น้ี เพราะการบริหารราชการในประเทศด้วยพัฒนาย่อมมี                     

                                                            
33Ibid., 135-40.  
34Edward W. Weidner,  98-100.  
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ความแตกต่างกนักบัการบริการราชการในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงอาจพิจารณาและสังเกตเห็นได้
จากลกัษณะของความแตกต่างกนัหลายแง่หลายมุม อาทิ พิจารณาจากลกัษณะและแบบแผนของ 
การบริหาร บทบาทของรัฐบาลและบทบาทของขา้ราชการ35 

เฟรด ดับบลิว. ริกส์ (Fred W. Riggs) กล่าวว่าการบริหารการพฒันามีความหมายท่ี
ส าคญั 2 ประการ คือ การบริหารการพฒันาหมายถึง (1) การบริหารแผนงานพฒันา (development 
programs) ทั้งหลายด้วยวิธีการต่างๆ ขององค์การขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของ
รัฐบาล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดข้ึนซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ                   
การพฒันา (developmental objectives) การเสริมสร้างสมรรถนะของการบริหาร ซ่ึงการบริหาร             
การพฒันาไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงการบริหารแผนงานพฒันาต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาลให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องการพฒันาเท่านั้น แต่หมายความรวมไปถึงการเพิ่มสมรรถนะของการบริหารดว้ย                        
ซ่ึงหมายความว่า การบริหารการพฒันาจะสมบูรณ์ไดน้ั้น จะตอ้งค านึงถึงสมรรถนะของการบริหาร 
คือ ตอ้งท าให้เขม้แข็งข้ึนดว้ย และเม่ือการบริหารงานมีสมรรถนะเพิ่มมากข้ึน ก็จะเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีท าใหก้ารพฒันาบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ด้36 
       จอห์น ดี. มอนโกเมอร่ี (John D. Montgomery) กล่าวว่า การบริหารการพฒันาเป็นเร่ือง
ของการปฏิบติัตามแผนการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมของรัฐ โดยปรกติจะไม่เก่ียวขอ้ง
กบัความพยายามเพิ่มความสามารถทางการเมือง37 
       จอร์จ เอฟ. แก้นท์ (George F. Gant) กล่าวว่า การบริหารการพัฒนา (development 
administration) เป็นค าท่ีให้ความส าคญักับหน่วยงานระบบการจัดการ และกระบวนการต่างๆ                
ซ่ึงรัฐบาลจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการพฒันาพร้อมกนัน้ี การบริหาร             
การพฒันายงัเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลท่ีก าหนดให้เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ ของการพฒันาเพื่อท า
การเช่ือมโยงและท าให้วตัถุประสงค์ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของชาติประสบผลส าเร็จ 
นอกจากน้ีการบริหารการพฒันายงัช่วยปรับให้ระบบราชการและบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน

                                                            
35Irving Swerdlow , 9-12. 
36Fred W. Riggs, Frontier of Development Administration (Durham: Duke University 

1971), 6-7.  
37John D. Montgomery, Approaches to Development : Politics, Administration and 

Change (New York: McGraw-Hill Books Company, 1966), 259.  
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ราชการต่างๆ ตอบสนองต่อการพฒันาอีกดว้ย ดงันั้น การบริหารการพฒันาจึงหมายถึง การบริหาร
นโยบาย แผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการพฒันา38 

ชู เช็ง สู (Shou-Sheng Hsueh) อธิบายว่า การบริหารการพฒันามิใช่การบริหารชนิด
ใหม่ ซ่ึงแยกออกมาจากการบริหารรัฐกิจในความหมายอย่างกวา้ง แต่การบริหารการพฒันาเป็น              
การบริหารท่ียดึ จุดมุ่งหมาย (goal-oriented) เป็นหลกัและตอ้งการท่ีจะเนน้หนกับทบาทเฉพาะอยา่ง
ของการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทเก่ียวกบัการบริหารเพื่อการพฒันา (administration for 
development)39 

ริกส์ (Riggs) อธิบายว่า การบริหารการพฒันา หมายถึง ความพยายามท่ีมีการจดัการ
เพื่อน าความคิดตามแผนงานหรือโครงการโดยผูเ้ก่ียวขอ้งไปปฏิบติัเพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงค์
ของการพฒันา เช่น การบริหารการเกษตร การบริหารการศึกษา การบริหารสวสัดิการสังคม          
ริกส์ มีความเห็น ว่าแนวคิดหลกัของการพฒันาอยู่ท่ีการเพิ่มความสามารถของสังคมท่ีจะก าหนด
สภาพแวดลอ้ม ทางดา้นกายภาพ มนุษยแ์ละวฒันธรรม ส่วนความสามารถในการพฒันาข้ึนอยู่กบั
การตัดสินใจและด าเนินการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มของรัฐบาล รวมทั้ งการต่อสู้เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของรัฐบาลในการด าเนินงานตามแผนงานพฒันาดว้ย40 

อุทยั เลาหวิเชียร ไดก้ล่าวถึงค านิยามของการบริหารการพฒันาว่ามีลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนักบัการบริหารรัฐกิจ กล่าวคือ เป็นการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพฒันาสามดา้นให้
ความส าคญัเก่ียวกบัการปฏิบติัและแสวงหาวิธีบริหารให้บรรลุเป้าหมายของการพฒันาเท่านั้น 
ดงันั้น เป้าหมายอ่ืนๆ เช่นการป้องกนัประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ฯลฯ จึงไม่อาจ
รวมอยู่ในขอบข่ายของการบริหารการพัฒนา41 และการบริหารการพัฒนาตามแนวคิดของ                  
แกนท์ (Gant) มีจุดเน้นหลายประการท่ีเป็นลกัษณะโดยเฉพาะ เช่น 1) การบริหารการพฒันาเป็น          
การบริหาร เพื่อการเปล่ียนแปลง 2) เป็นการบริหารภายใตก้ารตรวจสอบของประชาชนโดยการผา่น
ระบบผูแ้ทน 3) มีลกัษณะท่ีแตกต่างกบัการบริหารรัฐกิจทัว่ไป 4) ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการบริหาร
นอกองคก์าร (external administration) ซ่ึงหมายถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และการมี

                                                            
38George F. Gant, Development Administration: Concepts, Goals, Methods (Madison, 

Wisconsin: The University of Wisconsin 1979), 20. 
39Shou-Sheng Hsueh, "Technical Co-Operation in Development Administration in 

South and Southeastasia," 339-40.  
40เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 10. 
41อุทยั เลาหวิเชียร, 67. 
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ส่วนร่วมของผูรั้บบริการ 5) การวดัผลส าเร็จของการบริหารการพฒันาให้วดัความส าเร็จของ
เป้าหมายการพฒันา และ 6) เป็นการบริหารท่ีมุ่งเนน้เฉพาะดา้น ซ่ึงจุดเนน้ดงักล่าวขา้งตน้จะส าเร็จ
ไดก้็ดว้ยมีระบบ บริหารมารองรับในทรรศนะของ แกนท ์(Gant) การบริหารการพฒันาจะบรรลุผล
ตามท่ีก าหนด ข้ึนอยูก่บั 1) มีคณะกรรมการท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวางแผนเพื่อประสานงานระหว่าง
กระทรวงท่ีรับผิดชอบงานพฒันา แผนเหล่าน้ีจะตอ้งเปล่ียนเป็นโครงการและน าไปสู่การปฏิบติั              
2) มีการตั้งหน่วยงานใหม่ๆ รวมทั้งการเอารัฐวิสาหกิจและหน่วยงานทางธุรกิจเอกชนมาช่วยใน 
การพฒันา 3) มีการกระจายอ านาจและการมอบหมายหน้าท่ีในหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ในชนบท            
4) จะต้องปรับปรุงระบบโครงสร้างและระบบบริหารเพื่อให้การกระจายอ านาจบรรลุผล                   
5) การบริหารการพัฒนาต้องการหน่วยงานทางวิชาการช่วยเหลือในด้านการวิจัย ฝึกอบรม                      
ให้ค  าปรึกษา นอกจากน้ียงัตอ้งการการให้สนับสนุนประชาชน 6) กระทรวงท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบั             
การพฒันาจะตอ้งมีสมรรถภาพทางการบริหารเพื่อรับผดิชอบงานพฒันา42 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ได้กล่าวว่าการบริหารพฒันา หมายถึง วิธีการหรือแนวทาง                   
การบริหารจดัการอย่างหน่ึงท่ีหน่วยงานของรัฐ และ/หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐน ามาใชใ้นการบริหาร
ราชการหรือในการบริหารงานของภาครัฐ โดยใหค้วามส าคญักบั 

1. การบริหารการพฒันา ซ่ึงหมายถึง การบริหารท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการพฒันา
ตามนโยบาย แผน แผนงานและโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ                 
การบริหาร ตวัอย่างเช่น การพฒันาเมือง การพฒันาชนบท การพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาสังคม
และการพฒันาองคก์รตามรัฐธรรมนูญ  

2. การพฒันาการบริหารภายใน เช่น อาจจัดแบ่งเป็นการพฒันาท่ีระบบใหญ่ คือ 
โครงสร้าง อ านาจหนา้ท่ี และท่ีระบบยอ่ย คือ ตวับุคคลทั้งดา้นพฤติกรรมและจิตใจ หรือจดัแบ่งเป็น 
การพฒันาหรือปรับปรุงท่ีโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ีกระบวนการบริหารงาน ตลอดจนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหาร เป็นตน้ โดยค านึงถึงปัจจยัภายนอกหรือสภาพแวดลอ้มดว้ย ทั้งน้ีเพื่อ
ช่วยให้หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีประสิทธิภาพในการบริหารราชการเพิ่มข้ึน 
สามารถช่วยให้เกิดการพฒันาหรือเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึนตามวตัถุประสงคห์รือ
จุดหมายปลายทางของการพฒันาประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ประเทศชาติเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คง
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ได้รับบริการสาธารณะและการอ านวยความสะดวกท่ี 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและผลประโยชน์ของประชาชน ซ่ึงสรุปไดว้่าการบริหารการพฒันา 
เป็นแนวทางหรือวิธีการหน่ึงของการบริหารจดัการของหน่วยงานภาครัฐท่ีน ามาใชใ้นการบริหารท่ี

                                                            
42Ibid., 92. 
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เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมพฒันารวมทั้งการพฒันาหรือปรับปรุงการบริหารภายในของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น โครงสร้างอ านาจหน้าท่ีกระบวนการ และบุคคล โดยค านึงถึง
สภาพแวดลอ้มด้วย ทั้งน้ีมีจุดหมายปลายทางเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของประเทศชาติและ
ประชาชนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน และยงัได้กล่าวถึงการบริหารเพื่อการพฒันา (administration of 
development) หรือ  A of d) และการพัฒนาหรือการปรับปรุงการบริหาร  (development of 
administration หรือ d of a) ดงัน้ี 

1. การบริหาร เพื่ อการพัฒนา  (administration of development) หรือ  A of d หรือ                
การบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการพฒันาวา่ หมายถึง การท่ีนกัวิชาการหรือผูรู้้ใหค้วามส าคญักบั 
การบริหารท่ีต้องเ ก่ียวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐในลักษณะท่ีเป็น
กระบวนการของการปฏิบติัการ (action) หรือเป็นกิจกรรม (activity) หรือการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาต่างๆ ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานตามนโยบายหรือแผนหรือแผนงาน หรือโครงการ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การปฏิบติังานตามแผนงานพฒันาทั้งหลาย (development program) ดว้ยวิธีการต่างๆ 

2. การพัฒนาหรือการปรับปรุงการบริหาร  (development of administration) หรือ                    
d of a หมายถึง การท่ีนกัวิชาการหรือผูรู้้ให้ความส าคญักบัการบริหารพฒันาของหน่วยงานของรัฐ
ในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการโดยเนน้ไปท่ีการพฒันาหรือปรับปรุงบริหารงานของหน่วยงาน เช่น    
การพฒันาระบบราชการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือขีดความสามารถในการปฏิบติังานการปรับปรุง
โครงสร้าง อ านาจหนา้ท่ีกระบวนการบริหาร ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงาน เป็นตน้43 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ กล่าวว่าการบริหารการพฒันา เป็นการจัดเตรียมสภาพแวดลอ้ม 
โครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรมการบริหารของหน่วยราชการและขา้ราชการให้เอ้ือต่อ              
การพฒันาประเทศหรือการพฒันาการบริหาร เป็นองคป์ระกอบหลกัประการแรกของการบริหาร     
การพฒันา (องค์ประกอบหลกัประการหลงัคือการบริหารเพื่อการพฒันา ) เน่ืองจากการพฒันา              
การบริหารเป็นการเพิ่มสมรรถนะทางการบริหารให้เพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจของการบริหาร          
การพัฒนาได้ อย่างไรก็ดี การพัฒนาการบริหารจะเป็นไปไม่ได้เลย หากไม่มีการเสริมแรง
กระบวนการทางการเมืองแบบมีตวัแทน นั่นก็คือกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองจะเป็นผูค้อย
กระตุน้ให้มีการพฒันาการบริหารนั่นเอง ซ่ึงความหมายของการพฒันาการบริหารนั้นมีผูเ้รียกช่ือ
เป็นภาษาองักฤษหลายช่ือดว้ยกนั เช่น administrative development or development, organization 

                                                            
43วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายของการบริหารการจัดการ      

การบริหารการพฒันา และการบริหารจัดการ (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช: สาขาวิชาวิทยาการ
จดัการ, 2551), 18. 
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development, administrative improvement, organization improvement และ  revitalization เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี ค  าเรียกช่ือการพฒันาการบริหารท่ีเป็นภาษาองักฤษขา้งตน้นั้นมีความหมายท่ีใกลเ้คียง
กนั โดยจะแตกต่างกนับา้งกเ็ฉพาะประเดน็ปลีกยอ่ยเท่านั้น ดงัรายละเอียดดงัน้ี  

1. การบริหารการพฒันา หมายถึงการเพิ่มพูนสมรรถนะหรือความสามารถของระบบ
บริหารเพื่อรองรับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากความเปล่ียนแปลงของสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ปลายทางในการสร้างความก้าวหน้าทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ีการพฒันา                
การบริหารยงัรวมไปถึงการเปล่ียนจากการเล่นพรรคเล่นพวกมาเป็นระบบคุณธรรมในการสรรหา     
การปูนบ าเหน็จความดีความชอบและการลงโทษทางวินยั  

2. ความเ ป็นสมัยใหม่ทางการบริหาร  (administrative modernization) หมายถึง                  
การสร้างเสริมสมรรถนะทางการบริหารในอนัท่ีจะน าเอาความรู้ความเช่ียวชาญทางการบริหาร
ความรับผดิชอบและหลกัเหตุผลมาผสมผสานกบัเจตจ านงของประชาชน (popular will) ในอนัท่ีจะ
ด าเนินการใหไ้ดม้าซ่ึงความเสมอภาคและยติุธรรมในสงัคม  

3. การปฏิรูปการบริหาร (administrative reform) หมายถึง การประยุกตแ์นวความคิด
ใหม่ หรือการผสมผสานแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงระบบบริหารให้เอ้ือต่อเป้าหมายของ             
การพฒันาประเทศ นัน่ก็คือ การปฏิรูปการบริหารหมายถึงการโนม้นา้วจิตใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างและผลงานทางการบริหารในอนัท่ีจะลดการต่อตา้นความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน  

4. การจัดองค์การเสียใหม่ (reorganization) หมายถึง การเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมาย 
ภารกิจ กรรมวิธี หน้าท่ีการงาน และความสัมพนัธ์ต่างๆ ภายในองคก์ารอย่างจงใจเพื่อก่อให้เกิด                   
ความเปล่ียนแปลงในบทบาท ความสัมพนัธ์ และพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร  

5. การพฒันาองคก์าร (organization development) หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์และ
แกไ้ขปัญหาองคก์ารโดยมุ่งท่ีจะใหอ้งคก์ารมีความเปล่ียนแปลงตามท่ีไดว้างแผนไวล่้วงหนา้ โดยใช้
ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกหรือภายในหน่วยงานเอง ส าหรับขั้นตอนของการพฒันาองคก์าร
นั้น รวมถึงขั้นคน้หาสาเหตุของปัญหาการวางแผนด าเนินงานซ่ึงหมายถึงขั้นเตรียมและจดัท า                  
กลยทุธ์เพื่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และพฤติกรรมการปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้
และการประเมินผล  

6. การปรับปรุงฝ่ายบริหาร  (administrative improvement) หมายถึงการปรับปรุง
ผูบ้ริหารในส่วนท่ีเก่ียวกับความมีเหตุผล ความสามารถในการเป็นผูน้ าความคิดท่ีเป็นระบบ                   
การเสริมสร้างทกัษะในการคิด ความสามารถในการติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและการกระตุน้
ความคิดสร้างสรรค ์ 
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7. การปรับปรุงองค์การ (organization improvement) หมายถึง กระบวนการท่ีจะจัด
โครงสร้างและภารกิจของระบบราชการเสียใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างประหยดั                        
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสามารถสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากกวา่เดิม  

8. ก า รพัฒน า ตน เ อ ง เ สี ย ใ ห ม่  (Revitalization) ห รื อ ก า รท า ใ ห้ อ ง ค์ ก า ร มี                                    
ความกระปร้ีกระเปร่าอีกคร้ัง หมาย ถึงกระบวนการของการ ริ เ ร่ิมและการ เผ ชิญหน้ากับ                                  
ความเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นในอนัท่ีจะท าให้องคก์ารยงัคงมีชีวิตอยู่ต่อไปได ้สามารถปรับตวัให้เขา้
กบัสภาพใหม่ๆ สามารถแกปั้ญหา เรียนรู้จากประสบการณ์และเคล่ือนไปสู่วุฒิภาวะขององคก์าร
มากข้ึน อย่างไรก็ดี เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการพฒันาตนเองเสียใหม่น้ีเป็นการพฒันาหรือปฏิรูปตนเอง
โดยปราศจากความช่วยเหลือหรือแทรกแซงจากภายนอก ดงันั้นการพฒันาตนเองเสียใหม่จึงเป็นท่ี
รู้จกักนัในนามของ self-reform หรือ self-renewal44 

ณัฐปคลัภ ์ญาณมโนวิศิษฐ์ ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารการพฒันาไวว้่า หมายถึง 
การจดัระบบ การบริหารในเร่ืองของโครงสร้าง พฤติกรรม รูปแบบกลวิธีท่ีเหมาะสมมาใช้ใน                  
การด าเนินการพฒันา เพื่อให้การพฒันาขบัเคล่ือนหรือด าเนินการไปอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ                  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการพฒันา45 

เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ ไดก้ล่าวอีกนัยหน่ึงว่า การบริหารการพฒันาเป็นกระบวนการ
บริหาร ท่ีมุ่งให้เกิดการพฒันาซ่ึงไม่ใช่การบริหารงานประจ าและแยกออกจากงานประจ า เช่น      
การบริหารการศึกษาเพื่อการพฒันา การบริหารสาธารณสุขและประชากรเพื่อการพฒันาหรือ                 
การบริหาร แผนพฒันาและโครงการพฒันา ประเด็นการบริหารการพฒันาไม่ใช่การบริหารงาน
ประจ า ยงัมีความหมายเพิ่มเติมอีกว่าเป็นการบริหารในภาวะพิเศษเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตาม
จุดมุ่งหมายของการพฒันาโดยเร็วกว่าปกติ อาจเก่ียวขอ้งกับนวตักรรมและการคิดสร้างสรรค์
โดยเฉพาะการศึกษาและการฝึกอบรม และอาศยัเคร่ืองมือในการพฒันาเพื่อเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ 
นโยบาย แผน แผนงานและโครงการพฒันาตามบริบทของการพฒันาสมยัใหม่ท่ีเร่ิมตน้เม่ือหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง46 

                                                            
44ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, การบริหาร การพฒันา ความหมาย เน้ือหา แนวทาง และปัญหา, พิมพ์

คร้ังท่ี 11 ed. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั, 2550), 154-56. 
45ณฐัปคลัภ ์ญาณมโนวิศิษฐ,์ การบริหารการพฒันา (กรุงเทพมหานคร: บริษทั สยามมาพร 

จ ากดั, 2555), 25. 
46เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 12-13.  
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สรุปไดว้่า ความหมายของการบริหารการพฒันา หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการ
ความสามารถในการลงมือปฏิบติั ตามนโยบาย แผน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพฒันาจริงๆ 
เพื่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง ตามท่ีไดว้างแผนไวล่้วงหนา้ ซ่ึงเนน้ความเจริญเติบโตทางการบริหาร
เพื่อใหมี้การพฒันาไดอ้ยา่งประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

รูปแบบการบริหารการพฒันา 
ไวดเ์นอร์ (Weidner) ไดจ้ดัแบ่งประเภทของการบริหารการพฒันาออกเป็น 8 ประเภท คือ  
1. การบริหารการพฒันาตามอุดมการณ์ (The Ideal Planned) เป็นกระบวนการวางแผนเพื่อ

ความเจริญเติบโตในทิศทางของการสร้างชาติ ความทนัสมยัและความเจริญกา้วหนา้ทาง เศรษฐกิจ
และสังคมโดยจะมีการเปล่ียนแปลงระบบ ซ่ึงผลท่ีได้ก็คือ ความเจริญเติบโตในด้านต่างๆ               
การบริหารการพฒันาแบบน้ีถือวา่เป็นแบบท่ีดีท่ีสุด เพราะประกอบดว้ยทั้ง 2 ลกัษณะ คือ  

1.1 Planned Directional Growth คือ การวางแผนสร้างความเจริญเติบโตอยา่งมีทิศทาง  
1.2 Planned System Change มีการเปล่ียนแปลงระบบ  

จากแนวความคิดน้ีจึงท าให้มีการจดัตั้งหน่วยงานข้ึนมารับผิดชอบในการวางแผนพฒันา 
ประเทศ เพื่อเป็นแกนกลางในกระบวนการพฒันาประเทศ ส าหรับประเทศไทยเรามีส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท าหน้าท่ีน้ี สาเหตุส าคญัท่ีท าให้การพฒันา
ประเทศของประเทศก าลงัพฒันาไม่ประสบผลส าเร็จ คือ  

1. ค่านิยมของกลุ่มคนในสังคมมีความแตกต่างกนั ดงันั้นจึงก่อให้เกิดความแตกต่างใน 
ดา้นเป้าหมายของการพฒันา  

2. การบริหารงานยงัไม่มีสมรรถภาพ ท าใหโ้ครงการท่ีออกมาไม่ไดรั้บผลส าเร็จตามท่ีได้
วางไว ้ 

3. การบริหารการพฒันาท่ีให้ผลระยะสั้ น (The Short-run Payoff: Planned Directional 
Growth with no System Change) จะมีการวางแผนเพื่อความเจริญเติบโตในทิศทางท่ีตอ้งการ แต่จะ
ไม่มีการเปล่ียนแปลงระบบ เพียงแต่ใหร้ะยะสั้น เป็นท่ีนิยมใชเ้พราะเห็นผลรวดเร็ว การวางแผนท า
ให้สามารถขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศได้และท าให้รัฐบาลเกิดเสถียรภาพ เพราะไม่มี             
การ เปล่ียนแปลงระบบนัน่เอง  

4. การบริหารการพฒันาท่ีให้ผลในระยะยาว (The Long–run Planned System Change 
with no Directional Growth) เป็นการวางแผนเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบ แต่จะไม่มี 
ทิศทางของ การเจริญเติบโต ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นไปไดท้ั้งในทางบวกและทางลบ  

5. การบริหารการพัฒนาท่ีสนองตอบต่อสภาพแวดล้อม (Environmental Stimulus: 
Unplanned Directional Growth with System Change) ไม่มีการวางแผน แต่การเจริญเติบโตแบบมี
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ทิศทางอาจเกิดข้ึนได้ ทั้ งน้ีเพราะจะมีการเปล่ียนแปลงระบบเพื่อสนองตอบต่อสภาพแวดลอ้ม 
บางอยา่งนัน่เอง  

6. การบริหารการพัฒนาในทางปฏิบัติของประเทศต่างๆ (Pragmatism: Unplanned 
Directional Growth with no System Change) ส่ วนให ญ่แล้วประ เทศ ท่ี ก า ลังพัฒนาจะ มี                        
ความ เจริญเติบโตไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาได้ โดยท่ีไม่ต้องมีการวางแผนและ                     
การเปล่ียนแปลง ระบบหรือเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ย เพื่อปรับตวัให้เขา้กบัสภาพท่ีเปล่ียนแปลง
ไป  

7. การบริหารการพฒันาแบบวิกฤติการณ์ (Crisis: Unplanned System Change with no 
Directional Growth) เป็นการเปล่ียนแปลงระบบและเกิดการเจริญเติบโตแบบไม่มีการวางแผนและ
ไม่มีทิศทาง ดงันั้นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจึงมกัเป็นการตอบแทนต่อภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน เช่น 
สงคราม โรคระบาด น ้าท่วม ฯลฯ  

8. การบริหารการพฒันาท่ีลม้เหลว (Failure: Planning with no Growth or System Change) 
เป็นการวางแผนท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงระบบ และไม่มีการเจริญเติบโต ดงันั้นจึงถือวา่ ลม้เหลว  

9. การไม่มีการบริหารการพฒันา (Static Society: No Plans, No Change) อาจพบได้ใน
สงัคมบางส่วนของประเทศท่ีไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลงหรือไม่ตอ้งการพฒันา47 

แฮร์ร่ี เจ. ฟรายดแ์มน (Harry J. Friedman) ไดก้ล่าวว่า การบริการการพฒันา ประกอบดว้ย
ปัจจยั 2 อย่าง คือ การปฏิบติังานตาม แผนงานต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดไวเ้พื่อก่อให้เกิดความทนัสมยั 
(Modernity) และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายในระบบบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ตามแผนงานต่างๆ48 
       เฟรด ดบับลิว ริกส์ (Fred W. Riggs) ระบุลกัษณะท่ีส าคญัของการบริหารการพฒันาไว ้    
2 ลกัษณะ คือ มีลกัษณะเป็นการบริหารงานโครงการพฒันาและมีลกัษณะเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะ
ทางการบริหาร49 

จอ ร์จ  เอฟ . แก้นท์  (George F. Gant) ได้แบ่งการบริหารการพัฒนาเป็น 2 ส่วน คือ                                         
การบริหารงานภายใน (internal administration) และการบริหารงานภายนอก (external administration) 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

                                                            
47Ibid., 150-55. 
48Harry J. Friedman, 254. 
49 Fred W. Riggs, 7.  
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1. การบริหารงานภายใน (internal administration) หมายถึง การบริหารงานใด  ๆมีความจ าเป็น              
ตอ้งจดัองคก์ารให้ดีมีประสิทธิภาพท่ีสุด ซ่ึงอาจท าไดด้ว้ยการจดัองคก์ารการบริหารงานบุคคลงาน
คลงั งานแผน การตดัสินใจ ฯลฯ อนัเป็นสาขายอ่ยของรัฐประศาสนศาสตร์ใหดี้ท่ีสุด  

2. การบริหารงานภายนอก  (external administration) หมายถึง การบริหารงานท่ี
ครอบคลุมถึงเร่ืองต่างๆ ท่ีหน่วยงานนั้นติดต่อกบัปัจจยัภายนอกทั้งหมด เพราะนอกเหนือไปจาก
การจดัการภายในท่ีดีแลว้ หน่วยงานยงัตอ้งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการหาลู่ทางท่ีดีติดต่อกบัปัจจยั
ภายนอกอ่ืนๆ ให้มาร่วมมือกับองค์การของตนเพื่อช่วยให้งานท่ีได้รับมอบหมายสัมฤทธิผล 
ความสามารถในเชิงบริหารขององคก์ารท่ีจะบริหารปัจจยัภายนอกน้ี มีผลเก่ียวกบัความเป็นตายของ
องคก์ารส่วนมาก เพราะองคก์ารบริหารตอ้งมีส่วนปฏิบติัการติดต่อกบัคนหรือปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ 
ดว้ยกนัแทบทั้งนั้น50 

เออร์วิง สเวิดโลว์ (Irving Swerdlow) ไดแ้บ่งการบริหารการพฒันา เป็น 2 ส่วน คือ 
กระบวนการและความรู้ทางวิชาการ  (area of study) ซ่ึงส่วนท่ีเป็นกระบวนการบริหารงานของ
รัฐบาลจะเป็นส่วนท่ีน าองค์กรไปสู่การประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงวตัถุประสงคด์งักล่าวไดถู้กก าหนดโดยผูมี้อ  านาจหน้าท่ีดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง 
และส่วนท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการ เป็นเร่ืองของการศึกษาหาความรู้ทางวิชาการและเป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารรัฐกิจท่ีมุ่งแสวงหาความรู้ในเร่ืองบางเร่ือง โดยเร่ืองดงักล่าวจะเป็นท่ียอมรับกนัได้
มากนอ้ยเพียงใดนั้น ยอ่มข้ึนอยูค่วามศรัทธาของบุคคล กลุ่มบุคคลและประเทศนั้นๆ51 

เอ็ดเวิ ร์ด ดับบลิว ไวด์เนอร์  (Edward W. Weidner) ให้ความเห็นว่าการบริหาร                       
การพฒันาเป็นการวางแผนเพื่อใหเ้กิดความเจริญเติบโตไปในทิศทางท่ีก าหนด โดยการเปล่ียนแปลง
ในระบบสังคม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงแยกออกเป็น 3 ประการ คือ การเจริญเติบโตอย่างมีทิศทาง 
(Directional Growth) การเปล่ียนแปลงระบบ (System Change) การวางแผนหรือจุดมุ่งหมายใน     
การเปล่ียนแปลง (Planning or Intended Change)52 

สรุปไดว้่า รูปแบบการบริหารการพฒันา เป็นการวางแผนกระบวนการบริหารงานให้
เป็นไปในทิศทางท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัการบริหารทั้งภายในและภายนอก 

                                                            
50George F. Gant, Development Administration: Concepts, Goals, Methods , 

(Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1979), 20. 
51Addison-Wesley, Communicative Competency: Theory and Classroom Practice 

(Massachusetts: Addison-Wesley, 1983), 7.  
52Edward W. Weidner,  98-100.  
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องค์ประกอบของการบริหารการพฒันา 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของการบริหารการพฒันาไว ้2 ประการ คือ  
1. องค์ประกอบการพัฒนาการบริหาร (Development of Administration) การพัฒนา                   

การ บริหาร หรือการปฏิรูปการบริหารครอบคลุมถึงองค์ประกอบรองต่างๆ คือ การพัฒนา
โครงสร้าง กระบวนการเทคโนโลยีและพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกระบบ การบริหาร การพฒันาการบริหารท่ีจะเพิ่มสมรรถนะของระบบราชการตอบสนอง
ภารกิจของการ บริหารเพื่อพัฒนาโดยส่วนร่วม และความต้องการของประชาชน นอกจาก
สภาพแวดลอ้มแลว้ตอ้ง ครอบคลุมโครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันา ทั้งน้ี
พฤติกรรมหรือค่านิยมเก่ียวกบัการพฒันาประเทศหรือความมุ่งมัน่ในการพฒันา ไดแ้ก่ การยอมให้
ผูอ่ื้นเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความอดกลั้น ความเสมอภาค การพัฒนาเศรษฐกิจ                      
ความห่วงใยในชาติ องค์การ ความเสียสละ ความกลา้เส่ียง ตดัสินใจ ความผูกพนัในงานและ          
การปฏิบติังานให้สัมฤทธิผล โดยหลกัการของการจดัโครงสร้างทางการบริหารประกอบด้วย                
การแบ่งแยกหน้าท่ีความ รับผิดชอบและมอบให้แต่ละบุคคลท ากับการสอดประสานหน้าท่ี                
ความรับผิดชอบท่ีแบ่งแยกไป ให้มีการประสานงานและความกลมกลืน การแบ่งหน้าท่ี                         
ความรับผิดชอบและมอบให้แต่ละบุคคลเพื่อสะดวกแก่การติดตามประเมินผลและการส่งขอ้มูล
ยอ้นกลบัว่าใครรับผิดชอบอะไร และปฏิบติังานได ้มากนอ้ยเพียงใด ส่วนการสอดประสานหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบท่ีแบ่งแยกไปแล้วนั้ นให้มีการ ประสานงานและกลมกลืนเพื่อโน้มน้าว                               
การปฏิบัติงานทั้ งมวลให้เป็นไปตามทิศทางท่ีจะบรรลุ วตัถุประสงค์ หรือเอ้ือต่อการพฒันา                 
ซ่ึงไคเด็นและไซเด็นทอร์ฟ (Caiden and Seidentorf) กล่าวว่า หากเป้าหมายของประเทศคือ                   
การบริหารการพฒันาแลว้ รูปแบบโครงสร้างท่ีมีในปกติจะเป็นการ เพียงพอหรือไม่ท่ีจะเป็น
เคร่ืองมือท่ีน าไปสู่เป้าหมายดงักล่าวแลว้ หากไม่เพียงพอควรแกไ้ขปรับปรุง ในส่วนใดบา้งหรือ
ควรจะพฒันารูปแบบโครงสร้างทางการบริหารอ่ืนใดข้ึนมาแทนบา้ง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของ 
“หน่วยงานสร้างชาติ” อาจจะตอ้งไดรั้บการจดัตั้งข้ึนมาใหม่เพื่อใหรั้บผดิชอบงาน พฒันาแต่ละดา้น
โดยเฉพาะ หรือถา้ไม่สามารถสร้างหรือพฒันาหน่วยงานเหล่าน้ีข้ึนมาแทนไดท้นัทีก็อาจจะแกไ้ข
ปรับปรุงหน่วยงานเดิมใหห้นัมารับผดิชอบงานทางดา้นการพฒันามากข้ึน แต่ในบรรดา โครงสร้าง
การบริหารเหล่าน้ี คงไม่มีรูปแบบใดท่ีดีท่ีสุด คงตอ้งมีการทดลอง หรือวิเคราะห์วิจยัให้ เหมาะสม
กบัสภาพของหน่วยงานแต่ละแห่งอีกคร้ัง อย่างไรก็ดีรูปแบบการพฒันาหรือการประดิษฐ์ คิดคน้
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ทางโครงสร้างการบริหารงานท่ีดีนั้นจะตอ้งพิจารณาควบคู่กันไปกบัการพฒันาหรือการคิดคน้ 
ทางดา้นโครงการพฒันา ผลงาน และการส่งมอบบริการใหแ้ก่ลูกคา้53 

2. องค์ประกอบการบริหาร เพื่ อการพัฒนา  (Administration of Development) 
องคป์ระกอบหลกัการบริหารเพื่อการพฒันา เช่น การบริหารโครงการพฒันา มุ่งท่ีจะแปลงนโยบาย
การพฒันา ออกมาเป็นแผนงาน โครงการ และกิจการพฒันาท่ีมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัใน
สภาพแวดลอ้ม ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยครอบคลุม ส่ิงต่อไปน้ี  

2.1 การวางแผนและก าหนดแผนงาน โครงการและกิจการ พฒันา  
2.2 การน าแผนงานโครงการและกิจการพฒันาไปปฏิบติั  
2.3 การประเมินแผน แผนงาน โครงการ กิจกรรมการพฒันา และขอ้มูลยอ้นกลบั  

นอกจากน้ีมีการพฒันาอ่ืนๆไดแ้ก่ การพฒันาสังคม การพฒันาการศึกษา ฯลฯ54 ซ่ึงใน              
การบริหารการพฒันาท่ีเนน้การบริหารมีแนวทางการพฒันาการบริหาร มี 2 ดา้นคือ  

1. ด้านมหภาค ซ่ึงราฟ ไบรบันตี  (Ralph Braibanti) และโจเซฟ ลาพาลอมบารา               
(Joseph Lapalombara) เห็นว่าในการพฒันาการบริหารนั้นไม่ควรให้รัฐบาลมีอ านาจมากเกินไป 
เพราะจะท าใหร้ะบบและฝ่ายอ่ืนถูกครอบง าโดยระบบราชการและอ่อนแรงลง ฉะนั้นจึงควรพฒันา
พรรคการเมือง ระบบเลือกตั้ง ฝ่ายนิติบญัญติั และกลุ่มผลประโยชน์ใหมี้พลงัทดัเทียมระบบราชการ
เพื่อคอยถ่วงอ านาจและตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั อย่างไรก็ดีระยะหลงัน้ีนักวิชาการมองว่าระบบ
ราชการควรมี ประสิทธิภาพทางดา้นเทคนิคและมีความรับผดิชอบทางการเมืองไปพร้อมๆ กนั 

2. ดา้นจุลภาค แนวทางการพฒันาการบริหาร อาจครอบคลุมถึงการพฒันาโครงสร้าง 
กระบวนการ และพฤติกรรมทางการบริหาร อาจท าไดห้ลายวิธี  

 ประการแรก การวิเคราะห์วิจยัเพื่อดูโครงสร้างทางการบริหารในปัจจุบนัเอ้ือหรือ 
ขดัขวางการบริหารการพฒันามากนอ้ยเพียงใด  

 ประการท่ีสอง หลงัการวิเคราะห์วิจยัแลว้พบว่า โครงสร้างทางการบริหารเดิมยงัไม่ 
เพียงพอต่อการท่ีจะปฏิบติัภารกิจของการบริหารการพฒันาได ้ก็จ  าเป็นจะตอ้งสร้างหรือพฒันา 
“หน่วยงานสร้างชาติ” ข้ึนมา เพื่อรับผิดชอบงานใหม่ๆ เช่นการพฒันาหน่วยงาน การปฏิรูประบบ 
การศึกษา  

                                                            
53ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, การบริหารการพฒันา (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2534), 102. 
54 Ibid., 21-22.  
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 ประการท่ีสาม การพฒันาโครงสร้างทางการบริหาร อาจกระท าโดยการจดัองคก์าร 
แมทริกซ์ (Matrix organization) กล่าวคือเป็นรูปแบบหน่ึงขององคก์ารท่ีประกอบดว้ยทีมผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง ในขณะเดียวกนักไ็ดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร
ท่ี คอยท าหน้าท่ีประสานงานมากกว่าผูบ้งัคบับัญชา องค์การแมทริกซ์ดังกล่าวบางทีก็เรียกว่า 
องค์การโครงการพฒันา (project organizations) 55 ซ่ึงโครงการพฒันาน้ีอาจเป็นโครงการพฒันา
เอกเทศ  

 ประการท่ีส่ี การพฒันาโครงสร้างทางการบริหาร อาจพิจารณาในแง่ของขนาดของ 
องคก์ารว่าขนาดไหนจึงจะเหมาะสมกบัภารกิจท่ีรับผิดชอบอยู ่ประการท่ีห้า การพฒันาโครงสร้าง
ทางการบริหารเพื่อรองรับการบริหารการพฒันา ควรจะตอ้งเนน้การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มา
มีส่วนในการตดัสินใจเฉพาะอยา่ง ปรัชญาการบริหาร การพฒันา ก็คือ ประชาธิปไตยแบบรากหญา้ 
(grass roots democracy) ซ่ึงตามความเห็นของอาร์นสไตน์ (Arnstein) การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงของ
ประชาชนก็คือ จะตอ้งมีอ านาจควบคุมการด าเนินงานและการจดัโครงการพฒันาอย่างเต็มท่ีดว้ย
ตนเอง  

 ประการท่ีหก การพฒันาโครงสร้างทางการบริหารควรเน้นการประสานงานใน 
แนวนอนเท่าๆ กบัในแนวตั้ง เน่ืองจากการบริหารการพฒันาจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือทั้งจาก     
สหวิชาชีพ สหอาชีพ และสหสถาบนั ฉะนั้นการประสานงานโดยอ านาจบงัคบับญัชา อาจตอ้งเสริม 
ดว้ยการประสานงานโดยการบริหารเพื่อการพฒันา การแสวงหาความเห็นพอ้งตอ้งกนัระหว่างฝ่าย 
สายช่วยอ านายการและฝ่ายสายงานหลกั การประสานงานโดยการปล่อย หรือขยกัทรัพยากรเอาไว ้
การประสานงานโดยการประนีประนอม และการประสานงานจากเบ้ืองล่าง ซ่ึงประชากรเป้าหมาย 
ไดรั้บความช่วยเหลือจากหลายๆ หน่วยงาน  

 ประการท่ีเจด็ การพฒันาโครงสร้างทางการบริหารควรท าไปพร้อมๆ กบัการออกแบบ 
งาน56 ซ่ึงการออกแบบงาน ก็คือการก าหนดรายการจ าเพาะเก่ียวกับเน้ือหา วิธีปฏิบติังานและ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างงานต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการทางด้านองค์การ 
เทคโนโลย ีสังคมและความตอ้งการส่วนตวัของผูป้ฏิบติังานเอง และวตัถุประสงคข์องการออกแบบ 
งาน เพื่อให้บุคคลมีมูลเหตุในการจูงใจในการท างานดว้ยความพึงพอใจและผลงานท่ีดีอนัจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ  

                                                            
55Ibid., 108. 
56 Ibid., 109. 
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 ประการท่ีแปด การพฒันาโครงสร้างทางการบริหาร ควรค านึงถึงหลกัการบริหารงาน 
บุคคลและแรงงานสัมพนัธ์  

 ประการสุดทา้ย การพฒันาโครงสร้างทางการบริหารควรยึดแนวทางของ “องคก์าร 
กลยุทธ” (Strategic organization) นัน่คือการจดัโครงสร้างและภารกิจขององคก์ารท่ีสามารถสนอง
ความตอ้งการของประชาชน แต่ในขณะเดียวกนัก็อ  านวยความสะดวกให้สมาชิกขององค์การมี
ความเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กนัดว้ย57 

โดยสรุปการบริหารการพฒันา หมายถึง การบริหารเพื่อการเปล่ียนแปลง โดยมีระบบ 
บริหารภายใตก้ารตรวจสอบโดยผา่นระบบผูแ้ทน ครอบคลุมถึงการพฒันาโครงสร้าง กระบวนการ 
และพฤติกรรมทางการบริหาร ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการบริหารภายนอก หรือการสร้างหน่วยงาน 
ข้ึนมาใหม่ ใหค้วามส าคญัในการสร้างความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งวิชาชีพ สหวิชาชีพ องคก์าร 
ต่างๆ และการมีส่วนร่วมของผู ้รับบริการ มีการพัฒนาโครงสร้าง แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ                                
มีกระบวนการ และพฤติกรรมการบริหารท่ีเอ้ือต่อการพฒันา เป็นการบริหารการพฒันาท่ีมุ่งเฉพาะ
ดา้น เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ 

นอกจากนั้นกญัจนา ลินทรัตนศิริกุล ท่ีไดก้ล่าวว่า กระบวนการวางแผนในการวดัและ
ประเมินผลการศึกษามี 8 ขั้นตอนคือ 1) การด าเนินการก่อนวางแผน 2) การวิเคราะห์ปัญหา                  
3) การก าหนดแผนงานและโครงการ 4) การก าหนดเป้าหมาย 5) การก าหนดวิธีการ 6) การก าหนด
ค่าใชจ่้าย 7) การปฏิบติัตามแผน และ 8) การประเมินผล58 

แต่ส าหรับกรรณิการ์ กาญจนวฏศรี ได้อธิบายไว้ว่าการบริหารการพัฒนาจะมี
องคป์ระกอบหลกัๆ อยู ่2 ประการ คือ การพฒันาการบริหารและการบริหารเพื่อการพฒันา โดยแต่
ละองคป์ระกอบหลกัน้ีจะมีองคป์ระกอบรองคือ 

1. องคป์ระกอบหลกัการพฒันาการบริหาร (Development of Administration / D of A) 
หมายถึง การจดัเตรียม เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูปส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา รวมถึง โครงสร้าง 
กระบวนการ / เทคโนโลย ีและพฤติกรรมการบริหาร  

2. องค์ประกอบหลักการบริหารเพื่อการพฒันา (Administration of Development /                  
A of D) หมายถึง การน าเอาสมรรถนะ หรือความสามารถท่ีมีอยูใ่นระบบบริหารมาลงมือปฏิบติัตาม
นโยบาย แผน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมพฒันาจริงๆ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามท่ี
วางแผนไวล่้วงหนา้ การบริหารการพฒันามิใช่ส่ิงแปลกใหม่ท่ีแตกต่างไปจากการบริหารรัฐกิจหรือ

                                                            
57Ibid., 106-10. 
58กญัจนา ลินทรัตนศิริกลุ, 114-20. 
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บริหารรัฐกิจ เปรียบเทียบ การบริหารการพฒันา จะตอ้งมีพื้นฐานหรือปัจจยัหนา้ท่ีคือ POCCC หรือ 
POSDCoRB (หลกัการบริหาร) รายละเอียด ดงัน้ี 

POCCC      POSDCoRB  
P = การวางแผน     P= การวางแผน  
O = การจดัองคก์าร     O= การจดัองคก์าร  
C = การสัง่การ/การบงัคบับญัชา   S= การจดัคนใหเ้ขา้ท างาน  
C = การประสานงาน     D= การอ านวยการ  
C = การควบคุม     Co= การประสานงาน  

R= การรายงานผล  
 B= การงบประมาณ 

โดยจุดเน้นของการบริหารการพัฒนาในฐานะท่ีเป็นการบริหารเพื่อการพัฒนา 
(Administration of Development : A of D) การบริหารการพฒันาตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 จนถึงปัจจุบนั
เป็นการมุ่งเนน้ไปท่ีการบริหารการ พฒันาในฐานะท่ีเป็นการบริหารโครงการพฒันาใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย แผนงานและโครงการท่ีก าหนดข้ึน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันา รวมทั้งเก่ียวขอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงดว้ย ซ่ึงในเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารโครงการพฒันานั้น มีกระบวนการส าคญั คือ 
มีการจดัท าและวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ การด าเนินการตามโครงการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ เราสามารถสรุปจุดเน้นของการบริหารการพฒันาในฐานะท่ีเป็นการบริหาร
ของการพฒันาได ้3 ประการ ดงัน้ี  

1. การให้ความส าคัญต่อโครงการ แนวการศึกษาโดยให้ความส าคัญของแต่ละ
โครงการนั้นเป็นผลมาจากแนวคิดท่ีว่า การบริหารการพฒันานั้นไม่ไดอ้าศยัหลกัแห่งเหตุผลเสมอ
ไปการบริหารการพฒันาจะเก่ียวขอ้งกบัค่านิยมและเป้าหมายของการพฒันาในแต่ละสังคมดว้ย 
กล่าวคือ ในแต่ละสงัคมอาจจะมีค่านิยม ขอบข่ายและแนวทางในการพฒันาท่ีแตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ี 
ความรู้ทางการบริหารของตะวนัตกท่ีอยู่บนพื้นฐานของ หลกัการและเหตุผลจึงประยุกต์ใช้กับ
ประเทศก าลังพฒันาท่ีอาศัยประเพณีดั้ งเดิมมากกว่าหลักการ วิทยาศาสตร์ได้น้อย ดังนั้ นใน
ระยะแรกจึงเป็นการน าความรู้จากประเทศพฒันาแลว้เขา้มาใชโ้ดยตรง แต่ ต่อมาในยุคปัจจุบนัมี       
การ มุ่ง เน้นการให้ความส าคัญของแต่ละโครงการ (Project-by-Project Approach) ซ่ึง เ ป็น             
ความรับผิดชอบของหน่วยย่อยเล็กๆ ท่ีเรียกว่า "โครงการ" ซ่ึงมีอิสระในการตัดสินใจและมี
ระยะเวลาของการปฏิบติั โดยสนใจว่ามีปัญหาอะไรในโครงการและท าให้โครงการบรรลุผลได้
อยา่งไร แทนท่ีจะยดึถือกฎระเบียบขององคก์ารแต่เพียงดา้นเดียว  
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2. การใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาเฉพาะดา้นการบริหารการพฒันาเฉพาะดา้นเป็นอีก
แนวคิดหน่ึงของการบริหารการพฒันาโดย George Gantt ไดใ้หค้  านิยามไวว้า่ การบริหารการพฒันา
แทจ้ริงก็คือ การพฒันาเฉพาะดา้น (Sectoral Development) ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นการเกษตร การแรงงาน 
การศึกษา การสาธารณสุข การพฒันาเมืองและการพฒันาชนบท เป็นตน้ ซ่ึงการพฒันาในแต่ละดา้น
ดงักล่าวมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาประเทศ ซ่ึงสามารถเห็นไดเ้ด่นชดัท่ีสุดคือ การพฒันาชนบทท่ีมี
การศึกษาในสถาบนัของประเทศต่างๆ  

3. การให้ความส าคญัต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั แนวการศึกษาการบริหาร       
การพฒันาในปัจจุบนัไดมุ่้งสู่กรอบแนวคิดและให้ความส าคญัของการศึกษาการน านโยบายไปสู่      
การปฏิบติั โดยอาศยัความคิดของนกัวิชาการท่ีว่า ถา้การบริหารการพฒันาเป็นเร่ืองของการบริหาร
นโยบายโครงการ เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการพฒันา แลว้การน านโยบายไปสู่                   
การปฏิบติักเ็ป็นเร่ืองของการผลกัดนัใหก้ารท างานของกลไกท่ีส าคญั สามารถบรรลุผลส าเร็จตามท่ี
ไดต้ั้งไว ้โดยพยายามท่ีจะศึกษาตวัแปร หรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ หรือความลม้เหลวของ
การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัวา่มีอะไรบา้ง ซ่ึงแนวทางในการศึกษาดงักล่าวไดรั้บ ความสนใจจาก
นกัวิชาการในกลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันา เพราะผลของการศึกษาสามารถท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชใ้น    
การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหารได ้โดยท่ีไม่ห่างไกลจากโลกแห่งความเป็นจริง
มากนกั59 

ซ่ึง เอ็ด เวิ ร์ด  ดับบลิว ไวด์ เนอร์  (Edward W. Weidner) ได้จัดแบ่งประเภทของ                        
การบริหารการพฒันาออกเป็น 8 ประเภท คือ  

1. การบริหารการพฒันาแบบอุดมการณ์ (The Ideal Planned Directional Growth with 
System Change) ซ่ึงเป็นกระบวนการวางแผนเพื่อความเจริญเติบโตในทิศทางการสร้างชาติ             
ความทันสมัย ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม การบริหารการพฒันาแบบน้ีจะมี
โครงการพฒันาต่างๆ ข้ึนมาและโครงการเหล่าน้ีจะถูกน าไปปฏิบติัใหเ้กิดผล ซ่ึงในการปฏิบติัน้ีทาง
หน่วยงานท่ีได้รับผิดชอบจะมีการเปล่ียนแปลงในระบบนั้ น คือ เกิดการแบ่งหน้าท่ีโดย
เฉพาะเจาะจง (Differentiation) และการประสานงาน (co-ordination) ซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงท่ีดีข้ึน 
ผลท่ีไดรั้บก็คือ ความเจริญเติบโตในดา้นต่างๆ แนวความคิดน้ีจะท าให้ประเทศท่ีก าลงัพฒันาจดัตั้ง
หน่วยงานข้ึนมาเพื่ อ รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาประเทศ เพื่ อ เ ป็นแกนกลางใน
กระบวนการพฒันาประเทศ  

                                                            
59กรรณิการ์ กาญจนวฏศรี,  114 - 20.  
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ส าหรับประเทศท่ีก าลงัพฒันาแมว้่าจะเขา้ใจถึงความส าคญัในการพฒันาประเทศแต่
กระบวนการพฒันายงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ทั้งน้ีเป็นเพราะสาเหตุหลายประการ คือ  

1.1 ค่านิยมในสังคมมีความแตกต่างกนัไป จึงก่อให้เกิดความแตกต่างในดา้นเป้าหมาย
ของการพฒันา ดงันั้นในกระบวนการตดัสินใจ จึงเป็นเร่ืองของการประนีประนอม (compromise) 
มากกวา่ท่ีจะใชเ้หตุผล 

1.2 การบริหารงานยงัไม่มีสมรรถภาพ ท าใหโ้ครงการท่ีออกมาไม่ไดรั้บผลส าเร็จตามท่ี
ไดว้างไว ้

2. การบริหารการพฒันาท่ีให้ผลระยะสั้น (The short-run Payoff: Planned Directional 
Growth with no System Change) เ ป็ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า รพัฒน า ท่ี มี ก า ร ว า ง แ ผน ไ ว้ เ พื่ อ                            
ความเจริญเติบโตในทิศทางท่ีตอ้งการ โดยไม่สนใจท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงระบบสังคมเป็น
แบบอยา่งท่ีนิยมเน่ืองมาจากสาเหตุ ดงัน้ี 

      2.1 เห็นผลไดร้วดเร็ว 
      2.2 การวางแผนสามารถท าให้สามารถขอความช่วยเหลือชนิดท่ีไม่มีขอ้แมห้รือ

เง่ือนไขจากต่างประเทศง่ายข้ึน 
      2.3 ท าให้รัฐบาลเกิดเสถียรภาพ เพราะหากไม่มีการเปล่ียนแปลงระบบก็จะท าให้ไม่

เกิดความขดัแยง้ข้ึน หากมีการเปล่ียนแปลงระบบจะเป็นการท าลายโครงสร้างความสัมพนัธ์ซ่ึงท า
ใหเ้กิดการไดป้ระโยชน์และเสียประโยชน์เกิดข้ึน 

3. การบริหารการพฒันาท่ีให้ผลในระยะยาว (The long-run Payoff: Planned System 
Change with no Directional Growth) เ ป็นการบ ริหารการพัฒนา ท่ี มีก ารวา งแผนให้ เ กิ ด                               
การเปล่ียนแปลงในระบบแต่ไม่มีทิศทางของความเจริญเติบโต ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นไปไดใ้น
ทั้งทางบวกและทางลบ นอกจากนั้นมกัจะเป็นการค านึงถึงผลผลิตมากกว่าท่ีจะค านึงถึงการบริโภค 
(consumption) 

4. การบริหารการพฒันาท่ีสนองตอบต่อสภาพแวดล้อม (Environmental Stimulus 
Unplanned Directional Growth with System Change) เ ป็นการบ ริหารการพัฒนา ท่ีไ ม่ได้ มี                              
การวางแผนระยะยาวไว ้ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าการวางแผนระยะยาวไดรั้บการคดัคา้นจากกลุ่มต่างๆ              
ซ่ึงการเจริญเติบโตแบบมีทิศฯทางอาจเกิดข้ึนไดแ้มว้่าจะไม่มีการวางแผนไว ้ทั้งน้ีเพราะว่ากลุ่มท่ีมี
อ านาจตอ้งการตอบสนองต่อสภาพแวดลอมบางอยา่ง โดยการเปล่ียนแปลงระบบอาจเกิดข้ึนไดใ้น
ระบบราชการโดยมีลกัษณะแบบชัว่คราว ถา้ระบบราชการนั้นเห็นวา่มีเง่ือนไขท่ีสามารถท าได ้

5. การบริหารการพฒันาในทางปฏิบัติของประเทศต่างๆ (Pragmatism: Unplanned 
Directional Growth with no System Change) เป็นการบริหารท่ีมาจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์              
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การแข่งขนั (competition) การปรับตวัใหรั้บกบัสภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนความตอ้งการท่ีจะ
บรรลุถึงผลส าเร็จเท่าเทียมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเพราะว่าไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ใหผ้ลส าเร็จใน
ระยะสั้นและไม่จ าเป็นจะตอ้งมีขอ้ยุง่ยากจากการวางแผน 

6. การบริหารการพฒันาแบบวิกฤติการณ์ (Crisis: Unplanned System Change with no 
Directional Growth) เป็นการบริหารการพฒันาท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบและเกิดการเจริญเติบโต
แบบไม่มีการวางแผนและก าหนดทิศทางเอาไว้ ดังนั้ นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมักเป็น                      
การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงคลา้ยกบัการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  

7. การบริหารการพัฒนา ท่ีล้มเหลว (Failure: Planning with no Growth or System 
Change) เป็นการบริหารการพฒันาท่ีมีการวางแผนแต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงระบบ ในขณะเดียวกนัก็
ไม่มีการเจริญเติบโตดว้ย  

8. การไ ม่ มีการบริหารการพัฒนา  (Static Society: No Plans, No Change) เ ป็น                  
การบริหารการพฒันาท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ เลย ซ่ึงจะพบไดน้้อยมาก แต่เป็นไปได้ทั้ งน้ี
เพราะวา่สงัคมนั้นมีความต่อตา้นหรือมีเง่ือนไขบางประการท่ีท าใหส้งัคมนั้นไม่ตอ้งการพฒันา 

โดยสรุปแลว้ในการบริหารการพฒันานั้นข้ึนอยู่กับกลุ่มชนชั้นและผูท่ี้มีอ  านาจใน                 
การก าหนดนโยบายท่ีจะเลือกวิถีทางออกของการพฒันา ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มกัจะเป็นรูปผสมของ             
การบริหารหารพฒันาหกชนิดแรก ทั้งน้ีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลลพัธ์ในระยะเวลาสั้นและแนวโนม้
ท่ีเป็นท่ีน่าสงัเกตคือในการมุ่งพฒันาประเทศนั้น หน่วยงานราชการตอ้งการวิธีการเปล่ียนแปลงโดย
ไม่มีแผนหรือการเปล่ียนแปลงท่ีมีแผนแต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงระบบมากนกั 

ความส าคญัของการบริหารการพฒันา  
การบริหารการพฒันาของเอ็ดเวิร์ด ดับบลิว ไวด์เนอร์ (Edward W. Weidner) จะมี

ลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ คือ  
1. การเจริญเติบโตท่ีมีทิศทาง (Directional Growth) คือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

ระดับการกระท าการหรือเกิดข้ึนจาก output ของระบบ ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขนาด 
คุณสมบติัและปริมาณ  

2. การเปล่ียนแปลงระบบ (System Change) คือการเปล่ียนแปลงในระบบการกระท า
การหรือเกิดข้ึนจาก output ของระบบ 

3. การวางแผนหรือจุดมุ่งหมายในการเปล่ียนแปลง (Planning or Intended Change) 
เป็น การวางเป้าหมายหรือทิศทางแต่อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพแวดลอ้มทัว่ไปได้60 

                                                            
60Ibid., 98-100.  
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ส่วนวิรัช วิรัชนิภาวรรณ ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบริหารการพฒันาว่าในทุก
ประเทศจ าเป็นตอ้งมีการบริหารราชการหรือการบริหารภาครัฐ และเป็นธรรมดาท่ีการบริหาร
ภาครัฐย่อมมีไดห้ลายวิธีการหรือหลายแนวทาง เช่น การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี การบริหาร
แบบยัง่ยนืและการบริหารการพฒันา เป็นตน้ ความส าคญัของการบริหารการพฒันานั้น ไม่เพียงเป็น
วิธีการหรือแนวทางหน่ึงของการบริหารงานภาครัฐท่ีหน่วยงานของรัฐ หรือเจา้หนา้ของรัฐน ามาใช้
เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนเท่านั้ น แต่การบริหารการพัฒนายงัมี
ความส าคัญในลักษณะท่ีมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการให้ เป็นระบบ                    
เป็นวิชาการ มีทิศทางท่ีชัดเจน มีความครอบคลุมครบถ้วน ทั้ งการบริการเพื่อการพฒันาและ                   
การบริหารเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนร่วม ตลอดทั้งช่วยเพิ่มความมัน่ใจแก่เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐในการปฏิบติัราชการอีกดว้ย ความส าคญัดงักล่าวน้ี (เหตุ) จะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน                       
การบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ (ผล) และในท่ีสุดจะ
น าไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ของประเทศและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน (ผลกระทบ) หรือ
อาจกล่าวได้ว่าการบริหารการพัฒนาเป็นมรรควิธีท่ีน าไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด โดยมี
ความส าคญั ดงัน้ี  

1. เป็นวิธีการหรือแนวทางหน่ึงของการบริหารภาครัฐ ซ่ึงหน่วยงานของรัฐหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐน ามาใชเ้พื่อช่วยอ านวยความสะดวกและใหบ้ริการประชาชนเท่านั้น แต่การบริหาร                 
การพฒันายงัมีความส าคญัในลกัษณะท่ีมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผน่ดิน  

2. เป็นระบบ  
3. เป็นวิชาการ 
4. มีทิศทางท่ีชดัเจน  
5. มีความครอบคลุมครบถว้น ทั้งการบริหารเพื่อการพฒันาและการพฒันาการบริหาร

เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม  
6. ช่วยเพิ่มความมัน่ใจ แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐในการปฏิบติัราชการอีกดว้ย ความส าคญั

ดงักล่าว (เหตุ) จะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผน่ดินของหน่วยงานของรัฐ 
และ/หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ (ผล) และในท่ีสุด จะน าไปสู่ความเจริญกา้วหน้าของประเทศและช่วย
เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน (ผลกระทบ) หรืออาจกล่าวไดว้่า การบริหารการพฒันาเป็นมรรควิธี
ท่ีน าไปสู่จุดหมายปลายทาง61 

                                                            
61วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลกัรัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิดและกระบวนการ (กรุงเทพฯ: 

เอก็ซเปอร์เน็ท, 2551), 21. 
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สรุป การบริหารการพฒันามีความส าคญั ไม่เพียงเป็นแนวทางหรือวิธีการหน่ึงท่ี
หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะน ามาใช้ในการบริหารราชการเท่านั้น แต่ยงัมี
ความส าคัญในลักษณะท่ีมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการอีกท่ีจะน าไปสู่            
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเวลาเดียวกัน          
การบริหารการพฒันายงัเป็นวิธีการหรือแนวทางการบริหารงานท่ีเป็นระบบ เป็นวิชาการ มีทิศทางท่ี
ชดัเจน ครอบคลุมและช่วยเพิ่มความมัน่ใจในการบริหารงานให้แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ รวมตลอดถึง     
การค านึงถึงสภาพแวดล้อม เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเมืองการปกครองและ                         
การบริหารทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกดว้ย 

แนวทางการศึกษาการบริหารการพฒันา  
แนวทางการบริหารการพฒันานั้น แบ่งออกเป็น 5 แนวทาง ดงัน้ี 
1. แนวทางการศึกษาเชิงประวติัศาสตร์  (historical approach) เน้นว่า แนวความคิด                 

การบริหารเกิดข้ึนเม่ือใด เป็นผลงานของนกัวิชาการท่านใดและแนวความคิดการบริหารการพฒันา
น้ีสามารถนาไปประยกุตใ์หป้ระสบความส าเร็จไดม้ากนอ้ยเพียงใด  

2. แนวทางการศึกษาเชิงสภาพแวดล้อมหรือนิเวศวิทยา การศึกษาแนวน้ีเช่ือว่า             
การบริหารการพฒันาจะส าเร็จหรือลม้เหลวนั้นส่วนหน่ึงเกิดจากสภาพแวดลอ้ม  

3. แนวการศึกษาเ ชิงระบบ  (system approach) การศึกษาแนวน้ีมองว่ า  หน่วย                        
การปกครองการบริหารเป็นระบบสังคมระบบหน่ึงท่ีมีปฏิกิริยาโตต้อบกนัระหว่างระบบย่อยกบั
ระบบใหญ่ และระบบใหญ่เองกมี็ปฏิกิริยาโตต้อบกบัสภาพแวดลอ้มและระบบใดระบบหน่ึงจะตอ้ง
มีจุดส้ินสุด ณ จุดใดจุดหน่ึง  

4. แนวการศึกษาเชิงกรณีศึกษา  (case study) การศึกษาแนวทางน้ีมุ่งท่ีจะศึกษา                         
การพฒันาของประเทศใดประเทศหน่ึง หรือโครงการพฒันาโครงการใดโครงการหน่ึง  

5. แนวทางการศึกษาเชิงวิเคราะห์ประวติั (profile analysis) ของประเทศหรือระบบ 
การศึกษาตามแนวทางน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาดูว่าระบบใดระบบหน่ึงมีความจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัภารกิจ
อะไรจึงจะพฒันา นอกจากน้ียงัจะตอ้งมีการส ารวจดูว่าระบบมีทรัพยากร อุปสรรคและศกัยภาพ
อะไรบา้งท่ีเก่ียวกับการพฒันา การศึกษาเชิงวิเคราะห์พื้นเพของระบบน้ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกับ
แนวทางการศึกษาเชิงกรณีศึกษา แต่มีการศึกษาท่ีเป็นระบบและขอบเขตท่ีแน่นอนกวา่ 

โดยสามารถแยกพิจารณาไดเ้ป็นสองดา้น คือ  
  1. ด้านมหภาค ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารทางด้านมหภาคนั้ น ยงัมี                  

การถกเถียงกนัว่า การบริหารการพฒันานั้นควรจะมีความสมดุลหรือไม่สมดุลกบัระบบอ่ืนๆ เช่น 
ระบบการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด ฝ่ายหน่ึง เห็นวา่ในการบริหารการพฒันานั้น 



 42 
 

ไม่ควรจะใหร้ะบบราชการมีอ านาจมากเกินไป เพราะจะท าใหร้ะบบและฝ่ายอ่ืน เช่น พรรคการเมือง 
ระบบเลือกตั้ง ฝ่ายนิติบญัญติัและกลุ่มผลประโยชน์อ่ืนๆ ถูกครอบง าโดยระบบราชการและอ่อน
แรงลง ฉะนั้นจึงควรจะพฒันาพรรคการเมืองระบบเลือกตั้งฝ่ายนิติบญัญติัและกลุ่มผลประโยชน์ให้
มีพลงัทดัเทียมกบัระบบราชการเพื่อคอยถ่วงอ านาจ และตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั ฝ่ายน้ีไดช่ื้อว่า             
ฝ่ายทฤษฎีหน่วยการปกครองการบริหารท่ีไม่สมดุล (unbalanced polity)  

2. ดา้นจุลภาค แนวทางการบริหารการพฒันาอาจครอบคลุมถึงการพฒันาโครงสร้าง 
กระบวนการและพฤติกรรมทางการบริหาร  

 2.1 แนวทางการพฒันาโครงสร้างทางการบริหาร อาจจะท าไดห้ลายวิธี กล่าวคือ  
                                2.1.1 อาจจะท าการวิเคราะห์วิจยัเพื่อดูว่าโครงสร้างทางการบริหารในปัจจุบนั
เอ้ือหรือขดัขวางการบริหารการพฒันามากนอ้ยเพียงใด  

2.1.2 หลงัจากวิเคราะห์วิจยัแลว้ ถา้พบว่าโครงสร้างทางการบริหารเดิมยงัไม่
เพียงพอต่อการท่ีจะปฏิบติัภารกิจของการบริหารการพฒันาได ้ก็จ  าเป็นจะตอ้งสร้างหรือพฒันา 
“หน่วยงานสร้างชาติ” ข้ึนมา เพื่อรับผดิชอบงานใหม่ ๆ เหล่าน้ี  

2.1.3 การพฒันาโครงสร้างทางการบริหาร อาจจะกระท าไดโ้ดยการจดัองคก์าร 
แมททริกซ์  (Matrix organization) กล่าวคือ เ ป็นรูปแบบหน่ึงขององค์การ ท่ีประกอบด้วย                             
ทีมผูเ้ช่ียวชาญเพื่อด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง ในขณะเดียวกันก็ได้รับการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหารท่ีคอยท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานมากกว่าผูบ้งัคบับญัชา องคก์ารแมททริกซ์ 
ดังกล่าวน้ีบางทีก็เรียกว่าองค์การโครงการพฒันา (project organizations) ซ่ึงโครงการพฒันาน้ี
อาจจะเป็นโครงการพฒันาซ่ึงเป็นหน่วยงานสนามอ่ืนๆ ซ่ึงพยายามดึงเอาจุดการตดัสินใจให้ไปอยู่
ในระดบัท่ีต ่าสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 

2.1.4 การพฒันาโครงสร้างทางการบริหาร อาจจะพิจารณาในแง่ของขนาด
องคก์ารว่าขนาดไหนจึงจะเหมาะสมกบัภารกิจท่ีรับผดิชอบอยู ่นัน่กคื็อ จะตอ้งไม่ใหญ่โตจนเกินไป 
จนยากแก่การบริหาร หรือไม่เลก็จนเกินไปจนท าอะไรไม่ได ้

2.1.5 การพฒันาโครงสร้างทางการบริหารเพื่อรองรับการบริหารการพฒันาควร
จะตอ้งเนน้การเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เฉพาะอยา่งยิ่งปรัชญา    
การบริหารการพฒันากคื็อ ประชาธิปไตยแบบรากหญา้ (grass roots democracy) หรือประชาธิปไตย
แบบรากข้า ว  (rice roots democracy) ซ่ึ ง ต ามคว าม เ ห็นของ  เ ชอ ร่ี  อ า ร์ . อา ร์นสไตน์                                       
(Sherry R. Arnstein) นั้ น การมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงของประชาชนก็คือ จะต้องมีอ านาจควบคุม              
การด าเนินงานและการจดัการโครงการพฒันาอยา่งเตม็ท่ีดว้ยตนเอง  
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2.1.6 การพัฒนาโครงสร้างทางการบริหารควรเน้นการประสานงานใน
แนวนอนเท่าๆ กับในแนวตั้ง เน่ืองจากการบริหารการพฒันาจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือทั้ ง
จากสหสาขาวิชา สหอาชีพและสหสถาบนั ฉะนั้นการประสานงานโดยอ านาจบงัคบับญัชา อาจจะ
ตอ้งเสริมดว้ยการประสานงานโดยการบริหารเพื่อการพฒันา การแสวงหาความเห็นพอ้งตอ้งกนั
ระหว่างฝ่ายสายช่วยอ านวยการและฝ่ายสายงานหลกั การประสานงานโดยการปล่อยหรือขยกั
ทรัพยากรเอาไว ้การประสานงานโดยการเจรจาประนีประนอม และการประสานจากเบ้ืองล่างซ่ึง
ประชากรเป้าหมายไดรั้บความช่วยเหลือจากหลายๆ หน่วยงาน  

2.1.7 การพฒันาโครงสร้างทางการบริหารควรท าไปพร้อมๆ กบัการออกแบบงาน 
ซ่ึงการออกแบบงาน  (Work or Job design) ก็คือการก าหนดรายการจ าเพาะเก่ียวกับเน้ือหาวิธี
ปฏิบติังาน และความสัมพนัธ์ระหว่างงานต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการ           
ทั้ งทางด้านองค์การ เทคโนโลยี สังคมและความต้องการส่วนตัวของผู ้ปฏิบัติงานเองและ
วตัถุประสงคข์องการออกแบบงาน ก็เพื่อให้บุคคลมีมูลเหตุจูงใจในการท างานดว้ยความพึงพอใจ
และมีผลงานท่ีดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ ซ่ึงกูลิคและเออร์วิค (Gulick and 
Urwick) ไดใ้หค้วามหมายดา้นการประสานงาน ดงัน้ี 
 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือ
ต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารหรือ
หน่วยงานเป็นไปดว้ย ความเรียบร้อย และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร การประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร การประสานงานเป็นขั้น
หน่ึงของกระบวนการบริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งใช้เทคนิคในการส่งเสริม ชักจูง ตกัเตือน และ
ช่วยเหลือให้ทุกหน่วยงานขององคก์าร หนา้ท่ีขององคก์ารเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง โดยเฉพาะใน
ประเด็นการติดต่อและประสานงาน ซ่ึงเป็นการจดัระเบียบวิธีการท างานเพื่อให้งานและเพื่อนๆ 
ร่วมมือปฏิบติังานเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั เพื่อลดขอ้ขดัแยง้ ท าใหง้านด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน และ
ท าใหก้ารท างานสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั นอกจากนั้นการติดต่อประสานงานหรือการมีมนุษยส์ัมพนัธ์
กบัคน หรือกลุ่มองคก์ร ยงัเป็นการจดัระเบียบวิธีการท างาน เพื่อใหง้านและเจา้หนา้ท่ีจากส่วนต่างๆ 
ในหน่วยงาน ร่วมมือปฏิบติังานเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ไม่ท าใหง้านซ ้ าซอ้น ขดัแยง้กนั หรือเหล่ือม
ล ้ ากนั และให้ความร่วมมือดว้ยดี สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรนั้นอย่าง
สมานฉนัทแ์ละมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัเป็นการติดต่อส่ือสารใหเ้กิดความคิดความเขา้ใจในการร่วมมือ
ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งทั้งเวลา และกิจกรรมท่ีจะตอ้งกระท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งสมานฉนัท์
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เพื่อ ให้งานด าเนินไปอย่างราบร่ืน ทั้งยงัท าให้เกิดการลดขอ้ขดัแยง้ และท าให้งานด าเนินไปได้
ดว้ยดี62 

2.1.8 การพฒันาโครงสร้างทางการบริหาร ควรค านึงถึงหลกัการบริหารบุคคล 
และการแรงงานสัมพนัธ์ (PAIR PA – Personnel Administration, IR – Industrial Relations) ทั้งน้ีก็
เพราะในระหว่างท่ีมีการน าเอาโครงการพฒันามาปฏิบติันั้น หากมีการหยดุชะงกั หรือการนดัหยุด
งานยอ่มท าใหก้ระทบกระเทือนต่อตารางเวลาการพฒันาและส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายเป็นอนัมาก  

2.1.9 การพฒันาโครงสร้างทางการบริหาร ควรยึดแนวทางของ  “องค์การ               
กลยทุธ”์ (strategic organization) นัน่กคื็อ การจดัโครงสร้างและภารกิจขององคก์ารท่ีสามารถสนอง           
ความตอ้งการของประชาชน แต่ในขณะเดียวกนัก็อ  านวยความสะดวกให้สมาชิกขององคก์ารมี     
ความเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กนัดว้ย63 

สรุป แนวทางการศึกษาการบริหารการพัฒนานั้ น มุ่ง สู่กรอบแนวคิดและให้
ความส าคญัของการศึกษา การน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงเป็นเร่ืองของการผลกัดนัใหก้ารท างาน
ของกลไกท่ีส าคญั สามารถบรรลุผลส าเร็จตามท่ีไดต้ั้งไว ้ 

แนวคดิ ทฤษฎกีารพฒันาบุคลากร 

การพฒันาบุคลากร 

การพฒันาบุคลากรนั้นเป็นการแก้ปัญหาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เน่ืองจาก       
ความเจริญของวิทยาการต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการท างานท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ คนท่ีมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีในสมยัหน่ึง ก็อาจกลายเป็นคนท่ีหยอ่นความสามารถไป
ในอีกสมยัหน่ึงก็ได ้เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีอยูเ่สมอ 
ไม่วา่วิทยาการและหนา้ท่ีความรับผดิชอบจะไดเ้ปล่ียนแปลงไป 

                                                            
62Luther Gulick and Lindon Urwick, Aper on the Science of Administration (New 

York: Columbia University, 1973), 1. 
63ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, การบริหาร การพฒันา ความหมาย เน้ือหา แนวทาง และปัญหา.              

พิมพค์ร้ังท่ี 11 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั, 2550), 101. 
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ความหมายของการพฒันาบุคลากร 

เคนนีและรายด ์(Kenney and Ried) กล่าววา่ การพฒันาบุคลากรเป็นวิธีการท่ีด าเนินการ
เพื่อใหผู้ท่ี้ไดรั้บการบรรจุเขา้ท างานในองคก์รนั้นอยูแ่ลว้ไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ สามารถท างานใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี64 

ไดแอน และแซลล่ี (Diane and Sally) ให้ความหมายว่า การพฒันาบุคลากร หมายถึง                
การให้ความรู้และประสบการณ์ดา้นอารมณ์ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมภายในท่ีมองไม่เห็นและพฤติกรรม
ภายนอกเป็นการกระท าท่ีมองเห็นได ้ท าให้บุคลากรมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้งภายนอกและ
ภายในไปในทางท่ีดีข้ึน65 

วิลเล่ียม บี แคสเตทเตอร์ (William B Castetter) ได้ให้ค  าจ ากัดความของการพฒันา
บุคลากรของสถาบันการศึกษาคือการกระตุ้นความสนใจ การพฒันา การสงวนรักษาไวแ้ละ                  
การสร้างแรงจูงใจ เพื่อการใหเ้กิดการพฒันาในกระบวนการท างาน ต าแหน่งงานและมาตรฐานของ                    
การท างานและเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสงสูงสุดของการพฒันาอาชีพ รวมทั้งใหเ้กิดความสมานฉนัท์
ระหวา่งจุดมุ่งหมายของบุคคลและองคก์ร 

คริส เมทเกอร์ (Christa Metzger) ได้ให้ความส าคญัของการพฒันาบุคลากรโดยให้
ค  านึงถึง ความเจริญงอกงามท่ีมาจากขบวนการพฒันาดา้นในของบุคคล ซ่ึงหมายถึง การพฒันา
ทางด้านจิตใจท่ีมีความหมายส าหรับบุคคลท่ีตอ้งมีความสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ ระหว่าง          
การกระท าและการตดัสินใจ66 

เด่นพงษ ์ พลละคร ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากร โดยกล่าววา่องคก์รไม่ควร
คิดว่า การพฒันาพนกังานจะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เพราะการฝึกอบรมในแต่ละคร้ัง 
พนกังานจะเกิดความช านาญในงานท่ีท ามากข้ึน การพฒันาพนกังานจึงเป็นประโยชน์ต่อองคก์รทั้ง
ในระยะสั้ นและระยะยาว  ดังนั้ นควรจะมีการฝึกอบรมอย่างสม ่ า เสมอ เพื่ อให้ทันต่อ                           
ความเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สงัคมและความกา้วหนา้ 

สรุปไดว้่า การพฒันาบุคลากร หมายถึง กระบวนการต่างๆ ท่ีทางองคก์ารตอ้งการท่ีจะ
ให้บุคลากรนั้นไดมี้การพฒันาทั้งในเร่ืองความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทกัษะ ประสบการณ์

                                                            
64John Kenney and M Reid, Training Intervention (London: Institute of Personnel 

Management, 1986), 3.  
65E. P.Diane and W. O Sally, 22.  
66William B Castetter, 4.  
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และทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน ตลอดจนภาระหน้าท่ีและความความรับผิดชอบให้ประสบ                   
ความส าเร็จตามท่ีองคก์ารไดก้ าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความส าคญัและความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากร 

การพฒันาบุคคลเป็นสาขาหน่ึงของ “การพฒันา” (Development) ซ่ึงการพฒันา คือ 
กระบวนการเปล่ียนสภาพจากเดิมไปสู่สภาพใหม่ในทิศทางท่ีดีข้ึนกว่าเดิม ดงันั้นการเปล่ียนแปลง 
ใดท่ีท าให้เกิดสภาพท่ีแย่ลงกว่าเดิมจึงไม่ถือว่าเป็นการพฒันา การพฒันาบุคคลจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ผูบ้ริหารองคก์รตอ้งค านึงถึงเพราะความส าเร็จในการปฏิบติัภารกิจขององคก์รจะเป็นผลโดยตรง
จากการปฏิบติังานโดยบุคลากรขององคก์รนั้น การพฒันาบุคคลมีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีท าให้ 
“คน” มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญตลอดจนทศันคติท่ีถูกต้องในลกัษณะท่ีดีข้ึนกว่าเดิม  
เป็นกระบวนการท่ีควรจะได้รับการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ในขอ้เท็จจริงมนุษยเ์ราจะได้รับ                
การพฒันาในด้านการศึกษา การเรียนรู้นับตั้ งแต่ขั้นปฐมวยัไปจนถึงขั้นสูงสุดท่ีเรียกว่าส าเร็จ
การศึกษา ซ่ึงแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล กระบวนการน้ีในการพัฒนาบุคคลถือว่าเป็น                    
การฝึกอบรมก่อน เขา้ปฏิบติังาน (Pre Service Training) และเม่ือบุคคลนั้นไดเ้ขา้ปฏิบติังานเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ก็ยงั ตอ้งเขา้สู่กระบวนการพฒันาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับ              
การปฏิบติังานอีกด้วย หรือท่ีเรียกว่าการฝึกอบรม เม่ือเขา้ปฏิบติังานแลว้ (In-service Training) 
หลายๆ องค์กรจัดท าเป็น นโยบายแผนงานเร่ืองการพฒันาบุคคลไวอ้ย่างชัดเจน เช่นก าหนด
โครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โดยมีการก าหนดงบประมาณรองรับไวเ้พื่อด าเนินการและ      
บางองคก์รอาจมีขอ้จ ากดั ดา้นงบประมาณ แต่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาบุคคลก็ยงัตอ้งคิดหา
วิธีการพฒันาท่ีไม่ตอ้งใช ้งบประมาณ การพฒันาบุคคลจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพ
ขององคก์ร องคก์รใด มองขา้มการพฒันาในส่วนน้ีไปยอ่มตอ้งประสบปัญหาทางการบริหารอยา่ง
แน่นอน ยิ่งปัจจุบันเป็น ยุคท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นด้านวิทยาการ เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ท าให้เกิดเป็นแรงผลกัดนัให้องค์กรตอ้งมีการเคล่ือนไหวตวัเอง
เพื่อให้สามารถอยู่รอดหรือ ตอบสนองความตอ้งการของสังคมไดเ้ป็นอย่างดี การพฒันาคนของ
องคก์รจึงเป็นประเดน็ท่ีไดรั้บ การหยบิยกมาใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากความเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน บุคลากรผูป้ฏิบติังานขององคก์รมีความจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรม วิธีการท างานให้
เหมาะสมสอดคล้องกับ สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน องค์กรเดิมท่ีเป็นอยู่อาจถูก
ปรับเปล่ียนใหเ้ป็น “องคก์ร แห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) ซ่ึงเป็นองคก์รสมยัใหม่ท่ีเป็น
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สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) เพราะความรู้จะท าให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจหลกัการ 
วิธีการ หรือการปฏิบติัใดๆ ท่ีจะน าไปสู่ผลสมัฤทธ์ิของงานได้67 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัต่อองคก์ารสรุปไดห้ลากหลายประการดงัน้ี  
1. ช่วยท าให้ระบบและวิธีปฏิบติังานมีสมรรถภาพดียิ่งข้ึน มีการติดต่อประสานงานดี

ยิง่ข้ึน    
2. ช่วยท าใหเ้กิดการประหยดั ลดความส้ินเปลืองของวสัดุท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
3. ช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานใหน้อ้ยลง  
4. ช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหนา้หน่วยงานต่างๆ ในการตอบ

ค าถามหรือใหค้  าแนะน าแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน  
5. ช่วยกระตุน้บุคลากรใหป้ฏิบติังานเพื่อความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  
6. ช่วยท าใหบุ้คคลนั้นมีโอกาสไดรั้บคามรู้ ความคิดใหม่ๆเป็นคนทนัสมยัต่อความเจริญ

กา้วหน้ีทางเทคโนโลยใีหม่ๆ 
โดยแนวคิดพื้นฐานของการพฒันาทรัพยากรบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามปรัชญาของ                 

การพฒันาบุคคลท่ีส าคญัมี 8 ประการ คือ  
1. บุคคลทุกคนมีศกัยภาพของตนเองท่ีสามารถพฒันาให้เพิ่มพูนข้ึนไดท้ั้งดา้นความรู้ 

ทกัษะและทศันคติ ถา้หากมีแรงจูงใจท่ีดีพอ  
2. การพฒันาศกัยภาพของบุคคล ควรด าเนินการโดยยึดหลกัสมรรถนะ (Competency 

Based Development)  
3. การพฒันาทรัพยากรบุคคลจะตอ้งด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการต่อเน่ืองเป็น

ระบบ ตั้งแต่การสรรหา การคดัเลือกสู่ระบบการพฒันาขององคก์าร  
4. วิธีการในการพฒันาบุคคลมีหลายวิธี จะตอ้งเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะของ

บุคคลและภารกิจขององคก์าร  
5. จดัให้มีระบบการประเมินการพฒันาความสามารถของบุคคลเป็นระยะๆ เพื่อพฒันา

บุคคลบางกลุ่มให้มีความสามารถเพิ่ม ข้ึนและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ผู ้มีความรู้
ความสามารถสูงไดก้า้วหนา้ไปสู่ต าแหน่งใหม่ท่ีตอ้งใชค้วามสามารถสูงข้ึน 

6. ระบบข้อมูลบุคคลขององค์การจะต้องครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัยสามารถ
ตรวจสอบความกา้วหนา้รายบุคคลได ้ 

                                                            
67Christa Metzger, Balancing Leadership and Personal Growth: The School 

Administrator’s Guide (California: Corwin, 2006), 15.  
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7. การพฒันาบุคคลจะตอ้งท าทุกดา้น คือ สุขภาพอนามยั ความรู้ ความสามารถจิตใจ
และคุณธรรมควบคู่กนัไป  

8. องค์การต้องค านึงถึงความมั่นคงและความก้าวหน้าของบุคคลควบคู่ไปกับ
ความกา้วหนา้ขององคก์าร องคก์ารจะอยู่ไม่ไดถ้า้ขาดบุคคลท่ีมีก าลงักาย ก าลงัใจและสติปัญญาท่ี
ทุ่มเทใหก้บัองคก์าร จึงไม่เกินเลยไปนกัหากจะกล่าววา่  

วตัถุประสงคห์ลกัของการพฒันาบุคลากรไม่วา่จะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็คือ การมุ่ง
ให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานตามท่ีองคก์ารตอ้งการ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้
การท่ีเราจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการท างานของบุคคลเพื่อให้เป็นไปในทางท่ีตอ้งการไดน้ั้น                    
เราจ าเป็นตอ้งพฒันาบุคลากรในดา้นต่างๆอย่างน้อย 3 ดา้น ประกอบดว้ย ความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) หรือ KSA หรือในบางต าราบอกว่าจะต้องมีความเขา้ใจ 
(Understanding) รวมอยู่ดว้ย เรียกว่า KUSA ซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัของการพฒันาบุคลในทุกองคก์ร 
ประกอบดว้ย  

1. การพัฒนาให้มีความรู้ (Knowledge) เ รียนรู้ท าความเข้าใจแล้วจึงน าแนวคิด                       
มาประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้ จึงไม่ใช่เพียงการรับรู้ท่ีจ  ามาโดยไม่เขา้ใจ  

2. การพฒันาใหมี้ความเขา้ใจ (Understanding) ตอ้งท าความเขา้ใจขอ้มูลต่างๆ ทบทวน
วิเคราะห์ให้เห็นจุดต่างๆ เพื่อตอบตวัเองให้ได ้แลว้จึงเช่ือในแนวคิดนั้นพร้อมจะน าไปปฏิบติัได้
เสมอ  

3. การพฒันาให้มีทกัษะความช านาญ (Skill) เม่ือเรียนรู้และเขา้ใจในขอ้มูลแลว้ตอ้งมี
โอกาสน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประสบการณ์ดว้ยตวัเอง ฝึกฝนและปฏิบติับ่อยๆ จนเกิดความช านาญ 
เพิ่มพนูสติปัญญาและมีความรอบรู้มากยิง่ข้ึน  

4. การพฒันาใหมี้ทศันคติท่ีดี (Attitude) มีความคิดเชิงสร้างสรรคค์นเราอาจมีความคิด
ทศันคติท่ีเหมือนหรือต่างกนัได ้การเปล่ียนทศันคติเป็นส่ิงท่ียาก หากองคก์รใดตอ้งการประสบ
ความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพองค์กร ก็จ  าเป็นจะตอ้งปรับเปล่ียนทศันคติของบุคลากรด้วย               
การหาเทคนิคหรือแนวทางใหม่ๆ จัดการความแตกต่างทางความคิดและสร้างวฒันธรรมหรือ
มาตรฐานใหม่ เป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลงทศันคติของคนในองคก์รใหไ้ปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่  

การพฒันาบุคลากรด้านความรู้นั้นควรให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายขององค์การหรือ
นโยบายของรัฐในกรณีท่ีเป็นราชการ ความรู้ด้านวิชาชีพ ความรู้เสริมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ                      
การบริหารและความรู้ใหม่ๆ ท่ีจะช่วยให้บุคคลเหล่านั้นสามารถปรับตวัให้ทนักบัความกา้วหน้า
ทางวิทยาการส่วนในด้านทักษะหรือความช านาญงาน หากเน้นการพฒันาบุคลากรให้ได้ฝึก
ปฏิบติังานให้เกิดทักษะความช านาญเพิ่มข้ึน จะท าให้บุคคลเหล่านั้นสามารถท างานได้ดีตาม
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มาตรฐาน เป้าหมายหรือตามความคาดหวงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท างานไดอ้ยา่งคล่องแคล่วรวดเร็ว
ข้ึนกว่าเดิม ท างานไดอ้ย่างมีคุณภาพท่ีดีข้ึนส าหรับการพฒันาทางดา้นทกัษะน้ีจะมีทั้งทกัษะทาง  
การปฏิบติั ทกัษะทางมนุษยสมัพนัธ์และทกัษะทางการคิด 

ส่วนในดา้นทศันคตินั้น บุคลากรจะตอ้งไดรั้บการพฒันาใหเ้กิดทศันคติท่ีดีและถูกตอ้ง
ในการท างาน เช่น การพฒันาจิตส านึกและความเขา้ใจในการท างานเพื่อสาธารณะ การท างานเป็น
ทีมและมีความสามคัคี (Team Work) เสริมสร้างความรู้สึกนึกคิดท่ีถูกตอ้งในการท างาน (Work 
Attitude) สร้างเสริมจิตส านึกท่ีถูกต้องในการให้บริการแก่ประชาชน (Sense of Service) และ
ทศันคติในการพฒันาตนเอง (Self-Development) ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีและต่ืนตวัตลอดเวลาในการเรียนรู้เพื่อปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง รวมทั้งพฒันา
ทางดา้นจิตใจควบคู่กนัไปดว้ย ปัจจุบนัองคก์ารต่างๆ มุ่งพฒันาสู่การเป็นองคก์ารท่ีเรียนรู้ (Learning 
Organization) องค์การยิ่งมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากร เน่ืองจากความสามารถใน             
การเรียนรู้ของบุคลากรในองค์การหน่ึงๆเป็นเง่ือนไขแห่งความส าเร็จขององค์การนั้นและเป็น
วิ ธีการท่ีท าให้องค์การมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage) หรือมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัสูงกวา่องคก์ารอ่ืนๆยิง่กวา่นั้น  

การพฒันาบุคลากรยงัมีความส าคญัในเชิงปัจจยัท่ีเป็นเหตุและผลให้เกิดการพฒันา/
เปล่ียนแปลงในองคก์ารต่างๆ ดงัน้ี  

1. ท าให้มีนวตักรรม (Innovation) ต่างๆ เขา้มาใช้ในองค์การอันจะเป็นตัวกระตุ้น           
การเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในองค์การ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทนักับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีการปรับเปล่ียนรวดเร็วและรุนแรงเพิ่มมากข้ึนทุกขณะ 

2. ก่อใหเ้กิดการเผยแพร่นวตักรรมนั้นๆใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับไปปฏิบติัในวงกวา้ง
ขององคก์าร  

3. กระตุน้บุคลากรให้เตรียมความพร้อม ด้านสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถใน                       
การปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงขององคก์าร 

กลยุทธ์ในการด าเนินงานโครงสร้างการจัดองค์การ ระบบการท างาน การสร้าง
นวตักรรม การเผยแพร่นวตักรรมและการสร้างความพร้อมในการใชน้วตักรรมเป็นกุญแจส าคญั
ของการเพิ่มคุณค่าให้แก่บุคคลกรในองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge Based Society) ยคุท่ีองคก์ารตอ้งการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
การเพิ่มคุณค่าและใช้คุณค่าท่ีมีอยู่และเพิ่มข้ึนของบุคลากรให้เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของ
องคก์ารเป็นส่ิงจ าเป็นยิง่ยวดต่อความส าเร็จขององคก์าร การพฒันาบุคลากรจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่
ต่อปัจจุบนัและอนาคตขององคก์าร ทั้งน้ีวิธีการท่ีจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บการพฒันา
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ทั้งดา้นความรู้ทกัษะและทศันคติ มีหลายวิธีและหลายรูปแบบ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้การพฒันาบุคลากร
มีแนวทางหลกัในการด าเนินการ 3 แนวทาง คือ  

1. การให้การศึกษา/เรียนรู้ (Education/Learning) การให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือและ
กระบวนการอย่างต่อเน่ืองท่ีจะช่วยให้บุคลากรมีความเจริญงอกงามปรับตวัได ้ด าเนินชีวิตดีและ                
มีความเปล่ียนแปลงในทางท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงอาจเป็นการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติในวิถีชีวิต         
การท างาน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาในระบบโรงเรียน ตลอดจนการศึกษาใน
ระบบมหาวิทยาลยัทั้งในและต่างประเทศในการพฒันาบุคลากรขององคก์าร การให้การศึกษาอาจ
ท าโดยการให้ทุนและ/หรืออนุญาตให้บุคลากรไปศึกษาต่อในหลกัสูตร ระยะสั้น ระยะกลางและ
การให้ไปศึกษาระดบัปริญญาและหลงัปริญญา การให้การศึกษาจึงเป็นการลงทุนท่ีส าคญัทั้งของ
องคก์ารและตวับุคลากรเอง  

2. การฝึกอบรม (Training) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีจดัข้ึนเพื่อให้บุคลากรได้
เรียนรู้และเสริมสร้างทกัษะ ความช านาญ โดยมีวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงในการยกมาตรฐาน              
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้ดียิ่งข้ึน อันจะท าให้องค์ประกอบประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ขณะเดียวกนักมุ่็งหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ/หรือ
ทศันคติในการปฏิบติังานของบุคคล โดยในการจดัการฝึกอบรมนั้น มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้
บุคลากรมีสมรรถนะ ความรู้ ความช านาญท่ีจะเป็นต่อความตอ้งการขององคก์าร ซ่ึงปกติเป้าหมาย
ของการฝึกอบรม ไดแ้ก่  

2.1 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจนโยบาย แผนงาน วตัถุประสงค ์เป้าหมายของ
องคก์าร ตลอดจนบทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรในแต่ละระดบั  

2.2 การให้ข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด เพื่อแก้ไขปัญหา
ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีผา่นมา  

2.3 การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบติังานโดยส่วนร่วม  
2.4 การลดความส้ินเปลือง ป้องกนัอุบติัเหตุ และการสูญเสียในการปฏิบติังาน  
2.5 การพฒันาระบบงาน ระบบบริหาร และพฒันาองคก์ารโดยส่วนรวม  
2.6 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ บทบาท 

ภารกิจขององคก์าร  
2.7 การฝึกฝนบุคลากรให้คุน้เคยกับเทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการสมยัใหม่ท่ีจะ

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดความกา้วหนา้ขององคก์าร  
3. การพัฒนาบุคลากร (Employee Development/Staff Development) การพัฒนา                     

การด าเนินการดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มและขยายโลกทศัน์ส าหรับการปฏิบติังานและการปฏิบติัตน
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ทั้งในงานและในสังคมส่วนรวมให้แก่บุคลากร ซ่ึงรวมถึงการมอบหมายงานพิเศษการสอนงาน              
การให้ค  าปรึกษา แนะน า การเป็นพี่เล้ียง การสับเปล่ียนหมุนเวียนหนา้ท่ีการงาน การจดัการทศัน
ศึกษาดูงาน การมอบหมายให้ประชุมแทนและการมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมสังคมอ่ืนๆ                  
ซ่ึงวิธีการต่างๆ ดังกล่าวหากเลือกใช้ผสมผสานกันกับ 2 แนวทางขา้งตน้ ก็จะช่วยท าให้ระบบ               
การพฒันาบุคลากรขององค์การมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ทั้ งน้ี การพฒันาและฝึกอบรมบุคลากร
สามารถท าไดห้ลายวิธี ดงัน้ี  

3.1 การนิเทศงาน เป็นการให้ค  าแนะน าแก่บุคลากรเก่ียวกับงานโดยผูบ้ริหารหรือ
หัวหน้าหน่วยงานภายในองค์การ เพื่อให้การด าเนินงานไดผ้ลดียิ่งข้ึน หรือจดัการนิเทศงานเม่ือ
พบวา่บุคลากรประสบปัญหาในการปฏิบติังาน  

3.2 การให้คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง โดยการให้ค  าช้ีแนะหรือกระตุน้จากผูบ้ริหาร 
เช่น การจดัมุมวิชาการในองคก์าร การอ่านต ารา หรือนิตยสารทางวิชาการ การคน้ควา้หรือวิจยั               
เป็นตน้  

3.3 การฝึกอบรม เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ๆ ควรส่งเสริมให้บุคลากรเขา้รับ          
การอบรม เช่น มีการเปล่ียนแปลงระบบการท างาน โดยการน าเอาเทคโนโลยใีหม่ๆ จ าพวกเคร่ืองใช้
อัตโนมัติในส านักงาน (Office Automation: O.A.) เข้ามาใช้ช่วยประหยดัแรงงานและเวลาใน         
การปฏิบติังาน  

3.4 การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์แนวความคิด
ใหม่ๆของบุคลากรท่ีเขา้สมัมนา 

3.5 การใหไ้ปศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศตามความเหมาะสมเพื่อจะได้
เกิดแนวคิดในการเปรียบเทียบระหวา่งองคก์ารของตนกบัองคก์ารภายนอกอ่ืน  

3.6 การให้ไปศึกษาต่อองค์การควรส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาต่อ เพราะการท่ี
บุคลากรมีวุฒิสูงข้ึน ช่วยให้เกิดความมัน่ใจในตวัเองจะเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงานมากข้ึนและยงั
เป็นโอกาสใหบุ้คลากรนั้นไดต้  าแหน่ง หรือเงินเดือนเพิ่มตามความสามารถอีกดว้ย  

ลองมาดูตวัอย่างของการพฒันาขา้ราชการพลเรือน เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปของ                     
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ซ่ึงเป็นไปตามกรอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                
พ.ศ. 2535 มาตรา 76 ระบุว่า “ให้ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทกัษะทศันคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม อนัจะท าใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ทั้ งน้ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.ก าหนด” และโดยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว                   
ส านกัคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน หรือ ส านกังาน ก.พ. ในฐานะหน่วยบริหารงานบุคคลกลาง
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ของส่วนราชการ จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพฒันาขา้ราชการพลเรือนโดยผูบ้งัคบับญัชา 
ไวส้รุปไดด้งัน้ี  

1. ให้ผูบ้ ังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและพัฒนา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนทุกคนให้ไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ ทศันคติ คุณธรรมและ
จริยธรรม และสามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ในการพัฒนาผูใ้ต้บังคับบัญชานั้ น อาจใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธี เช่น ขณะ
ปฐมนิเทศ การสอนงาน/สอนแนะ การมอบหมายงาน การสบัเปล่ียนโยกยา้ยหนา้ท่ี การจดัพี่เล้ียงให้
ส่งไปศึกษาดูงาน จดัการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบติัการ การสัมมนา จดัหาเอกสารทางวิชาการท่ี
เก่ียวกบังานไวใ้ห้ศึกษาอยา่งเพียงพอ จดัให้มีคู่มือการปฏิบติังานให้มีพอใชอ้ยา่งทัว่ถึง การพฒันา
ดว้ยตนเอง เช่น โดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป การใหค้  าปรึกษา เป็นตน้ 

 3. ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้ง 5 ดา้น คือ  
3.1 ดา้นความรู้ทัว่ไปในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน

โดยทัว่ไป  
3.2 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่  ความรู้  

ความสามารถในการปฏิบติังานของต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  
3.3 ดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงาน  
3.4 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ รายละเอียดท่ีช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดีและ

ส่งเสริมใหส้ามารถปฏิบติังานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ  
3.5 ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ไดแ้ก่ รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบติังาน  
ส่วนกลวิธีของการพัฒนาข้าราชการพลเรือนท่ีมีการใช้กันอยู่ทั่วไป สรุปได้ว่า

ประกอบดว้ยวิธีการท่ีส าคญั 3 วิธี ไดแ้ก่  
1. การพฒันาในขณะปฏิบติังาน หมายถึง การท่ีผูรั้บการพฒันาไดเ้รียนรู้เทคนิควิธีการ

ท างานจนเกิดทกัษะมีความช านาญจากการไดฝึ้กหรือทดลองปฏิบติั รวมทั้งอาจไดรั้บการถ่ายทอด
จากผูบ้งัคบับญัชาหรือพี่เล้ียงไปพร้อมๆ กบัการปฏิบติังานจริง การพฒันาในขณะปฏิบติังานน้ี เป็น
วิธีท่ีใชก้นัอยู่มากกว่าวิธีอ่ืนๆ แต่ไม่ไดมี้การจดัท ากนัอย่างเป็นระบบ เพราะมีลกัษณะเป็นวิธีการ
ทดลองปฏิบติังานมากกว่าการพฒันาอยา่งจริงจงั ขอ้เสียของการพฒันาแบบน้ี คืออาจท าให้ผลงาน
ของหน่วยงานท่ีมีผูไ้ดรั้บการพฒันารวมอยูด่ว้ยตอ้งลดลงไปบา้งทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพแต่ก็
ยงันบัว่าคุม้ค่า การพฒันาในขณะปฏิบติังานท่ีนิยมใชก้นัอยู่มี 3 วิธี คือ การสอนงาน ระบบพี่เล้ียง
และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน การสอนงาน เป็นกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้ 
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ความสามารถทกัษะและความเช่ียวชาญช านาญงานอย่างใดอย่างหน่ึงให้เกิดข้ึน ภายใตบ้รรยากาศ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้สอนกับผู ้เ รียนท่ีเหมาะสมและเช่ือมต่อการเรียนรู้ และการฝึกฝน                    
ความช านาญเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ โดยผูส้อนจะท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยช้ีแนะในการก าหนดเป้าหมาย
และระดบัขีดความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานให้แก่ผูเ้รียนว่า เม่ือสอนงานไปแลว้จะท าให้
ผูเ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมในการท างานอะไรบา้ง อยา่งไรและจะใชเ้วลานานเท่าใด โดยเปรียบเทียบ
จากพื้นฐานเดิมท่ีผูเ้รียนมีอยู่เก่ียวกบัขีดความสามารถในการปฏิบติังานนั้นๆหรืออาจกล่าวไดว้่า 
การสอนงานเป็นเร่ืองของการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติังานจริง ภายใตก้ารก ากบัดูแลช่วยเหลือ
จากผูบ้งัคบับญัชา หัวหนา้งานหรือพี่เล้ียงในหน่วยงานท่ีมีความช านาญสูงกว่า ซ่ึงโดยปกติมกัเป็น
การสอนแนะกนัแบบตวัต่อตวัหรืออาจเป็นการสอนกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ กไ็ด ้ 

2. การพฒันานอกจากการปฏิบติังาน หมายถึง การท่ีผูไ้ดรั้บการพฒันาตอ้งหยุดท างาน
ปกติของตนเอง เพื่อเขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสูตรหรือโครงการต่างๆท่ีก าหนดข้ึน ซ่ึงอาจจะจดั
ข้ึนโดยหน่วยงานพฒันาของส่วนราชการเอง หรือส่งเขา้ไปรับการฝึกอบรมในหน่วยงานภายนอก
ส่วนราชการ หรืออาจรับการฝึกอบรมอยูท่ี่บา้นกไ็ด ้ทั้งน้ีนิยมกนัอยู ่4 วิธี ดงัน้ี  

2.1 การฝึกอบรมในห้องหรือในชั้นเรียน เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีมีวิทยากรหรือสอน
และผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงในการถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคนิค                      
การฝึกอบรมแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบติั การอภิปราย กรณีศึกษา เป็นตน้ ถา้ตอ้งการ
ให้มีประสิทธิภาพสูงวิทยากรตอ้งเน้นการสร้างประสบการณ์และความเหมาะสมกบัสภาพการณ์
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ขอ้ดีอีกประการหน่ึงของการฝึกอบรมในห้องก็คือ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
จะรู้สึกได้รับความอบอุ่นใกล้ชิดเป็นกันเองและเม่ือเกิดปัญหาจะสามารถซักถามวิทยากรได้
โดยตรงทนัที  

2.2 การฝึกอบรมทางไกล (Distance Training) เ ป็นวิ ธีการ ฝึกอบรมท่ีผู ้รับ                           
การฝึกอบรมไม่ตอ้งไปเขา้รับฟังการบรรยายในชั้นเรียนจะมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัการฝึกอบรมใน
หอ้งไม่เนน้เร่ืองการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวิทยากรกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัการฝึกอบรมทางไกล
คือ การยอมรับศกัยภาพของบุคคลแต่ละคนท่ีจะแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ในส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง
อย่างอิสระ กระบวนการฝึกอบรมมีความยืดหยุ่นในเร่ืองเวลา สถานท่ี โดยค านึงถึงความสะดวก
ของผูเ้รียนเป็นหลัก รูปแบบการฝึกอบรมจะใช้ส่ือการเรียนประเภทต่างๆ แทนวิทยากร เช่น 
ส่ิงพิมพ ์เอกสาร ส่ือทางวิทย ุส่ือทางโทรทศัน์ และส่ือโสตทศันูปกรณ์ประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งการพบ
กลุ่มโดยมีวิทยากรทบทวนให้ความรู้ อภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือตอบปัญหา รวมทั้ง
สอนเสริมเป็นคร้ังคราว 
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2.3 การดูงาน เป็นวิธีการพฒันารูปแบบหน่ึงโดยการจดัให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาส
ไปเยี่ยมชมหน่วยงานหรือวิธีการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนๆท่ีมีการบริหารจดัการแนวใหม่หรือ
เทคนิควิธีการท างานท่ีทนัสมยั โดยมีวตัถุประสงคก์็เพื่อใหผู้ไ้ดรั้บการพฒันาเกิดความรู้ความเขา้ใจ
ในเทคนิคและวิธีการท างานของหน่วยงานท่ีไปเยีย่มชมดูงานและเป็นการเพิ่มประสบการณ์โดยตรง 
ทั้งน้ียงัไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนและสอบถามความรู้ต่างๆ อนัอาจน ามาใชป้รับปรุงปรุงการท างาน
และเกิดประโยชน์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของตน และหน่วยงานท่ีไปเยีย่มชมต่อไป
ในอนาคต  

2.4 การศึกษาต่อหมายถึงการจัดส่งผู ้ปฏิบัติงานไปรับการศึกษาเพิ่มเติมย ัง
สถาบนัการศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ไดค้วามรู้เพิ่มข้ึน ไดวุ้ฒิบตัรสูงข้ึน
กว่าเดิม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบัติงานและตวัผูไ้ด้รับการพฒันาให้ดีข้ึนด้วย                     
ซ่ึงการพฒันาวิธีน้ีตอ้งใชร้ะยะเวลายาวและถือว่าเป็นการลงทุนให้แต่ละรายไม่ต ่ากว่า 1 ปี ถึง 2 ปี 
หรือมากกวา่ รวมทั้งค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนมากต่อบุคคล  

3. การพฒันาตนเอง (Self-Development) การพฒันาบุคคลจะประสบความส าเร็จไม่ได้
เลยหากผูท่ี้จะรับการพฒันาไม่ไดค้วามสนใจและมองไม่เห็นประโยชน์ของการพฒันาอยา่งแทจ้ริง
ในทางตรงกันขา้มการพฒันาบุคคลจะประสบความส าเร็จอย่างยิ่งหากผูท่ี้จะรับการพฒันามี              
ความสนใจใฝ่พฒันาและพยายามพฒันาตนเองอยู่เสมอ ส าหรับวิธีการพฒันาตนเองนั้นอาจท าได้
มากมายหลายวิธีโดยข้ึนอยูก่บัเวลา โอกาสความถนดั และความสนใจของผูป้ฏิบติังานเอง เช่น  

3.1 ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือหรือเอกสารทางวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ
เป็นประโยชน์ต่องานของตนเอง ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจในส่ิงใหม่ๆ ทนักับ
ความกา้วหนา้อยูเ่สมอ  

3.2 ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย แผนงาน โครงการ
ของหน่วยงานเพื่อน ามาจดัท าแผนปรับปรุงการปฏิบติังานให้ชดัเจน เพื่อให้การท างานสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายของหน่วยงาน  

3.3 ไม่ท างานคนเดียว แต่ใฝ่หาความรู้โดยการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์และ
ความคิดเห็นกบัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูเ้ก่ียวขอ้ง  

3.4 ติดตามข่าวคราวและเหตุการณ์ส าคญั ทั้ งภายในและนอกประเทศ เพื่อเป็น               
การเปิดโลกทศัน์ของตน โดยอาจจะเป็นสมาชิกของสมาคมทางวิชาการหรือองคก์ารท่ีน่าสนใจ             
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บางแห่ง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองราวทางวิชาการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความรู้กวา้งขวางยิง่ข้ึน68 

สรุปไดว้า่ การพฒันาบุคลากรมีความส าคญัและความจ าเป็น ซ่ึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
ทกัษะ สมรรถนะและทศันคติของบุคคลในองคก์ารใหมี้พฤติกรรมการท างานท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อองคก์าร อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ภาวะผูน้ า ความคิดสร้างสรรค ์ระบบ
ความคิด ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายตามท่ีองคก์รไดว้างเอาไว ้ซ่ึงอาจกระท าไดห้ลายวิธี 
เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงานและการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองหรือการพฒันาตนเอง  

แนวคดิและหลกัการในการพฒันาบุคลากร 

แนวคิดการพฒันาบุคลากรเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นในการพฒันาประสิทธิภาพของ
งานและคุณภาพของบุคลากร ซ่ึงต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อให้ทันต่อ
เหตุการณ์และเทคโนโลยทีางการศึกษา โดยมีนกัวิชาการไดเ้สนอไวด้งัน้ี  

จรรยา  ชูทบั กล่าวถึงแนวคิดในการพฒันาบุคลากร ซ่ึงอาจแบ่งตามวตัถุประสงคข์อง              
การพฒันาบุคลากร ไดเ้ป็น 3 ประการ คือ  

1. เพื่อใหบุ้คลากรท างานได ้ท างานดี ท างานเก่งและท างานแทนได ้
2. เพื่อเพิ่มคุณค่าของคน 
3. เพื่อเพิ่มความกา้วหนา้ในอาชีพ 

ทั้งน้ีสามารถแบ่งแนวคิดในการพฒันาบุคลากรไดเ้ป็น 2 รูปแบบคือแนวคิดในการพฒันา
บุคลากรแบบ Input  Process  Output model และแนวคิดเชิงเกษตรกรรม (agricultural model) ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

                                                            
68ชชัวาล อรวงศศุ์ภทตั, "ความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์, (ออนไลน์), เขา้ถึง

เม่ือ 23 กนัยายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก "  http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php? 
bookID=1314&read=true&count=true.  
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1. Input Process Output model 
 

Input     Process    Output 
 
   (Feedback) 

ภาพท่ี 2 แสดงแนวคิดในการพฒันาบุคลากร 
ท่ีมา : จรรยา ชูทบั, แนวคดิในการพฒันาบุคลากร, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2559, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://www.itmc.tsu.ac.th/paper/ppoff20060204.pdf 2549. 
 
แนวคิดน้ีมองการพฒันาบุคลากรในเชิงระบบ ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั คือ 
1.1 Input หรือส่ิงน าเขา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ทรัพยากรต่างๆ เช่น เงินงบประมาณ บุคคล วสัดุ

อุปกรณ์ ตลอดจนนโยบายและแนวคิด ในการบริหารงานการพฒันาบุคลากร วิธีการท่ีใช้ใน                   
การพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยต่ีาง ๆ  

1.2 Process หรือกระบวนการพฒันาบุคลากร หมายถึง การฝึกอบรม การสัมมนา       
การประชุมเชิงปฏิบติัการหรือการด าเนินการพฒันาบุคลากรในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น การมอบหมาย
งาน การหมุนเวียนหนา้ท่ีงาน เป็นตน้ Feedback 

1.3 Output หรือผลลัพธ์ คือบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว รวมทั้ งข้อมูลต่างๆ 
เก่ียวกับผลลพัธ์ ซ่ึงจะส่งผลกระทบ เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัหรือ Feedback เพื่อใช้ในการปรับปรุง              
การพฒันาบุคลากรต่อไปอีก 

แนวคิดน้ีตอ้งการเนน้ถึงประเด็นส าคญัว่า ถา้ตอ้งการผลลพัธ์ท่ีมีคุณภาพ ก็จ  าเป็นตอ้ง
ใส่ส่ิงน าเขา้ท่ีสมบูรณ์และมีคุณภาพ เขา้ไปในระบบและดูแลให้กระบวนการพฒันาบุคลากรมี
ประสิทธิภาพดว้ย 

2. Agricultural model หรือแนวคิดเชิงเกษตรกรรม ซ่ึงเปรียบเทียบการพฒันาบุคคล 
เช่นเดียวกบัการปลูกตน้ไมแ้ละเห็นวา่เราควรจะตอ้งด าเนินการพฒันาบุคลากรในลกัษณะดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

http://www.itmc.tsu.ac.th/paper/ppoff20060204.pdf%202549
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    เพาะเมด็พนัธ์ดี   = รับคนดีเขา้ท างาน 
 
             ดินดี   = ระบบต่าง ๆ ในองคก์ารดี 
 

= ค่าตอบแทนและสวสัดิการเหมาะสม 
     (เงินดี) ผูบ้งัคบับญัชาดูแลดีสม ่าเสมอ 
     ประเมินผลงานอยา่งสม ่าเสมอถูกตอ้ง         

 
  = ใหก้ารฝึกอบรมหรือพฒันารูปแบบ 
      ต่างๆ บา้งเป็นคร้ังคราว 
 
       = พนกังานดี ผลิตผลงานคุณภาพ 
     อยา่งมีประสิทธิภาพ69 

 
ภาพท่ี 3 แสดงแนวคิดการพฒันาบุคลากรเชิงเกษตรกรรม 
ท่ีมา : จรรยา ชูทบั, แนวคดิในการพฒันาบุคลากร, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2559, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://www.itmc.tsu.ac.th/paper/ppoff20060204.pdf 2549. 
ส าหรับหลักการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษ านั้ น  ได้มีการก าหนด

ยทุธศาสตร์การพฒันาครูแนวใหม่ ดงัน้ี 
1. การพฒันาตอ้งก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีตวัผูเ้รียน 
2. การพฒันาตอ้งเกิดจากความตอ้งการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การพัฒนาต้อง มุ่ ง เน้นลักษณะ  Site Based Development หรือ  School Based 

Development (SBD) 
4. การพฒันาตอ้งมีหลากหลายรูปแบบใหเ้ลือกตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
5. การพฒันาต้องสอดคลอ้งกับภารกิจและหน้าท่ีท่ีปฏิบติัของครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 

                                                            
69จรรยา ชูทบั, "แนวคดิในการพฒันาบุคลากร, (ออนไลน์) เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2559, 

เขา้ถึงไดจ้าก,"  http://www.itmc.tsu.ac.th/paper/ppoff20060204.pdf 2549.  

รดน ้าพรวนดินดีสม ่าเสมอ 

ตน้ไมง้ามดีหรือ 
ออกดอก 
ออกผล 

 

ใหปุ๋้ยเป็นคร้ังคราว 

http://www.itmc.tsu.ac.th/paper/ppoff20060204.pdf%202549
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6. การพฒันาตอ้งด าเนินการในรูปของเครือข่ายกระจายทัว่ประเทศ 
7. การพฒันาตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
8. การพัฒนาต้องกระท าอย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ งในและนอก

กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นงบประมาณ  

รูปแบบและวธีิการพฒันา 
1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

ต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพทั้งสมรรถนะหลกั (Core Competency) สมรรถนะการปฏิบติังานใน
หนา้ท่ี (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามกลุ่มสาระ (Specificational Competency) 
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

2. รูปแบบของการพฒันามุ่งเนน้การสร้างเครือข่ายท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีสถาบนั
พฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาก าหนด ให้กระจายอยูท่ ั้งประเทศ เพื่อความสะดวก
ในการเขา้รับการพฒันาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งท่ีเป็นองคก์รเครือข่าย บุคคลเครือข่าย
และเครือข่ายทางไกล 

3. วิธีการพฒันาตอ้งมีความหลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แต่มุ่งเน้นวิธีการพฒันาท่ีใช้โรงเรียน/หน่วยงานเป็นฐาน (School Based 
Development/Insite Based Development) เป็นส าคญั70 

กระบวนการพฒันาบุคลากร  
เลสซ่ี เจ บิชอบ (Lesie. J Bishop) ไดเ้สนอแนวคิดเชิงระบบเก่ียวกบักระบวนการพฒันา

ไว ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี คือ  
1.ความตอ้งการ (need) การหาความตอ้งการพฒันาเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด ตวัครูเอง

ตอ้งมีความตอ้งการพฒันา โดยผูบ้ริหารตอ้งการวิธีกระตุน้ละส่งเสริมให้ครูสนใจต่อการพฒันา
ตนเอง 

2.การวินิจฉัยและการวิเคราะห์ (diagnosis and analysis) เป็นการพิจารณาสภาพการณ์
โดยใชแ้บบสอถามหรือการสมัมนาใหค้รูแสดงความคิดเห็น เพื่อจะทราบความตอ้งการครูโดยรวม 

                                                            
70วีระชยั  จิวะชาติ, "แผนยุทธศาสตร์การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา, 

ออนไลน,์ เขา้ถึงเม่ือ 25 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก,"  
https://www.gotoknow.org/posts/17754%20.  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim3denoZLUAhWDtI8KHeB5AbQQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nidtep.go.th%2F&usg=AFQjCNEdABbGLaRcusBZAw0qgqw-9BM3tA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim3denoZLUAhWDtI8KHeB5AbQQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nidtep.go.th%2F&usg=AFQjCNEdABbGLaRcusBZAw0qgqw-9BM3tA
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3.การพัฒนา  (development) เ ป็นขั้ นการแสวงหาวิ ธีการแก้ไข  ป รับปรุงตาม                          
ความตอ้งการของครูโดยจดักิจกรรมส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนหรือการท างาน 

4.ความสมเหตุสมผล (validation) ความเป็นไปไดข้องโครงการศึกษาได ้โดยการวิจยั
ศึกษาการทดลองและแกไ้ขปรับปรุง เพื่อใหโ้ครงการด าเนินไปดว้ยดี 

5.การน าไปใช้ ( implementation) การน าเอาโครงการไปปฏิบัติ โดยเชิญวิทยากร 
ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นมาใหก้ารฝึกอบรมในส่ิงท่ีผูจ้ดัท าโครงการไม่สามารถท าไดด้ว้ยตนเองและ
ขาดประสบการณ์ 

6.การประเมินผล (evaluation) การประเมินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้
หรือไม่ โดยน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดม้าพิจารณาอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละควรมีการประเมินผลทุกระยะเพื่อ
แกไ้ขขอ้บกพร่อง71 

เฮอร์เบิร์ต จี ฮีนแมน, โดนัลด์ พี สวอบ, จอห์น พี ฟอสชั่นและลี ดี ไดย ์(Herbert G. 
Heneman, Donald P. Schwab, John A. Fossum and Lee D. Dyer) ได้เสนอกระบวนการพัฒนา
บุคลากรในเชิงระบบ ไว ้4 ขั้นตอน คือ  

1. การก าหนดความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากร หมายถึง การระบุปัญหาเก่ียวกับ            
การปฏิบติังานซ่ึงเกิดจากช่องว่างระหว่างผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจริงกบัผลการปฏิบติังานท่ีองคก์ร 
ตอ้งการและปัญหานั้นมีความส าคญัต่อองคก์รซ่ึงสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการพฒันาการฝึกอบรม  

2. การวางแผนพฒันาบุคลากร จากความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากร ซ่ึงมีมากเกินกว่า      
ท่ีจะสามารถตอบสนองไดใ้นช่วงเวลาหน่ึง เร่ิมจากการล าดบัความส าคญัและความเร่งด่วนของ 
ความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากร ซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดบุคลากรท่ีจะเป็นผูไ้ดรั้บการพฒันาการ
ก าหนดผูรั้บผดิชอบโครงการ การก าหนดหลกัสูตรในการพฒันา การก าหนดขอบเขตในการพฒันา 
การก าหนดระยะเวลาท่ีจะพฒันาและการก าหนดทรัพยากร อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้
ขั้นต่อมาก็จะจดัสรรทรัพยากรให้แต่ละโครงการ ขั้นสุดทา้ยเป็นการบูรณาการ โครงการต่างๆ ให้
เป็นแผนด าเนินการในการพฒันาบุคลากร 

3. การคัดเลือก ออกแบบและด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เป็นการพิจารณาว่า 
โครงการพฒันาบุคลากรท่ีจะจดัข้ึนนั้นควรจะมีลกัษณะอย่างไร โดยเร่ิมจากก าหนดวตัถุประสงค ์
ซ่ึงมกัจ าแนกวตัถุประสงคอ์อกเป็น วตัถุประสงคด์า้นความรู้ ดา้นทศันคติ และดา้นทกัษะ ขั้นต่อมา
จะเป็นการพิจารณาเน้ือหาของโครงการพฒันาบุคลากร ซ่ึงเป็นการก าหนดหลกัสูตรท่ีจะใหผู้เ้ขา้รับ

                                                            
71Lesie. J Bishop, Staff Development and Instructional Improvement : Plans and 

Procedure (Boston: Allyn and Bacon, 1979), 172.  
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การพฒันาไดเ้รียนรู้ หรือมีส่วนร่วมในโครงการ หลงัจากนั้นก็จะก าหนดวิธีการและเทคนิคท่ีจะใช ้
และขั้นสุดทา้ยกจ็ะเป็นการน าเอาวิธีการและเทคนิคนั้นมาใชใ้นการพฒันาบุคลากร  

4. ประเมินผลการพฒันาบุคลากรเป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการพฒันาบุคลากร                
ซ่ึงสามารถกระท าได ้2 ระดบั ระดบัแรกคือ การพิจารณาว่าการด าเนินการตามโครงการพฒันา 
บุคลากร แต่ละโครงการบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการหรือไม่ ระดบัท่ีสองเป็นการพิจารณา
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่าสนองต่อความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากรขององคก์รหรือไม่ 
ทั้ งน้ีเพื่อท่ีจะได้ทราบถึง ส่ิงท่ีบรรลุผล ปัญหา อุปสรรค และส่ิงท่ีควรแก้ไขในการด าเนินการ
ต่อไป72 

สรุปไดว้่า กระบวนการพฒันาบุคลากร เป็นการบริหารงานท่ีตอ้งด าเนินการไปอย่าง
เป็นระบบโดยมีความสอดคล้องและต่อเน่ืองอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ซ่ึงการด าเนินงานนั้ น                       
มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบติัตามแผนและขั้นตอนการประเมินผล 
เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากยิ่งข้ึน โดยการใชว้ิธีท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ใหแ้ก่บุคลากร  

ประโยชน์ของการพฒันาบุคลากร 

ในการท่ีคนหรือบุคลากรถือได้ว่าเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดของหน่วยงานและ
หน่วยงานท่ีมีบุคลากรท่ีดีมีศกัยภาพในการปฏิบติังานสูงก็จะส่งผลต่อการประสบความส าเร็จใน
การปฏิบติังานมาก ฉะนั้นการให้ความส าคญักบัการพฒันาคนหรือบุคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญัของหน่วยงานก็จดัว่า เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากซ่ึงมีประโยชน์หลายประการอนัเน่ืองมาจาก                 
การพฒันาบุคลากร ดงัน้ี  

ประการแรก หน่วยงานมิได้หยุดอยู่กับท่ี แต่จะมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ 
ตลอดเวลาในการบริหารหน่วยงานเหล่านั้นให้บรรลุผลส าเร็จ ผูบ้ริหารจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง 
พฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ความคิด ความเขา้ใจ 
ตลอดจนพฤติกรรมให้ เปล่ียนแปลงไปโดยสอดคล้องกับการพัฒนาของหน่วยงานและ 
สภาพแวดลอ้มภายนอก เพราะหากไม่สามารถปรับเปล่ียนไดอ้าจจะท าให้เกิดความขดัแยง้และ
ปัญหาดา้นประสิทธิภาพของบุคลากรอนัจะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารหน่วยงานในอนาคต      

ประการท่ีสอง การพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน จะช่วยเพิ่มพูนคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและเป้าหมายของ 

                                                            
72Herbert G. Heneman. et al., 351-80. 
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หน่วยงานอีกทั้งยงัเป็นการเตรียมบุคลากรส าหรับภาระหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นๆ ท่ีอาจเพิ่มข้ึน 
หรืออาจเปล่ียนแปลงในอนาคต  

ประการท่ีสาม การพฒันาบุคลากรเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัตวับุคคลและ
ท่ีเก่ียวกบัหน่วยงานโดยตรงท่ีก าลงัเกิดข้ึน รวมทั้งท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น ปัญหาการน า 
เคร่ืองใช้ส านักงานเข้ามาใช้ในหน่วยงาน ได้มีการวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าจะสามารถวางแผน 
ฝึกอบรมหรือส่งบุคลากรท่ีมีอยู่ไปศึกษาวิธีการท างานกับเคร่ืองใช้ส านักงานเหล่านั้นเสียก่อน                
เม่ือน าเคร่ืองใช้ส านักงานเขา้มาใชก้็จะมีบุคลากรพร้อมท่ีจะท างานได ้แต่หากมิไดมี้การเตรียม
พฒันาบุคลากรไวล่้วงหนา้เช่นน้ีก็อาจประสบปัญหาขาดบุคลากรท าให้ไม่อาจใชป้ระโยชน์จาก
เคร่ืองใชส้ านกังานไดท้นัที 

ประการท่ีส่ี การเตรียมบุคลากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัให้พร้อมท่ีจะกา้วไปสู่ต าแหน่งหนา้ท่ี 
งานในระดับสูงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารก าลังคน ซ่ึงการพฒันาบุคลากรจะเป็น 
มาตรการส าคญัท่ีช่วยให้หน่วยงานมีบุคลากรท่ีเตรียมพร้อมส าหรับต าแหน่งในระดับสูง ซ่ึงมี
ความส าคญัต่อการด าเนินงาน และการคงอยูข่องหน่วยงานในการรับภาระงานท่ีส าคญัๆ ในอนาคต  

ประการท่ีห้า การเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร ซ่ึงเป็นผลจาก             
การพฒันาบุคลากรท าให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อหน่วยงานรวมทั้งช่วยให้บุคลากรเช่ือมัน่ใน 
ประสิทธิภาพและความมัน่คงของหน่วยงาน ซ่ึงจะเป็นการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษยเ์หล่านั้นให้ 
ปฏิบติังานกบัหน่วยงานต่อไป การพฒันาบุคลากรส่งผลดีทั้งผูเ้ขา้รับการพฒันา และหน่วยงาน โดย
ท าให้ผูรั้บการพฒันามีประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงข้ึน ความผิดพลาดลดนอ้ยลงทั้งน้ีอาจ รวมถึง
การทุ่มเทเอาใจใส่ต่องานท่ีท ามากข้ึนท าให้ผลงานท่ีไดรั้บมีคุณภาพ ซ่ึงจะเป็นผลสืบเน่ืองไปถึง
หน่วยงานท่ีผูเ้ขา้รับการพฒันาสังกัดอยู่และหน่วยงานโดยภาพรวม ดังนั้นการพฒันาบุคลากร                  
จึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีช่วยพฒันาหน่วยงานใหส้ามารถแข่งขนักบัหน่วยงานอ่ืนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี73 

 

                                                            
73จงกลวรรณ พิสิฐพนัพร, "การพฒันาบุคลากร, (ออนไลน)์ เขา้ถึงเม่ือ 25 กรกฎาคม 

2559, เขา้ถึงไดจ้าก "  http://www.edu.tsu.ac.th/home/files/aritcle_analyse/ jongkolwan2_51.pdf. 
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แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

แนวคดิและทฤษฎกีารใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

ความหมายของการส่ือสาร 

การส่ือสารถือว่าเป็นขบวนการท่ีเป็นสัญลกัษณ์ท่ีคนได้สร้างข้ึนและมีการแบ่งปัน
ความหมายแพร่หลาย นักภาษาศาสตร์และนักวิชาการหลายท่านให้ค  าจ ากัดความและอธิบาย
ความหมายของการส่ือสาร (Communication) ไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 

กาสิสสันและโคสท ์(Galisson and Coste) กล่าวว่าการส่ือสารหมายถึงการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือผูรั้บสารสามารถแปลความหมายทาง
ภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามเจตนาในการส่ือสารความหมายของผูส่้งสาร74 

เมาริซ เอ ฟินอคเชียโร (Maurice A. Finocchiaro) ได้อธิบายของการส่ือสารไว้ว่า             
การส่ือสารนั้น เป็นการส่งและรับสารซ่ึงเกิดจากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ทั้งน้ีผู ้
ส่ือสารจะตอ้งพิจารณาถึงตวัภาษาและองค์ประกอบอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากตวัภาษา ซ่ึงจะเป็น
ตวัก าหนดรูปแบบ น ้ าเสียงและความเหมาะสมของการใชภ้าษาในการส่ือสาร ทั้งโดยการพูดและ     
การเขียน รูปแบบของภาษานั้นจะเปล่ียนไปตามบริบท75 

คล็อด อี. แชนนันและวอร์เรน วีเวอร์ (Claude E. Shannon and Warren W. Weaver) 
กล่าวว่า การส่ือสารเป็นวิธีการทั้งหมดท่ีท าใหจิ้ตใจของ บุคคลหน่ึงกระทบถึงจิตใจของอีกคนหน่ึง 
ซ่ึงนอกจากการพูดและการเขียนแลว้ยงัรวมถึงดนตรี ศิลปะ รูปภาพ โรงละคร ระบบและบรรดา
พฤติกรรมทั้งหมดของคนเรา76  

กชกร  คงเสมา กล่าวว่า การส่ือสารหมายถึงการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างบุคคลอย่าง
นอ้ยสองตนข้ึนไป โดยใชส่ื้อบางอย่างในการถ่ายทอดขอ้มูลเหล่านั้นโดยทัว่ไปแลว้นิยมใชภ้าษา
เป็นส่ือในการถ่ายทอดขอ้มูลดงักล่าว โดยการพดูหรือการเขียน นอกจากน้ีในการส่ือสารนั้น จะตอ้ง

                                                            
74R Galisson and D Coste, Free Expression as a Pedagogical Medium for Total/False 

Beginners (1979), 102-03.  
75Maurice A. Finocchiaro, "The Functional – National Syllabus: Promise, Problem, 

Practice," English teaching forum, 17 (April 1979): 11-12.  
76Claude E. Shannon  and Warren Weaver, Mathematical Theory of Communication 

(Urbana,: III: University of Illinois, 2005), 14.  
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ค านึงถึงการท่ีผูรั้บและผูส่้งสารมีความเขา้ใจร่วมกนัและมีการแปลความหมายของสารเหมือนกนั
ในเวลาเดียวกนัอีกดว้ย จึงจะถือวา่การส่ือสารนั้นบรรลุผล77 

ประเภทของการส่ือสาร  
การจ าแนกประเภทของการส่ือสารสามารถแบ่งออกไดห้ลายรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั

กฎเกณฑแ์ละวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการเสนอ ซ่ึงไดแ้บ่งประเภทของการส่ือสารไวด้งัต่อไปน้ี 
1. จ าแนกตามจ านวนผูส่ื้อสาร ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.1 ก า ร ส่ื อส า รภ า ย ในตัว บุ คคล  (Intrapersonal Communication) หมาย ถึ ง                     
การส่ือสารท่ีบุคคลคนเดียวท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร เช่น การคิดอยูค่นเดียว การพดูกบั
ตวัเอง การร้องเพลงคนเดียว การฝึกพูดคนเดียวอยู่หนา้กระจก การเขียนรายงานแลว้อ่านทบทวน
เอง เป็น ตน้  

1.2 การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) หมายถึง การส่ือสาร
ท่ีมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ส่วนเป็นเท่าใดนั้น ไม่อาจก าหนดตายตวัได ้แต่มีขอ้สงัเกตใหทุ้กคนใน
การเผชิญหน้าในการสนทนา ไดย้ินเสียงพูดท่ีเป็นเสียงพูดตามปกติไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงทั้ง 2 ฝ่าย                 
จะผลดักันเป็นทั้ งผูส่้งสารและผูรั้บสาร การส่ือสารประเภทน้ีจึงจดัเป็นการส่ือสารในลกัษณะ               
กลุ่มยอ่ย คนในกลุ่มสามารถแลกเปล่ียนสารกนัไดโ้ดยตรง ตวัอยา่งเช่น การสนทนาบนโต๊ะอาหาร 
การพูดโทรศพัท ์การเขียนจดหมายโตต้อบกนั การสอนหนงัสือในกลุ่มย่อย และการประชุมกลุ่ม
ยอ่ย (4-5 คน) เป็นตน้  

1.3 การส่ือสารกลุ่มใหญ่ (Group Communication) หมายถึง การส่ือสารระหว่างคน
จ านวนมาก ซ่ึงไม่อาจมองเห็นไดอ้ย่างทัว่ถึง ฉะนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงไม่อาจท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูรั้บ
สาร และผูส่้งสารไดก้นัทุกคน โอกาสท่ีสมาชิกจะขออนุญาตส่ือสารแบบตวัต่อตวัก็ท าไดย้าก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะมีระเบียบวินยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง และจ านวนมากสมาชิกกม็ากเกินกว่าท่ีจะท าเช่นนั้นได ้
เช่น การประชุมในห้องประชุม การบรรยายในท่ีประชุม การสอนหนังสือในห้องเรียน                      
การปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา การกล่าวตอ้นรับคณะผูม้าเยือน การกล่าวอวยพรในงานมงคลสมรส                
การกล่าวค าปราศรัยและการหาเสียงเลือกตั้งในโอกาสต่างๆ เป็นตน้  

1.4 การส่ือสารองคก์ร (Organizational Communication) หมายถึง การส่ือสารระหว่าง
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกบับุคคล หรือระหว่างบุคคลกบัหน่วยงาน หรือระหว่างสมาชิก 

                                                            
77กชกร คงเสมา, "ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี สาขาการท่องเท่ียวของมหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร," วารสารคณะ
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 27, 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2553 ,105. 
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องค์การหน่ึงกับสมาชิกองค์การหน่ึง แต่ทั้งน้ีเน้ือหาของการส่ือสารตลอดจนวตัถุประสงค์ใน                  
การส่ือสาร จะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภารกิจและงานขององคก์ารเท่านั้น ไม่ใช่เป็นเร่ืองส่วนตวั 
เพราะออกหนงัสือราชการทุกประเภทของหน่วยงานราชการ การส่ือสารในบริษทั การส่ือสารใน
โรงงาน เป็นตน้  

1.5 การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการส่ือสารไปยงัประชาชนจ านวน
มากพร้อมกนัหรือในเวลา ใกลเ้คียงกนัโดยประชาชนเป้าหมายอาจอยูห่่างไกลกนัอยูก่ระจดักระจาย
กนัในท่ีต่างๆ ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ เป็นตน้  

1.6 การส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีแตกต่างกนั (Personal Different Communication) เป็น
การส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ีต่างเช้ือชาติ ต่างวฒันธรรม รวมถึงบุคคลท่ีอยูค่นละประเทศ  

2. จ าแนกตามลกัษณะการใชภ้าษา  
2.1 การส่ือสารท่ีใช้ภาษาท่ีเป็นถ้อยค าหรือการส่ือสารเชิงวัจนภาษา  (Verbal 

Communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรูปของภาษาพูดหรือภาษาเขียน เช่น การบรรยาย 
การเขียนแผน่ป้าย ประชาสมัพนัธ์ หนงัสือ เป็นตน้ การใชว้จันภาษา ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

2.1.1 การใช้ถ้อยค าให้เหมาะสม หมายถึง ผูใ้ช้ถ้อยค า จะต้องรู้จักเลือกใช้
ถอ้ยค าใหเ้หมาะสมกบักรณีต่อไปน้ี  

2.1.1.1 เหมาะสมกบับุคคลผูรั้บสาร  
2.1.1.2 เหมาะสมกบัโอกาส  
2.1.1.3 ใชถ้อ้ยค าให้เหมาะสมกบัลกัษณะของการส่ือสาร เช่น ลกัษณะของ    

การเขียนต าราทางวิชาการก็อาจใชถ้อ้ยค าแตกต่างจากการบนัทึกไดอาร่ี (Diary) หรือการใชถ้อ้ยค า
ในการเป็นโฆษก กอ็าจใชค้  าแตกต่างจากการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เป็นตน้  

2.1.2 การใชถ้อ้ยค าให้ถูกตอ้งและชดัเจน หมายถึง สามารถใชค้  าพูดใหถู้กตอ้ง
ตามอกัขรวิธีและตรงตามความหมาย หากเป็นการพดูกไ็ม่ใชถ้อ้ยค าผดิพลาด หากเป็นการเขียนกไ็ม่
เขียนผิดสะกดการันต์และไม่ใช้ภาษาก ากวมท่ีสามารถส่ือความได้หลายประเด็นอาจท าให้เกิด
ตีความสับสนได ้ 

2.1.3 รู้จกัใชถ้อ้ยค าใหมี้ชีวิตชีวาและมีพลงั การใชค้  าใหมี้ชีวิตชีวา คือ การรู้จกั
เลือกถอ้ยค าท่ีมีน ้ าหนักหรือการหาค าขยายมาใชใ้นบริบทท่ีตอ้งการ จึงจะท าให้ค  าเกิดพลงัและมี
ชีวิตชีวา  

2.2 การส่ือสารท่ีใช้ภาษาท่ีไม่ เ ป็นถ้อยค า  หรือการส่ือสารเชิงอวัจนภาษา                          
(Non Verbal Communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีไม่ไดอ้ยู่ในรูปของภาษาพูด หรือภาษาเขียน 
ลกัษณะท่ีจดัเป็นอวจันภาษาไดแ้ก่  
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2.2.1 อาการภาษา (Kinetics) ได้แก่ ภาษาท่ีแสดงออกด้วยการเคล่ือนไหวทาง
ร่างกาย เช่น การยกัค้ิว การโบกมือ การพยกัหนา้ การยิ้ม การแสดงความเคารพ เช่น การไหวห้รือ    
การโคง้ค านบั  

2.2.2 กาลภาษา (Chronemies) ไดแ้ก่ การใชเ้วลาหรือช่วงเวลา เพื่อส่ือความหมาย
เช่น การตรงต่อเวลา การผิดนดั การเลือกเวลาในการบอกความในใจของคู่หนุ่มสาว การเลือกเวลา      
ท่ีเหมาะสม ยอ่มท าใหก้ารส่ือสารบรรลุวตัถุประสงคไ์ดดี้ข้ึน  

2.2.3 เทศภาษา (Proxies) ไดแ้ก่ การใชส้ถานท่ีเป็นตวัแสดงเจตนาในการส่ือสาร    
ซ่ึงหมายถึง ลักษณะของสถานท่ี เช่น การเลือกห้องท่ีมิดชิดลับตาคน ย่อมแสดงให้เห็นว่า               
การส่ือสารคร้ังนั้น น่าท่ีจะเป็นความลบั และหมายถึงช่วงระยะห่างของสถานท่ีท่ีบุคคลก าลงัส่ือสาร
กนั เช่น การนัง่ชิดกนัของคนสองคน ยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่ามีความสนิทสนมกนัเป็นพิเศษกว่าคนอ่ืน 
เป็นตน้  

2.2.4 สัมผสัภาษา (Hatpins) ไดแ้ก่ กายสัมผสัเพื่อส่ือความหมาย เช่น การจบัมือ       
การโอบกอด การผลกัไส เป็นตน้ 

2.2.5 เนตรภาษา (Oculists) เป็นการส่ือสาร หรือส่ือความหมายโดยใชส้ายตา เช่น 
การจอ้งตา การช าเลือง การคอ้น การถลึงตา การหลบัตา เป็นตน้  

2.2.6 วตัถุภาษา (Object) การเลือกใช้วสัดุหรือวตัถุ เป็นสัญลกัษณ์ในการส่ือ
ความหมาย เช่น การมอบดอกกหุลาบในวนัวาเลนไทน์ การส่ง ส.ค.ส. ในวนัข้ึนปีใหม่ เป็นตน้  

2.2.7 ปริภาษา (Vocal หรือ Paralanguage) หมายถึง ส่ิงท่ีแนบติดมากบัภาษาพูด
และภาษาเขียน ส่ิงท่ีแนบติดกันมากับภาษาพูด ได้แก่ เสียงสูง ต ่า แหลม ความเร็ว ความช้า            
ความชัดเจน ในการออกเสียง เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงท่ีแนบติดมาน้ีจะท าให้ผูรั้บสารทราบเจตนาหรือ
ลกัษณะของผูส่้งสาร เป็นอยา่งดี เช่น เสียงพูดท่ีแขง็กระดา้งและดงั ยอ่มบอกไดว้่าผูพู้ดก าลงัโกรธ
หรือไม่พอใจ เป็นตน้ ส่ิงท่ีแนบติดมากบัภาษาเขียน เช่น ลายมือ การใชข้นาดตวัหนังสือ การเวน้
วรรคตอนการยอ่หนา้ เป็นตน้  

2.2.8 สัญญาณภาษา (Signal) หมายถึง สญัญาณต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างมาใชร่้วมกนัรวม
ไปถึงเคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีเราใช้กันอยู่นอกเหนือจากเคร่ืองหมายหลกัภาษาไทยแลว้ถือว่าเป็น
สญัญาณภาษาทั้งส้ิน การส่ือสารและการใชภ้าษาเป็นปัจจยัจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ท าให้
มนุษย์สามารถท าความเข้าใจซ่ึงกันและกัน และสืบทอดวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่ตลอดไป                              
ทั้งการส่ือสารและการใชภ้าษาเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมวลมนุษย ์หากรู้จกัใชอ้ย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม แต่ตราบใดถา้ภาษาถูกน าไปใชผ้ดิพลาดกจ็ะท าใหเ้กิดโทษไดเ้ช่นเดียวกนั  
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3. จ าแนกโดยถือเกณฑ์การเผชิญหน้า หมายถึง ยึดเอาต าแหน่งท่ีอยู่ของผูส่้งสารและ 
ผูรั้บสาร เป็นหลกัพิจารณา สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประการคือ  

3.1 ก า ร ส่ื อส า รแบบ เ ผ ชิญหน้ า  (Face-to-face Communication) หมา ย ถึ ง                            
การส่ือสารทางตรง  (Direct Communication) เป็นการส่ือสารทั้ งผู ้ส่งสารและผู ้รับสารอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีสามารถ มองเห็นหนา้กนัได ้สามารถโตต้อบซกัถาม สังเกตกริยาท่าทางซ่ึงกนัและกนัได้
ตลอดเวลาท่ีท าการส่ือสาร ตวัอย่างเช่น การสนทนากนั การประชุมสัมมนา การสัมภาษณ์แบบ
เฉพาะหนา้และการเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นตน้   

3.2 การ ส่ือสารแบบไ ม่ เผ ชิญหน้ า  (Interposed Communication) หมาย ถึ ง                          
การส่ือสารทางอ้อม  (Indirect Communication) เป็นการส่ือสารท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีต่างกนัทั้งสถานท่ีและเวลา กล่าวคือ ทั้ง 2 ฝ่าย อยู่ห่างไกลกนัไม่สามารถซักถามหรือ
โตต้อบกนัทนัทีทนัใด และไม่สังเกตเห็นกริยาท่าทางซ่ึงกนัและกนัได ้โดยปกติการส่ือสารประเภท
น้ีจะตอ้งอาศยัส่ือกลางเขา้มาช่วย เช่น หนังสือพิมพ์ เอกสาร วิทยุ โทรทศัน์ วีดีทศัน์ จดหมาย              
โทรเลขโทรสาร เป็นตน้  

4. จ าแนกโดยถือหลักเกณฑ์ความสามารถในการโต้ตอบกัน จ าแนกตามเกณฑ์น้ี
สามารถจ าแนกได ้2 ประเภท คือ  

4.1 การส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) เป็นการส่ือสารท่ีผูส่้งสารและ
ผูรั้บสารไม่มีโอกาสตอบโต้กันในทันทีท่ีส่ือสาร ซ่ึงจะเห็นว่าเหมือนกับการส่ือสารแบบไม่
เผชิญหน้า ตามเกณฑ์ ขอ้ 3.2 แต่การส่ือสารประเภทน้ีจะละเอียดกว่าตรงท่ีว่าแมบ้างคร้ัง 2 ฝ่าย              
อาจเห็นหน้า กันได้ แต่ผูส่้งสารไม่เปิดโอกาสให้ผูรั้บสารได้พูดหรือซักถาม หรือโต้ตอบเลย                 
การส่ือสารท่ีผา่น ส่ือโทรทศัน์ วิทย ุโทรเลข โทรสาร ภาพยนตร์ เหล่าน้ีจดัเป็นการส่ือสารทางเดียว
ทั้งส้ิน  

4.2 การส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) เป็นการส่ือสารท่ีผูส่้งสารและ
รับสารสามารถโตต้อบหรือร่วมแสดงความคิดเห็นไดใ้นขณะท าการส่ือสารการส่ือสารท่ีเราใชก้นั
มากท่ีสุดคือ การพดูคุยหรือการสนทนากนั  

5. จ าแนกโดยถือเกณฑค์วามแตกต่างระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถจ าแนกได้
ดงัน้ีคือ  

5.1 การส่ือสารระหว่างเช้ือชาติ (Interaction Communication) เป็นการส่ือสารท่ีผูส่้ง
สารและรับสารเป็นคนละเช้ือชาติ คนละภาษากนั ซ่ึงทั้ง 2 ฝ่าย มีความแตกต่างกนัในดา้นอ่ืนๆ ดว้ย 
เช่น ค่านิยม ความเป็นอยู ่ความคิด ประเพณีต่างๆ ดงันั้นการส่ือสารประเภทน้ีจะมีความยุง่ยากกว่า            
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การส่ือสารในรูปแบบอ่ืน เพราะตอ้งใชล่้าม ใชค้วามประณีตไม่เช่นนั้นการส่ือสารอาจลม้เหลวได้
ง่าย  

5.2 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม  (Intercultural Communication) การส่ือสาร
ประเภทน้ีมุ่งเน้นเฉพาะวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันระหว่างผูส่้งสารกับผูรั้บสารเท่านั้น ทั้ ง 2 ฝ่าย              
อาจเป็นคนเช้ือชาติเดียวกนั พูดภาษาเดียวกนั หรือคลา้ยคลึงกนั แต่ต่างวฒันธรรม เช่น การส่ือสาร
ระหวา่ง คนไทยในภาคต่างๆ ท่ีไม่ใช่ภาษาถ่ิน แตกต่างกนั  

5.3 การส่ือสารระหว่างประเทศ (International Communication) การส่ือสารประเภท
น้ีมุ่งเนน้การส่ือสารในระดบัชาติ ซ่ึงมีลกัษณะท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารจะปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็น
ตวัแทนของประชาชนในชาติ ดงันั้นการส่ือสารประเภทน้ีจึงแตกต่างกบัขอ้ 5.1 ซ่ึงมุ่งเน้นเฉพาะ
บุคคล หรือระหวา่งบุคคล78 

วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร 

คณาจารย ์มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั กล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร
ไวด้งัน้ี 

1. เพื่อแจง้ใหท้ราบ (inform) ในการท าการส่ือสาร ผูท้  าการส่ือสารควรมีความตอ้งการท่ี
จะบอกกล่าวหรือช้ีแจงข่าวสาร เร่ืองราว เหตุการณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดใหผู้รั้บสารไดรั้บทราบ 

2. เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (teach or education) ผูท้  าการส่ือสารอาจมีวตัถุประสงค์
เพื่อจะไดถ่้ายทอดวิชาความรู้ หรือเร่ืองราวเชิงวิชาการ เพื่อใหผู้รั้บสารไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ให้
เพิ่มพนูยิง่ข้ึน 

3. เพื่อสร้างความพอใจหรือใหค้วามบนัเทิง (please of entertain) ผูท้  าการส่ือสารอาจใช้
วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารเพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบนัเทิงแก่ผูรั้บสารโดยอาศยัสารท่ี
ตนเองส่งออกไปไม่วา่จะอยูใ่นรูปของการพดู การเขียนหรือการแสดงกิริยาต่างๆ 

4. เพื่อเสนอหรือชกัจูงใจ (Propose or persuade) ผูท้  าการส่ือสารอาจใชว้ตัถุประสงคใ์น 
การส่ือสารเพื่อให้ขอ้เสนอแนะหรือชกัจูงใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อผูรั้บสารและอาจชกัจูงใจให้ผูรั้บ
สารมีความคิดคลอ้ยตามหรือยอมปฏิบติัตามการเสนอแนะของตน 

5. เพื่อเรียนรู้ (learn) วตัถุประสงค์น้ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับผูรั้บสาร การแสวงหา
ความรู้ของผูรั้บสาร โดยอาศยัลกัษณะของสาร ในกรณีน้ีมกัจะเป็นสารท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัวิชา

                                                            
78William J. Cook, The Joy of Computer Communication (New York: Dell Publishing 

1994), 23. 
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ความรู้ เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาของสารท่ีผูท้  าการส่ือสาร
ถ่ายทอดมาถึงตน 

6. เพื่อกระท าหรือตดัสินใจ (dispose or decide) ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี ส่ิงหน่ึงท่ี
ตอ้งกระท าอยู่เสมอก็คือ การตดัสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงการตดัสินใจ นั้นอาจไดรั้บ
การเสนอแนะหรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้ นอย่างน้ีจากบุคคลอ่ืนอยู่ เสมอ ทางเลือกใน                          
การ ตดัสินใจของเราจึงข้ึนอยูก่บัขอ้เสนอแนะนั้น79 

ความสามารถในการส่ือสาร 
นกัภาษาศาสตร์และนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความสารถในการส่ือสารไวด้งัน้ี  
แฮนร่ี จี  วิดโดว์สัน(Henry G. Widdowson) ให้ความหมายของความสามารถใน                   

การส่ือสารไวว้่าเป็นความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคม 
(Social Context) ทั้ งน้ีจะต้องค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ทักษะทางภาษา (Linguistic 
Skills) และความสามารถในการส่ือสาร (Communicative Competence)80 

แซนดร้า เจ ซาวิกยอน  (Sandra J. Savignon) ได้ให้ความหมายว่า ความสามารถใน         
การส่ือสารนั้นหมายถึง ความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดถู้กตอ้งตามสถานการณ์จริง 
คือการติดต่อท่ีเป็นธรรมชาติกบับุคลเพียงคนเดียวหรือมากกว่า ซ่ึงนอกจากผูเ้รียนจะเรียนรู้ถึง
รูปแบบของ ค ากริยา ค  าศพัท์ต่าง ๆ และประโยคพื้นฐาน ผูเ้รียนยงัตอ้งรู้ถึงวิธีการใชส่ิ้งเหล่าน้ีอยา่ง
มีประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการสนทนากบัเจา้ของภาษา81 ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

1.ความสามารถในการส่ือสารเป็นความคิดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยข้ึนอยู่กับ
ความหมายในการสนทนาระหว่างบุคคล ซ่ึงผูใ้ชร้ะบบสัญลกัษณ์ในระดบัเดียวกนั ในกรณีน้ีอาจ
กล่าวไดว้่าความสามารุในการส่ือสารเป็นไปในลกัษณะของการส่ือสารระหว่างบุคคลมากกว่า          
การส่ือสารส่วนบุคคล 

2.ความสามารถในการส่ือสารสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ งภาษาพูดและภาษาเขียน 
เช่นเดียวกบัระบบสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ  

                                                            
79คณาจารยม์หาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ภาษากบัการส่ือสาร (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2551), 17.  
80Henry G.Widdowson, Teaching Language as Communication (London: Oxford 

University, 1978), 163. 
81Sandra J. Savignon, Communicative Competency: Theory and Classroom Practice 

(Massachusetts: Addison-Wesley, 1983), 5. 
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3.ความสามารถในการส่ือสารเป็นบริบทเฉพาะอนัเกิดข้ึนไดห้ลายสถานการณ์และมกั
ประสบความส าเร็จในบทบาทเฉพาะโดยข้ึนอยู่กบัความเขา้ใจของบุคคลในบริบทนั้นๆ และซ่ึง
จะตอ้งอาศยัประสบการณ์ดั้งเดิมดว้ย ในการส่ือสารจ าเป็นตอ้งเลือกใชภ้าษาเฉพาะกลุ่ม โดยมีรูป
แบบอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์และผูมี้ส่วนร่วม 

4.ความสามารถในการส่ือสาร หมายถึงความสามารถเดิมท่ีมีอยูแ่ละการกระท าท่ีเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจนจากภายนอก ความสามารถเป็นส่ิงท่ีบุคคลรู้แต่การกระท าเป็นส่ิงท่ีบุคคลไดก้ระท า 
อยา่งไรก็ตามเราสามารถสังเกตไดเ้พียงการกระท าเท่านั้น เพราะการกระท าสามารถพฒันาได ้คงอยู่
ไดแ้ละประเมินค่าได้82 

ปีเตอร์ ดนัสมอร์ สตีเวนส์ (Peter Dunsmore Stevens) มีความเห็นว่า ความสามารถใน    
การส่ือสารเป็นความสามารถในดา้นกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีท าให้ผูพู้ดสามารถแยกแยะไดว้่า ประโยค
ถูกตอ้งตามหลกั83 

จอห์น วีโอลเลอร์  (John W. Oller) ได้กล่าวถึงความสามารถในการส่ือสารว่า                
เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงเน้ือหากบัโลกของประสบการณ์ผูเ้รียน (World experience หรือ 
facts) โดยอาศยัปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบับริบทของประสบการณ์ท่ีสัง่สมไว้84 

กชกร  คงเสมา กล่าววา่ ความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารนั้น จะตอ้งประกอบ
ข้ึนด้วยความรู้ ความสามารถทางด้านเน้ือหาภาษา (Linguistic Competence) ความสามารถใน           
การส่ือสาร (Communicative Competence) และความสามารถส่วนตวั (Personal Competency) และ
นอกจากนั้นยงัมีองคป์ระกอบทางดา้นอ่ืนๆ เช่น วฒันธรรมประเพณี บุคคลและกาลเทศะ เป็นตน้85 

องค์ประกอบของความสามารถในการส่ือสาร 

วอลเตอร์ เอ็ดเวิร์ด วิลเลียมส์ (Walter Edward Williams) ไดอ้ธิบายค าว่าความสามารถ
ในการส่ือสารประกอบดว้ยความรู้ 4 ประเภท คือ  

1. กฎเกณฑ์ทางด้านกลไกทางภาษา (Mechanical Rules) กฎน้ีจะท าให้ตดัสินได้ว่า
ค  าพดูนั้นๆ ถูกหรือผดิไวยากรณ์  

                                                            
82Ibid., 8-9.  
83Peter Dunsmore Stevens, Communicative Language Teaching: An Assessment: 

Problem and Principles in English Teaching (London: Oxford University, 1980), 113. 
84John W Oller, Current Developments in Language Testing (United States: Louisiana 

at Lafayette, 1991), 42. 42. 
85คงเสมา,  105. 
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2. กฎเกณฑท์างดา้นความหมาย (Meaningful Rules) เป็นกฎเกณฑท่ี์จะเช่ือมโยงค าพดู
กบัโลกภายนอก ฉะนั้นการเลือกใชศ้พัทจึ์งเป็นส่ิงส าคญั มิฉะนั้นจะท าใหเ้กิดการส่ือความหมายท่ี
ผดิๆ ได ้กฎเกณฑจ์ะท าใหต้อบค าถามไดว้า่ ผูพ้ดูไดพ้ดูส่ิงท่ีเขาตั้งใจไวห้รือไม่  

3. กฎเกณฑ์ทางด้านลักษณะความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (Sociolinguistic 
Rules) เกณฑ์น้ีเป็นการตอบค าถามว่าผูพู้ดใช้ค  าพูดและส่งสารด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมหรือไม่ 
ความรู้ชนิดน้ีเพิ่งจะไดรั้บความสนใจเม่ือไม่นานมาน้ี โดยสามารถประเมินเกณฑ์การวดัไดอ้ย่าง
เหมาะสม เป็นท่ียอมรับจากคนในสังคมว่าเป็นภาษาท่ีเป็นแบบแผนหรือเป็นแบบกันเอง                           
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชค้  าศพัทแ์ละโครงสร้าง 

4. การยอมรับลกัษณะท่ีไม่ใช่ภาษาโดยตรงแต่สามารถส่ือความได ้(Non – linguistic 
Conversations) ไดแ้ก่ ท่าทาง การเคล่ือนสายตา การแสดงสีหนา้และอ่ืนๆ ลกัษณะต่างๆ เหล่าน้ีจะ
ตอบค าถามไดว้า่ ผูพ้ดูมีการเคล่ือนไหวและวางตนเหมาะสมหรือไม่86 

เดล เอช ไฮมส์ (Dell H. Hymes) ไดอ้ธิบายความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อ              
การ ส่ือสาร (Communicative Competence) ไว้ว่ า เ ป็นค า ท่ีนักภาษาศาสตร์ใช้ เ ม่ือกล่าวถึง 
ความสามารถของผูใ้ชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยมีแนวคิดว่า การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจได้ทั้ งการพูดและเขียน ในฐานะท่ีเป็นผูส่ื้อสาร รวมทั้ งในฐานะท่ีเป็นผูรั้บสารโดย              
การฟังและอ่านนั้น องคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าให้ผูรั้บสารเขา้ใจในสารท่ีส่งมานั้น ประกอบดว้ย 
ความรู้ทางภาษาองักฤษ 3 ดา้นไดแ้ก่  

1.ความสามารถทางไวยากรณ์ (Grammatical Competence) ประกอบดว้ย การรู้ค  าศพัท ์
การออกเสียง และโครงสร้างภาษา 

2. ความสามารถด้านภาษาศาสตร์ ผนวกกับสังคม (Sociolinguistic Competence) 
ประกอบดว้ย ความสามารถในการเลือกใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ และระดบัทางสังคมของ
ผูพ้ดู-ผูฟั้ง รวมทั้งผูอ่้าน-ผูเ้ขียน 

3. ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative Competence) 
การใชก้ลวิธีการส่ือสาร (Strategic Competence) ประกอบดว้ย ความพยายามส่ือสารให้ผูรั้บสาร
เขา้ใจดว้ย วาจา ท่าทาง และอวจันภาษา (Non-verbal Language)87 

                                                            
86Walter Edward Williams, "Element of Communicative Competence, English Language 

Teaching," English Language Teaching 34, 1 (October 1979): 18-19. 
87Dell H. Hymes, The Communicative Approach to Language Teaching (London: 

Oxford University, 1979), 74. 
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ปี เตอร์  ดันสมอร์  สตี เวนส์  (Peter Dunsmore Stevens)ได้แ บ่งความสามารถใน               
การส่ือสารออกเป็น 2 องคป์ระกอบ คือ ความสามารถดั้งเดิม (Traditional Competence) ซ่ึงหมายถึง 
ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างรวมทั้งลกัษณะท่ีเป็นรูปแบบของภาษา และความรู้ชนิดต่างๆ ทั้งหมดท่ี
จ าเป็นส าหรับภาษาอยา่งมีประสิทธิภาพ88 

แซนดร้า เจ ซาวิกยอน (Sandra J. Savignon) กล่าวถึงองคป์ระกอบของความสามารถใน
การส่ือสารมี 4 ประการดงัน้ี 

1. ความสามารถดา้นไวยากรณ์ (Grammatical Competence) หมายถึง ความรู้ในเร่ือง
องคป์ระกอบทางภาษาไดแ้ก่เสียง ศพัท ์โครงสร้าง และน า ความรู้ในเร่ืองเหล่าน้ีมาสร้างประโยค
การความสามารถดา้นไวยากรณ์ไม่ไดห้มายความวา่สามารถบอกเกณฑต่์างๆ ได ้แต่หมายถึงการน า 
กฎเกณฑเ์หล่านั้นมาใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ความสามารถด้านภาษาศาสตร์สังคม  (Sociologuistic Competence) หมายถึง 
ความสามารถท่ีจะใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมตามบริบททางสงัคม โดยสามารถเลือกใชภ้าษา
ไดเ้หมาะสมกบับุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. ความสามารถด้านการสัมพันธ์ข้อความ  (Discourse Competence) หมายถึง 
ความสามารถในการตีความประโยคหรือขอ้ความเพื่อเขา้ใจความหมายโดยรวม ซ่ึงความส าเร็จใน
ความสามารถดังกล่าวข้ึนอยู่กบัความรู้ดา้นโครงสร้างไวยากรณ์ ด้านการสัมพนัธ์ขอ้ความและ
สถานการณ์ทางสงัคมของผูส่ื้อสาร 

4. ความสามารถในการใช้กลวิธีในการส่ือสาร  (Strategic Competence) หมายถึง 
ความสามารถในการใชก้ลวิธีการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีมีขอ้จ า กดัต่างๆ รวมทั้งความสามารถใน
การปรับกลวิธีการส่ือสารแบบต่าง ๆ เช่น การเนน้โดยซ ้าความเดิม (Repetition Emphasis)89 

เดวิด แฮริส (David Harris) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของความสามารถในการพูด เพื่อ              
การส่ือสาร คือ  

1. สามารถพดูไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว (Fluency)  
2. สามารถพูดใหผู้ฟั้งเขา้ใจได ้(Comprehensibility)  
3. มีการออกเสียง (Pronunciation) ท่ีถูกตอ้ง  

                                                            
88Peter Dunsmore Stevens, Communicative Language Teaching: An Assessment: 

Problem and Principles in English Teaching (London: Oxford University 1980), 113.  
89Sandra J. Savignon, Communicative Competency: Theory and Classroom Practice 

(Massachusetts: Addison-Wesley, 1983), 35-42.  
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4. มีการใชค้  าศพัท ์(Vocabulary) ท่ีเหมาะสม  
5. ถูกหลกัภาษาและไวยากรณ์ (Grammatical Competence)90 

จากองคป์ระกอบในการพูดเพื่อการส่ือสารนั้น แสดงถึงความสามารถดา้นการพูดซ่ึงจะ
เห็นไดว้่าจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาในทกัษะการพูดเพื่อการส่ือสารนั้น คือ ให้ผูเ้รียนมีความรู้
ความสามารถในการใชภ้าษา เพื่อส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบักาลเทศะ  

วอลเตอร์ บาทซ์ (Walter H. Bartz) กล่าวถึงองคป์ระกอบของความสามารถในการพูด
เพื่อการส่ือสารท่ีเหมือนกนั คือ  

1. ความคล่องแคล่ว ความต่อเน่ือง ความราบร่ืนและมีความเป็นธรรมชาติในการพูด 
(Fluency) 

2. ความเขา้ใจ (Comprehensibility) คือ ความสามารถท่ีจะพูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจในส่ิงท่ีผู ้
พดู ส่ือสารออกมา  

โดยจะท าการ เน้นด้านปริมาณของข้อ มูล ท่ีสามารถ ส่ือ สารได้  (Amount of 
communication) หรือขอ้มูลท่ีผูฟั้งสามารถเขา้ใจคุณภาพของขอ้ความ ท่ีใชใ้นการส่ือสาร (Quality 
of communication) โดยเนน้ความถูกตอ้งของขอ้มูลหรือขอ้ความท่ีส่ือสารออกไปและความพยายาม
ในการส่ือสาร (Effort to communicate) ท่ีผูพู้ดพยายามจะส่ือสารให้ผูฟั้งเขา้ใจในส่ิงท่ีส่ือสาร โดย
พดูออกมาทางวาจา พร้อมกบัแสดงท่าทาง หรือสีหนา้91 

นอกจากน้ีไมเคิล คานอลและเมอร์ริส สเวน (Michael Canale and Merrill Swain)ไดใ้ห้
ความเห็นในเร่ืองการสร้าง ความสัมพนัธ์ระหว่างประโยคท่ีเช่ือมโยงกนั เพื่อท าให้การสนทนา
เป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ีคือ    

1. ความสามารถทางดา้นไวยากรณ์ (Grammatical Competence) ผูท่ี้มีความสามารถ 
ทางด้านน้ีไม่ได้หมายความถึงเฉพาะมีความสามารถในการเขา้ใจ และใช้ไวยากรณ์ได้เท่านั้ น                   
แต่หมาย รวมถึงความสามารถในองคป์ระกอบทั้งหมดทางดา้นภาษา อนัไดแ้ก่ การออกเสียง การใช้
ค  าศพัท์และ โครงสร้างประโยค เน่ืองจากถา้ผูพู้ดมีความสามารถทางดา้นไวยากรณ์ผูพู้ดจะตอ้ง

                                                            
90David Harris, Testing English as a Second Language (New York: McGraw Hill, 

1998), 81-82. 
91Walter H. Bartz, Testing Oral Communication, in the Foreign Language 

Classroom: Language in Education: Theory and Practice (Virginia: The Centre for Applied 
Linguistic, 1979), 81. 



 73 
 

สามารถเลือกใชถ้อ้ยค า ตลอดจนประโยคท่ีจะใชใ้นการพูดเพื่อส่ือความไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ถูกตอ้ง 
และตรงกบัความตอ้งการของผู ้พดูได ้ 

2. ความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistic Competence) เป็น 
ความสามารถในการรู้จักใช้ภาษาตามวฒันธรรมสังคม รู้จักปรับภาษาให้เหมาะสมกับบุคคล 
กฎเกณฑ์สังคม บทบาทและสถานภาพในสถานการณ์ต่างๆ ผูท่ี้มีความสามารถทางภาษาศาสตร์
สังคมจะสามารถเลือก รูปแบบของภาษาให้สัมพนัธ์กบัวาทะพฤติกรรม (Speech Acts) ไดถู้กตอ้ง
เหมาะสม เช่น สามารถใช้ภาษาท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะและประเภทของการพูด ไม่ว่าจะเป็น                 
การพดูเพื่อการอภิปราย การขอร้อง การ เสนอความคิดเห็น หรือการโตว้าทีไดเ้ป็นอยา่งดี  

3. ความสามารถในการเรียบเรียงถอ้ยค า (Discourse competence) เป็นความสามารถ
ในการใชค้วามสัมพนัธ์ของขอ้ความหรือการเช่ือมประโยค ผูพู้ดท่ีมีประสิทธิภาพควรจะสามารถ
เรียบเรียง ถอ้ยค า มีความรู้ในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างประโยคตามหลกัภาษา หากผูพู้ดมี
ความสามารถทางด้านน้ีจะท าให้ผูพู้ดสามารถใช้ภาษาในการสนทนาได้โดยสามารถพูดได้
ตามล าดับเหตุการณ์ก่อน-หลงั นอกจากนั้ นส านวนท่ีผูพู้ดใช้ในการแสดงความคิดเห็นก็จะมี               
ความเช่ือมโยง สมัพนัธ์กนัและจะช่วยใหก้าร สนทนาด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืน  

4. ความสามารถดา้นกลวิธีในการส่ือสาร (Strategic competence) เป็นความสามารถ
ในการใชว้ิธีการทดแทนต่างๆ เพื่อด าเนินการส่ือสารใหต่้อเน่ือง เช่น การอธิบายค าดว้ยท่าทางหรือ
ดว้ยการใชป้ระโยคเทียบเคียง ผูพู้ดท่ีพูดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีกลวิธีในการส่ือสารดว้ย 
ขณะเดียวกนัผูพู้ดท่ีสามารถเพิ่มพูนศกัยภาพทางการพูดเพื่อการส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ถึงแม้ไม่มีความสามารถทางด้าน ไวยากรณ์ดีพอ แต่ถ้าใช้กลวิ ธีในการส่ือสารมาแก้ไข                         
ความบกพร่องต่างๆ ไดก้จ็ะท าใหผู้พ้ดูสามารถ ด าเนินการสนทนาส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ช่นเดียวกนั92 

ระดับความสามารถของทกัษะการพูดของแบรนด้า โจเซฟ แครอล (Brenda Joseph 
Carroll) ไดจ้ดัระดบัความสามารถของทกัษะการพดูของผูพ้ดูไว ้9 ระดบั ดงัต่อไปน้ีคือ 

ระดบัท่ี 1 ผูพ้ดูใชภ้าษาไม่ได ้(Non-User) หมายถึง ระดบัท่ีผูพู้ดไม่สามารถเขา้ใจหรือ
พดู ภาษาไดเ้ลย  

ระดบัท่ี 2 ผูพู้ดใชภ้าษาไดเ้ลก็นอ้ย (Intermittent User) หมายถึง ระดบัท่ีผูพู้ดสามารถ
พดูได ้เพียงสองสามค า  

                                                            
92Michael Canale and Merrill Swain, "Theoretical Bases of Communicative Approaches 

to Second Language Teaching and Testing," Applied Linguistics 1, 1 (1980): 1-47. 
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ระดบัท่ี 3 ผูพู้ดใชภ้าษาไดใ้นวงจ ากดั (Extremely Limited User) หมายถึง ระดบัท่ีผู ้
พูดพูด อย่างตะกุกตะกกั เกิดความผิดพลาดบ่อย ๆ เขา้ใจ และรู้รายละเอียดของบทสนทนาเพียง
บางส่วน ไม่สามารถสนทนาไดอ้ย่างต่อเน่ือง หรืออย่างเป็นเร่ืองเป็นราว เน่ืองจากจบัรายละเอียด
ไม่ไดจ้บัไดเ้ฉพาะใจความส าคญัเท่านั้น  

ระดับท่ี 4 ผูพู้ดใช้ภาษาได้เกือบพอเพียง (Marginal User) หมายถึง ระดับท่ีผูพู้ด
สามารถ สนทนาโต้ตอบได้แต่ค่อนข้างเป็นคู่สนทนาท่ีเงียบ กล่าวคือ มีความยากล าบากใน              
การสนทนา ถ้าการสนทนามีระดับความเร็วปกติขณะเดียวกันขาดความคล่องแคล่วและ                       
ความถูกตอ้งท าให้การสนทนาด าเนินไปดว้ยความยากล าบากและขาดความต่อเน่ืองแต่ยงัแสดงให้
เห็นว่าเขา้ใจในเร่ืองท่ีสนทนาและผูพู้ดท่ีมี ทกัษะการพูดในระดบัท่ี 4 น้ีมีความเขา้ใจผิดนอ้ยกว่าผู ้
พดูท่ีมีทกัษะการพดูในระดบั 3  

ระดบัท่ี 5 ผูพู้ดใชภ้าษาไดป้านกลาง (Modest User) หมายถึง ระดบัท่ีผูพู้ดสามารถส่ือ 
ความหมายใจความหลกัแต่ยงัมีขอ้บกพร่องในการใชไ้วยากรณ์ตอ้งถาม หรือถูกถามบา้งในบางคร้ัง 
เพื่อให้ไดใ้จความท่ีชดัเจน ผูพู้ดในระดบัน้ียงับกพร่องในดา้นความสามารถในการน าการสนทนา 
ตลอดจนขาด ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา ไม่มีลีลาการใชภ้าษาในการพดู  

ระดับท่ี 6 ผูพู้ดใช้ภาษาได้ (Competent User) หมายถึง ระดับท่ีผูพู้ดสามารถคุยใน
หวัขอ้ท่ี ตอ้งการไดส้ามารถติดตามหรือเขา้ใจเร่ืองราวท่ีพูดไดต้ลอดจนสามารถเปล่ียนเร่ืองท่ีพูดได้
บางคร้ังมีการหยดุพดู หรือมีการพดูตะกกุตะกกั แต่มีความสามารถในการเร่ิมตน้การสนทนาได ้ 

ระดบัท่ี 7 ผูพู้ดใชภ้าษาไดดี้ (Good User) หมายถึง ระดบัท่ีผูพู้ดสามารถเล่าเร่ืองราว
ต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน สามารถเกบ็รายละเอียด เหตุผล ตลอดจนสามารถสนทนาไดเ้ป็นเร่ืองเป็นราว 
แต่ยงัไม่คล่องแคล่วและถา้มีอารมณ์เปล่ียนแปลงน ้ าเสียง และการพูดจะตะกุกตะกกั มีการพูดซ ้ า
ขอ้ความเดิม แต่สามารถโตต้อบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ระดับท่ี 8 ผูพู้ดใช้ภาษาได้ดีมาก (Very Good User) หมายถึง ระดับท่ีผูพู้ดสามารถ
อภิปรายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าการสนทนาและด าเนินการสนทนาไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนสามารถใส่อารมณ์ขนั โตต้อบดว้ยน ้าเสียงและกริยาท่าทางไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ระดบัท่ี 9 ผูพู้ดเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการใชภ้าษา (Expert User) หมายถึง ระดบัท่ีผูพู้ด
สามารถพูดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถน าการสนทนาด าเนินเร่ืองต่อกนั ขยายความไดแ้ละพูด
ไดใ้จความส าคญัอยา่งถูกตอ้ง คล่องแคล่วและเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ93 

                                                            
93Brenda Joseph Carroll, Testing Communication Performance (London: Pergamon, 

1982), 135. 
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กชกร  คงเสมา กล่าวว่าความสามารถในการส่ือสารนั้ นประกอบไปด้วยความรู้             
ความเขา้ใจในกฎเกณฑไ์วยากรณ์และความสามารถท่ีจะใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสม มีประสิทธิตาม
สถานการณ์ จุดมุ่งหมายและกฎเกณฑ์วัฒนธรรมของสังคมซ่ึงจะต้องอาศัยความเข้าใจใน                       
ด้านกฎเกณฑ์ความสัมพนัธ์ระหว่างประโยค (rules of discourse) ความสามารถท่ีจะใช้วิธี เพื่อ                 
การส่ือสาร (strategies competence) โดยอาศยัประสบการณ์ท่ีผูส่ื้อสารไดส้ะสมไว้94 

แวน เรียล (Van Riel) กล่าวถึงองค์ประกอบของการพูดส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพว่า
จะตอ้งมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความส าเร็จของการส่ือสาร ดงัต่อไปน้ี  

1. ผูส่้งสาร หมายถึง บุคคลซ่ึงเป็นผูส่้งสารนั้นไปยงับุคคลอ่ืน ดว้ยวิธีการใดวิธีหน่ึง
หรืออาจหลายวิธี เช่น การพูดการท าท่าทาง การใช้สัญญาณ การใช้รหัสลบั การใช้เคร่ืองหมาย             
เป็นต้น ผูส่้งสาร ถือเป็นองค์ประกอบแรกท่ีเป็นบุคคลเพียงคนเดียว หรืออาจเป็นกลุ่มบุคคล 
หน่วยงานสถาบนั หรือองคก์ร ท่ีมีบทบาทส าคญัดงักล่าว  

2. สาร หมายถึง เร่ืองราวท่ีอาจเห็นในรูปของขอ้มูล ความรู้ ความคิด ความรู้สึกหรือ
อารมณ์ท่ีผูส่้งสารต้องการจะส่งออกไปให้ผูอ่ื้นรับรู้ และเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ไม่ว่าเป็น                  
การ ตอบสนองในทางบวกหรือทางลบ ส่ิงเหล่าน้ีจดัเป็นสารไดท้ั้งส้ิน โดยปกติแลว้สารจะประกอบ
ไป ดว้ยส่วนส าคญั 3 ประการ คือ  

2.1 รหสัของการส่ือสาร ไดแ้ก่ สญัลกัษณ์ สญัญาณ หรือภาษา ท่ีมนุษยใ์ชแ้สดงออก
แทนความคิด อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ รหสัจ าแนกได ้2 ลกัษณะ คือ  

2.1.1 รหัสของสารท่ีไม่ใชถ้อ้ยค า ไดแ้ก่ กิริยาท่าทาง สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย
และสญัญาณต่างๆ  

2.1.2 รหสัของสารท่ีใชถ้อ้ยค า ไดแ้ก่ ภาษาพดูและเขียน  
2.2 เน้ือหาของสาร หมายถึง มวลความคิดและประสบการณ์ท่ีผูส่้งสารตอ้งการ

ถ่ายทอดออกไป เพื่อให้เกิดการรับรู้และตอบโตก้นั ตวัเน้ือหาของสารจะแฝงไปดว้ยรหัสของสาร
ฉะนั้นเม่ือผูรั้บสารสามารถถอดรหัสของสารได ้นัน่ก็แสดงว่าเขา้ใจเน้ือหาของสารนั้นแลว้ ดงันั้น
ผูรั้บสารจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาและเรียนรู้สารและการรับสารใหม้าก เพื่อจะมีความสามารถในการแยก
เน้ือหาของสารวา่ส่วนใดเป็นขอ้เทจ็จริง ส่วนใดเป็นขอ้คิดเห็นของผูส่้งสาร  

2.3 การจดัสาร ไดแ้ก่ การรวบรวมเน้ือหาของสารแลว้น ามาเรียบเรียงให้เป็นระบบ
ดว้ยการเลือกใชร้หัสสารให้มีความเหมาะสม เช่น การใชกิ้ริยาท่าทางประกอบ การจดัเรียงล าดบั

                                                            
94คงเสมา,  105.  
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ความส าคญั การอธิบาย การยกตวัอยา่งประกอบ การใชภ้าพประกอบ เป็นตน้ เพื่อใหผู้รั้บสารเขา้ใจ
ตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ  

3. ส่ือหรือช่องทางพาหนะ ท่ีท าให้สารเดินทางไปสู่ผูรั้บสาร ในการกล่าวถึงช่องทาง
ในการส่ือสาร หมายถึง วิธีการแปลงสารและพาหนะในการน าสาร หรือช่องทางในการส่ือสารนั้น
จะตอ้งครอบคลุมถึงกลไกการรับสาร  

4. ผูรั้บสาร หมายถึง จุดหมายปลายทาง ท่ีแหล่งสารจะส่งถึงผูรั้บสารอาจเป็นบุคคล
เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มคนก็ได ้ซ่ึงหากว่าผูรั้บสารแสดงพฤติกรรมไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ท่ีผู ้
ส่งสารก าหนดไวน้ั้น แสดงว่าผูส่้งสารเขา้ใจความหมายของสารท่ีส่งผา่นถึงคน ฉะนั้นบทบาทขั้น
พื้นฐานของผูรั้บสารจึงมีอยู ่2 ประเภท คือ การแปลความหมายของสารเพื่อก าหนดการรับรู้ หรือท า
ความเขา้ใจกบัปฏิกิริยา ตอบสนอง หรือส่งสารป้อนกลบั รวมถึงการส่งสารไปยงัผูรั้บสาร คนอ่ืนๆ 
ตามท่ีผูส่้งสารก าหนด95 

สถาบนัราชภฏัสวนดุสิตไดก้ าหนดองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการส่ือสารไว ้4 ประการ 
ดงัน้ี  

1. ผูส่้งสาร (sender) หรือ แหล่งสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน
ท่ีท าหนา้ท่ีในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสารท่ีเป็นผูเ้ร่ิมตน้ส่งสารดว้ยการแปลสารนั้นใหอ้ยู่
ในรูปของสัญลกัษณ์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนแทนความคิด ไดแ้ก่ ภาษาและอากปักิริยาต่างๆ เพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึก ข่าวสาร ความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องตนไปยงัผูรั้บสารดว้ยวิธีการใดๆ 
หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผูพู้ด ผูเ้ขียน กวี ศิลปิน นักจดั
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์                        
กองบรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์หน่วยงานของรัฐ บริษทั สถาบนัส่ือมวลชน เป็นตน้ 

คุณสมบติัของผูส่้งสาร 
1. เป็นผูท่ี้มีเจตนาแน่ชดัท่ีจะให้ผูอ่ื้นรับรู้จุดประสงคข์องตนในการส่งสาร แสดง

ความคิดเห็น หรือวิจารณ์ ฯลฯ  
2. เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาของสารท่ีต้องการจะส่ือออกไปเป็น              

อยา่งดี 
3. เป็นผูท่ี้มีบุคลิกลกัษณะท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจและมี             

ความรับผดิชอบในฐานะเป็นผูส่้งสาร 

                                                            
95Van  Riel, "Research in Corporate Communication: An Overview of an Emerging 

Field," Management Communication Quarterly 11, 2 (1997): 116. 
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4. เป็นผูท่ี้สามารถเขา้ใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของผูรั้บสาร 
5. เป็นผูรู้้จกัเลือกใชก้ลวิธีท่ีเหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร 

2. สาร (message) หมายถึง เร่ืองราวท่ีมีความหมายหรือส่ิงต่างๆ ท่ีอาจอยู่ในรูปของ
ขอ้มูล ความรู้ ความคิด ความตอ้งการ อารมณ์ ฯลฯ ซ่ึงถ่ายทอดจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารใหไ้ดรั้บ
รู้และแสดงออกมาโดยอาศยัภาษาหรือสัญลกัษณ์ใด ๆ ท่ีสามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกนัได ้เช่น 
ขอ้ความท่ีพูด ขอ้ความท่ีเขียน บทเพลงท่ีร้อง รูปท่ีวาด เร่ืองราวท่ีอ่าน ท่าทางท่ีส่ือความหมาย เป็น
ตน้ 

2.1 รหัสสาร (message code) ไดแ้ก่ ภาษา สัญลกัษณ์ หรือสัญญาณท่ีมนุษยใ์ชเ้พื่อ
แสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่างๆ 

2.2 เ น้ือหาของสาร  (message content) หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์ท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้ร่วมกนั แลกเปล่ียนเพื่อความเขา้ใจร่วมกนั
หรือโตต้อบกนั  

2.3 การจดัสาร (message treatment) หมายถึง การรวบรวมเน้ือหาของสารแลว้น ามา
เรียบเรียงใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบ เพื่อใหไ้ดใ้จความตามเน้ือหา ท่ีตอ้งการดว้ยการเลือก ใชร้หสัสาร
ท่ีเหมาะสม  

3. ส่ือ หรือช่องทาง (media or channel) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงใน   
การส่ือสาร หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นพาหนะของสาร ท าหนา้ท่ีน าสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร ผูส่้งสาร
ตอ้งอาศยัส่ือหรือช่องทางท าหน้าท่ีน าสารไปสู่ผูรั้บสาร การแบ่งประเภทของส่ือมีหลากหลาย
ต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

4. ผูรั้บสาร (receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนท่ีรับเร่ืองราวข่าวสาร
จากผูส่้งสารและแสดงปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) ต่อผูส่้งสารหรือส่งสารต่อไปถึงผูรั้บสารคน 
ผูอ่้านบทความจากหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้96 

ความส าคญัของการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร 

พอล แอนนิเซฟและพอล แอ๊กซีลร็อด (Paul Anisef and Paul Axelrod) ไดก้ล่าววา่ มนุษยมี์
เหตุผลหลายประการในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ 

                                                            
96สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, "ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (ออนไลน์),  เขา้ถึงเม่ือ 22 ธนัวาคม 

2559, เขา้ถึงไดจ้าก,"  http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter1-2.html. 
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1.ทางดา้นอาชีพ บุคคลมกัมีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ภาษาองักฤษ เพื่อน าไปใชใ้น              
การประกอบอาชีพ เช่น งานบริการดา้นต่างประเทศ นักแปล ครูสอนภาษาองักฤษ ผูบ้ริหารดา้น
ธุรกิจระหวา่งประเทศและอาชีพสาขาอ่ืน ๆ  

2.ทางด้านการศึกษา บุคคลทั่วไปมักให้ความสนใจท่ีจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อ
น าไปใชใ้นการศึกษา ทั้งในระดบัโรงเรียน วิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั หรือเพื่อท่ีจะใชศึ้กษาส่ือหรือ
ส่ิงพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ 

3.ทางดา้นสังคม บุคคลต่างๆ เช่น เจา้หน้าท่ีต่างชาติละผูท่ี้อยู่ภายใตก้ารปกครองของ
ต่างชาติ นกัท่องเท่ียวและบุคคลท่ีทอยูใ่นชุมชนโดยส่วนมากจะมีความตอ้งการเรียนภาษาองักฤษ
เพื่อน าไปใชใ้นการส่ือสารในสงัคมเหล่านั้น 

4.ทางด้านส่วนตัว บุคคลต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตลอดจน
ประสบการณ์ของตนเองและสนองความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองของประเทศและวฒันธรรม
ต่างประเทศ หรือการคน้ควา้ตน้ก าเนิดของบรรพบุรุษ97 

นอกจากน้ี แซนดร้า เจ ซาวิกยอน (Sandra J. Savignon) ได้กล่าวถึงความส าคญัของ                 
การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารไวด้งัน้ี 

1. การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษยทุ์กเพศ ทุกวยั ไม่มีใครท่ีจะ
ด ารงชีวิตได ้โดยปราศจากการส่ือสาร ทุกสาขาอาชีพก็ตอ้งใชก้ารส่ือสารในการปฏิบติังาน การท า
ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะสังคมมนุษยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาตลอดเวลา พฒันาการทางสังคม 
จึงด าเนินไปพร้อมๆ กบัพฒันาการทางการส่ือสาร 

2. การส่ือสารก่อให้ เ กิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลและสังคม                             
ช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งคนในสังคม ช่วยสืบทอดวฒันธรรมประเพณีสะทอ้นใหเ้ห็น
ภาพความเจริญรุ่งเรืองของวิถีชีวิตของผูค้น ช่วยธ ารงสงัคมใหอ้ยูร่่วมกนัเป็นปกติสุขและอยูร่่วมกนั
อยา่งสนัติ 

3. การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาความเจริญกา้วหนา้ทั้งตวับุคคลและสงัคม 
การพฒันาทางสงัคมในดา้นคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีฯลฯ รวมทั้งศาสตร์ใน
การส่ือสาร จ าเป็นตอ้งพฒันาอย่างไม่หยุดย ั้ง การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของมนุษยแ์ละพฒันาความเจริญกา้วหนา้ในดา้นต่างๆ98 

                                                            
97Paul Anisef and Paul Axelrod, Transitions: Schooling and Employment in Canada 

(Canada: Thompson Educational, 1993), 103-04.  
98Sandra J. Savignon, 2-5.  
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การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

จอห์น บิลเซล คาร์โรล (John Bissell Carroll) กล่าวว่าการทดสอบสมรรถวิสัยใน                  
การส่ือสารนั้นเป็นการวดัความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารของผูเ้รียนว่า เหมาะสม 
ถูกตอ้งกบัสถานการณ์เพียงใด ขอ้ทดสอบท่ีใชจ้  า เป็นตอ้งใชภ้าษาท่ีส่ือสารกนัจริงในสังคมตาม
สถานการณ์หรือบริบทนั้นๆ99     

รีเบคกา้ เอ็ม วาเลท (Rebecca M. Valette) ได้กล่าวไวว้่า การทดสอบสมรรถวิสัยใน               
การส่ือสารนั้ นเน้นท่ีความสามารถในการส่ือสารของนักเรียนตามสถานการณ์เฉพาะและใน               
การทดสอบความสามารถมิใช่การวดั/ทดสอบความถูกตอ้งเก่ียวกบัภาษาเท่านั้นแต่ควรวดั/ทดสอบ
ความสามารถในการพูดการเขียน การฟัง และการอ่านขอ้ความได ้ในการทดสอบทางภาษานั้น
สามารถท า ไดใ้นรูปแบบทดสอบรวม (Global Language Test)100 

ทฤษฎกีารรับรู้ภาษาทีส่อง 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามทฤษฎีการรับรู้ภาษาท่ีสอง (Second Language 
Acquisition Theory) ของแครชเชนและเทอร์เรล (Krashen and Terrell) เกิดข้ึนได้ 2 ลกัษณะ คือ     
การรับรู้ภาษา(Acquisition) และการเรียนรู้ (Learning) 

1. การรับรู้ภาษา (Acquisition) เป็นกระบวนการรับภาษาท่ีเน้นกฎเกณฑ์ของภาษา 
(pick it up unconsciously) ทั้งน้ีเพราะผูรั้บภาษาจะไม่ตอ้งคอยค านึงในขอ้เทจ็จริงท่ีว่าก าลงัรับภาษา
แต่จะค านึงว่าก าลงัใช้ภาษาในการส่ือสาร ผูรั้บภาษาจะไม่ระวงัในกฎเกณฑ์ของภาษาท่ีได้รับ                 
การรับรู้ภาษาจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบไม่รู้ตวั (subconscious) 

2. การเรียนรู้ (Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบรู้ตวั (conscious) รู้กฎเกณฑ์ 
ระมดัระวงัในการใชก้ฎเกณฑท์างภาษา และสามารถท่ีจะบอกกฎเกณฑไ์ด ้เป็นการเรียนรู้ท่ีตวัภาษา 
(knowing about a language) มีประโยชน์ส าหรับนักเรียนในการใช้ตรวจสอบความถูกต้องและ
แกไ้ขการใชภ้าษาเป้าหมาย ในการเรียนการสอนมีความจ าเป็นท่ีจะให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) 
ส่วนการแก้ไขความผิดพลาดจะช่วยพฒันาไปสู่การเรียนรู้ ตวัอย่างเช่น นักเรียนคนหน่ึงพูดว่า                 

                                                            
99John Bissell Carroll, Testing Communicative Performance: An Interim Study (UK: 

Pergamon Institute of English, 1980), 35-37.  
100Rebecca M. Valette, Modern Language Testing (San Diego: CA: Harcourt Brace 

Jovanovich, 1977), 12. 
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“I goes to school every day.” แลว้ครูแกไ้ขโดยให้พูดประโยคท่ีถูกตอ้งใหม่ นักเรียนผูน้ั้นจะเกิด
การเรียนรู้แบบรู้ตวัวา่การเติม “s” ท่ีค  ากริยาจะเกิดหลงัสรรพนามบุรุษท่ี 3 ไม่ใช่บุรุษท่ี 1101 

Stephen Krashen ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง โดยไดเ้สนอแนวคิด
สมมติฐานเก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาท่ีสองท่ีประกอบไปดว้ย 5 สมมติฐาน คือ 

1. The acquisition –learning hypothesis 
2. The natural order hypothesis 
3. The monitor hypothesis 
4. The input hypothesis 
5. The affective filter hypothesis 

แนวคิดสมมติฐานท่ีเ ก่ียวข้องและน่าสนใจในการน ามาท าการวิจัยเ ร่ืองน้ีก็คือ 
สมมติฐานข้อท่ี  3 (The monitor hypothesis) และ 4 (The input hypothesis) ในสมมติฐานข้อท่ี  3 
(The monitor hypothesis) น้ี Krashen เช่ือว่า ระหว่างกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตวักบัรู้ตวัจะ
เกิดข้ึนเม่ือเรามีความช านาญในการส่ือสารภาษาท่ีสอง เราจะสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งง่ายดายซ่ึงเกิด
มาจากการรับรู้ไม่ใช่การเรียนรู้การเรียนรู้เป็นการแสดงออกทางภาษาท่ีมีหน้าท่ีเป็นเหมือน                  
การตรวจสอบควบคุม (monitor) และเป็นตวัแกไ้ข (editor) เราประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้หลงัจากค าพูด
ไดอ้อกไปแลว้หรือมีการแกไ้ขค าพดูของตนเองก่อนพดูออกไป102 

ดังนั้ นเราเรียนรู้ได้จากการแก้ไขข้อผิดพลาดการแก้ไขตนเอง(Self correction) ใน                 
การส่ือสารและการใชก้ฎเกณฑ์ตรวจแกข้อ้ผิดพลาดมีส่วนท าให้รู้ภาษาดีข้ึนไม่ว่าจะเป็นภาษาท่ี
หน่ึงหรือสองความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้จะเป็นตวัควบคุมแกไ้ขการพูด และเป็นการแกไ้ขอย่างมี
สติกบัส่ิงท่ีก าลงัพูดทุกส่ิงท่ีเราพูดมาจากความรู้จากการรับรู้ แต่เราใชค้วามรู้จากการเรียนรู้เป็นตวั
แกไ้ขผลการพูดไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลงัฉะนั้นความรู้จากการเรียนเป็นตวัคอยแกไ้ขค าพูดท่ีมา
จากความรู้จากการรับรู้103 

                                                            
101Stephen D. Krashen  and Tracy D Terrell, Principles and Practice in Second 

Language Acquisition (New Jersey: Prentice Hall, 1983), 26. 
102Ibid., 30-34.  
103V. Cook, Linguistics and Second Language Acquisition (London: Macmillan, 1993), 

51-52.  
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  สมมติฐาน 5 ประการของการรับรู้ภาษาทีส่อง 
แครชเชนและเทอร์เรล (Krashen and Terrell) ไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัการรับรู้และ

เรียนรู้ภาษาท่ีสอง โดยไดท้ าการสังเกตและทดลองมากกว่า 10 ปี ซ่ึงสมมติฐาน 5 ประการของ              
การรับรู้ภาษาท่ีสอง (The Theoretical : Five Hypotheses) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สมมติฐานแห่งการรับรู้และเรียนรู้ภาษา (The Acquisition Learning Hypothesis)  
สมมติฐานน้ีกล่าวว่า การพัฒนา “ สมรรถวิสัยในภาษาท่ีสอง” (second language competence) 
เกิดข้ึนจาก “การรับรู้ภาษา” ซ่ึงเป็นการพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารอยา่งเป็น
ธรรมชาติ เป็นกระบวนการรับรู้ภาษาแบบไม่รู้ตวัและจะเกิดข้ึนในการส่ือสารในสถานการณ์จริง 
ส่วน “การรับรู้ภาษา” เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบรู้ตวั มีความรู้รูปแบบและกฎเกณฑ์ของภาษา  
เพื่อช่วยตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในการเรียนภาษา 

2. สมมติฐานแห่งการจดัล าดบัตามธรรมชาติ (The Natural Order Hypothesis) 
สมมติฐานน้ีกล่าววา่ โครงสร้างทางไวยากรณ์มีล าดบัของตวัเองในการรับรู้ภาษาท่ี

หน่ึงและล าดบัทางธรรมชาติน้ีเหมือนกบัการรับรู้ภาษาท่ีสอง ขอ้ผิดพลาดท าให้เกิดกระบวนการ
พฒันา ในช่วงของการรับรู้ภาษาท่ีสองมกัมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนซ่ึงเหมือนกบัการท่ีเด็กรับรู้ภาษาท่ี
หน่ึง การรับรู้ภาษาของแต่ละคนจะมีล าดับการรับรู้หน่วยค าทางไวยากรณ์ (grammatical 
morphemes) ไม่เหมือนกนั 

3. สมมติฐานแห่งการตรวจสอบ (The Monitor Hypothesis) 
สมมติฐานน้ีเช่ือว่า สมรรถวิสัยในการเรียนรู้ (learning competence)  มีหนา้ท่ีเพียง

เป็น “ตัวตรวจสอบ” (monitor) ความถูกต้องสมรรถวิสัยการรับรู้ภาษา (acquired competence) 
เท่านั้น ในการใช ้“ตวัตรวจสอบ” ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่อไปน้ี 

3.1 ผูใ้ชภ้าษาควรมีเวลาเพียงพอในการเลือกและใชก้ฎเกณฑท์างภาษา 
3.2 ผูใ้ช้ภาษาควรคิดหาวิธีแก้ไขและเน้นความถูกต้องของข้อมูลท่ีผลิตภาษา

ออกมา 
3.3 ผูใ้ชภ้าษาควรมีความรู้กฎเกณฑท์างไวยากรณ์ 

4. สมมติฐานแห่งการป้อนขอ้มูลทางภาษา (The Input Hypothesis) 
สมมติฐานน้ีเช่ือว่า “ขอ้มูลทางภาษา” (input) มีความสัมพนัธ์กบัการใชภ้าษาของ

ผูเ้รียนและการรับรู้ทางภาษา 4 กรณี คือ  
4.1 เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ (acquisition) ไม่ใช่การเรียนรู้ (learning) 
4.2 ผูเ้รียนจะรับรู้ภาษาไดดี้ เม่ือไดข้อ้มูลทางภาษานั้นอยู่ในระดบัความสามารถ

เดียวกบัผูเ้รียน โดยข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และบริบทท่ีจะเขา้ใจขอ้มูล 
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4.3 ความคล่องในการพูด สอนกนัไม่ไดโ้ดยตรงแต่เกิดจากการสมรรถวิสัยทาง
ภาษา โดยเขา้ใจขอ้มูลหลงัจากเกิดการรับรู้ภาษาแลว้ 

4.4 ถา้เกิดความเขา้ใจขอ้มูลทางภาษาแลว้ ระดบัความเขา้ใจจะเพิ่มข้ึนหน่ึงขั้น 
(I+1) โดยอตัโนมติั ผูเ้รียนภาษาสามารถรับรู้โครงสร้างทางไวยากรณ์ไดท้นัที เช่น เด็กรับรู้ภาษาท่ี
หน่ึงโดยคนเล้ียงใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของเดก็ท่ีจะเขา้ใจได ้ 

5. สมมติฐานแห่งการกลัน่กรองทศันคติ (The Affective Filter Hypothesis) 
สมมติฐานน้ีกล่าวว่า ตัวกรองทัศนคติ มีส่วนเก่ียวข้องกับความส าเร็จและ                     

ความลม้เหลวในการรับรู้ภาษา ตวักรองทศันคติท่ีมาขดัขวางการรับรู้ภาษาท่ีสอง ไดแ้ก่ 
5.1 แรงจูงใจ (motivation) ถา้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากจะเรียนภาษาไดดี้ 
5.2 ความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) ถ้าผู ้เ รียนมีความเช่ือมั่นมากจะ

ประสบความส าเร็จในการเรียนมาก 
5.3 ความวิตกกงัวล (anxiety) ผูเ้รียนท่ีมีความวิตกกงัวลนอ้ยจะสามารถรับรู้ภาษา     

ไดดี้ 
จากสมมติฐานทั้ ง 5 ประการของการรับรู้ภาษาท่ีสองของแครชเชนและเทอร์เรล 

(Krashen and Terrell) สามารถน ามาใชใ้นการเรียนการสอนภาษา โดยสรุปไดว้า่ 
1. ผูส้อนตอ้งใหค้วามรู้ทางภาษาท่ีสามารถเขา้ใจได ้(comprehensible input) ใหม้าก

ท่ีสุดท่ีจะเป็นไปได ้
2. ในการจดัการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง ตอ้งให้เกิดความยากของขอ้มูลทางภาษา

เพิ่มข้ึนอีก 1 ขั้น (I+1) เสมอ 
3. ขอ้ มูลทางภาษาทุกชนิดท่ีช่วยให้เกิดความเขา้ใจในการเรียนภาษานั้นเป็นส่ิง

ส าคญัมาก ถือเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ในการใชภ้าษาโดยตรง 
4. เพื่อท าให้มีตวักรองทศันคติต ่า นักเรียนควรส่ือสารให้ไดค้วามหมาย (meaning) 

มากกวา่รูปแบบ (form) ขอ้มูลทางภาษาตอ้งน่าสนใจและท าใหบ้รรยากาศในหอ้งเรียนผอ่นคลาย104 

การเรียนรู้ภาษาทีส่อง 

การเรียนรู้ภาษาท่ีสองนั้นมีนกัวิชาหลายท่านไดใ้หแ้นวคิด ดงัน้ี 
แครมส์ช์ (Kramsch) ไดใ้ห้ขอ้คิดไวอ้ย่างน่าสนใจว่า “ถา้จะให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนั

และกนั นอกจากความสามารถในการส่ือสารภาษาต่างประเทศแลว้ บุคคลสองคนท่ีส่ือสารกนั

                                                            
104Ibid., 68-70.  
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จะตอ้งเขา้ใจความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมของแต่ละฝ่ายดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น พฤติกรรมท่ีสุภาพ
ของภาษาหน่ึง อาจจะดูไม่สุภาพส าหรับภาษาอ่ืนบางภาษากไ็ด”้105 

ส าหรับประชาชนทัว่ไป การเรียนรู้ภาษาองักฤษถือว่าส าคญัเพราะว่าภาษาองักฤษเป็น
ภาษาสากล เป็นภาษากลางท่ีใชส่ื้อสารส าหรับประชาชนนานาชาติในโลก ภาษาองักฤษจึงเป็นภาษา
ท่ีเรียนรู้กนัทัว่โลก เราคงปฏิเสธไม่ไดว้่าถา้เราพดูภาษาองักฤษได ้เราก็สามารถพดูกบัคนไดท้ัว่โลก
เพราะภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล ในทางตรงกนัขา้ม ในการท่ีจะท าใหบุ้คคลใดหรือกลุ่มใดเรียนรู้
ภาษาท่ีสองนั้นถือว่ายงัมีปัญหาอยู่มาก ขณะท่ีบางคนเรียนรู้ภาษาท่ีสองไดอ้ยา่งง่ายดาย แต่ยงัมีอีก
หลายคนท่ีประสบปัญหา อนัอาจเน่ืองมาจากความสนใจและศกัยภาพของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั    
จากการส ารวจของคิม (Kim) พบว่าท่ีแควน้โคลมัเบีย (District of Columbia)ประเทศสหรัฐอเมริกา     
มีผูใ้หญ่มากกว่าสิบสองลา้นคนท่ีไม่สามารถพูดภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษาราชการได ้และร้อยละ
สิบเอด็ของบุคคลเหล่าน้ีตอ้งเขา้ชั้นเรียนเพื่อเรียนภาษาองักฤษ น่าสนใจมากท่ีพบวา่ มีเพียงเศษหน่ึง
ส่วนสามของบุคคลเหล่าน้ีท่ีสนใจเรียนภาษาองักฤษอยา่งจริงจงัขณะท่ีอีกเศษสองส่วนสามไม่ได้
ให้ความสนใจในการเรียนรู้ภาษาองักฤษเลย คร่ึงหน่ึงของบุคคลเหล่าน้ีเรียนรู้ภาษาองักฤษไดดี้ 
ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงเรียนรู้ไดช้า้มาก จากตวัอยา่งน้ีแสดงให้เห็นว่าแมแ้ต่ในประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษ
เป็นภาษาแม่ ก็ยงัมีปัญหาเร่ืองการเรียนการสอนภาษาองักฤษและในท านองเดียวกนั ผลการวิจยั
ของคิมไดถู้กน าไปใชเ้พื่อพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกนั106 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ 

การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ังอาจมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์หรือปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเกิดการเรียนรู้ของบุคคล ท าให้นักจิตวิทยามีการศึกษาและเสนอแนวคิด ทฤษฎี
เก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีร่วมสมยั สามารถน ามาปรับใชไ้ดอ้ยู่เสมอ
และมีความสมัพนัธ์กบัเรียนรู้ทกัษะดา้นภาษา ไดแ้ก่ 

 
 
 

                                                            
105Claire Kramsch, "The Cultural Component of Language Teaching. Zeitschrift Für 

Interkulturellen Fremdsprachenunterricht (ออนไลน์) เขา้ถึงเม่ือ 4 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
"  http://www.spz.tu-darmstadt.de/projekt_ejournal/jg_01_2/beitrag/kramsch2.htm  

106 D.M. Kim, The Link between Individual and Organization Learning (Sloan: 
Management Review, Fall, 1997), 43.  
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1. ทฤษฎีการเรียนรู้ 9 ขั้น ของกาเย ่(Gagne) 
กาเยไ่ดใ้หค้วามหมายของทฤษฎีการเรียนรู้ 9 ขั้น ในปี ค.ศ. 1977 และสามารถน ามา

ปรับใช้ได้ถึงปัจจุบนั107 การเรียนรู้ในแนวคิดของกาเย่ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่ิง คือ 
ผูเ้รียน(Learner) ส่ิงเร้า (Stimulus) และ การตอบสนอง (Response) และมีขั้นตอนการเรียนรู้ 9 ขั้น 
คือการจูงใจ (Motivation Phase) เป็นการคาดหวงัของผูเ้รียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

1.1 การรับรู้ตามเป้าหมายท่ีตั้ งไว้ (Apprehending Phase) ผู ้เ รียนจะรับรู้ ส่ิงท่ี
สอดคลอ้งกบัความตั้งใจ 

1.2 การปรับปรุงส่ิงท่ีรับรู้เป็นความจ า (Acquisition Phase) เพื่อให้เกิดความจ า
ระยะสั้นและระยะยาว 

1.3 ความสามารถในการจ า (Retention Phase) 
4.4 ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีเรียนรู้ไปแลว้ (Recall Phase) 
1.5 การน าไปประยกุตใ์ชก้บัส่ิงท่ีเรียนรู้ไปแลว้ (Generalization Phase) 
1.6 การแสดงความพฤติกรรมการเรียนรู้ (Performance Phase) 
1.7 การแสดงผลการเรียนรู้กลบัไปยงัผูเ้รียน (Feedback Phase) ผูเ้รียนไดรั้บทราบ

ผลเร็วจะท าใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูง 
1.8 ระดบัความคงทนในเร่ืองท่ีจะเรียนและการถ่ายโยง (Cueing retrieval Phase)108 

2. ทฤษฎีการเ รียนรู้แบบการสัง เกตหรือการเลียนแบบของบันดูรา  (Bandura) 
ศาสตราจารย ์บนัดูราไดใ้ห้ความหมายของทฤษฎีน้ีไวใ้น ค.ศ. 1963 เน่ืองจากมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์ 
(Interaction) กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆ ตวัเสมอ จึงอธิบายไดว้่าการเรียนรู้เกิดจากการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มในสังคม ทั้งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนัและกนั ผูเ้รียน
ตอ้งพบเจอส่ิงแวดลอ้มมากมาย ดงันั้น ผูเ้รียนจะตอ้งสังเกตส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ ส่ิงส าคญัอีกอย่าง
หน่ึง คือ ผูเ้รียนตอ้งมีการเขา้รหัส (Encoding) ในความทรงจ าระยะยาวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ประเมินได้
ว่าตนเองเลียนแบบได้ดี หรือไม่ดีอย่างไรและจะต้องควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ด้วย                        
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอุปนิสัยของมนุษยท่ี์มกัเลือกจดจ าและเลียนแบบพฤติกรรมจากส่ิงแวดลอ้มรอบ
ขา้ง หากพฤติกรรมนั้นไดรั้บการยอมรับ ผูเ้รียนรู้จะมีแนวโนม้ปฏิบติัตาม109 

                                                            
107Margaret E, Learning and Instruction: Theory into Practice (Carolina: University 

of South Carolina, 1997), 116.  
108 Ibid., 115-18.  
109Ibid., 292. 
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3. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์(Jean Piaget) 
เพียเจต ์(Jean Piaget) นกัจิตวิทยาชาวสวิส ศึกษาเก่ียวกบัพฒันาการทางดา้นความคิด

ของเดก็ โดยเนน้ความส าคญัของการเขา้ใจธรรมชาติ และพฒันาการของเดก็มากกวา่การกระตุน้เดก็ 
ใหมี้พฒันาการเร็วข้ึน เพียเจต ์ไดแ้บ่งขั้นพฒันาการทางสติปัญญาออกเป็น 4 ระยะ คือ 

3.1 ระยะใชป้ระสาทสัมผสั (Sensory - Organs Stage) เป็นการพฒันาของเด็ก ตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงอาย ุ2 ปี ในวยัน้ีเดก ็จะเร่ิมพฒันาการรับรู้โดยใชป้ระสาทสมัผสัต่างๆ ฝึกการไดย้นิ 

3.1.1 ระยะใชป้ระสาทสัมผสั (Sensory - Organs Stage) เป็นการพฒันาของเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี ในวยัน้ีเด็ก จะเร่ิมพฒันาการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผสัต่างๆ ฝึก            
การไดย้นิและการมอง ฝึกยนื เดิน ฝึกพูด และโตต้อบ การพฒันาเหล่าน้ีจดัเป็นพฒันาท่ีเป็นพื้นฐาน
ส าคญัในการพฒันาขั้นต่อไป เดก็ในวยัน้ีจึงเรียนรู้โดยการหยบิ จบัสมัผสักบัส่ิงต่างๆ รอบตวั 

3.1.2. ระยะควบคุมอวยัวะต่างๆ (Preoperational Stage) ขั้นน้ีเร่ิมตั้งแต่อาย ุ2 ปี
จนถึง 7 ปี เด็กวยัน้ีจะเร่ิมมีพฒันาการอยา่งเป็นระบบมากข้ึน มีการพฒันาของสมองเพื่อใชค้วบคุม   
การพฒันาลกัษณะนิสัย เช่น นิสัยการขบัถ่าย มีการฝึกใชอ้วยัวะต่างๆ ให้มีความสัมพนัธ์กนัภายใต้
การควบคุมของสมอง และเช่ือมโยงกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเดก็ไดส้มัผสั เช่น การเล่นกีฬา การ
ข่ีจกัรยาน 

3.1.3. ระยะ ท่ี คิดอย่ า ง เ ป็น รูปธรรม  (Concrete - Operational Stage) เ ป็น
พฒันาการในช่วงอาย ุ7 ปี ถึง 11 ปี เด็กช่วงน้ีจะมีการพฒันาสมองมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว จนสามารถ
เรียนรู้และจ าแนกส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมได ้แต่ยงัไม่สามารถจินตนาการเร่ืองราวท่ีเป็นนามธรรม
ได ้เดก็ในวยัน้ีจึงสามารถเล่นส่ิงของท่ีเป็นรูปทรงต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ไม่สามารถเรียนรู้เร่ืองราว 
ท่ีเป็นนามธรรมได ้เช่น โครงสร้างอะตอม การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

3.1.4.ระยะ ท่ี คิดอย่ า ง เ ป็นนามธรรม  (Formal - Operational Stage) เ ป็น
พฒันาการในช่วงสุดทา้ยของเด็กอายปุระมาณ 11 ถึง 15 ปี ก่อนจะเป็นผูใ้หญ่ เด็กในช่วงน้ีสามารถ
คิดอย่างเป็นเหตุผลและคิดในส่ิงท่ีซับซ้อนอย่างเป็นนามธรรมไดม้ากข้ึน เม่ือเด็กพฒันาไดอ้ย่าง
เตม็ท่ีแลว้จะสามารถคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดีจนพร้อมท่ีจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีวฒิุ
ภาวะต่อไป 

การเรียนรู้ภาษาตามทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ มีหลกัการคือเน้น
พฒันาการทางสติปัญญาโดยตอ้งเน้นให้ใชศ้กัยภาพของตนเองให้มากท่ีสุดตามขั้นตอนการรับรู้ 
และฝึกฝนเป็นประจ าเนน้กิจกรรมและเพิ่มขยายความคิด เช่นการไดพ้บปะสนทนากบัคนต่างชาติ
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หรือพบเห็นภาษาองักฤษ จะท าให้ครูรู้ว่าตอ้งพยายามเรียนภาษาองักฤษให้มากเพื่อจะน าไปใชก้บั
สถานการณ์จริงและสามารถแกปั้ญหาได้110 

รูปแบบการเรียนรู้ 

นกัจิตวิทยาไดศึ้กษารูปแบบของการเรียนรู้ (Learning Style) พบว่า มนุษยส์ามารถรับ
ขอ้มูล โดยผา่นเสน้ทางการรับรู้ 3 ทาง คือ 

1. การรับรู้ทางสายตาโดยการมองเห็น (Visual Perception) สามารถเรียนรู้ไดโ้ดยการใช้
สายตาเรียนรู้จากรูปภาพ แผนผงั หรือจากเน้ือหาท่ีเขียนเป็นเร่ืองเป็นราว แลว้จดัเก็บส่ิงท่ีเรียนรู้ไว้
เป็นภาพในสมอง ส าหรับเน้ือหาท่ีเขียนเป็นเร่ืองราว ผูท่ี้สามารถผกูเร่ืองราวต่างๆ ไดดี้ จะส่งผลให้
สามารถจดจ าเน้ือหาไดดี้ ซ่ึงการรับรู้ทางสายตาเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการอ่านโดยตรง 

2. การรับรู้ทางโสตประสาทโดยการได้ยิน  (Auditory Perception) การรับรู้ทางโสต
ประสาทโดยการไดย้นิหรือการฟัง เก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางดา้นการฟังเป็นหลกั ผูท่ี้เรียนรู้โดยการฟัง
ไดดี้ อาจไม่สนใจภาพหรือการผกูเร่ืองราว แต่ชอบการฟังเร่ืองราวซ ้ าๆ ผูท่ี้ฝึกการฟังอยา่งต่อเน่ือง
จะมีการเลือกใช้ค  าพูดไดดี้และสามารถบอกเล่าเร่ืองราวไดอ้ย่างละเอียด ปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริม                  
การรับรู้โดยการฟัง คือ การมีสมาธิในการฟัง 

3. การรับรู้ทางร่างกายโดยการเคล่ือนไหวและการรู้สึก (Kinesthetic Perception) เป็น             
การเรียนรู้โดยผา่นการรับรู้ทางความรู้สึกและการเคล่ือนไหวทางร่างกาย จึงสามารถรับรู้ไดดี้หากมี       
การสัมผัสและเกิดความรู้สึกท่ี ดี ต่อส่ิง ท่ี เ รียนรู้  จึงมีความเ ก่ียวเ น่ืองกับทักษะท่ีต้องใช้                          
การเคล่ือนไหวของร่างกาย ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการพดูและการเขียน111 

ความจ าเป็นและประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษ  
ในโลกปัจจุบันการใช้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ

ภาษาองักฤษซ่ึงถือว่าเป็นภาษาสากลท่ีมีบทบาทส าคญัทางดา้นการติดต่อส่ือสารระหว่างชนชาติ
ต่างๆ ซ่ึงไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะเจา้ของภาษาท่ีใชภ้าษาองักฤษเช่น คนองักฤษ คนอเมริกนั คนคาเนเดีย
นและคนออสเตรเลียนเท่านั้นแต่ชนชาติอ่ืนๆ ท่ีมีการติดต่อกนัระหว่างชนชาติ คนไทยติดต่อกบั 
คนจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี มาเลเซีย เป็นตน้ ก็ใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ การใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลาง
ในการส่ือสาร หรือใชเ้ป็นเคร่ืองมือประกอบอาชีพในธุรกิจอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วเช่นน้ี ท าให้

                                                            
110Ibid., 214. 
111 มณัฑรา ธรรมบุศย,์ "รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 10 

กรกฎาคม 2553, เขา้ถึงไดจ้าก,"  http://edu.chandra.ac.th/teacherAll/mdra/12.htm. 
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ภาษาองักฤษยิ่งทวีความส าคญัมากยิ่งข้ึน จนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติในการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างประเทศ เป็นภาษาส าคญัในด้านการศึกษา จดัเป็นส่ือส าคญัน าไปสู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และเป็นพื้นฐานส าคญัสาหรับการศึกษาในระดบัสูงข้ึนไป ริชาร์ดส (Richards) กล่าวว่า 
“ปัจจุบนัน้ีภาษาองักฤษเป็นภาษาของโลกาภิวฒัน์ ท่ีใชใ้นการส่ือสารระดบันานาชาติ ท าการคา้ 
ดา้นส่ือและวฒันธรรมสากล ดงันั้น การสร้างแรงจูงใจต่างๆ ในการเรียนจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งค านึงถึง
ส่ิงเหล่าน้ี เพราะภาษาองักฤษไม่ไดถื้อว่าเป็นสมบติัของประเทศท่ีเป็นเจา้ของภาษาน้ีอีกต่อไป               
แต่ถือว่าเป็นภาษาสากลของโลก” การเรียนรู้ภาษาองักฤษจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ใน             
การติดต่อส่ือสาร การศึกษาการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารเพื่อเพิ่มเติมความรู้ เพื่อประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพื่อใหส้ามารถน าประเทศไปสู่การแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ เขา้ใจ ความแตกต่างทางการเมือง
และวฒันธรรมในฐานะท่ีเป็นพลเมืองโลกในยคุโลกาภิวฒัน์ การเรียนภาษาองักฤษจะช่วยใหผู้เ้รียน
มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล สามารถส่ือสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมและมั่นใจ 
นอกจากน้ียงัสามารถถ่ายทอดวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ไทยไปสู่สงัคมโลกไดด้ว้ย112 

 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

งานวจิัยในประเทศ 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ฐิติกา เสนาจิตต ์และจุฑามณี ตระกลูมุทุตา ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง สภาพการด าเนินงานตาม
โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาองักฤษ (Mini English 
Program : MEP) : กรณีศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัสงขลา การศึกษาน้ี
มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของโครงการ MEP 2) เพื่อศึกษาปัญหาและ 
อุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการ MEP 3) เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษตามกรอบอา้งอิงทาง ภาษาของสหภาพยโุรป (CEFR) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าผูรั้บผิดชอบโครงการ ครูผูส้อนชาวไทย ครูผูส้อนชาวต่างชาติและ
ผูป้กครองของ 3 โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 21 คน โดยใช้เคร่ืองมือ แบบสัมภาษณ์                 
ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ร่วมกบั

                                                            
112 Greg Richards, Gastronomy: An Essential Ingredient in Tourism Production and 

Consumption? (London: United Kingdom: Routledge, 2002), 3-20.  
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การ สังเกตแบบมีส่วนร่วมและน ามาวิ เคราะห์เป็นข้อมูลเชิงเ น้ือหา ผลการศึกษา พบว่า                                
1) สถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการมีการด าเนินงานตามโครงสร้างท่ีหลกัสูตรก าหนดไดอ้ยา่งมีระบบ 
แบบแผน บุคลากรจึงมีความเป็นเอกเทศ แยกออกมาดูแลบริหารจดัการเอง ท าใหป้ระสิทธิภาพของ
บุคลากรสามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีการก าหนดอตัราค่าเล่าเรียนท่ีเหมาะสมกบัค่าใชจ่้าย เพื่อลด
ปัญหาการขาดแคลนเงินทุน ดา้นอาคารสถานท่ีไดแ้ยกอาคารห้องเรียนออกมาอยา่งชดัเจน เพื่อง่าย
ต่อการบริหารจดัการ ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลให้โครงการประสบความส าเร็จอย่างมาก 2) ปัญหาและ
อุปสรรคทางด้านบุคลากรขาดแคลน เน่ืองจากงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ รวมถึง สถานท่ีไม่
เอ้ืออ านวยเพราะขาดห้องปฏิบติัการพิเศษต่างๆ ในส่วนวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือไม่ครบครันเพราะ
ขาดงบประมาณ ในการจัดซ้ือเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3)ตามกรอบระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป  (CEFR) พบว่า ผู ้เ รียนในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  6 ของสถานศึกษาทั้ ง  3 แห่งมีความสามารถทางภาษาอยู่ใน  ระดับ A1 
(Breakthrough or beginner) ซ่ึงสามารถใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดต้ามหลกัเกณฑเ์ป้าหมายท่ีผูเ้รียนควร
ไดรั้บ113 

ประคอง ยุคะลงั ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการพูดภาษาองักฤษ
ของครูผูส้อนท่ีมีวุฒิไม่ตรงสาขา โรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การวิจยัคร้ังน้ี                  
มีวตัถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางพฒันาสมรรถนะการพูด ภาษาองักฤษของ
ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิไม่ตรงสาขาโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการศึกษา 
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 375 คน จากโรงเรียน
ในภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 โรงเรียน การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มเป้าหมายคือ
ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 2. เพื่อสร้างและพฒันารูปแบบ โดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน    
5 คน 3. เพื่อศึกษาผล การใชรู้ปแบบ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผูส้อน จ านวน 15 คน ผูบ้ริหารจ านวน      
5 คน ใน 5 โรงเรียน 4. เพื่อตรวจสอบ และประเมินรูปแบบโดยการประชุมอิงผู ้เ ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) กลุ่มเป้าหมายคือผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 9 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม 
แบบบนัทึกการประชุม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมการพูด แบบบนัทึก              

                                                            
113ฐิติกา เสนาจิตต ์และจุฑามณี ตระกลูมุทุตา, "สภาพการด าเนินงานตามโครงการจดัการ

เรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาองักฤษ (Mini English Program : Mep) : 
กรณีศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัสงขลา," วารสารวิชาการ 
มหาวทิยาลยัธนบุรี 11, 24 (เมษายน 2560): 74-80.  
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การประชุมสะทอ้นผล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1. ครูมีปัญหาสมรรถนะในการพูดภาษาอังกฤษ 
ทั้ งสมรรถนะด้านความรู้ และสมรรถนะด้านทักษะอยู่ในระดับปานกลาง และสมรรถนะ                     
ดา้นคุณลกัษณะอยู่ในระดบัสูง สาเหตุเพราะว่าครูผูส้อนส่วนมากเป็นครูท่ีมีวุฒิไม่ตรงสาขาและ
ไม่ไดรั้บการพฒันาท่ีต่อเน่ือง และขาดแรงจูงใจในการพฒันา ส่วนแนวทางพฒันาพบว่าครูผูส้อน
ส่วนมากต้องการการอบรมและการสอนงานระบบพี่ เ ล้ียงโดยใช้วิทยากรทั้ งชาวไทยและ                       
ชาวต่างประเทศและมีพี่เล้ียงเป็นครูผูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ และผูท้รงคุณวุฒิ
เสนอว่าควรใช ้กิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัความรู้ วยัและประโยชน์ในการน าไปใช ้เน้ือหา
ควรครอบคลุมกบัปัญหาสมรรถนะ ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.การใชก้ระบวนการอบรมเชิงปฏิบติัการและ           
การสอนงานระบบพี่เล้ียง 2.การสร้างและพฒันารูปแบบ สรุปไดว้่า รูปแบบประกอบดว้ยสมรรถนะ
ในการพูดภาษาองักฤษ 3 สมรรถนะหลกั 8 สมรรถนะย่อย 18 ตวัช้ีวดั โดยใชก้ระบวนการพฒันา
เป็น 3 กระบวนการ คือ การอบรมเชิงปฏิบติัการ การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการสอนงานระบบพี่เล้ียง 
และ 3. ผลการน ารูปแบบไปใชโ้ดยด าเนินตามขั้นตอนวิจยัเชิงปฏิบติัการ (PAOR) 2 วงรอบ ในเวลา 
3 เดือน พบว่า กลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ียสมรรถนะด้านความรู้เพิ่มข้ึน                                 
มีพฤ ติกรรมการพูด  อยู่ ในระดับ ดีและ มีความพึ งพอใจ ต่อ รูปแบบอยู่ ในระดับมาก                                                  
4. ผลการตรวจสอบและประเมินรูปแบบพบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้น
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 และ 4.51 ตามล าดบั114 

บุญเกิด กลมทุกส่ิง ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1         
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1โดยมีขั้นตอนในการพฒันา หลกัสูตร 
5 ขั้ นตอน คือ 1) การศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม                                    
3) การทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรม 4) การประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม และ 5) การปรับปรุง 
แกไ้ขหลกัสูตรฝึกอบรม กลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ านวน 30 คน โดยใชก้ารวิจยัแบบ One Group Pretest 
Posttest Design โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการใชภ้าษาองักฤษ ระหว่างก่อนและ 

                                                            
114ประคอง ยคุะลงั, "รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการพูดภาษาองักฤษของครูผูส้อนท่ีมีวฒิุ

ไม่ตรงสาขา โรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ," วารสารบริหารการศึกษาบัว
บัณฑิต มหาวทิยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 15, 2 (ธนัวาคม 2558): 44-45.  
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หลงัการฝึกอบรม ท าการวิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่
เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจยัพบว่า            
1. หลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เน้ือหา วิธีการฝึกอบรม ส่ืออุปกรณ์ การวดัและประเมินผล 
เน้ือหาหลกัสูตรประกอบด้วย หน่วยท่ี 1: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั หน่วยท่ี 2: การอ่าน
หนังสือพิมพภ์าษาองักฤษ หน่วยท่ี 3: ภาษาองักฤษในการประชุม หน่วยท่ี 4: การเขียน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี 5: ภาษาองักฤษส าหรับน าเสนอผลงานและผลการประเมิน หลกัสูตร
ฝึกอบรมมีความเหมาะสมสอดคลอ้งและมีประสิทธิภาพ  2. ก่อนและหลงัการฝึกอบรม ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 คือ ความสามารถดีข้ึน 3. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 30 คน มีความสนใจในการฝึก
ทกัษะการส่ือสาร ซกัถาม แลกเปล่ียนขอ้มูลและใหค้วามร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งดียิง่115 

องอาจ  วิจิตรวรกาญจน์ ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซ่ึงสรุปได้ว่า ในด้านการส่งเสริมทรัพยากรใน                      
การด าเนินงานให้ความส าคญัและสนับสนุนเร่ืองงบประมาณพฒันาดา้นการศึกษา การจดัสรร
ทุนการศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนนกัศึกษาในอาเซียนและเพื่อการสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพทั้ง
ในด้านเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและด้านเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาการจัดตั้ งโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยก์ลางรวบรวม จดัเก็บและเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศ ดา้นการศึกษา 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้การเรียนรู้ตลอดเวลา และโรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน มีการจัดสรรงบประมาณไวอ้ย่างเพียงพอ                      
มีการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีการจดัเตรียมวสัดุครุภณัฑ ์เอกสาร 
เพื่อรองรับการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เช่นกนั116 

                                                            
115บุญเกิด กลมทุกส่ิง, "การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1," วารสารการ
บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา 8, 2 (2557) : 58-68. 

116องอาจ วิจิตรวรกาญจน,์ "การบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ประสาทรัฐประชากิจ" (การคน้ควา้อิสระตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 
50.  
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วสันต์  ปานทอง ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบการพฒันาครูเพื่อศิษยใ์นสถานศึกษา 
สังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา” พบว่า คุณลกัษณะครูเพื่อศิษยใ์นสถานศึกษา
สังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกอบดว้ยคุณสมบติัท่ีส าคญั 5 ดา้น ไดแ้ก่               
ดา้นคุณธรรม ดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นความรู้และทกัษะ ดา้นเครือข่ายการจดัการเรียนรู้ และ            
ดา้นการพฒันา และประเมินผลการพฒันา โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาครูเพื่อศิษย ์9 ปัจจยั คือ                  
เจตคติต่อ วิชาชีพครู ความรู้ทางวิชาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การพฒันาตนเอง การจดักระบวนการ
เรียนรู้ ภาวะผูน้ าทางวิชาการ ทีมงาน วฒันธรรมการเรียนรู้ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และวิธีการพฒันามี 
15 วิธี คือ การฝึกอบรม การดูตวัอยา่งโดยการฝังตวั การศึกษาจากคู่มือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
การพฒันาตนเองให้มีหลกัวิชา หลกัคิด หลกัปฏิบติั การพฒันาตนเองโดยแสวงหาความรู้รอบดา้น 
แลว้สรุปขอ้เท็จจริง การศึกษาความส าเร็จของผูร่้วมงานและเพื่อนร่วมวิชาชีพ การจดัการความรู้ 
การเป็นท่ีปรึกษา การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การเป็นกลัยาณมิตร รู้ทุกขรู้์สุข กิจกรรมการคุยกบั
เพื่อนครูเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การเสวนาเป็นเน่ืองนิตยส์ร้างกลุ่มท่ีหลากหลาย ขยายชุมชน 
และกิจกรรมแลกเปล่ียนภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ทั้งน้ี มีองคป์ระกอบส าคญั 
3 ส่วน ของรูปแบบการพฒันาครูเพื่อศิษย์ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา คือ องคป์ระกอบเชิงระบบ กระบวนการพฒันาและระดบัการพฒันา ในองคป์ระกอบ
เชิงระบบนั้ นมุ่งสู่ผลผลิตซ่ึงเน้นคุณลักษณะของครูเพื่อศิษย์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตน                 
ด้านความรู้และทักษะและด้านการปฏิบัติงาน ท่ี ส่งผลไปยังคุณลักษณะและทักษะผู ้เ รียน                         
ส่วนกระบวนการพัฒนาครูเพื่อศิษย์มี 5 ขั้นตอน คือ วินิจฉัยความต้องการจ าเป็น ก าหนด
จุดประสงคแ์ละขอบข่าย ก าหนดวิธีการพฒันา ด าเนินการพฒันา ประเมินผลการพฒันา และระดบั
การพฒันาครูเพื่อศิษยมี์ 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ และพบว่าผล                
การประเมินรูปแบบการพฒันาครู เพื่อศิษยใ์นสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากและมีประโยชน์อยูใ่น ระดบัมาก
ท่ีสุด117 

ณัฐา เพชรธนู ไดว้ิจัยการพฒันาระบบการก ากบัติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผล      
การด าเนินงานของครูในด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้การปฏิบัติ                        
อิงหลกัฐานเชิง ประจกัษ ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาระบบการก ากบัติดตามและประเมินผลแบบ

                                                            
117วสนัต ์ปานทอง, "รูปแบบการพฒันาครูเพือ่ศิษยใ์นสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา," วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 15 ฉบบัพิเศษ (2556): 
บทคดัยอ่. 
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มุ่งผลการด าเนินงานของครูในดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้: การประยุกตใ์ชก้ารปฏิบติั              
อิงหลักฐานเชิงประจักษ์  2) ทดลองใช้ระบบการก ากับติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผล                          
การด าเนินงานของครูในด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้: การประยุกต์ใช้การปฏิบติัอิง
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ และ 3) ศึกษาประสิทธิผล ของระบบการก ากบัติดตามและประเมินผลแบบมุ่ง
ผลการด าเนินงานของครูในด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้: การประยุกต์ใช้การปฏิบติั                  
อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการ ออกแบบระบบการก ากับติดตามและ
ประเมินผลแบบมุ่งผลการด าเนินงานของครูในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :                                
การประยุกต์ใช้การปฏิบติัอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ์ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1.1) ดา้นปัจจยั
น าเขา้ ประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องการประเมินบุคลากร ขอบเขตเน้ือหา เคร่ืองมือและเอกสาร
ประกอบ ระยะเวลาในการประเมิน วิธีการให้ขอ้มูลป้อนกลบั โดยประยกุตใ์ช ้ขั้นตอนการปฏิบติั
อิงหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นกระบวนการก ากบัติดตาม 1.2) ดา้นกระบวนการประเมิน ประกอบดว้ย 
การเตรียมการก ากับติดตามและประเมินผล การวางแผนการก ากับติดตามและ ประเมินผล
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน 1.3) ด้านผลผลิต คือ                       
ผลการประเมินผลการด าเนินงานของครูเป็นรายบุคคล และในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 1.4) ดา้นขอ้มูลป้อนกลบั ประกอบดว้ย ขอ้มูลจากการประเมินประสิทธิผลของระบบ                 
2) ผลการทดลองใชร้ะบบการก ากบัติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลการด าเนินงานของครูใน                   
ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใชก้ารปฏิบติัอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ์ พบว่า                    
ครูส่วนใหญ่ ได้รับการประเมินผลตามตวับ่งช้ีในระดับดีข้ึนไปทุกด้าน ยกเวน้ด้านปัจจัยน าเขา้ 
องคป์ระกอบการวางแผนและดา้นผลลพัธ์ องคป์ระกอบการพฒันางานดา้นการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ท่ีพบว่าครูส่วนใหญ่ได้รับการประเมินผลในระดับปานกลาง 3) จากการน าระบบ                     
การก ากบัติดตามและประเมินผล แบบมุ่งผลการด าเนินงานของครูในดา้นการวดัและประเมินผล                  
การเรียนรู้ โดยการประยุกต์ใช้การปฏิบติั อิงหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไปใช้ พบว่า ผลการประเมิน
คุณภาพของระบบการก ากบัติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลด าเนินงานมีมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานงานประเมินด้านอรรถประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสมและ                      
ดา้นความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น118 

                                                            
118ณฐัา เพชรธนู, "การพฒันาระบบการก ากบัติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลการ

ด าเนินงานของครูในดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ : การประยกุตใ์ชก้ารปฏิบติัอิงหลกัฐาน
เชิงประจกัษ"์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวดัและประเมินผลการศึกษา บณัฑิต
วิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2555), 227-40.  
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วารุณี อศัวโภคิน ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพื่อ                 
การส่ือสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์5 ประการ คือ เพื่อพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของ
บุคลากรสาย สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้
หลกัสูตรนั้น ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม ศึกษาลกัษณะมุ่งอนาคตของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีต่อหลกัสูตร และศึกษาแรงจูงใจภายในของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น         
2 กลุ่ม กลุ่มท่ีหน่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรมของบุคลากรสาย
สนบัสนุนวิชาการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 285 คน และกลุ่มท่ีสองกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเขา้รับการฝึกอบรม เพื่อศึกษาผลการทดลองใชห้ลกัสูตรภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร จ านวน               
20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่หลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารแบบ
ประเมินความสอดคลอ้ง และแบบประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตร แบบทดสอบความรู้และ
ทกัษะก่อนและหลงัการฝึกอบรม แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามลกัษณะมุ่งอนาคตและ
แบบสอบถามแรงจูงใจภายในของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการท่ีมีต่อการฝึกอบรมการใชภ้าษา 
องักฤษเพื่อการส่ือสาร สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า ประการท่ีหน่ึง หลกัสูตรฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ี
ก าหนดไวส้ามารถน าไปใช้ได้ ประการท่ีสอง ผลการทดสอบความรู้และทกัษะก่อนและหลงั                 
การฝึกอบรมของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมพบว่า คะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อน                     
การฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นความพึงพอใจ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากด้านลักษณะมุ่งอนาคต ผูเ้ขา้รับ                     
การอบรมมีลกัษณะมุ่งอนาคตดา้นทัว่ไปและดา้นการฝึกอบรมอยู่ในระดบัสูงและผูเ้ขา้ฝึกอบรมมี
แรงจูงใจภายในดา้นลกัษณะงานและพลงัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัสูง แต่แรงจูงใจภายใน              
ดา้นสภาพแวดลอ้ม การท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง119 

ต่วนเปาซี กูจิ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย: 
กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ส านักงานปฏิบัติการภาคใต้ พบว่า 1) กระบวนการ                      
การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ส านักงานปฏิบติัการ
ภาคใต ้แบ่งออกเป็น 5 กระบวนการ คือ (1) เครือข่ายองค์กรชุมชน ส่วนใหญ่มกัเกิดจากการท่ี

                                                            
119วารุณี อศัวโภคิน, "การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของ

บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ" (ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาผูใ้หญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554), 48.  
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ประชาชนเป็นแกนน าจดัตั้งโดยเกิดจากการริเร่ิมสร้างสรรคข์องกลุ่มประชาชนเองและเครือข่ายท่ี
เกิดจากนโยบายของทางราชการเขา้ไปกระตุน้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในปัญหา สร้าง       
ความต่ืนตวัให้เกิดความสนใจรวมตวั (2) การจดัระบบบริหารเครือข่าย เป็นระบบท่ีสมาชิกไดมี้
โอกาสร่วมในการจดัการมากท่ีสุด มีความสอดคลอ้งกบัวิถีของชุมชนหรือทอ้งถ่ิน (3) ประโยชน์
ของเครือข่าย ไดแ้ก่เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นเวทีกลางประสานงาน เป็นเวทีแลกเปล่ียนและ
ระดมทรัพยากร เป็นเวทีร่วมสร้างสรรคแ์ละพฒันาความรู้ใหม่ๆ และเป็นเวทีสร้างกระแสผลกัดนั
ประเด็นทางสังคมใหม่ๆ (4) การธ ารงรักษาเครือข่ายขององคก์รชุมชนหรือเครือข่ายองคก์รชุมชน 
จดัใหมี้การก ากบัดูแล และตรวจสอบกิจการ เพื่อรักษาความส าเร็จของเครือข่ายและการธ ารงรักษา
เครือข่ายให้ด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (5) ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของเครือข่ายมีดงัน้ี 
ปัญหาดา้นการบริหารจดัการดา้นแผนงาน ดา้นงบประมาณ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ปัญหาเก่ียวจ านวน
บุคลากรในการปฏิบติังานไม่เพียงพอต่อจ านวนงานท่ีตอ้งปฏิบติั ปัญหาดา้นทศันคติของสังคมท่ีมี
ต่อเครือข่ายและปัญหาด้านกฎระเบียบของทางราชการ และ 2) การเสริมสร้างและการพฒันา
เครือข่ายเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนส านักงานปฏิบัติการภาคใต้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรให้การสนับสนุนเครือข่ายทั้งในด้านการเอ้ืออ านวย การสนับสนุนด้านเงินทุน                
การสนับสนุนทรัพยากรการสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการ การประชาสัมพนัธ์ การประสาน
เช่ือมโยงให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ภายในเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย และการเขา้ร่วมใน
กระบวนการพฒันาเครือข่าย120 

สุทธิวงศ ์ค  ากล่อง ไดศึ้กษาเร่ืองผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทการส่งเสริมการวิจยัใน
ชั้นเรียนพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดีมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทการส่งเสริมการวิจยัใน            
ชั้นเรียนด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าคัญและด้านการพฒันาครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้ นเรียนด้านการสนับสนุนและจูงใจ             
ดา้นการนิเทศภายในดา้นการเผยแพร่ผลงานเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
และผลการเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้ นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง ขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่มีบทบาทการส่งเสริม 
การวิจยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

                                                            
120ต่วนเปาซี กจิู, "การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย: กรณีศึกษาสถาบนัพฒันา

องคก์รชุมชน ส านกังานปฏิบติัการภาคใต"้ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2554), 45.  
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ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ มีบทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนไม่
แตกต่างกันเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมให้เห็นความส าคญั ดา้นการนิเทศ
ภายในและดา้นการพฒันาครูผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาด
กลางและขนาดเล็กกับขนาดใหญ่มีบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นการสนบัสนุนและใจและดา้นการเผยแพร่ผลงานเพื่อสร้างขวญั
ก าลงัใจผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเลก็ขนาดใหญ่มีบทบาทการส่งเสริม
การวิจยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีระยะส าคญัทางท่ีระดบั .05121 

วุฒิชยั เนียมเทศ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษในโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ การวิจยัคร้ัง
น้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ (English Program) ในโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ โดย รวบรวมขอ้มูลจาก 
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีเปิดด าเนินการโครงการ English Program ระหว่างปีการศึกษา 2541-
2550 จ  านวน 72โรงเรียน ดว้ยการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS และ LISREL 8.52 ผลการวิจยั พบว่า 1) ตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา EP มี 4 ตวัแปร 
คือ 1.1) ดา้นทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทั้งดา้นการส่ือสารและการแสวงหาความรู้ของนกัเรียน EP 
1.2) ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรของนกัเรียน EP 1.3) ดา้นทกัษะการใชชี้วิตในสังคม
และการเรียนรู้วฒันธรรมไทย และต่างชาติของนักเรียน EP และ 1.4) ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน EP 2) ปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา EP มี 3 ตัวแปร คือ                  
2.1) กระบวนการด้าน บริหารซ่ึงได้แก่ การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา การจัดโครงสร้าง                         
การบริหาร การก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน การพฒันาบุคลากร
และการส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน 2.2) สภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงไดแ้ก่ อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สภาพ
สังคม เทคโนโลยีและนโยบาย รัฐบาล และ  2.3) ปัจจยัน าเขา้ดา้นทรัพยากรวตัถุซ่ึงไดแ้ก่ แหล่ง
เรียนรู้ หลกัสูตร และส่ือการสอน  3) ปัจจัยท่ีส่งผลโดยออ้ม ผ่านตวัแปรอ่ืนๆ มี 3 ตัวแปร คือ                   
3.1) สภาพแวดลอ้มภายนอก ส่งผลโดยทางออ้ม ผ่านปัจจยัน าเขา้ดา้นทรัพยากรวตัถุ ปัจจยัน าเขา้

                                                            
121สุทธิวงศ ์ค  ากล่อง, "บทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาในจงัหวดัก าแพงเพชร" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. พิษณุโลก มหาวิทยาลยั
นเรศวร, 2553), บทคดัยอ่. 
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ดา้นทรัพยากรบุคคล และกระบวนการดา้นการจดัการเรียนการสอน 3.2) ปัจจยัน าเขา้ดา้นทรัพยากร
วตัถุส่งผลโดยทางออ้ม ผ่านกระบวนการดา้นการจดัการเรียนการสอน ปัจจยัน าเขา้ดา้นทรัพยากร
บุคคล และกระบวนการด้านบริหาร 3.3) ปัจจยัน าเขา้ด้านทรัพยากรบุคคล ส่งผลโดยทางออ้ม                  
ซ่ึงผา่นกระบวนการดา้นบริหาร122 

ศิวกร นันโท ไดท้ าการศึกษาวิจยั เร่ืองการพฒันารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบว่า รูปแบบ
การนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเลก็ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการนิเทศ
ภายใน ไดแ้ก่ ก าหนดโครงสร้างการนิเทศภายในก าหนดบทบาทผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการนิเทศภายใน                
2) วางแผน การนิเทศภายใน ไดแ้ก่ การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียน 
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางการแกปั้ญหา 3) การจดัท าโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน ไดแ้ก่ การเตรียมการก่อนการนิเทศ การปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียนการ ควบคุม                
การปฏิบัติการนิเทศการสร้างขวญัก าลังใจประเมินผลการนิเทศภายใน และ 4) การสรุปผล                     
การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงผลการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศภายใน พบว่า สามารถปฏิบติัได้
ในสถานการณ์จริงของโรงเรียนขนาดเลก็123 

ขตัติยา  ดว้งส าราญ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์ส าหรับโรงเรียน
ขนาดเลก็ มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1. องคป์ระกอบการบริหารเชิงกลยทุธ์ส าหรับโรงเรียนขนาดเลก็
และ 2. รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์ส าหรับโรงเรียนขนาดเลก็ ผลการวิจยัพบว่า 1.องคป์ระกอบ
การบริหารเชิงกลยทุธ์ส าหรับโรงเรียนขนาดเลก็ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คือ 1) การวางแผน
กลยุทธ์ 2) ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 3) ก าหนดทิศทางของโรงเรียน 4) ก าหนดกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 5) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และ 6) ประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน  2. รูปแบบ

                                                            
122 วฒิุชยั เนียมเทศ, "การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการจดัการ

เรียนการสอนตามหลกัสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษในโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ" (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศา
สตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 33.  

123 ศิวากร นนัโท, "การพฒันารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเลก็  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 และ เขต 2" (วิทยานิพนธ์ ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2552), 55. 
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การบริหารเชิงกลยทุธ์ส าหรับโรงเรียนขนาดเลก็ เป็นรูปแบบท่ีประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ีส าคญั 
6 องคป์ระกอบ ซ่ึงมีความเหมาะสม ถูกตอ้ง เป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปใชป้ระโยชนได้124 

ไอลดา คลา้ยสาริด ไดว้ิจยัพฒันาระบบงานประเมินผลระดบัสถานศึกษา กรณีศึกษา 
โรงเรียนวดัอยัยกิาราม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา 
ระบบงานประเมินผลระดบัสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนวดัอยัยกิาราม สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีขั้นตอนของการพฒันาระบบคร้ังน้ี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การศึกษา 
ขอ้มูลพื้นฐานด าเนินการใน 4 ส่วน คือ การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการวิเคราะห์ระบบ 
ย่อยของงานประเมินผลระดับสถานศึกษา การเขียนค าอธิบายลักษณะงานประเมินผลระดับ
สถานศึกษา การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรในงานประเมินผลระดบัสถานศึกษาและการศึกษา
วฒันธรรมในองค์กร 2) การออกแบบระบบงานประเมินผลระดบัสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย
ระบบยอ่ย 3 ระบบ คือ ระบบตรวจสอบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ ระบบเทียบโอนผลการเรียนรู้
และระบบการประเมินตดัสินผล 3) การทดลองใชร้ะบบ ด าเนินการทดลองท่ีโรงเรียนวดัอยัยกิาราม 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงระบบ ด าเนินการ 2 ส่วน คือ 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบและการประเมินระบบในภาพรวม ผลการวิจยัพบว่าระบบท่ี
พฒันาข้ึนประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 รายการ ไดแ้ก่ ผงักระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ เกณฑห์รือระดบัคุณภาพความส าเร็จและบนัทึกมาตรฐาน125 

เมตตา จิระแสงเมืองมา ได้ท าการศึกษาเร่ือง การบริหารการพฒันาการคุม้ครอง
แรงงานต่างดา้วตามมาตรฐานการจา้งงาน ศึกษากรณีส านักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
จังหวัดตาก พบว่า (1) ด้านโครงสร้างปัจจุบันเหลือพนักงานตรวจแรงงานน้อยกว่าในอดีต                
(2) ดา้นอ านาจหน้าท่ี ปัจจุบนัอ านาจหนา้ท่ีของพนักงานตรวจแรงงานไม่เบ็ดเสร็จเท่ากบัในอดีต     
(3) ดา้นวิธีการด าเนินงานการติดตามสิทธิประโยชน์ใหแ้รงงานต่างดา้วล่าชา้กว่าในอดีต (4) ปัญหา
ด้านโครงสร้างพบว่าการตั้งฝ่ายนิติการเป็นการตดัอตัราก าลงัพนักงานตรวจแรงงานให้ลดลง           

                                                            
124ขตัติยา  ดว้งส าราญ, "รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์ส าหรับโรงเรียนขนาดเลก็" 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2552), 248-51. 

125ไอลดา คลา้ยสาริด, "การพฒันาระบบงานประเมินผลระดบัสถานศึกษา กรณีศึกษา 
โรงเรียนวดัอยัยกิาราม สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2," (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2551), 160-63. 
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ดา้นอ านาจหน้าท่ีพบว่า พนักงานตรวจแรงงานไม่ไดด้ าเนินคดีเองท าให้อ  านาจในการบงัคบัใช้
กฎหมายไม่เขม้แข็งและดา้นวิธีการด าเนินงานพบว่า ขั้นตอนการด าเนินคดีมีผลต่อความล่าชา้ใน
การติดตามสิทธิประโยชน์ (5) ข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างควรมีการเปล่ียนรูปแบบใหม่                   
ด้านอ านาจหน้าท่ีควรคืนอ านาจในการด าเนินคดีให้พนักงานตรวจแรงงานและด้านวิธีการ
ด าเนินงานควรใหพ้นกังานตรวจแรงงานเป็นผูด้  าเนินคดีเอง126 

ศุภลกัษณ์ เศษฐะพานิช ไดท้  าวิจยัการพฒันาระบบการบริหารท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาเอกชน ประกอบด้วย องค์ประกอบหลกั 9 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) การมุ่งเน้นนักเรียน ผูป้กครองและ ผูเ้ก่ียวขอ้ง 3) การวางแผนกลยุทธ์             
4) โครงสร้างองค์การ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การบริหารงานวิชาการ 7) การบริหาร
การเงิน 8) การบริหารทัว่ไป และ 9) การจดัการสารสนเทศและความรู้127 

งานวจิัยต่างประเทศ 

 เทย์เลอร์ (Taylor) ท าการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามทรรศนะของครู
โรงเรียนประถม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาว่าครูมีมุมมองอยา่งไรต่อปัจจยัจูงใจตามหลกัทฤษฎี
ของเฮิร์ซเบอร์ก (Herzberg) พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความกา้วหนา้ เงินเดือนและ
ชีวิตส่วนตวัของบุคลากรมีความส าคญัน้อยมากต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู ปัจจยั
ด้านลักษณะงานท่ีเก่ียวขอ้งกับความก้าวหน้าและความสัมพนัธ์กับนักเรียน มีความส าคญัต่อ             
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู นอกจากน้ียงัพบว่า มุมมองของครูผูช้ายและผูห้ญิงไม่
แตกต่างกนัในปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ยกเวน้ดา้นความรับผดิชอบ128 

                                                            
126เมตตา จิระแสงเมืองมา, "การบริหารการพฒันาการคุม้ครองแรงงานต่างดา้วตาม

มาตรฐาน การจา้งงาน ศึกษากรณีส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัตาก" (ปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการจดัการ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550), 1. 

127ศุภลกัษณ์  เศษฐะพานิช, "การพฒันาระบบการบริหารท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชน" (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชา
นโยบายการจดัการความเป็นผูน้ าทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 13.  

128 George Andrew Taylor, "A Study of Job Satisfaction as Perceived by the Certified 
Staff in Florida Public Elementary Schools (Online) Accessed  21 October  2016, Available 
From,"  http://wwwlib.umi.com/dissertations/. 
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อีกาน (Egan) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจและความพอใจของครู โดยการอา้งอิงจาก 
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร์ซเบอร์ก โดยมีจุดมุ่งหมายของการวิจยัเพื่อก าหนดปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจครู 
ของโรงเรียนในเมืองซิคาโก (Chicago) โดยทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร์ซเบอร์กไดก้ าหนดปัจจยัค ้าจุน
ไว้10 ปัจจัย ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน (policy and administration) การควบคุมดูแล 
(supervision) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (relations with supervisor) ความสัมพนัธ์กับเพื่อน 
ร่วมงาน (relations with peers) ความสัมพนัธ์กับผูใ้ต้บังคับบัญชา (relations with subordinates) 
สภาพการท างาน (work condition) เงินเดือน (salary) ชีวิตส่วนตวั (private life) ต าแหน่งหน้าท่ี 
(status) ความมั่นคงของการงาน (job security) และปัจจัยจูงใจ 6 ตัว ได้แก่ ความสัมฤทธ์ิผล 
(achievement) การยอมรับนับถือ ( recognition) ลักษณะงาน (Work itself) ความรับผิดชอบ 
(responsibility) ความก้าวหน้าในงาน (advancement / promotion) และโอกาสในการเติบโต 
(possibility of growth) ผลการวิจยัพบว่าครูให้ความส าคญักบัปัจจยัจูงใจต่อไปน้ี คือ ลกัษณะงาน 
(Work itself) ความสัมฤท ธ์ิผล (achievement) ความรับผิดชอบ ( responsibility) ตามล าดับ 
นอกจากน้ียงัพบว่า ขนาดของโรงเรียนมีผลอยา่งยิง่ต่อแรงจูงใจในการท างานของครู ปัจจยัท่ีส่งผล
นอ้ยท่ีสุดต่อแรงจูงใจในการท างานของครู คือ ประสบการณ์การท างานและพบว่าโดยทัว่ไปแลว้ครู
มีความพอใจในการท างาน129 

โคกา (koga) ไดก้ าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อก าหนดตวัแปรท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจและความไม่พอใจในการปฏิบติังานของครู โดยศึกษาตวัแปรต่อไปน้ี 1) ตวัแปรภายใน คือ
กิจกรรมอิสระ ความรับผิดชอบ ความหลากหลายของงาน ฐานะทางสังคม คุณค่าทางจิตใจและ      
ความมัน่คง 2) ตวัแปรภายนอก คือการดูแลควบคุมความสัมพนัธ์ในองคก์าร นโยบายการบริหาร     
การจดัการแนวทางการด าเนินงานบริหารจดัการ เงินชดเชยเงินวา่จา้ง ความกา้วหนา้และการยอมรับ
นับถือ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความพร้อมกับหน้าท่ีการงานของตนเอง ความพึงพอใจใน                
การปฏิบัติงานของครู ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยภายใน (intrinsic factors) เช่น คุณค่าทางจิตใจ          
งานบริการสังคม การใชค้วามสามารถของตน ความส าเร็จในการปฏิบติังานและปัจจยัภายนอก 

                                                            
129Sean Dennis Egan, "Motivation and Satisfaction of Chicago Public School Teachers: 

Analysis Based on the Herzberg Motivation Theory (Online), Accessed 17 October 2016, 
Available From "  http://wwwlib. umi.com/dissertations/. 
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(extrinsic factors) บางตวั เช่น การควบคุมดูแล ความสัมพนัธ์ในองคก์ารและนโยบายการบริหาร
จดัการ130 

ชิน จงั เอมิล่ี ชู (Chin-Ting, Emily Chou) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง Factors affecting language 
proficiency of English language learners at language institutes in the United States เพื่ อทดสอบ
ทัศนคติของผูเ้รียนภาษาอังกฤษ (English language learners : ELLs) เ ก่ียวกับความส าคัญของ                     
5 ปัจจยัในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ กลวิธีการเรียนรู้ แรงจูงใจ 
ความเช่ือและความแตกต่างทางดา้นภาษาและทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างทั้ง 5 ปัจจยักบัการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษและความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาองักฤษของผูเ้รียน การวิจยัคร้ังน้ีใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง  606 คน จากสถาบันท่ีมีการสอนภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า               
ความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนรู้ทางดา้นภาษา เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ภาษา ตามมา
ดว้ยสภาพแวดลอ้มในการเรียน พบว่ามี กลวิธีการเรียนรู้เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดท่ีส่งผล
ต่อความเช่ียวชาญในการใชภ้าษาของผูเ้รียน ตามมาดว้ยความต่างทางดา้นภาษาและแรงจูงใจ ทั้งน้ี
ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะให้ครูมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความสนใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและเปิด
โอกาสให้ผู ้เ รียนได้มีการแสดงความคิดเห็นในชั้ น เ รียน ซ่ึงกระบวนการเ รียนรู้ ท่ี มีครู  
สภาพแวดลอ้มในและนอกห้องเรียนมีความสัมพนัธ์กันจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ทางภาษาของ
ผูเ้รียน131 

การ์เซีย (Garcia) จากมหาวิทยาลยั เท็กซัส เอแอนด์เอ็ม – คิงสวิล (TEXAS A&M 
UNIVERITSY – KINGSVILLE) ได้ท าการศึกษาถึงอิทธิพลของการอ่านท่ีบา้น: กรณีศึกษาจาก
โรงเรียนประถมศึกษาโคสทอล เบนด์ รัฐเท็กทสั งานวิจยัน้ีศึกษาผลกระทบจากการท่ีพ่อแม่อ่าน
หนังสือซ่ึงเป็นแบบฝึกให้ลูกฟังท่ีบา้นท่ีมีผลต่อการรู้หนังสือของเด็ก กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียน
จ านวน 5 คน จากโคสทอล เบนด์ มีฐานะทางบา้นยากจนและมีปัญหาดา้นการอ่าน การวิจยัศึกษา
ความสามารถการอ่านของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองและมีการสัมภาษณ์พ่อแม่และครู ผลการวิจยัพบว่า 
1) ระดบัการศึกษาของพ่อแม่ไม่เป็นอุปสรรคความสามารถการอ่านของนักเรียน 2) การส่งเสริม        

                                                            
130Kris Koga, "A Study of Factors Contributing to Job Satisfaction among California 

Public School Personnel Commissioners (Online), Accessed 21 October 2016, Available From "  
http://wwwlib. umi.com/dissertations/. 

131Emily Chou Chin-Ting, "Factors Affecting Language Proficiency of English Language 
Learners at Language Institute in the United States" (Ed.D. dissertation Department of Education 
Texas Woman’s University, 2007), 6.  
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การอ่านของพ่อแม่มีความส าคญัต่อการพฒันาการรู้หนงัสือของเด็ก 3) การสนับสนุนให้เด็กอ่าน
ระหว่างโรงเรียนและบา้น ส่งผลต่อคะแนนทดสอบมาตรฐาน 4) การอ่านใหเ้ด็กฟังท่ีบา้น ส่งผลต่อ
การเรียนรู้หนังสือของเด็ก 5) เด็กท่ีไดรั้บการส่งเสริมท่ีบา้นมีความกา้วหน้าอย่างมีนัยส าคญัใน        
การอ่าน 6) เด็กท่ีเปล่ียนการเรียนจากภาษาสเปนเป็นภาษาองักฤษมีระดบัการอ่านภาษาองักฤษ
ลดลงขอ้เสนอแนะของการวิจยัคร้ังน้ี คือ 1) โรงเรียนควรเตรียมกิจกรรมหรือโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กับพ่อแม่ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องในภาษาองักฤษ โดยให้ท างานร่วมกับท่ีบา้นเพื่อเพิ่ม
ความส าเร็จในการเรียน 2) โรงเรียนควรจดัอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้
พฒันาการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 3) ควรฝึกกลยทุธ์ให้กบัพ่อแม่ท่ีมีความสามารถภาษาองักฤษจ ากดั เพื่อ
พฒันาทกัษะการอ่านของลูก 4) ครูและผูบ้ริหารควรเตรียมวิธีกระตุน้พอ่แม่ เพื่อช่วยเหลือนกัเรียนท่ี
บกพร่องภาองักฤษ ให้ประสบความส าเร็จในการอ่าน 5) ให้พ่อแม่ตระหนักถึงความส าคญัใน         
การสนับสนุนลูกทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน โดยไม่ค านึงถึงระดบัชั้นของเด็ก ส าหรับการวิจยัคร้ัง
ต่อไปผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะวา่ ควรส ารวจวิธีท่ีจะช่วยเพิ่มจ านวนของพอ่แม่ท่ีจะส่งเสริมการอ่านใหก้บั
ลูกท่ีบา้น และควรก าหนดขอบเขตในการวิจยัออกไป เพื่อให้ทราบถึงความเก่ียวขอ้งของพ่อแม่ท่ี
ช่วยนกัเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และระดบัมธัยมตน้132 

อยาลา (Ayala) ศึกษาถึงผลการอบรมการใชชี้วิตประจ าวนัของผูอ้พยพในประเทศแคน
นาดา ผลการศึกษาพบว่าการท่ีผูอ้พยพเขา้มาท างานในประเทศแคนนาดาไดรั้บการอบรมใหรู้้จกัวิถี
ชีวิตความเป็นอยู ่หรือการใชชี้วิตประจ าวนั เช่น การซ้ืออาหาร การหาท่ีพกัอาศยั การหาสวสัดิการ
เม่ือเจ็บไขไ้ด้ป่วย การพกัผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นผลกระทบท่ีดีในการเสริม
แรงจูงใจของการปฏิบัติงานของชาวอพยพเหล่านั้ นให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งข้ึน เน่ืองจาก
ประชาชนผูอ้พยพสามารถปฏิบติังานไดโ้ดยไม่มีความวิตกกงัวลในชีวิตความเป็นอยู ่จึงสรุปไดว้่า
การฝึกอบรมพื้นฐานเบ้ืองตน้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธ์ิผล133 

                                                            
132Carol Ann. Garcia, "The Effect of Two Types of Spilling Instruction on First – Grade 

Reading, Writing, and Spelling Achievement," Dissertation Abstracts international 58, 9 
(March, 2004): 3459-A.  

133Gabriel Eduardo. Ayala, "Perceptions of Immigrant Workers on the Effects of 
Essential Skills Training on Their Motivation and Meaning of Work: Two Case Studies. Queen’s 
University at Kingston (Canada) Publication (Online) Retrieved 12 February 2016 From "  
http://proquestumi.com/pqdweb. 
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ซิลวา และดาน่า (Silva and Dana) ไดศึ้กษาเร่ือง การนิเทศแบบร่วมมือในโรงเรียน             

สู่ระดบัมืออาชีพ ผลการวิจยั ไดเ้สนอรูปแบบความร่วมมือโดยเนน้การตรวจสอบและการใชข้อ้มูล

เพื่อพฒันาโรงเรียนท่ีพฒันาสู่มืออาชีพ มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) การนิเทศ

โดยตรง 3) ผลการนิเทศ และ 4) ความตอ้งการของครู ซ่ึงการนิเทศตอ้งยึดยึดหลกัทั้ง 4 ประการ

อย่างผสมผสานในการนิเทศตอ้งก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูนิ้เทศอย่างชดัเจน ดงันั้นการศึกษา

รูปแบบของการนิเทศจึงจ าเป็นตอ้งก าหนดกระบวนท่ีชดัเจนและทุกขั้นตอนตอ้งประสานสัมพนัธ์

และเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ134 

สรุป 

 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของนกัการศึกษา นกัวิชาการหลายท่าน 

ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้ งในในประเทศและต่างประเทศ เก่ียวกับแนวคิดการบริหาร                        
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู ซ่ึงผูว้ิจยัใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปสู่การหาองคป์ระกอบ
การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยน าแนวคิด หลกัการ 
ทฤษฎีต่างๆ ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ห้สอดคลอ้งกบัการบริหารการพฒันาไดแ้ก่ แนวคิดของเอ็ด
เ วิ ร์ ด  ดับบ ลิ ว  ไ วด์ เ นอ ร์  (Edward W. Weidner) เ อ อ ร์ วิ ง  ส เ วิ ด โลว์  (Irving Swerdlow)                                       
แฮร์ร่ี เจ. ฟรายดแ์มน (Harry J. Friedman) เฮอร์เบิร์ต จี ฮีนีแมน (Herbert G. Heneman) จอร์จ เอฟ. 
แกน้ท ์(George F. Gant) อุทยั  เลาหวิเชียร วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ รวมทั้งผูท้รงคุณวฒิุ
และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษาอ่ืนๆ อีกหลายท่าน เป็นแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการท่ีสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ ท าให้ทราบถึงในปัจจุบนัการบริหารการพฒันายงัคงมีปัญหาและอุปสรรคใน                 
การใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา และงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีไดศึ้กษาการบริหาร               
การพฒันายงัไม่สามารถจดัเป็นองคป์ระกอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ยงัคงมีหลกัการและทฤษฎี
ท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน ามาหาองค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไปได ้

 

 
 

                                                            
134Y. D. Silva and F. N. Dana, "). Collaborative Supervision in the Professional 

Development School," Dissertation Abstracts International 16 (2001): 45-A.  
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บทที่ 3  

การด าเนินการวจิัย 
 

การวิจยัเร่ือง การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา       
มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อทราบองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา 2) เพื่อทราบผลการยืนยนัองคป์ระกอบของการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในการด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัจ  าแนกขั้นตอนหลกัในการด าเนินการวิจยั
ออกเป็นสองส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ีหน่ึง: ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั ส่วนท่ีสอง: ระเบียบวิธี
วิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพื่อให้การวิจยัด าเนินเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง              
การวิจยัท่ีก าหนดไวผู้ว้ิจยัจึงก าหนดขั้นตอนการวิจยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 
ขั้นตอนที ่1 การจัดเตรียมโครงการ 

ผูว้ิจยัจดัเตรียมโครงการวิจยัตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจยั โดยศึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกับการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษารวมถึง
การศึกษาแนวคิด หลกัการและทฤษฎี ทั้งจากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจยัทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงฐานขอ้มูลในระบบอินเตอร์เน็ตประเภทออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดหลกัใน
การด าเนินการวิจยั นอกจากน้ีทางผูว้ิจยัยงัไดมี้การขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา รวมถึงการขอ
ความเห็นชอบในการจัดท าโครงร่างวิจัย จากนั้ นจึงรับขอ้เสนอแนะเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ ให้ลดนอ้ยลงและมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด ภายหลงัจากท่ี
ทางผูว้ิจยัไดมี้การด าเนินการวิจยัในขั้นตอนแรกผ่านล าดบัขั้นตอนท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้เรียบร้อย
แลว้ จากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาจดัท าโครงร่างวิจยั แกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ผูท้รงคุณวุฒิ และเสนออนุมติัโครงร่างงานวิจยัต่อ
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  
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ขั้นตอนที ่2 การด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจยั เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างและ

พฒันาเคร่ืองมือ น าไปทดลองใช ้ปรับปรุงคุณภาพ น าเคร่ืองมือท่ีพฒันาแลว้ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งน าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์ขอ้มูล และแปลผลขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียด
ของขั้นตอนใน การด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี  

ขั้นท่ี 1. ศึกษาวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิด ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวิธีด าเนินการวิจยั 
ดงัน้ี  

1.1 ศึกษา ต ารา เอกสาร บทความและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการบริหาร                      
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

1.2 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บการวิเคราะห์เน้ือหาใน
ข้อท่ี 1 และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการบริหารการพัฒนาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา น าขอ้สรุปท่ีไดม้าสังเคราะห์ (content synthesis) เพื่อให้
ไดต้วัแปรท่ีตอ้งการ แลว้น าผลท่ีไดไ้ปพฒันาเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi-structured 
interview) โดยปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและปรับแกต้ามค าแนะน า 

1.3 น าแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) ไปสัมภาษณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ /ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 8 คน ใชว้ิธีสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพนัธ์ (interactive interview) โดย 
ผูว้ิจัยใช้วิธีคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ/ผู ้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (purposive method) ผูว้ิจัยมีเกณฑ์ใน               
การคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกัได ้ดงัต่อไปน้ี 

1.3.1 ผู ้บริหารระดับนโยบายภายใต้สังกัดของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 คน 

1.3.2 ผูบ้ริหารระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 คน 

1.3.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 6 คน ท่ีเคยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีรับผิดชอบโรงเรียน
ประถมศึกษาหรือเคยอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมีประสบการณ์ในการท างานระดับ
ประถมศึกษา หรือมีประสบการณ์การใชภ้าษาองักฤษ  

ท าการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เพื่อให้ไดต้วัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
การพฒันาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาแล้วสรุปเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถามและปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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1.4 สรุปตัวแปรการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา จากการวิเคราะห์ต ารา เอกสาร เอกสาร และการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
สรุปเป็นตวัแปรน าไปสร้างเป็นขอ้ค าถามในแบบสอบถาม  

 
ขั้นท่ี 2. การสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวิธีการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี  
    2.1 น าตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน

ประถมศึกษามาพฒันาเป็นเคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (questionnaires) 
 2.2 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(content validity) ด้วยดัชนีความสอดคล้องท่ีเรียกว่า IOC (index of item objective congruence)               
ซ่ึงพิจารณาค่า IOC ท่ีมีค่ามากกวา่ 0.5 ข้ึนไป โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 

 2.3 วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try 
out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเดียวกบัการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
หัวหนา้วิชาการโรงเรียนและครูท่ีไม่ไดส้อนวิชาภาษาองักฤษ รวมจ านวน 30 คน ดว้ยการค านวณ
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั .9838 แลว้ปรับปรุงแบบสอบถามเป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อ
ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล 

ขั้นท่ี 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล  
3.1 น าแบบสอบถามเป็นฉบบัสมบูรณ์ขอ้มูลไปเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตวัอย่าง คือ 

โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 100 โรงเรียน 
โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง และเม่ือได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ผูว้ิจยัท า                
การตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถาม เพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

3.2 รวบรวมข้อมูลท่ีได้น ามาวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ               
ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารการพฒันา             
การใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา  โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(exploratory factor analysis) ดว้ยวิธีการสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis: PCA) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อใหไ้ดอ้งคป์ระกอบส าคญัของการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา 
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ขั้นท่ี 4. การยืนยันผลการวิจัย ท าการยืนยันผลการวิจัย โดยใช้แบบยืนยนัจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ซ่ึงผูว้ิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง พิจารณาเก่ียวกับ                  
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการน าไปใช้ประโยชน์ได้ และสอบถาม                  
ความคิดเห็นอ่ืนๆ สรุปไดด้งัแผนภูมิท่ี 2 
 
ขั้นตอนที ่3 การรายงานผลการวิจัย  

ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยั อภิปรายผลและ 
ขอ้เสนอแนะ จากนั้นจดัท าร่างรายงานผลการวิจยั น าเสนอคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 
เสนอแนะ จดัท ารายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขออนุมติัเป็นส่วนหน่ึงของ 
การศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาต่อไป 
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ภาพท่ี 4 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 

ขั้นวจิัย ขั้นด าเนินการวิจัย ขั้นผลลพัธ์ 

ขั้นที่ 1 
ศึกษาวิเคราะห์และ
ก าหนด กรอบแนวคิด

ในการวิจยั 

ศึกษา ต ารา เอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ โดยใช้

วธีิวเิคราะห์เน้ือหา(content Analysis) 

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง 

(semi-structured interview) 
 
 
 

ตัวแปรการบริหาร
การพฒันาการใช้

ภาษาองักฤษของครู
โรงเรียน

ประถมศึกษา 
 
 

ขั้นที่ 4 
การยืนยนัผลการวจิัย 

สร้างแบบสอบถามการบริหารการพฒันา 
การใชภ้าษาองักฤษของครู 
โรงเรียนประถมศึกษา 

 
 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยัดว้ยความตรง

เ ชิ ง เ น้ื อห า  (Content Validity) ด้ว ย ดัช นี         
ความสอดคลอ้ง IOC โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน     
5 คน และน าไป Try out จากกลุ่มตวัอยา่งและ
หาค่า (Reliability) 30 โรงเรียน 

-  

สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง  
100 โรงเรียน 

 
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 

(Exploratory Factor Analysis: EFA) 
(exploratory factor analysis) 

ยืนยนัองค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา      
การใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
จากผู ้เ ช่ียวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
พิจารณาเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความถูกตอ้งและการน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

องค์ประกอบ 
การบริหาร 

การพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของ 
ครูโรงเรียน
ประถมศึกษา 

 

การบริหาร             
การพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของ 
ครูโรงเรียน
ประถมศึกษา 

 
 

ขั้นที่ 2 
การสร้างเคร่ืองมือ 

แบบสอบถาม 
การบริหาร 

การพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครู

โรงเรียน
ประถมศึกษา 

 
 

ขั้นที่ 3 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
และ วเิคราะห์ขอ้มูล 
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ระเบียบวธีิวจิัย 

 

เพื่อให้งานวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัจึงได้
ก าหนดรายละเอียดต่างๆ  เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย แผนแบบของการวิจยั ประชากร                   
กลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัและการน าเสนอขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

แผนแบบการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัวิธีผสมผสาน (mixed method) โดยขั้นตอนแรกเป็นการวิจยั 

เชิงคุณภาพ (qualitative research) และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) ท่ีมีแบบแผนการวิจยัในลกัษณะการศึกษาแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์
ไม่มีการทดลอง  (the one shot, non-experimental design) งานวิจัยสามารถสรุปเป็นแผนแบบ                  
การวิจยัได ้ดงัภาพท่ี 5 

 
 
 
 

 
 
เม่ือ  R  หมายถึง   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

 X  หมายถึง   ตวัแปรท่ีศึกษา 
 O  หมายถึง   ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
 

ภาพท่ี  5  แผนแบบการวิจยั 

ประชากร 

 การวิจยัคร้ังน้ีประชากร ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 28,460 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 100 โรงเรียน ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดขนาดของ

     O 
 
 

 R                                                   X 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี โดยประยุกต์ใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane)135 ซ่ึง
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90%  

2. ผูใ้หข้อ้มูลในวิจยัคร้ังน้ี ทางผูว้ิจยัไดเ้ลือกผูว้ิจยัจากโรงเรียน จ านวน 100 โรงเรียน โดย
เลือกมาโรงเรียนละ 3 คน รวม 300 คน ในการด าเนินการเลือกผูใ้หข้อ้มูลของงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ประกอบดว้ย  

2.1 ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                      
ขั้นพื้นฐานจ านวน 100 คน 

2.2 หัวหน้าวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานจ านวน 100 คน 

2.3 ครูท่ีไม่ได้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 100 คน 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากร กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูล 

 

                                                            
135Taro Yamane, Statistics : An Introductory Analysis, 2 ed. (Tokyo: John Weatherhill, 

1970), 580-81. 

ล าดบั
ที ่

เขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุ่มตวัอย่าง 
(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผูอ้
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ครู
ผูส้
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วชิ
าภ
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าอ
งัก
ฤษ

 

รว
ม 

1 ภาคกลาง 5,549 19 19 19 19 57 
2 ภาคใต ้ 3,959 14 14 14 14 42 
3 ภาคตะวนัออก 1,722 6 6 6 6 18 
4 ภาคตะวนัตก 1,423 5 5 5 5 15 
5 ภาคเหนือ 3,324 12 12 12 12 36 
6 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 12,483 44 44 44 44 132 

รวม 28,460 100 100 100 100 300 
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ตัวแปรทีศึ่กษา 

การวิจัยคร้ังน้ี ตัวแปรท่ีศึกษาเป็นตัวแปรเดียว คือ ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

1. ตวัแปรพื้นฐานเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ีและประสบการณ์ในการท างาน 

2. ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา ซ่ึงไดจ้ากการสรุปความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิและผลการวิจยั 
เอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
1. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure interview) ได้จากการศึกษาเอกสาร 

งานวิจัย รวมถึงวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ได้กรอบความคิดเก่ียวกับการบริหาร                
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา แลว้น าไปสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 8 คน โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปรวมกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดก้รอบแนวคิดของการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษาผูบ้งัคบับญัชา 

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจาก
ผู ้ให้ข้อมูล จ านวน 300 คน โดยวิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) จากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 100 โรงเรียน ประกอบดว้ย 

2.1 ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจ านวน 100 คน 

2.2 หัวหน้าวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานจ านวน 100 คน 

2.3 ครูท่ีไม่สอนวิชาภาษาองักฤษโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 100 คน 

เพื่อศึกษาองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ีและประสบการณ์ในการท างาน 
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ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษาเป็นแบบสอบถามลกัษณะประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert scale)136 เป็นการวดัความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจดัการเพื่อพฒันา                
การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารของครูโรงเรียนประถมศึกษาดงัน้ี 
  ระดบั 5 หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 
  ระดบั 4 หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา อยูใ่นระดบัมากก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 
  ระดบั 3 หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลางก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 
  ระดบั 2 หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 
  ระดบั 1 หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

3. แบบยืนย ันผลการวิจัยจากผู ้เ ช่ียวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเ ก่ียวกับ                
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ละสอบถามความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

ในการการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัในคร้ังน้ี แต่ละขั้นตอน ผูว้ิจยัไดก้ าหนด
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัต่อไปน้ี 

1. แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure interview) ใชเ้กบ็ขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ
และผูท้รงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา มีขั้นตอนในการสร้างและพฒันาดงัน้ี 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา แล้วน าข้อสรุปท่ีได้มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) เพื่อให้ได้กรอบความคิดท่ีเป็นองค์ความรู้เ ก่ียวกับการบริหารการพัฒนาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

                                                            
136Rensis Likert, The Human Organization : Its Management and Values (New York: 

McGraw – Hill, 1967), 179. 
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1.2 น าผลจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) ในขอ้ 1.1 มาสังเคราะห์องคค์วามรู้ (content synthesis) แลว้น าผลท่ีได้
ไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้สัมภาษณ์ผู ้เ ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวฒิุ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview)  

2. แบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อหาองค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาโดยด าเนินการสร้างและพฒันาแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert scale) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 
ระดบั โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 ประมวลองคค์วามรู้เก่ียวกบัการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิและวิเคราะห์เน้ือหา (content 
analysis)  การสังเคราะห์องค์ความรู้ ( content synthesis)  ประมวลทุกส่วน และน ามาสร้าง
แบบสอบถามภายใตค้  าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 

2.2 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(content validity) ดว้ยดชันีความสอดคลอ้งท่ีเรียกว่า IOC (Index of Item Objective Congruence) ท่ี
มีค่าความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ถึง 1 ถือว่ามีความสอดคลอ้ง โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ผลการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา พบว่า แบบสอบถามมีค่า IOC เป็นไปตามเกณฑ์ 120 ขอ้ ผูว้ิจยั
ไดป้รับปรุง แกไ้ข ส านวนภาษาท่ีใช ้ตลอดจนเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละนิยามของ             
ตวัแปร  

2.3 ทดลองใช ้(try out) เคร่ืองมือการวิจยั ผูว้ิจยัน าไปทดลองกบัโรงเรียนท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัยคร้ังน้ี แต่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างทุกประการ จ านวน 10 
โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมผูใ้หข้อ้มูล 30 คน  

2.4 หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของเคร่ืองมือการวิจยั โดยรวบรวมแบบสอบถาม
ท่ีไดรั้บกลบัคืน 84 โรงเรียน จ านวน 252 ฉบบั น ามาค านวณค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (-coefficient) 
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)137 มีค่าความเช่ือมัน่ .9838 

2.5 ปรับปรุงเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีไดก้ าหนดไว ้

                                                            
137Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4 ed. (New York: Harper&Row, 

1984), 126.  



 113 
 

3. แบบยืนยนัองค์ประกอบการการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาอังกฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา ในขั้นตอนน้ีผู ้วิจัยได้น าปัจจัยองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) น ามาวิเคราะห์เพื่อหาองคป์ระกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor 
analysis) ดว้ยวิธีการสกดัปัจจยัดว้ยวิธีวิเคราะห์ องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis 
: PCA) เพื่อให้ได้องค์ประกอบท่ีส าคญั และสร้างแบบยืนยนัผลการวิจยัให้ไดก้ระทงค าถามมา
สอบถามผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงผูว้ิจยัคดัเลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 คน พิจารณาเก่ียวกบั
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้ง และการน าไปใช้ประโยชน์ไดข้ององค์ประกอบ              
การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน คือ 
1. ขอหนงัสือน าจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อแจง้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิสถานศึกษา

ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในทุกขั้นตอน  
2. การเก็บขอ้มูลแบบสอบถามแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัจดัส่งและรับคืน 

โดยใชว้ิธีการส่งและรับคืนทางไปรษณียโ์ดยวิธีการลงทะเบียน 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวจิยั 

เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยั ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูล             
ทุกขั้นตอนและน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติในการวิจยั ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปเป็นตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ในการท างานโดยใชค้วามถ่ี (frequency) และร้อยละ 
(percentage) 

3.การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยใชค่้ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) จากนั้นจึงน าค่ามชัฌิมเลขคณิตมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 
ดงัน้ี  
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ค่ามชัฌิมเลขคณิต  4.50 – 5. 00 หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่ามชัฌิมเลขคณิต  3.50 – 4. 49 หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
ค่ามชัฌิมเลขคณิต  2.50 – 3. 49 หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่ามชัฌิมเลขคณิต  1.50 – 2. 49 หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่ามชัฌิมเลขคณิต  1.00 – 1. 49 หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

4. การวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารผูบ้งัคบับญัชา เพื่อลดจ านวนตวัแปรให้เหลือ              
ตวัแปรท่ีส าคญั โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) โดยการสกดั
ปัจจัยด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) วิเคราะห์ด้วย                
การหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) โดยใช้วิธีการหมุนแกนปัจจยัดว้ยวิธีแวริแมกซ์  
(varimax rotation) โดยขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการศึกษาคร้ังน้ีใชเ้กณฑใ์นการเลือกปัจจยัยอ่ยท่ีน ้ าหนกั
ปัจจยั (factor loading) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (Comrey and Lee)138 มีค่าไอแกน (eigen values) เท่ากบั
หรือมากกวา่ 1 และมีตวัแปรท่ีบรรยายแต่ละองคป์ระกอบตั้งแต่ 3 ตวัข้ึนไป (Kerlinger) 139 

5.การวิ เคราะห์ผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารการพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สถิติท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี  (frequency) ค่าร้อยละ 
(percentage) 

การน าเสนอข้อมูล  

การน าเสนอขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าเสนอในรูปแบบของตารางแผนภูมิ  
และการพรรณนาตามลกัษณะของขอ้มูล 

 
 
 
 
 

                                                            
138Lee B. Howard and Andrew L. Comrey, A First Course in Factor Analysis 

(Hillsdale, N. J. : Lawrence Erlbaum Association, 1998), 2.  
139Fred N. Kerlinger, Foundations of Behavioral Research, 3 ed. (U.S.A: Holt Rinehart 

and Winston, Inc, 1997), 4.  
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สรุป 

 
การวิจัยน้ี  เ ร่ือง การบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา จดัท าข้ึน มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 2) ทราบผลการยืนยนัองคป์ระกอบของของการบริหาร
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา การวิจยัคร้ังน้ีเป็น การวิจยัเชิงพรรณนา 
(Descriptive research) ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ โรงเรียน สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมดจ านวน 28,460 โรงเรียน  ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของ กลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro  Yamane) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 100 โรงเรียน ผูว้ิจยัเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ซ่ึงมีขั้นตอน                
การไดม้าของกลุ่มตวัอย่าง 4 ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 แบ่งประชากรกลุ่มตวัอย่างคือ โรงเรียน 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกเป็น 6 ภูมิภาค ตามหลกัเกณฑก์ารแบ่งภาค
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย คือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือและ                           
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขั้นตอนท่ี 2 แบ่งจ านวนโรงเรียนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย                      
ซ่ึงประกอบดว้ยภาคกลาง จ านวน 19 โรงเรียน ภาคใต ้จ านวน 14 โรงเรียน ภาคตะวนัออก จ านวน 
6 โรง เ รี ยน  ภาคตะวันตก  จ านวน  5โรง เ รี ยน  ภาค เหนือ  จ านวน  12  โรง เ รี ยนและ                                               
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 44 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 100 โรงเรียน ขั้นตอนท่ี 3 เลือกกลุ่ม
ตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ขั้นตอนท่ี 4 ผูใ้ห้ขอ้มูลคือผูอ้  านวยการ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 100 คน หัวหน้า
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 100 คน                   
ครูท่ีไม่ไดส้อนรายวิชาภาษาองักฤษ โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานจ านวน 100 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสัมภาษณ์                   
แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) และแบบสอบถาม (questionnaire) และแบบยืนยนั
องคป์ระกอบการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล
ผูว้ิจยัเป็นผูป้ระสานงานและไปสัมภาษณ์ดว้ยตวัเอง แบบสอบถามใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่ง
ทางไปรษณียโ์ดยวิธีลงทะเบียน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
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บทที่ 4  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา และ 2) ผลการยืนยนัองค์ประกอบของการบริหาร                      
การพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย 
จ าแนกออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
1. ผลการวิเคราะห์ตวัแปรเก่ียวกบัการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา ดงัน้ี 
1.1 การวิเคราะห์จากแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารการพฒันาการใช้

ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา จากกรอบแนวคิดของการวิจยั  
1.2 การวิเคราะห์เอกสารจากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารการพฒันาการใช้

ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ  
1.3 การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกับการบริหารการพฒันาการใช้

ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา มีดงัน้ี  
2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามประกอบ 

ดว้ยเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ีในสถานศึกษา  
2.2 การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารการพฒันา             

การใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อสกัดตัวแปรให้เหลือตัวแปรท่ีเป็น
องค์ประกอบส าคัญด้วยการสกัด ปัจจัย  (Principal Component Analysis: PCA) เพื่ อให้ได้
องคป์ระกอบการบริหารผูบ้งัคบับญัชา  
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ตอนท่ี 2 การยืนยนัองค์ประกอบของการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา 

ขั้นตอนน้ีเป็นการน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ทางสถิติคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ
ผลการยืนยนัจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงผูว้ิจยัคดัเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
จ านวน 5 คน เพื่อพิจารณายืนยนัผลการวิจยัว่ามีความเหมาะสม มีความเป็นไปไดมี้ความถูกตอ้ง 
และสามารถน าไปใชไ้ดแ้ละสอบถามขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ ขององคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

 
ตอนที่ 1 องค์ประกอบการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  

1. ผลการวิเคราะห์ตวัแปรเก่ียวกับการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา ดงัน้ี  

1.1 การวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและขอ้คน้พบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ           
การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาของนกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญทั้งใน
และต่างประเทศ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ตวัเลขอารบิกแทนผูส้ร้างผลงานเอกสาร และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและใชเ้คร่ืองหมาย แทนสาระส าคญัท่ีน าไปใชจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี
เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการศึกษาดงัน้ีซ่ึงสรุปไดด้งัรายละเอียดในตารางท่ี 2 

1 = Edward W. Weidner  
2 = George F. Gant  
3  = William B Castetter  
4 = Harry J. Friedman 
5 = Irving Swerdlow 
6 = Herbert G. Heneman 
7 = Diane and Sally  
8 = อุทยั  เลาหวิเชียร 
9 = ติน ปรัชญพฤทธ์ิ 
10 = เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ 
11 = กญัจนา ลินทรัตนศิริกลุ 
12 = วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  
13 = กรรณิการ์ กาญจนวฏศรี 
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14 = George Andrew Taylor Sean 
15 = Dennis Egan 
16 = Kris A. Koga 
17 = Chin-Ting and Emily Chou 
18 = Carol Ann Garcia 
19 = Gabriel Eduardo Ayala 
20 = ฐิติกา   เสนาจิตต ์และจุฑามณี ตระกลูมุทุต 
21 = ประคอง  ยคุะลงั 
22 = บุญเกิด  กลมทุกส่ิง 
23 = ณฐัา  เพชรธนู 
24 = วารุณี อศัวโภคิน 
25 = ต่วนเปาซี กจิู 
26 = สุทธิวงศ ์ ค ากล่อง 
27 = วฒิุชยั เนียมเทศ 
28 = ศิวกร นนัโท 
29 = ขตัติยา  ดว้งส าราญ 
30 = ไอลดา  คลา้นสาริด 
31 = เมตตา  จิระแสงเมืองมา 
32 = ศุภลกัษณ์  เศษฐะพานิช



 

122 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 น าผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ มาใหค้วามรู้ในการใช้
ภาษาองักฤษ 

                

2 วางแผนก าหนดทิศทางในการด าเนินงานการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
3 จดัท าโครงการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
4 การวางแผนและก าหนดนโยบายในการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ                 
5 ส่งเสริมการร่วมมือภายในโรงเรียนในการใชภ้าษาองักฤษ                 
6 เสริมแรงกระตุน้ในการใชภ้าษาองักฤษ                 
7 สร้างแรงจูงใจใหพ้ฒันาการใชภ้าษาองักฤษ                 
8 ปฏิบติังานตามแผนท่ีไดว้างไว ้                 
9 เปล่ียนแปลงระบบในการท างาน                 
10 ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกโรงเรียนในการพฒันาการใช้

ภาษาองักฤษ 
                

11 สนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ ระบบไอซีที                 
12 นิเทศ ติดตาม ประเมินการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
13 ก าหนดระยะเวลาการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ีแน่นอน                 
14 ก าหนดหลกัสูตรในการพฒันาภาษาองักฤษของครู                 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

15 จดัหากิจกรรมต่างๆ ในการใชชี้วติประจ าวนัมาช่วยสนบัสนุนใหค้รู
ไดใ้ชภ้าษาองักฤษ 

                

16 มีการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งต่อเน่ือง                 
17 ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการพฒันาการ

ใชภ้าษาองักฤษ 
                

18 ปรับเปล่ียนทศันคติของครูต่อการใชภ้าษาองักฤษ                 
19 วางโครงสร้างและกระบวนการในการใชภ้าษาองักฤษ                 
20 สร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษ                 
21 สร้างความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษ                 
22 สร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษ                 
23 กระตุน้ใหค้รูพฒันาเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งสม ่าเสมอ                 
24 มีการจดัใหร้างวลัแก่ครูท่ีมีการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ                 
25 สนบัสนุนใหค้รูไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ                 
26 ส่งเสริมใหมี้การศึกษาต่อภายในประเทศ                 
27 ส่งเสริมใหมี้การศึกษาต่อต่างประเทศ                 
28 ส่งเสริมใหมี้การส่ือสารข่าวสารเป็นภาษาองักฤษ                 
29 จดัทศันศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ                 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

30 จดัสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ 
เก่ียวกบัภาษาองักฤษ 

                

31 สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษ                 
32 ส่งเสริมการจดัอบรมการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
33 จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
34 ส่งเสริมใหค้รูฝึกฝนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ                 
35 ส่งเสริมใหค้รูมีทกัษะดา้นการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในการเรียนรู้

การใชภ้าษาองักฤษ 
                

36 ส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัการใชภ้าษาองักฤษ                 
37 ส่งเสริมใหค้รูสามารถเรียนรู้ร่วมกบันกัเรียนในการใชภ้าษาองักฤษ                 
38 ส่งเสริมใหค้รูส่ือสารผูเ้รียนเป็นภาษาองักฤษ                 
39 ส่งเสริมการใชท้รัพยากรเพ่ือพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
40 อ านวยความสะดวกในการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
41 ส่งเสริมค่านิยมในการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
42 วดัและประเมินพฤติกรรมการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
43 สร้างเครือข่ายกบัครูผูส้อนภาษาองักฤษในการใชภ้าษาองักฤษของ

ครู 
                

121 



 

125 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

44 จดัสวสัดิการใหก้บัครูท่ีใชภ้าษาองักฤษ                 
45 ใหค้วามส าคญักบัการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
46 วิเคราะห์และวจิยัการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
47 หารูปแบบการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ีหลากหลาย                 
48 ทดลองการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
49 ช่วยเหลือ สนบัสนุนการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
50 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนภาษาองักฤษถ่ายทอดเทคนิคในการใช้

ภาษาองักฤษใหค้รู 
                

51 มีขอ้มูลการใชภ้าษาองักฤษเป็นรายบุคคล                 
52 หาแนวทางแกไ้ขเม่ือครูมีปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ                 
53 มีการรายงานผลการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
54 มีการรายงานความกา้วหนา้การใชภ้าษาองักฤษเป็นรายบุคคล                 
55 ส่งเสริมใหมี้การรายงานความกา้วหนา้ของการใชภ้าษาองักฤษของ

ครู 
                

56 ตรวจสอบความพร้อมของการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
57 มีการรวบรวมปัญหา อุปสรรคในของการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
58 มีการหาวธีิการแกไ้ขของการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

59 มีการประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยของการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
60 ก าหนดล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
61 ประสานงานระหวา่งครูผูส้อนภาษาองักฤษกบัครูผูใ้ชภ้าษาองักฤษ                 
62 มีการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งมีขั้นตอน                 
63 ทบทวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
64 สร้างแบบสอบถามหรือรายการ (Check list) ส าหรับรวบรวมขอ้มูล

ของการใชภ้าษาองักฤษของครู 
                

65 คดัเลือกวิธีการวดัผลการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ีเหมาะสม                 
66 ก าหนดตารางเวลาการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
67 เตรียมขอ้มูลท่ีเป็นข่าวสารส าหรับรายงานการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
68 มีการเสนอแนะปัญหาการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
69 แนะน าแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
70 ประเมินสรุปผลการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
71 สร้างเกณฑก์ารใชภ้าษาองักฤษของครู                 
72 ศึกษาแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการใชภ้าษาองักฤษ

ของครู 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

73 สอบถามความพึงพอใจในการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
74 ศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อนการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
75 ตรวจสอบการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
76 น าเกณฑท่ี์ก าหนดในการตรวจสอบการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
ข้อ ประเด็น 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 น าผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานต่างๆ มาใหค้วามรู้ในการใช้
ภาษาองักฤษ 

                

2 วางแผนก าหนดทิศทางในการด าเนินงานการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
3 จดัท าโครงการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
4 การวางแผนและก าหนดนโยบายในการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ                 
5 ส่งเสริมการร่วมมือภายในโรงเรียนในการใชภ้าษาองักฤษ                 
6 เสริมแรงกระตุน้ในการใชภ้าษาองักฤษ                 
7 สร้างแรงจูงใจใหพ้ฒันาการใชภ้าษาองักฤษ                 
8 ปฏิบติังานตามแผนท่ีไดว้างไว ้                 
9 เปล่ียนแปลงระบบในการท างาน                 
10 ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกโรงเรียนในการพฒันาการใช้

ภาษาองักฤษ 
                

11 สนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ ระบบไอซีที                 
12 นิเทศ ติดตาม ประเมินการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
13 ก าหนดระยะเวลาการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ีแน่นอน                 
14 ก าหนดหลกัสูตรในการพฒันาภาษาองักฤษของครู                 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
ข้อ ประเด็น 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

15 จดัหากิจกรรมต่างๆ ในการใชชี้วติประจ าวนัมาช่วยสนบัสนุนใหค้รู
ไดใ้ชภ้าษาองักฤษ 

                

16 มีการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งต่อเน่ือง                 
17 ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการพฒันาการ

ใชภ้าษาองักฤษ 
                

18 ปรับเปล่ียนทศันคติของครูต่อการใชภ้าษาองักฤษ                 
19 วางโครงสร้างและกระบวนการในการใชภ้าษาองักฤษ                 
20 สร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษ                 
21 สร้างความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษ                 
22 สร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษ                 
23 กระตุน้ใหค้รูพฒันาเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งสม ่าเสมอ                 
24 มีการจดัใหร้างวลัแก่ครูท่ีมีการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ                 
25 สนบัสนุนใหค้รูไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ                 
26 ส่งเสริมใหมี้การศึกษาต่อภายในประเทศ                 
27 ส่งเสริมใหมี้การศึกษาต่อต่างประเทศ                 
28 ส่งเสริมใหมี้การส่ือสารข่าวสารเป็นภาษาองักฤษ                 
29 จดัทศันศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ                 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
ข้อ ประเด็น 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

30 จดัสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ 
เก่ียวกบัภาษาองักฤษ 

                

31 สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษ                 
32 ส่งเสริมการจดัอบรมการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
33 จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
34 ส่งเสริมใหค้รูฝึกฝนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ                 
35 ส่งเสริมใหค้รูมีทกัษะดา้นการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในการเรียนรู้

การใชภ้าษาองักฤษ 
                

36 ส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัการใชภ้าษาองักฤษ                 
37 ส่งเสริมใหค้รูสามารถเรียนรู้ร่วมกบันกัเรียนในการใชภ้าษาองักฤษ                 
38 ส่งเสริมใหค้รูส่ือสารผูเ้รียนเป็นภาษาองักฤษ                 
39 ส่งเสริมการใชท้รัพยากรเพ่ือพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
40 อ านวยความสะดวกในการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
41 ส่งเสริมค่านิยมในการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
42 วดัและประเมินพฤติกรรมการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
43 สร้างเครือข่ายกบัครูผูส้อนภาษาองักฤษในการใชภ้าษาองักฤษของ

ครู 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
ข้อ ประเด็น 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

44 จดัสวสัดิการใหก้บัครูท่ีใชภ้าษาองักฤษ                 
45 ใหค้วามส าคญักบัการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
46 วิเคราะห์และวจิยัการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
47 หารูปแบบการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ีหลากหลาย                 
48 ทดลองการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
49 ช่วยเหลือ สนบัสนุนการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
50 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนภาษาองักฤษถ่ายทอดเทคนิคในการใช้

ภาษาองักฤษใหค้รู 
                

51 มีขอ้มูลการใชภ้าษาองักฤษเป็นรายบุคคล                 
52 หาแนวทางแกไ้ขเม่ือครูมีปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ                 
53 มีการรายงานผลการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
54 มีการรายงานความกา้วหนา้การใชภ้าษาองักฤษเป็นรายบุคคล                 
55 ส่งเสริมใหมี้การรายงานความกา้วหนา้ของการใชภ้าษาองักฤษของ

ครู 
                

56 ตรวจสอบความพร้อมของการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
57 มีการรวบรวมปัญหา อุปสรรคในของการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
58 มีการหาวธีิการแกไ้ขของการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
ข้อ ประเด็น 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

59 มีการประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยของการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
60 ก าหนดล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
61 ประสานงานระหวา่งครูผูส้อนภาษาองักฤษกบัครูผูใ้ชภ้าษาองักฤษ                 
62 มีการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งมีขั้นตอน                 
63 ทบทวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
64 สร้างแบบสอบถามหรือรายการ (Check list) ส าหรับรวบรวมขอ้มูล

ของการใชภ้าษาองักฤษของครู 
                

65 คดัเลือกวิธีการวดัผลการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ีเหมาะสม                 

66 ก าหนดตารางเวลาการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครู                 

67 เตรียมขอ้มูลท่ีเป็นข่าวสารส าหรับรายงานการใชภ้าษาองักฤษของครู                 

68 มีการเสนอแนะปัญหาการใชภ้าษาองักฤษของครู                 

69 แนะน าแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงการใชภ้าษาองักฤษของครู                 

70 ประเมินสรุปผลการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
71 สร้างเกณฑก์ารใชภ้าษาองักฤษของครู                 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อ ประเด็น 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

72 ศึกษาแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการใชภ้าษาองักฤษ
ของครู 

                

73 สอบถามความพึงพอใจในการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
74 ศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อนการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
75 ตรวจสอบการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
76 น าเกณฑท่ี์ก าหนดในการตรวจสอบการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
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จากตารางท่ี 2 พบวา่การวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัและขอ้คน้พบต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาของนักวิชาการ 
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศ สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดร้วมทั้ง
ส้ิน 76 ตวัแปร  ประกอบดว้ย 1.2 จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัการบริหาร
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดย ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 
8 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบันโยบายภายใตส้ังกดัของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบั
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 ท่าน และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 6 ท่าน สรุปผล                    
การสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ  

ข้อ ประเด็น 

ดร
.กลั

ยา
  ม

าล
ยั 

นา
ยว
ิชฤ

ทธิ์
  เพ

ร็เมื
อง

 

ดร
.จรุ

ญ 
 จา

รุส
าร

 

ดร
.บ
รร
เจิด

  อุ่
นม

ณีรั
ตน

 ์

ดร
.วฒั

นา
พร

  ร
ะง
บัทุ

กข
 ์

ดร
.รัต

นา
  แ
สง

บวั
เผือ่

น 

ดร
.น
ริน

ทร์
  ช

 าน
าญ

ดู 

ดร
.รัช

ชยั
ย ์ศ

รสุ
วร
รณ

 
 

1 ผูบ้ริหารก าหนดทิศทางหรือวตัถุประสงคใ์นการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ีชดัเจน         

2 ผูบ้ริหารมีการนิเทศ ติดตามการใชภ้าษาองักฤษของครู         

3 ผูบ้ริหารมีการน านโยบาย วสิัยทศัน์มาใชใ้นการบริหารการพฒันา         

4 ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ         

5 ผูบ้ริหารตอ้งมีการเปล่ียนหลกัคิดโดยเนน้ไปท่ีการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร         

6 ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษ         

7 การสร้างเจตคติท่ีในการใชภ้าษาองักฤษ         

8 การใชภ้าษาองักฤษไม่ควรเนน้ในเร่ืองไวยากรณ์         

9 การหามาตรการในการใชภ้าษาองักฤษของครู         

10 ใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการใชภ้าษาองักฤษ         
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ตารางท่ี 3 ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น 

ดร
.กลั

ยา
  ม

าล
ยั 

นา
ยว
ิชฤ

ทธิ์
  เพ

ร็เมื
อง

 

ดร
.จรุ

ญ 
 จา

รุส
าร

 

ดร
.บ
รร
เจิด

  อุ่
นม

ณีรั
ตน

 ์

ดร
.วฒั

นา
พร

  ร
ะง
บัทุ

กข
 ์

ดร
.รัต

นา
  แ
สง

บวั
เผือ่

น 

ดร
.น
ริน

ทร์
  ช

 าน
าญ

ดู 

ดร
.รัช

ชยั
ย ์ศ

รสุ
วร
รณ

 
 

11 มอบหมายใหค้รูภาษาองักฤษวางแนวทางในการด าเนินงานการใชภ้าษาองักฤษ         

12 เนน้การฟัง พดู อ่าน เขียน ตามล าดบั         

13 หากิจกรรมต่าง ๆ ในการใชชี้วิตประจ าวนัมาช่วยสนบัสนุนใหค้รูไดใ้ชภ้าษาองักฤษ         

14 ผูบ้ริหารควรมีการท างานแบบมีส่วนร่วมใหค้รูร่วมคิด         

15 มีการส่งเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษใหค้รู         

16 มีป้ายรณรงคใ์นการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร         

17 ส่งครูเขา้รับการอบรมการใชภ้าษาองักฤษตามโครงการต่างๆ          

18 สร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษ         

19 ใหค้รูเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาองักฤษของโรงเรียนท่ีจดัใหก้บันกัเรียน         

20 สนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ ระบบไอซีที         
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ตารางท่ี 3 ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น 

ดร
.กลั

ยา
  ม

าล
ยั 

นา
ยว
ิชฤ

ทธิ์
  เพ

ร็เมื
อง

 

ดร
.จรุ

ญ 
 จา

รุส
าร

 

ดร
.บ
รร
เจิด

  อุ่
นม

ณีรั
ตน

 ์

ดร
.วฒั

นา
พร

  ร
ะง
บัทุ

กข
 ์

ดร
.รัต

นา
  แ
สง

บวั
เผือ่

น 

ดร
.น
ริน

ทร์
  ช

 าน
าญ

ดู 

ดร
.รัช

ชยั
ย ์ศ

รสุ
วร
รณ

 
 

21 ใหก้ าลงัใจและคอยช่ืนชมผลงานของครูท่ีมีการใชภ้าษาองักฤษ         

22 สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก โดยน าครูต่างชาติหรืออาสามาช่วยสอน         

23 ผูบ้ริหารมีการวางแผนและก าหนดนโยบายในการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ         

24 มีการสนบัสนุนเปิดโอกาสใหห้น่วยงานภายนอกร่วมพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ         

25 ปรับเปล่ียนทศันคติของครูต่อการใชภ้าษาองักฤษ         

26 สนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รูไดฝึ้กอบรมการใชภ้าษาองักฤษอยา่งสม ่าเสมอ         

27 สร้างความเขา้ใจและส่งเสริมใหค้รูเห็นความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษ         

28 จดัทศันศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ         

29 สนบัสนุนใหค้รูศึกษาต่อ เพื่อพฒันาดา้นภาษา         

30 ใหค้รูใชภ้าษาองักฤษในวิชาท่ีสอน         
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ตารางท่ี 3 ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น 

ดร
.กลั

ยา
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าล
ยั 

นา
ยว
ิชฤ

ทธิ์
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อง
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31 ติดตาม ช่วยเหลือครู เม่ือมีปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ         

32 ก าหนดมาตรฐานการใชภ้าษาองักฤษ         

33 อบรม ส่งเสริมการใชร้ะบบ ICT ช่วยในการใชภ้าษาองักฤษ         

34 พฒันาหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ         

35 พฒันาการสนทนาการใชภ้าษาองักฤษกบัครูสอนภาษาองักฤษ         

36 สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งต่อเน่ือง         

37 แยกระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครู         

38 จดังบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษ         

39 มีการประสานงานกบั สพฐ. เพื่อขอท า MOU กบัสถาบนัภาษาอ่ืน ๆ         
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ตารางท่ี 3 ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น 
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40 ผูบ้ริหารควรประสานงานกบั สพฐ. ในการสนบัสนุนใหมี้โครงการท่ีเอ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษของ
ครู 

        

41 ติดตาม ช่วยเหลือครู เม่ือมีปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ         

42 สร้างเครือข่ายรวมกลุ่มพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ         

43 ผูบ้ริหารควรมีการประสานงานกบัสถาบนัภาษาองักฤษของสพฐ. ใหมี้กระบวนการนิเทศติดตาม
อยา่งเป็นระบบ 

        

44 มีการสร้างเครือข่ายการใชภ้าษาองักฤษกบักลุ่มโรงเรียนทั้งในและนอกเขตพื้นท่ี         

45 ผูบ้ริหารประสานงานกบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดภาษาองักฤษ เพื่อส่งนกัศึกษาท่ีมีทกัษะทาง
ภาษาองักฤษมาร่วมพฒันาครู 

        

46 ส่งครูเขา้รับการอบรมการใชภ้าษาองักฤษในต่างประเทศ         

47 จดักิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายการใชภ้าษาองักฤษภายในโรงเรียน         
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ตารางท่ี 3 ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 
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48 น าผลการวดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษไปเป็นเกณฑใ์นการพฒันาครู         

49 สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัครูในการใชภ้าษาองักฤษวา่ไม่ยากต่อการใชง้าน         

50 ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ         

51 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชาวต่างชาติในการใชภ้าษาองักฤษของครู         

52 ส่งเสริม สนบัสนุนการใชแ้อพพลิเคชัน่ของกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนรู้การใชภ้าษาองักฤษ         

53 สร้างเจตคติต่อความจ าเป็นของการใชภ้าษาองักฤษ         

54 ส่งเสริมและกระตุน้ใหค้รูเตรียมตวัในการใชภ้าษาองักฤษ         

55 สร้างความคุน้เคยในการใชภ้าษาองักฤษของครู         
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ตารางท่ี 3 ผลการสงัเคราะห์การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 
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56 จดัล าดบัขั้นตอนการใชภ้าษาองักฤษของครู         

57 ผูบ้ริหารมีความกระตือรือร้นต่อการใชภ้าษาองักฤษของครู         

58 ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษของครู         

59 สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัครูวา่การใชภ้าษาองักฤษไม่ยาก         

60 จดัท าค  าศพัทป์ระจ าโรงเรียนเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษของครู         

61 วางแผนการจดัใหค้รูมีการสอบ TOEIC          

62 สนบัสนุน ส่งเสริมการสอบ TOEIC ส าหรับครู         

63 สร้างแรงจูงใจ มอบรางวลัหรือพิจารณาความดีความชอบจากการสอบ TOEIC ส าหรับครู         

64 ส่งเสริมใหน้กัเรียนท ากิจกรรมหนา้เสาธงเป็นภาษาองักฤษเพื่อใหค้รูไดฝึ้กฝนไปดว้ย         
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ตารางท่ี 3 ผลการสงัเคราะห์การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 
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65 จดัหาหนงัสือเล่มเลก็ ท่ีมีการแปลภาษาใหค้รูไดฝึ้กฝนอ่าน         

66 จบัคู่สนทนาภาษาองักฤษระหวา่งครูดว้ยกนั         

67 รณรงคก์ารเปิดเพลงภาษาองักฤษภายในโรงเรียน         

68 ส่งเสริมใหค้รูสร้างส่ือการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ         

69 จดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูกบัครูต่างชาติ         

70 สนบัสนุนการจดัประกวดส่ือและนวตักรรมดา้นภาษาองักฤษของครู         

71 ส่งเสริมการจดัท าวิจยัชั้นเรียนเป็นภาษาองักฤษ         

72 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครูโดยครูผูส้อนภาษาองักฤษ         

73 สนบัสนุนทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ         
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ตารางท่ี 3 ผลการสงัเคราะห์การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 
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74 จดัอบรมส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษของครูเพื่อการส่ือสารในชั้นเรียน         

75 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษของครู         

76 ประเมินความกา้วหนา้การใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งต่อเน่ือง         

77 ก าหนดกรอบการด าเนินงานการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ         

78 มอบหมายใหค้รูผูส้อนภาษาองักฤษออกแบบหลกัสูตรการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู         

79 มอบหมายครูผูส้อนภาษาองักฤษนิเทศการสอนของครูเป็นภาษาองักฤษ         

80 แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกเพื่อใหค้  าปรึกษาการใชภ้าษาองักฤษของครู         
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จากตารางท่ี 3 สรุปไดว้่า จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 8 คน 
เก่ียวกบัการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูประถมศึกษา ไดต้วัแปรรวมทั้งส้ิน 80             
ตวัแปรท่ีซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาท าการวิเคราะห์ร่วมกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อใชเ้ป็นขอ้
กระทงค าถามในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยัต่อไป 

การวิเคราะห์เอกสารจากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศและการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ รวมทั้งส้ิน 156 ตวัแปร ผูว้ิจยัจึงไดน้ าขอ้มูลมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั
และน ามาจดัสร้างเป็นขอ้ค าถามไดจ้  านวนทั้งส้ิน 120 ขอ้ และเม่ือน ามาตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหาและหาค่าดชันีความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์(index of item objective congruence : IOC) 
ของเคร่ืองมือ และน าไปทดลองใช้กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 10 โรงเรียน ผูใ้ห้
ข้อมูลคือ ผูอ้  านวยการ หัวหน้าวิชาการและครูท่ีไม่ได้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน
ประถมศึกษา รวมทั้งส้ิน 30 คน และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (reliability) โดยใช้วิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั .9838 
เพื่อน าไปใชส้อบถามกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี  

การวิจยัน้ีผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างโรงเรียนในสังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 100 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มูลคือ ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 
100 คน หัวหน้าวิชาการจ านวน 100 คน และครูท่ีไม่ไดส้อนรายวิชาภาษาองักฤษ จ านวน 100 คน                
ส่งแบบสอบถามท่ีมีขอ้ค าถาม จ านวน 120 ขอ้ ไปยงักลุ่มตวัอยา่ง ไดรั้บแบบสอบถามความคิดเห็น
กลบัคืนมา 252 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 84 และเป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งหมด ผูว้ิจยัน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ผล ดงัน้ี  

2.1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมศึกษา หัวหน้าวิชาการ และครูท่ีไม่ไดส้อนรายวิชาภาษาองักฤษ 
จากโรงเรียนในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือแยกพิจารณาตามเพศ อายุ
ระดบัการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหนา้ท่ีในสถานศึกษา โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และหา 
ค่าร้อยละ (percentage) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ร้อยละสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตัวแปร  จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
81 
171 

 
32.14 
67.86 

รวม 252 100.00 
2. อาย ุ
    ต ่ากวา่ 30  ปี 
    30 – 35  ปี 
    36 – 40  ปี 
    41 – 45  ปี 
    46 – 50  ปี 
    51 ปีข้ึนไป 

 
28 
34 
22 
38 
27 
103 

 
11.11 
13.50 
8.73 
15.08 
10.71 
40.87 

รวม 252 100.00 
3.ระดบัการศึกษา 
    ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก 

 
2 
110 
131 
9 

 
0.80 
43.65 
51.98 
3.57 

รวม 252 100.00 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ีในสถานศึกษา 
    ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
    หวัหนา้วิชาการโรงเรียน 
    ครูท่ีไม่ไดส้อนวิชาภาษาองักฤษ 

 
84 
84 
84 

 
33.33 
33.33 
33.33 

รวม 252 100.00 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในโรงเรียนประถมศึกษา 252 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 เป็นเพศชาย จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14    
อายสุ่วนใหญ่เป็นอาย ุ51 ปีข้ึนไป จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 40.87 อายุ 41 – 45 ปี จ านวน 38  
คน คิดเป็นร้อยละ 15.08 อายุ 30 – 35 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 อายุ ต  ่ากว่า 30 ปี
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จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 อายุ 46 – 50 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 และ             
36 – 40  ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.73 ระดบัการศึกษา มีการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 
131 คน คิดเป็นร้อยละ 51.98 ปริญญาตรี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 43.65 ปริญญาเอก จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ต าแหน่งหน้าท่ีใน
สถานศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามมีต าแหน่งหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 หัวหนา้วิชาการโรงเรียน จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ครูท่ีไม่ไดส้อนรายวิชา
ภาษาองักฤษ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33   

2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคญัของตวัแปรองค์ประกอบการบริหารการพฒันา                
การใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของตวัแปร
องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา วิเคราะห์จาก
ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์จากค่ามชัฌิมเลขคณิต (X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าไปเทียบกบัเกณฑ์การวิเคราะห์ของเบสท ์(Best) รายละเอียดดงั
ตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ           
      ตวัแปรการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
                                                                  n=252 

ที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูประถมศึกษา X  S.D. 
ระดับความส าคญั

ของตัวแปร 
1 จดัหากิจกรรมต่างๆ ในใชชี้วติประจ าวนัมาช่วยสนบัสนุน

ใหค้รูไดใ้ชภ้าษาองักฤษ 
3.92 .85 มาก 

2 สร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษ 3.98 .79 มาก 
3 สนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ ระบบไอซีทีในการใชภ้าษาองักฤษ 4.11 .86 มาก 
4 เสริมแรงกระตุน้ในการใชภ้าษาองักฤษ 4.05 .78 มาก 
5 สร้างแรงจูงใจใหพ้ฒันาการใชภ้าษาองักฤษ 3.98 .84 มาก 
6 ปรับเปล่ียนทศันคติของครูต่อการใชภ้าษาองักฤษ 4.03 .79 มาก 
7 สร้างความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการใช้

ภาษาองักฤษ 
4.08 .75 มาก 

8 เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานต่างๆ มาใหค้วามรู้ในการใช้
ภาษาองักฤษ 

3.58 1.02 มาก 
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ตารางท่ี  5  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ     
ตวัแป การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา (ต่อ) 

     n=252 

ที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูประถมศึกษา 
X  S.D. 

ระดับความส าคญั
ของตัวแปร 

9 วางแผนและก าหนดนโยบายในการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษ 

3.86 .82 มาก 

10 ส่งเสริมความร่วมมือภายในโรงเรียนในการใช้
ภาษาองักฤษ 

3.92 .83 มาก 

11 ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกโรงเรียนในการพฒันาการ
ใชภ้าษาองักฤษ 

3.67 .90 มาก 

12 วางแผนก าหนดทิศทางในการด าเนินงานการใช้
ภาษาองักฤษของครู 

3.78 .90 มาก 

13 ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ
พฒันาการใชภ้าษาองักฤษ 

3.86 .96 มาก 

14 วางโครงสร้างและกระบวนการในการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครู 

3.83 .83 มาก 

15 จดัท าโครงการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.73 .91 มาก 

16 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพฒันาการ การใช้
ภาษาองักฤษของครู 

3.81 .89 มาก 

17 ก าหนดระยะเวลาการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ี
แน่นอน  

3.61 .87 มาก 

18 มีการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งต่อเน่ือง 3.78 .85 มาก 

19 มีการใหร้างวลัแก่ครูท่ีมีพฒันาการ การใชภ้าษาองักฤษ 3.53 .98 มาก 

20 กระตุน้ใหค้รูพฒันาเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.87 .79 มาก 

21 สนบัสนุนใหค้รูไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษ 

4.02 .75 มาก 

22 ส่งเสริมใหค้รูศึกษาต่อภายในประเทศ 3.54 1.06 มาก 

23 ส่งเสริมใหค้รูศึกษาต่อต่างประเทศ 2.86 1.24 ปานกลาง 
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ตารางท่ี  5  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ     
ตวัแปรการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา (ต่อ) 

          n=252 

ที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูประถมศึกษา 
X  S.D. 

ระดับความส าคญั
ของตัวแปร 

24 ส่งเสริมใหค้รูส่ือสารข่าวสารเป็นภาษาองักฤษ 3.45 .94 ปานกลาง 
25 จดัทศันศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ 3.12 1.11 ปานกลาง 
26 สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.08 1.13 ปานกลาง 
27 ส่งเสริมการจดัอบรมการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.75 .95 มาก 
28 จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.42 1.13 ปานกลาง 
29 ส่งเสริมใหค้รูฝึกฝนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 3.89 .84 มาก 
30 ส่งเสริมใหค้รูมีทกัษะดา้นการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ใน    

การเรียนรู้การใชภ้าษาองักฤษ 
3.96 .822 มาก 

31 ส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัการใช้
ภาษาองักฤษ 

3.97 .86 มาก 

32 ส่งเสริมใหค้รูสามารถเรียนรู้ร่วมกบันกัเรียนในการใช้
ภาษาองักฤษ 

3.99 .77 มาก 

33 ส่งเสริมใหค้รูส่ือสารกบัผูเ้รียนเป็นภาษาองักฤษ 3.87 .82 มาก 
34 ส่งเสริมการใชท้รัพยากรเพือ่พฒันาการใชภ้าษาองักฤษ

ของครู 
3.82 .86 มาก 

35 อ านวยความสะดวกในการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.96 .80 มาก 
36 ส่งเสริมค่านิยมในการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.83 .85 มาก 
37 ประเมินพฤติกรรมการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.44 .98 ปานกลาง 
38 สร้างเครือข่ายกบัครูผูส้อนภาษาองักฤษในการใช้

ภาษาองักฤษของครู 
3.60 .96 มาก 

39 ใหค้วามส าคญักบัการใชภ้าษาองักฤษของครู 4.00 .85 มาก 

40 วิเคราะห์และวิจยัการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.40 1.06 ปานกลาง 

41 จดัหารูปแบบการใชภ้าษาองักฤษท่ีหลากหลายเพื่อพฒันา    
การใชภ้าษาองักฤษของครู 

3.70 .90 มาก 
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ตารางท่ี  5  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ     
ตวัแปรการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา (ต่อ) 

                    n=252 

ที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูประถมศึกษา 
X  S.D. 

ระดับความส าคญั
ของตัวแปร 

42 ช่วยเหลือ สนบัสนุนการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.86 .87 มาก 
43 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนภาษาองักฤษถ่ายทอดเทคนิคในการ

ใชภ้าษาองักฤษใหค้รู 
3.82 .92 มาก 

44 มีขอ้มูลการใชภ้าษาองักฤษเป็นรายบุคคล 3.34 1.08 ปานกลาง 
45 หาแนวทางแกไ้ขเม่ือครูมีปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ 3.62 .90 มาก 
46 มีการรายงานผลการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.29 1.08 ปานกลาง 
47 มีการรายงานความกา้วหนา้การใชภ้าษาองักฤษเป็น

รายบุคคล 
3.28 1.10 ปานกลาง 

48 ส่งเสริมใหมี้การรายงานความกา้วหนา้การใชภ้าษาองักฤษ  
ของครู 

3.40 1.03 ปานกลาง 

49 ตรวจสอบความพร้อมของครูในการใชภ้าษาองักฤษ 3.45 1.03 ปานกลาง 
50 มีการรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการใชภ้าษาองักฤษของ

ครู 
3.47 1.02 ปานกลาง 

51 หาวิธีการแกไ้ขปัญหาการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.55 .94 มาก 
52 มีการประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยของการใชภ้าษาองักฤษของ

ครู 
3.40 1.10 ปานกลาง 

53 ก าหนดล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมการใชภ้าษาองักฤษของ
ครู 

3.42 1.00 ปานกลาง 

54 ประสานงานระหวา่งครูผูส้อนภาษาองักฤษกบัครูผูใ้ช้
ภาษาองักฤษ 

3.55 .99 มาก 

55 มีการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งมีขั้นตอน 3.33 1.10 ปานกลาง 

56 ทบทวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.42 .98 ปานกลาง 

57 สร้างแบบสอบถามหรือรายการ (Check list) ส าหรับ
รวบรวมขอ้มูลของการใชภ้าษาองักฤษของครู 

3.21 1.06 ปานกลาง 
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ตารางท่ี  5  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ     
ตวัแปรการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา (ต่อ) 

     n=252 

ที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูประถมศึกษา 
X  S.D. 

ระดับความส าคญั
ของตัวแปร 

58 คดัเลือกวิธีการวดัผลการใชภ้าษาองักฤษท่ีเหมาะสม
ส าหรับครู 

3.42 1.08 มาก 

59 จดัปฏิทินการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.24 1.09 ปานกลาง 
60 เตรียมขอ้มูลท่ีเป็นข่าวสารส าหรับรายงานการใช้

ภาษาองักฤษของครู 
3.31 1.09 ปานกลาง 

61 มีการเสนอแนะปัญหาการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.44 1.09 ปานกลาง 
62 แนะน าแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงการใชภ้าษาองักฤษของ

ครู 
3.54 1.02 มาก 

63 มีการประชุมและรายงานผลการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.39 1.04 ปานกลาง 
64 สร้างเกณฑก์ารประเมินผลการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.30 1.04 ปานกลาง 
65 ศึกษาแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้

ภาษาองักฤษของครู 
3.42 1.08 ปานกลาง 

66 สอบถามความพึงพอใจการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.50 1.00 มาก 
67 ศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อนการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.51 1.04 มาก 

68 ตรวจสอบการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.34 1.07 ปานกลาง 

69 น าเกณฑท่ี์ก าหนดไปใชใ้นการตรวจสอบการใช้
ภาษาองักฤษของครู 

3.31 1.06 ปานกลาง 

70 ผูบ้ริหารก าหนดทิศทางหรือวตัถุประสงคใ์นการ
พฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ีชดัเจน 

3.53 .98 มาก 

71 ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษ 

3.75 .88 มาก 

72 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร
ภายในโรงเรียน 

3.83 .85 มาก 

73 ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษ 3.86 .88 มาก 
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ตารางท่ี  5  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ     
ตวัแปรการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา (ต่อ) 

     n=252 

ที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูประถมศึกษา 
X  S.D. 

ระดับความส าคญั
ของตัวแปร 

74 การใชภ้าษาองักฤษในเร่ืองไวยากรณ์ 3.60 .90 มาก 
75 หามาตรการ เพื่อพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.59 .94 มาก 
76 ใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการใช้

ภาษาองักฤษ 
3.70 .95 มาก 

77 มอบหมายใหค้รูภาษาองักฤษวางแนวทางในการ
ด าเนินงานการใชภ้าษาองักฤษ 

3.65 .89 มาก 

78 มีการส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษ 3.84 .80 มาก 
79 เนน้การฟัง พดู อ่าน เขียนตามล าดบั 3.84 .82 มาก 
80 มีป้ายรณรงคก์ารใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร 3.69 .93 มาก 
81 ส่งครูเขา้รับการอบรมการใชภ้าษาองักฤษตามโครงการ

ต่างๆ  
4.02 .79 มาก 

82 ส่งเสริมใหค้รูเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาองักฤษของ
โรงเรียน 

3.95 .86 มาก 

83 ส่งเสริมใหค้รูใชภ้าษาองักฤษในวิชาท่ีสอน 3.85 .84 มาก 
84 อบรม ส่งเสริมการใชร้ะบบ ICT ช่วยในการใช้

ภาษาองักฤษ 
3.96 .81 มาก 

85 พฒันาหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 3.40 1.15 ปานกลาง 
86 ส่งเสริมการสนทนาการใชภ้าษาองักฤษกบัครูสอน

ภาษาองักฤษ 
3.74 .92 มาก 

87 สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.33 1.10 ปานกลาง 

88 แยกระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.22 1.10 ปานกลาง 
89 มีการประสานงานกบั สพฐ. เพื่อขอท า MOU กบัสถาบนั

ภาษาอ่ืน  
3.09 1.12 ปานกลาง 
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ตารางท่ี  5  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ     
ตวัแปรการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา (ต่อ) 

     n=252 

ที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูประถมศึกษา 
X  S.D. 

ระดับความส าคญั
ของตัวแปร 

90 ผูบ้ริหารควรประสานงานกบั สพฐ. ในการสนบัสนุนให้
มีโครงการท่ีเอ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษของครู 

3.41 .95 ปานกลาง 

91 คดัเลือกครูแกนน าใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการใชภ้าษาองักฤษ
อยา่งต่อเน่ือง 

3.47 .97 ปานกลาง 

92 ผูบ้ริหารควรมีการประสานงานกบัสถาบนัภาษาองักฤษ 
ของสพฐ. ใหมี้กระบวนการนิเทศติดตามอยา่งเป็นระบบ 

3.33 1.01 ปานกลาง 

93 ผูบ้ริหารประสานงานกบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิด
ภาษาองักฤษ เพื่อส่งนกัศึกษาท่ีมีทกัษะทางภาษาองักฤษ
มาร่วมพฒันาครู 

3.33 1.06 ปานกลาง 

94 ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ 

3.38 1.05 ปานกลาง 

95 ส่งเสริม สนบัสนุนการใชแ้อพพลิเคชัน่ของ
กระทรวงศึกษาธิการในการเรียนรู้การใชภ้าษาองักฤษ 

3.73 .94 มาก 

96 ส่งเสริมและกระตุน้ใหค้รูเตรียมตวัในการใช้
ภาษาองักฤษ 

3.77 .93 มาก 

97 สร้างความคุน้เคยในการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.74 .91 มาก 
98 ผูบ้ริหารมีความกระตือรือร้นในการใชภ้าษาองักฤษของ

ครู 
3.88 .85 มาก 

99 ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษของครู 3.78 .87 มาก 
100 จดัท าค  าศพัทป์ระจ าโรงเรียนเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษ

ของครู 
3.75 .93 มาก 

101 วางแผนใหค้รูสอบ TOEIC  2.98 1.23 ปานกลาง 
102 สนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รู TOEIC  3.02 1.21 ปานกลาง 
103 สร้างแรงจูงใจ มอบรางวลัหรือพิจารณาความดีความชอบ

จาก การสอบ TOEIC ส าหรับครู 
2.97 1.28 ปานกลาง 
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ตารางท่ี  5  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ     
ตวัแปรการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา (ต่อ) 

     n=252 

ที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูประถมศึกษา 
X  S.D. 

ระดับความส าคญั
ของตัวแปร 

104 ส่งเสริมใหน้กัเรียนท ากิจกรรมหนา้เสาธงเป็น
ภาษาองักฤษเพื่อใหค้รูไดฝึ้กฝนไปดว้ย 

3.84 1.07 มาก 

105 จดัหาหนงัสือเล่มเลก็ ท่ีมีการแปลภาษาใหค้รูไดฝึ้กฝน
อ่าน 

3.53 1.01 มาก 

106 จบัคู่สนทนาภาษาองักฤษระหวา่งครูกบัครูต่างชาติดว้ยกนั 3.34 1.17 ปานกลาง 
107 รณรงคก์ารเปิดเพลงภาษาองักฤษภายในโรงเรียน 3.38 1.11 ปานกลาง 
108 ส่งเสริมใหค้รูสร้างส่ือการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 3.64 .98 มาก 
109 จดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูกบัครูต่างชาติ 3.30 1.21 ปานกลาง 
110 สนบัสนุนการจดัประกวดส่ือและนวตักรรมดา้น

ภาษาองักฤษของครู 
3.36 1.15 ปานกลาง 

111 ส่งเสริมการจดัท าวิจยัชั้นเรียนเป็นภาษาองักฤษ 3.07 1.22 ปานกลาง 
112 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของ

ครูโดยครูผูส้อนภาษาองักฤษ 
3.17 1.09 ปานกลาง 

113 สนบัสนุนทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 2.85 1.38 ปานกลาง 
114 จดัอบรมส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษของครูเพื่อการ

ส่ือสารในชั้นเรียน 
3.61 .99 มาก 

115 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการเรียนการสอนของ
ครูโดยใชภ้าษาองักฤษ 

3.70 .98 มาก 

116 ประเมินความกา้วหนา้การใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.42 1.05 ปานกลาง 

117 ก าหนดกรอบการด าเนินงานการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษ 

3.50 1.06 มาก 

118 มอบหมายครูผูส้อนภาษาองักฤษนิเทศการสอนของครู
เป็นภาษาองักฤษ 

3.39 1.04 ปานกลาง 
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ตารางท่ี  5  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ     
ตวัแปรการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา (ต่อ) 

     n=252 

ที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูประถมศึกษา 
X  S.D. 

ระดับความส าคญั
ของตัวแปร 

119 แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้
ค  าปรึกษาการใชภ้าษาองักฤษของครู 

3.04 1.21 ปานกลาง 

120 จดัสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิด
ใหม่ ๆ เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา 

3.42 1.16 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 3.58 .98 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่าโดยภาพรวมขอ้ค าถามทั้ง 120 ตวัแปร มีค่ามชัฌิมเลขคณิต (X ) 
มีค่าอยู่ระหว่าง 2.85 – 4.12 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับความส าคญัของ                  
ตวัแปรการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูประถมศึกษา  ส่วนมากอยู่ในระดบัปาน
กลางถึงระดบัมากและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.76 – 1.38 หมายความว่า           
การกระจายของขอ้มูลตามความคิดเห็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบั
ความส าคญัของตวัแปรการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา
ใกลเ้คียงกนั 

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา 

ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัเชิงส ารวจ (exploratory 
factor analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบโดยสถิติตัวแปรมีความสัมพนัธ์กันโดย
พิจารณาจากค่า  KMO and Bartlett’s Test โดย ค่า  Kaiser–Meyer –Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบ    
ตวัแปรต่างๆ วา่มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบไดผ้ล ดงัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ค่า KMO and Bartlett’s Test of Sphericity 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .826 
Bartlett’s Test of Sphericity        Approx. Chi- Square 46756.990 
                                                     df 4753 
                                                     Sig .000 

 
จากตารางท่ี 6 ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เท่ากบั 

.826แสดงว่า ตวัแปรทั้ง 120 ตวัแปรของการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา เป็นจ านวนขอ้มูลท่ีมีความเพียงพอและมีความเหมาะสม สามารถใชส้ถิติการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ระดบัดี ทั้งน้ีเพราะค่า KMO มีค่ามากกวา่ .5 และเขา้ใกล ้1 และเม่ือ
ทดสอบสมมติฐานด้วย การทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบในลกัษณะเดียวกนั คือ ค่า 
Chi- Square = 46756.990 ค่า Significance = .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ 0H  และยอมรับ 1H  
ซ่ึงแสดงว่าค่าแมกทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรการบริหารการพัฒนาการใช้
ภาษาองักฤษของครูประถมศึกษาทั้ง 120 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์กนัท าให้ขอ้มูลน้ีน าไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ได ้

การวิเคราะห์ในขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา หลังจากท่ีผูว้ิจัยไดรับแบบสอบถามกลับเก่ียวกับ              
ความคิดเห็นด้านองค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูประถมศึกษา 
จ านวน 252 ฉบบั จากทั้งส้ิน 300 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 84 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชก้ารสกดั
องค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิ ธีวิ เคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis : PCA)  ด้วยการหมุนแกนแบบตั้ งฉาก  (orthogonal rotation) และการหมุนแกน
องค์ประกอบดว้ยวิธีวาริแมกซ์ (varimax extraction) โดยขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ 
เกณฑใ์นการเลือกองคป์ระกอบดงัน้ี 1) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ตามท่ีแฮร์และ 
คณะ (Hair et.al.) กล่าวว่า น ้ าหนักองค์ประกอบท่ี 0.50 ข้ึนไปเป็นค่าหนักท่ีมีนัยส าคญัในทาง 
(practically significant) 2) มีค่าไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์(Kaiser’s 
criterion) และ 3) มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบมากกวา่ 3 ตวัข้ึนไป เม่ือพิจารณาตามเกณฑด์งักล่าว 
ไดจ้  านวนองคป์ระกอบและค่าความแปรปรวนของตวัแปร สามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบได ้จ านวน 
20 องคป์ระกอบดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 องคป์ระกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนและค่าร้อยละของ 
ความแปรปรวนสะสมของตวัแปรการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา 

องคป์ระกอบ
(Component) 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

ค่าความ
แปรปรวน 

eigenvalues 

ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน 

% of Variance 

ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 
Cumulative % 

ค่าความ
แปรปรวน 

eigenvalues 

ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน 

% of Variance 

ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 
Cumulative % 

1 58.689 48.908 48.908 33.430 27.858 27.858 

2 8.495 7.079 55.987 18.764 15.637 43.495 

3 5.692 4.744 60.731 13.024 10.853 54.349 

4 3.099 2.583 63.314 6.315 5.262 59.611 

5 2.951 2.459 65.773 3.690 3.075 62.686 

6 2.186 1.822 67.594 3.627 3.022 65.708 

7 2.149 1.791 69.386 2.101 1.751 67.459 

8 1.813 1.511 70.897 1.849 1.541 68.999 

9 1.708 1.424 72.320 1.786 1.488 70.488 

10 1.600 1.333 73.654 1.700 1.417 71.905 

11 1.546 1.288 74.942 1.656 1.380 73.285 

12 1.453 1.211 76.153 1.636 1.363 74.648 

13 1.409 1.174 77.328 1.546 1.289 75.937 

14 1.311 1.092 78.420 1.479 1.233 77.170 

15 1.255 1.046 79.466 1.460 1.217 78.386 

16 1.201 1.000 80.466 1.459 1.215 79.602 

17 1.161 .968 81.434 1.373 1.144 80.746 

18 1.119 .932 82.366 1.372 1.143 81.889 

19 1.068 .890 83.256 1.342 1.118 83.007 

20 1.019 .850 84.106 1.318 1.098 84.106 
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จากตารางท่ี 7 พบว่า เม่ือพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบการบริหารการพัฒนาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีมีค่าความแปรปรวนหรือค่าไอเกน (eigenvalue) 1 ข้ึน
ไป ได้จ  านวนองค์ประกอบ (component) ทั้ งส้ิน 20 องค์ประกอบ ค่าร้อยละความแปรปรวน                   
(% of variance) ระหว่าง 1.098– 27.858และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of 
variance) เท่ากบัร้อยละ 84.106 ลกัษณะน้ีแสดงวา่องคป์ระกอบทั้ง 20 องคป์ระกอบ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนขององคป์ระกอบไดเ้ท่ากบัร้อยละ 84.106 

แต่เม่ือพิจารณาเกณฑใ์นการเลือกท่ีทีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) เท่ากบั 0.50 
ข้ึนไป และตวัแปรท่ีบรรยายแต่ละองคป์ระกอบตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป พบว่า 5 องคป์ระกอบท่ีมี
คุณลกัษณะเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ส่วนองคป์ระกอบท่ีเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณา ท าให้     
ตวัแปรในการพิจารณาเหลือเพียง 75 ตวัแปร จากตวัแปรทั้งหมด 120 ตวัแปร ซ่ึงจ าแนกไดด้งัตาราง
ท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ และจ านวนองคป์ระกอบ 

ตัวแปร   ค่าน า้หนักองค์ประกอบที ่(factor loadings) 
1 2 3 4 5 

65 .790     
47 .761     
46 .739     
61 .731     
74 .733     
26 .723     
66 .720     
44 .710     
15 .705     
53 .690     
68 .688     
105 .674     
69 .669     
55 .663     
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ตารางท่ี 8 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ และจ านวนองคป์ระกอบ (ต่อ) 
ตัวแปร ค่าน า้หนักองค์ประกอบที ่(factor loadings) 

1 2 3 4 5 
48 .661     
60 .660     
51 .656     
67 .654     
94 .652     
50 .651     
54 .649     
41 .648     
57 .638     
49 .638     
56 .636     
64 .636     
18 .635     
87 .627     
75 .624     
38 .614     
77 .611     
52 .597     
88 .595     
70 .593     
117 .588     
40 .570     
28 .568     
59 .566     
37 .523     
19 .516     
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ตารางท่ี 8 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ และจ านวนองคป์ระกอบ (ต่อ) 
ตัวแปร ค่าน า้หนักองค์ประกอบที ่(factor loadings) 

1 2 3 4 5 
3  .841    
4  .839    
2  .820    
5  .818    
7  .806    
10  .791    
6  .780    
9  .747    
1  .710    
35  .665    
34  .664    
12  .623    
32  .609    
103   .834   
119   .810   
101   .805   
102   .802   
111   .756   
93   .710   
113   .706   
109   .703   
92   .686   
90   .677   
112   .629   
23   .615   
89   .604   
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ตารางท่ี 8 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ และจ านวนองคป์ระกอบ (ต่อ) 
ตัวแปร ค่าน า้หนักองค์ประกอบที ่(factor loadings) 

1 2 3 4 5 
96    .659  
97    .640  
104    .617  
95    .601  
29     .910 
62     .843 
78     .715 

รวมทั้งส้ิน 
74 ตวัแปร 

41 ตวัแปร 13 ตวัแปร 13 ตวัแปร 4 ตวัแปร 3 ตวัแปร 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู

โรงเรียนประถมศึกษา มี 5 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 องคป์ระกอบท่ี 2 องคป์ระกอบท่ี 3 
องคป์ระกอบท่ี 4 องคป์ระกอบท่ี 5 และตั้งช่ือองคป์ระกอบดงัตารางท่ี 9 และมีรายละเอียดแต่ละ
องคป์ระกอบดงัตารางท่ี 14 

 
ตารางท่ี 9 องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

องคป์ระกอบ ช่ือองคป์ระกอบ 
จ านวน 
ตวัแปร 

ค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบ 

(factor loading) 
1 การวางแผนกลยทุธ ์ 41 0.516 - 0.790 
2 การเสริมสร้างแรงจูงใจ 13 0.609 - 0.841 
3 การประสานงาน 13 0.604 - 0.834 
4 การส่งเสริมสนบัสนุน 4 0.601 - 0.659 
5 การนิเทศ 3 0.715 – 0.910 

รวมทั้งส้ิน 75 0.516 – 0.910 
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จากตารางท่ี 9 พบว่า องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา ตามเกณฑก์ารคดัเลือก องคป์ระกอบมี  5 องคป์ระกอบคือ องคป์ระกอบท่ี 1 
จ านวน 41 ตวัแปร ค่า factor loadings อยูร่ะหวา่ง 0.516 - 0.790 องคป์ระกอบท่ี 2 จ านวน 13 ตวัแปร 
ค่า factor loadings อยูร่ะหวา่ง 0.609 - 0.841 องคป์ระกอบท่ี 3 จ านวน 13 ตวัแปร ค่า factor loadings 
อยูร่ะหวา่ง 0.604 - 0.841 องคป์ระกอบท่ี 4 จ านวน 4 ตวัแปร ค่า factor loadings อยูร่ะหวา่ง 0.601 – 
0.659 และองคป์ระกอบท่ี 5 จ านวน 3 ตวัแปร ค่า factor loadings อยูร่ะหวา่ง 0.715 - 0.910  

นอกจากน้ีน ้ าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบ หลงัหมุน
แกน แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 10  

 
ตารางท่ี 10 องคป์ระกอบท่ี 1  

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 65 ศึกษาแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้

ภาษาองักฤษของครู 
0.790 

2 47 มีการรายงานความกา้วหนา้การใชภ้าษาองักฤษเป็น
รายบุคคล 

0.761 

3 46 มีการรายงานผลการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.739 

4 61 มีการเสนอแนะปัญหาการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.731 

5 74 การใชภ้าษาองักฤษในเร่ืองไวยากรณ์ 0.733 

6 26 สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.723 

7 66 สอบถามความพึงพอใจการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.720 

8 44 มีขอ้มูลการใชภ้าษาองักฤษเป็นรายบุคคล 0.710 

9 15 จดัท าโครงการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.705 

10 53 ก าหนดล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมการใชภ้าษาองักฤษของ
ครู 

0.690 

11 94 ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ 

0.692 
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ตารางท่ี 10 องคป์ระกอบท่ี 1 (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
12 53 ก าหนดล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมการใชภ้าษาองักฤษของ

ครู 
0.690 

13 68 ตรวจสอบการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.688 

14 105 จดัหาหนงัสือเล่มเลก็ ท่ีมีการแปลภาษาใหค้รูไดฝึ้กฝนอ่าน 0.674 

15 69 น าเกณฑท่ี์ก าหนดไปใชใ้นการตรวจสอบการใช้
ภาษาองักฤษของครู 

0.669 

16 55 มีการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งมีขั้นตอน 0.663 

17 48 ส่งเสริมใหมี้การรายงานความกา้วหนา้การใชภ้าษาองักฤษ  
ของครู 

0.661 

18 60 เตรียมขอ้มูลท่ีเป็นข่าวสารส าหรับรายงานการใช้
ภาษาองักฤษของครู 

0.660 

19 51 หาวิธีการแกไ้ขปัญหาการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.656 

20 67 ศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อนการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.654 

21 50 มีการรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.652 

22 54 ประสานงานระหวา่งครูผูส้อนภาษาองักฤษกบัครูผูใ้ช้
ภาษาองักฤษ 

0.651 

23 41 จดัหารูปแบบการใชภ้าษาองักฤษท่ีหลากหลายเพื่อพฒันา    
การใชภ้าษาองักฤษของครู 

0.649 

24 57 สร้างแบบสอบถามหรือรายการ (Check list) ส าหรับ
รวบรวมขอ้มูลของการใชภ้าษาองักฤษของครู 

0.648 

25 49 ตรวจสอบความพร้อมของครูในการใชภ้าษาองักฤษ 0.638 

26 56 ทบทวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.638 

27 64 สร้างเกณฑก์ารประเมินผลการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.636 

28 18 มีการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งต่อเน่ือง 0.635 

29 87 สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งต่อเน่ือง 0.627 
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ตารางท่ี 10 องคป์ระกอบท่ี 1 (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
30 75 หามาตรการ เพื่อพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.624 
31 38 สร้างเครือข่ายกบัครูผูส้อนภาษาองักฤษในการใช้

ภาษาองักฤษของครู 
0.614 

32 77 มอบหมายใหค้รูภาษาองักฤษวางแนวทางในการด าเนินงาน
การใชภ้าษาองักฤษ 

0.611 

33 52 มีการประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยของการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.597 
34 88 แยกระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.595 

35 70 ผูบ้ริหารก าหนดทิศทางหรือวตัถุประสงคใ์นการพฒันาการ
ใชภ้าษาองักฤษของครูท่ีชดัเจน 

0.593 

36 117 ก าหนดกรอบการด าเนินงานการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ 0.588 

37 40 วิเคราะห์และวิจยัการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.570 

38 28 จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.568 

39 59 จดัปฏิทินการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.566 

40 37 ประเมินพฤติกรรมการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.523 

41 19 มีการใหร้างวลัแก่ครูท่ีมีพฒันาการ การใชภ้าษาองักฤษ 0.516 

ค่าแปรปรวนองคป์ระกอบ (eigenvalues) 32.809 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 27.858 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมขององคป์ระกอบ 27.858 

 
จากตารางท่ี 10 พบว่า องคป์ระกอบท่ี 1 อธิบายดว้ยตวัแปรส าคญั จ านวน 41 ตวัแปร                  

หลงัหมุนแกน มีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor loading) อยูร่ะหว่าง 0.516 - 0.790 มีค่า
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 32.809 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 27.858 และค่าร้อย
ละของความแปรปรวนสะสมขององคป์ระกอบเท่ากบั 27.858 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของ
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ตวัแปรกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบมีความส าคญัเป็นอนัดบั 1 กล่าวคือ ตวัแปรทั้ง 41
ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
เป็นตวัแปรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการการด าเนินการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู 
ผูว้ิจัยจึงก าหนดช่ือตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบท่ี 1 น้ีว่า  “การวางแผนกลยุทธ์” (Strategic 
planning) โดยสามารถแบ่งเป็นองคป์ระกอบยอ่ยได ้3 องคป์ระกอบ มีรายละเอียดในตารางท่ี 11-13  

 
ตารางท่ี 11 องคป์ระกอบท่ี 1.1 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 65 ศึกษาแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้

ภาษาองักฤษของครู 
0.790 

2 61 มีการเสนอแนะปัญหาการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.731 
3 66 สอบถามความพึงพอใจการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.720 
4 53 ก าหนดล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมการใชภ้าษาองักฤษของ

ครู 
0.690 

5 68 ตรวจสอบการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.688 
6 69 น าเกณฑท่ี์ก าหนดไปใชใ้นการตรวจสอบการใช้

ภาษาองักฤษของครู 
0.669 

7 55 มีการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งมีขั้นตอน 0.663 
8 60 เตรียมขอ้มูลท่ีเป็นข่าวสารส าหรับรายงานการใช้

ภาษาองักฤษของครู 
0.660 

9 51 หาวิธีการแกไ้ขปัญหาการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.656 
10 67 ศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อนการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.654 
11 50 มีการรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.651 
12 54 ประสานงานระหวา่งครูผูส้อนภาษาองักฤษกบัครูผูใ้ช้

ภาษาองักฤษ 
0.649 

13 57 สร้างแบบสอบถามหรือรายการ (Check list) ส าหรับ
รวบรวมขอ้มูลของการใชภ้าษาองักฤษของครู 

0.638 

14 49 ตรวจสอบความพร้อมของครูในการใชภ้าษาองักฤษ 0.638 
15 56 ทบทวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.636 
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ตารางท่ี 11 องคป์ระกอบท่ี 1.1 (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
16 64 สร้างเกณฑก์ารประเมินผลการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.636 
17 75 หามาตรการ เพื่อพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.624 
18 52 มีการประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยของการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.597 
19 70 ผูบ้ริหารก าหนดทิศทางหรือวตัถุประสงคใ์นการพฒันาการ

ใชภ้าษาองักฤษของครูท่ีชดัเจน 
0.593 

ค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 12.392 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 29.504 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 29.504 

 

จากตารางท่ี 11 พบว่า องค์ประกอบท่ี 1.1 มีตัวแปรส าคัญ จ านวน 19 ตัวแปร ได้แก่                     
ตวัแปรท่ี  49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 และ 75 ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกั
ตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 0.593 - 0.790  มีค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 12.932 ค่าร้อย
ละของความแปรปรวน (% of variance) 29.504 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative 
% of variance) 29.504 ลักษณะน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ ง 19 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันบรรยาย
องคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุดและองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรการบริหาร
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา ไดร้้อยละ 29.504 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบค่า
ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ องคป์ระกอบย่อยน้ีมีความส าคญั
อันดับ 1.1 ผู ้วิจัยตั้ ง ช่ือองค์ประกอบน้ีว่า  “การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา” (Targeting of 
development) 

 
ตารางท่ี 12 องคป์ระกอบท่ี 1.2 

ที ่
ตัว
แปร 

ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 74 การใชภ้าษาองักฤษในเร่ืองไวยากรณ์ 0.733 
2 15 จดัท าโครงการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.705 
3 17 ก าหนดระยะเวลาการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ี

แน่นอน 
0.692 
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ตารางท่ี 12 องคป์ระกอบท่ี 1.2 (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
4 105 จดัหาหนงัสือเล่มเลก็ ท่ีมีการแปลภาษาใหค้รูไดฝึ้กฝนอ่าน 0.674 
5 94 ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนเป็น

ภาษาองักฤษ 
0.652 

6 41 จดัหารูปแบบการใชภ้าษาองักฤษท่ีหลากหลายเพื่อพฒันา    
การใชภ้าษาองักฤษของครู 

0.648 

7 18 มีการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งต่อเน่ือง 0.635 
8 87 สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งต่อเน่ือง 0.627 
9 38 สร้างเครือข่ายกบัครูผูส้อนภาษาองักฤษในการใช้

ภาษาองักฤษของครู 
0.614 

10 77 มอบหมายใหค้รูภาษาองักฤษวางแนวทางในการด าเนินงาน
การใชภ้าษาองักฤษ 

0.611 

11 88 แยกระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.595 
12 117 ก าหนดกรอบการด าเนินงานการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ 0.588 
13 40 วิเคราะห์และวิจยัการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.570 
14 28 จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.568 
15 37 ประเมินพฤติกรรมการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.523 
16 19 มีการใหร้างวลัแก่ครูท่ีมีพฒันาการ การใชภ้าษาองักฤษ 0.516 
ค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 10.979 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 26.140 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 55.644 

 

จากตารางท่ี 12 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 1.2 มีตวัแปรส าคญั จ านวน 16 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปร
ท่ี 15, 17, 18, 19, 28, 37, 38, 40, 41, 74, 77, 87, 88, 94, 105 และ  117 ซ่ึงมีค่าน ้ าหนักตัวแปรใน
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.516 - 0.627 มีค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 10.979 ค่าร้อยละของ              
ความแปรปรวน (% of variance) 26.140 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of 
variance)  55.644 ลักษณะน้ีแสดงว่า  ตัวแปรทั้ ง  16 ตัวแปร เ ป็นตัวแปรท่ี ร่วมกันบรรยาย
องคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุดและองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรการบริหาร
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การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา ไดร้้อยละ 55.644 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ                 
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ องคป์ระกอบยอ่ยน้ีมีความส าคญั
อนัดบั 1.2 ผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “การด าเนินการพฒันา” (Implementing of development) 

 
ตารางท่ี 13 องคป์ระกอบท่ี 1.3 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 47 มีการรายงานความกา้วหนา้การใชภ้าษาองักฤษเป็น

รายบุคคล 
0.761 

2 46 มีการรายงานผลการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.739 
3 26 สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.723 
4 44 มีขอ้มูลการใชภ้าษาองักฤษเป็นรายบุคคล 0.710 
5 48 ส่งเสริมใหมี้การรายงานความกา้วหนา้การใชภ้าษาองักฤษ  

ของครู 
0.661 

6 59 จดัปฏิทินการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.566 
ค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 9.438 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 22.471 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 78.115 

 

จากตารางท่ี 13 พบว่า องค์ประกอบท่ี 1.3 มีตวัแปรส าคญั จ านวน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่                       
ตัวแปรท่ี   26, 44, 46, 47, 48 และ  59 ซ่ึ ง มี ค่าน ้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่ าง                     
0 .566- 0.761 มีค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 9.438 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of 
variance) 22.471 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of variance) 78.115 ลกัษณะ
น้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ ง 18 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีท่ีสุดและ
องค์ประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารการพัฒนาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา ไดร้้อยละ 78.115 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวน
ของตวัแปร (eigenvalue) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัอนัดบั 1.3 ผูว้ิจยัตั้งช่ือ
องคป์ระกอบน้ีวา่ “การประเมินผลการพฒันา” (Evaluation of development) 
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ตารางท่ี 14 องคป์ระกอบท่ี 2  

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 3 สนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ ระบบไอซีทีในการใชภ้าษาองักฤษ 0.841 
2 4 เสริมแรงกระตุน้ในการใชภ้าษาองักฤษ 0.839 
3 2 สร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษ 0.820 
4 5 สร้างแรงจูงใจใหพ้ฒันาการใชภ้าษาองักฤษ 0.818 
5 7 สร้างความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการใช้

ภาษาองักฤษ 
0.806 

6 10 ส่งเสริมความร่วมมือภายในโรงเรียนในการใชภ้าษาองักฤษ 0.791 
7 6 ปรับเปล่ียนทศันคติของครูต่อการใชภ้าษาองักฤษ 0.780 
8 9 วางแผนและก าหนดนโยบายในการพฒันาการใช้

ภาษาองักฤษ 
0.747 

9 1 จดัหากิจกรรมต่างๆ ในใชชี้วติประจ าวนัมาช่วยสนบัสนุน
ใหค้รูไดใ้ชภ้าษาองักฤษ 

0.710 

10 35 อ านวยความสะดวกในการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.665 
11 34 ส่งเสริมการใชท้รัพยากรเพือ่พฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ

ครู 
0.664 

12 12 วางแผนก าหนดทิศทางในการด าเนินงานการใช้
ภาษาองักฤษของครู 

0.623 

13 32 ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ
พฒันาการใชภ้าษาองักฤษ 

0.609 

ค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 18.764 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 15.637 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 43.495 

 
จากตารางท่ี  14 พบว่า องค์ประกอบท่ี 2 มีตวัแปรส าคญั จ านวน 13 ตวัแปร ได้แก่      

ตัวแปร ท่ี   15, 18, 43, 46, 50, 51, 52, 54, 59, 66, 76, 87 และ  88 ซ่ึ ง มี ค่ าน ้ าหนักตัวแปรใน
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.609- 0.841 มีค่าความแปรปรวน (eigen value) 18.764 ค่าร้อยละของ
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ความแปรปรวน (% of variance) 15.637ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of 
variance)  43.495 ลักษณะน้ีแสดงว่า  ตัวแปรทั้ ง  13 ตัวแปร  เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันบรรยาย
องคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุดและองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรการบริหาร
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา ไดร้้อยละ 43.495 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบค่า
ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัอนัดบั 
2 ผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “การเสริมสร้าง แรงจูงใจ” (Strengthening  of motivation) 
 

ตารางท่ี 15 องคป์ระกอบท่ี 3 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 103 สร้างแรงจูงใจ มอบรางวลัหรือพิจารณาความดีความชอบจาก 

การสอบ TOEIC ส าหรับครู 
0.834 

2 119 แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกเพื่อใหค้  าปรึกษา
การใชภ้าษาองักฤษของครู 

0.810 

3 101 วางแผนใหค้รูสอบ TOEIC 0.805 
4 102 สนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รู TOEIC 0.802 
5 111 ส่งเสริมการจดัท าวิจยัชั้นเรียนเป็นภาษาองักฤษ 0.756 
6 93 ผูบ้ริหารประสานงานกบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิด

ภาษาองักฤษ เพื่อส่งนกัศึกษาท่ีมีทกัษะทางภาษาองักฤษ
มาร่วมพฒันาครู 

0.710 

7 113 สนบัสนุนทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 0.706 
8 109 จดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูกบัครูต่างชาติ 0.703 
9 92 ผูบ้ริหารควรมีการประสานงานกบัสถาบนัภาษาองักฤษ ของ

สพฐ. ใหมี้กระบวนการนิเทศติดตามอยา่งเป็นระบบ 
0.686 

10 90 ผูบ้ริหารควรประสานงานกบั สพฐ. ในการสนบัสนุนใหมี้
โครงการท่ีเอ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษของครู 

0.677 

11 112 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครู
โดยครูผูส้อนภาษาองักฤษ 

0.629 

12 23 ส่งเสริมใหค้รูศึกษาต่อต่างประเทศ 0.615 
 



 167 
 

 
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
13 89 มีการประสานงานกบั สพฐ. เพื่อขอท า MOU กบัสถาบนั

ภาษาอ่ืน  
0.604 

ค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 13.024 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 10.853 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 54.349 

 
จากตารางท่ี 15 พบว่า องค์ประกอบท่ี 3  มีตวัแปรส าคญั จ านวน 13 ตวัแปร ไดแ้ก่                

ตวัแปรท่ี  23, 89, 90, 92, 93, 101, 102, 103, 109, 111, 112, 113 และ 119 ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรใน
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.604- 0.841 มีค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 13.024 ค่าร้อยละของ               
ความแปรปรวน (% of variance) 10.853 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of 
variance)  54.349 ลักษณะน้ีแสดงว่า  ตัวแปรทั้ ง  13 ตัวแปร เ ป็นตัวแปรท่ี ร่วมกันบรรยาย
องคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุดและองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรการบริหาร
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา ไดร้้อยละ 54.349 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบค่า
ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ องค์ประกอบน้ีมีความส าคญั
อนัดบั 3 ผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “การประสานงาน” (Coordinating) 
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ตารางท่ี 16 องคป์ระกอบท่ี 4 
ที ่ ตัวแปร ข้อความ น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 96 ส่งเสริมและกระตุน้ใหค้รูเตรียมตวัในการใชภ้าษาองักฤษ 0.659 
2 97 สร้างความคุน้เคยในการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.640 
3 104 ส่งเสริมใหน้กัเรียนท ากิจกรรมหนา้เสาธงเป็นภาษาองักฤษ

เพื่อใหค้รูไดฝึ้กฝนไปดว้ย 
0.617 

4 95 ส่งเสริม สนบัสนุนการใชแ้อพพลิเคชัน่ของ
กระทรวงศึกษาธิการในการเรียนรู้การใชภ้าษาองักฤษ 

0.601 

ค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 6.315 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.262 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 59.611 

 

 
จากตารางท่ี 16 พบว่า องค์ประกอบท่ี 4  มีตวัแปรส าคญั จ านวน 4 ตวัแปร ได้แก่                 

ตวัแปรท่ี  95, 96, 97 และ 104  ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.659- 0.601 มีค่า
ความแปรปรวน (eigenvalue) 6.315 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.262 ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 59.611 ลกัษณะน้ีแสดงว่า ตวัแปรทั้ง 4 ตวั
แปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีท่ีสุดและองค์ประกอบน้ีสามารถอธิบาย              
ความแปรปรวนของตวัแปรการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
ไดร้้อยละ 59.611 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) กบัองคป์ระกอบ
อ่ืน ๆ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัอนัดบั 4 ผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า “ การส่งเสริมสนบัสนุน” 
(Coordinating) 
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ตารางท่ี 17 องคป์ระกอบท่ี 5 
ที ่ ตัวแปร ข้อความ น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 29 ส่งเสริมใหค้รูฝึกฝนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 0.910 
2 62 แนะน าแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงการใชภ้าษาองักฤษของครู 0.843 
3 78 มีการส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษ 0.715 

ค่าความแปรปรวน (eigen value) 3.690 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 3.075 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 62.686 

 
จากตารางท่ี 17 พบว่า องค์ประกอบท่ี 5  มีตวัแปรส าคญั จ านวน 3 ตวัแปร ได้แก่              

ตวัแปรท่ี  29, 62 และ 78  ซ่ึงมีค่าน ้ าหนักตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.715- 0.910 มีค่า                 
ความแปรปรวน  (eigenvalue) 3.690 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 3.075 ค่าร้อย
ละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 62.686 ลกัษณะน้ีแสดงว่า ตวัแปรทั้ ง                  
3 ตวัแปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุดและองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตวัแปรการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
ไดร้้อยละ 62.686 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) กบัองคป์ระกอบ
อ่ืน ๆ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัอนัดบั 5 ผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “การนิเทศ” (Supervision) 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ( exploratory factor analysis) เพื่อสกัด                   
ตวัแปรให้เหลือตวัแปรประกอบท่ีส าคญั โดยการวิเคราะห์ดว้ยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 
(Maximum Likelihood) เพื่อให้ได้ตัวแปรท่ีส าคัญ ซ่ึงปรากฏว่าได้องค์ประกอบการบริหาร                     
การพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา มาทั้งหมด 5 องค์ประกอบและมี
องคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปองคป์ระกอบ ไดด้งัน้ี  

องคป์ระกอบท่ี 1 การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic planning)  
องคป์ระกอบท่ี 1.1 การก าหนดเป้าหมายการพฒันา (Targeting of development) 
องคป์ระกอบท่ี 1.2 การด าเนินการพฒันา (Implementing of development) 
องคป์ระกอบท่ี 1.3 การประเมินและการรายงาน (Evaluation of development) 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจ (Strengthening  of motivation) 
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องคป์ระกอบท่ี 3 การประสานงาน (Coordinating) 
องคป์ระกอบท่ี 4 การส่งเสริมสนบัสนุน (Supporting) 
องคป์ระกอบท่ี 5 การนิเทศ (Supervision) 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาได ้5 องคป์ระกอบ ดงัแผนภาพท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 6 สรุปผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา 

การบริหาร 
การพฒันาการใช้

ภาษาองักฤษของครู
ประถมศึกษา 

 

4. การส่งเสริมสนบัสนุน 
(Supporting) 

 

5. การนิเทศ (Supervision) 

3. การประสานงาน 
(Coordinating) 

1. การวางแผนกลยทุธ ์
(Strategic planning) 

2. การเสริมสร้างแรงจูงใจ 
(Strengthening of motivating) 

 

1.1 การก าหนดเป้าหมายการพฒันา 
(Targeting of development) 

 
 

1.2 การด าเนินการพฒันา 
(Implementing of development) 

1.3 การประเมินและการรายงาน 
(Evaluation of development) 
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จากแผนภาพท่ี 5 สรุปผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบการบริหารการพัฒนาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา จากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า มีองค์ประกอบ จ านวน 5
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 1 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) ประกอบดว้ย 41 ตวัแปร 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ  

องค์ประกอบท่ี 1.1 การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  (Targeting of development)
ประกอบดว้ย 19 ตวัแปร คือ 1) ศึกษาแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการใชภ้าษาองักฤษ
ของครู 2) มีการเสนอแนะปัญหา การใช้ภาษาองักฤษของครู  3) สอบถามความพึงพอใจการใช้
ภาษาองักฤษของครู 4) ก าหนดล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมการใชภ้าษาองักฤษของครู 5) ตรวจสอบ
การใชภ้าษาองักฤษของครู 6) น าเกณฑท่ี์ก าหนดไปใชใ้นการตรวจสอบการใชภ้าษาองักฤษของครู 
7) มีการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครูอย่างมีขั้นตอน 8) เตรียมขอ้มูลท่ีเป็นข่าวสารส าหรับ
รายงานการใชภ้าษาองักฤษของครู 9) หาวิธีการแกไ้ขปัญหาการใชภ้าษาองักฤษของครู 10) ศึกษา
จุดแขง็ จุดอ่อนการใชภ้าษาองักฤษของครู 11) มีการรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการใชภ้าษาองักฤษ
ของครู 12) ประสานงานระหว่างครูผู ้สอนภาษาอังกฤษกับครูผู ้ใช้ภาษาอังกฤษ  13) สร้าง
แบบสอบถามหรือรายการ  (Check list) ส าหรับรวบรวมขอ้มูลของการใช้ภาษาอังกฤษของครู                  
14) ตรวจสอบความพร้อมของครูในการใช้ภาษาองักฤษ  15) ทบทวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้
ภาษาองักฤษของครู 16) สร้างเกณฑ์การประเมินผลการใชภ้าษาองักฤษของครู  17) หามาตรการ 
เพื่อพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู 18) มีการประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยของการใชภ้าษาองักฤษของ
ครู 19) ผูบ้ริหารก าหนดทิศทางหรือวตัถุประสงคใ์นการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ีชดัเจน
องคป์ระกอบท่ี 1.2 การด าเนินการพฒันา (Implementing of development) ประกอบดว้ย 16 ตวัแปร 
คือ 1) การใชภ้าษาองักฤษในเร่ืองไวยากรณ์ 2) จดัท าโครงการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู                 
3) ก าหนดระยะเวลาการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ีแน่นอน 4) จดัหาหนังสือเล่มเล็กท่ีมี               
การแปลภาษาให้ครูได้ฝึกฝนอ่าน 5) ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ 6) จดัหารูปแบบการใชภ้าษาองักฤษท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ
ครู 7) มีการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูอย่างต่อเน่ือง  8) สอบวัดผล จัดระดับการใช้
ภาษาองักฤษของครูอยา่งต่อเน่ือง 9) สร้างเครือข่ายกบัครูผูส้อนภาษาองักฤษในการใชภ้าษาองักฤษ
ของครู 10) มอบหมายใหค้รูภาษาองักฤษวางแนวทางในการด าเนินงานการใชภ้าษาองักฤษ 11) แยก
ระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครู 12) ก าหนดกรอบการด าเนินงานการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ 
13) วิเคราะห์และวิจยัการใชภ้าษาองักฤษของครู 14) จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษ



 172 
 

ของครู 15) ประเมินพฤติกรรมการใชภ้าษาองักฤษของครู 16) มีการให้รางวลัแก่ครูท่ีมีพฒันาการ 
การใชภ้าษาองักฤษ 
 องค์ประกอบ ท่ี  1.3 ก ารประ เ มินผลการพัฒนา  (Evaluation of development)
ประกอบด้วย 6 ตัวแปร คือ 1) มีการรายงานความก้าวหน้าการใช้ภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล                       
2) มีการรายงานผลการใชภ้าษาองักฤษของครู 3) สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครู                  
4) มีขอ้มูลการใช้ภาษาองักฤษเป็นรายบุคคล  5) ส่งเสริมให้มีการรายงานความก้าวหน้าการใช้
ภาษาองักฤษของครู 6) จดัปฏิทินการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครู  
 องคป์ระกอบท่ี 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจ (Strengthening of motivating) ประกอบดว้ย 
13 ตวัแปร คือ 1) สนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ ระบบไอซีทีในการใชภ้าษาองักฤษ 2) เสริมแรงกระตุน้ใน
การใชภ้าษาองักฤษ 3) สร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษ 4) สร้างแรงจูงใจให้พฒันา            
การใชภ้าษาองักฤษ 5) สร้างความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษ  6) ส่งเสริม               
ความร่วมมือภายในโรงเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษ 7) ปรับเปล่ียนทัศนคติของครูต่อการใช้
ภาษาองักฤษ 8) วางแผนและก าหนดนโยบายในการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ 9) จดัหากิจกรรม
ต่างๆ ในใชชี้วิตประจ าวนัมาช่วยสนับสนุนให้ครูไดใ้ชภ้าษาองักฤษ 10) อ านวยความสะดวกใน      
การใชภ้าษาองักฤษของภาษาองักฤษของครู 13) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน
โครงการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ 

องค์ประกอบท่ี 3 การประสานงาน  (Coordinating) ประกอบด้วย 13 ตัวแปร คือ               
1) สร้างแรงจูงใจ มอบรางวลัหรือพิจารณาความดีความชอบจาก การสอบ TOEIC ส าหรับครู                    
2) แต่งตั้ งคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ค  าปรึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของครู                      
3) วางแผนใหค้รูสอบ TOEIC 4) สนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รู TOEIC 5) ส่งเสริมการจดัท าวิจยัชั้นเรียน
เป็นภาษาองักฤษ 6) ผูบ้ริหารประสานงานกบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดภาษาองักฤษ เพื่อส่งนกัศึกษา
ท่ีมีทักษะทางภาษาอังกฤษมาร่วมพัฒนาครู  7) สนับสนุนทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ                                   
8) จดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูกบัครูต่างชาติ 9) ผูบ้ริหารควรมีการประสานงานกบัสถาบนั
ภาษาองักฤษ ของสพฐ. ใหมี้กระบวนการนิเทศติดตามอยา่งเป็นระบบ 10) ผูบ้ริหารประสานงานกบั 
สพฐ. ในการสนบัสนุนใหมี้โครงการท่ีเอ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษของครู 11) แต่งตั้งคณะกรรมการ
การประเมินการใช้ภาษาองักฤษของครูโดยครูผูส้อนภาษาองักฤษ 12) ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 13) มีการประสานงานกบั สพฐ. เพื่อขอท า MOU กบัสถาบนัภาษาอ่ืน 

องค์ประกอบท่ี 4 การส่งเสริมสนับสนุน (Supporting) ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ            
1) ส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูเตรียมตัวในการใช้ภาษาอังกฤษ 2) สร้างความคุน้เคยในการใช้
ภาษาองักฤษของครู 3) ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมหน้าเสาธงเป็นภาษาองักฤษเพื่อให้ครูได้
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ฝึกฝนไปดว้ย 4) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้แอพพลิเคชัน่ของกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนรู้            
การใชภ้าษาองักฤษ 

องคป์ระกอบท่ี 5 การนิเทศ (Supervision) ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร คือ 1) ส่งเสริมใหค้รู
ฝึกฝนทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ 2) แนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการใช้ภาษาองักฤษของครู                
3) มีการส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษ 

ตอนที่ 2 การยืนยันองค์ประกอบการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติขององค์ประกอบการบริหาร        
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยใชแ้บบยืนยนัจากผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพื่อพิจารณาให ้ความเห็นว่าผลการวิจยัมีความเหมาะสม มีความเป็นไป
ได้ มีความถูกตอ้งและสามารถน าไปใช้ได ้การวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละและผลการยืนยนั
องค์ประกอบการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเ รียนประถมศึกษา                                 
จากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงผูว้ิจยัท าการคดัเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  
 1. ผลสรุปการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา แสดงค่าความถ่ี และร้อยละของ ขอ้มูลการยืนยนัองคป์ระกอบ จากแบบ
ยนืยนัองคป์ระกอบกาบริหารผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีต่อความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้ง และการน าไปใชไ้ด ้มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 17  
 
ตารางท่ี 18 ค่าความถ่ี และร้อยละของขอ้มูลการยนืยนัองคป์ระกอบจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 

ท่ีมีต่อความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้งและการน าไปใชข้ององคป์ระกอบ             
การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา  

องค์ประกอบของการ
บริหารการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา 

ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกตอ้ง การน าไปใช ้

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การวางแผนกลยทุธ์ 5 100 5 100 5 100 5 100 
การเสริมสร้างแรงจูงใจ 5 100 5 100 5 100 5 100 
การประสานงาน 5 100 5 100 5 100 5 100 
การส่งเสริมสนบัสนุน 5 100 5 100 5 100 5 100 
การนิเทศ 5 100 5 100 5 100 5 100 
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จากตารางท่ี 18 พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า 

องค์ประกอบการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเ รียนประถมศึกษา                                      

มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความถูกตอ้งและสามารถน าไปใชไ้ด ้เน่ืองจากเม่ือพิจารณา

องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาแลว้ พบว่า      

มีความครอบคลุมทั้ ง  การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic planning)  การเสริมสร้างแรงจูงใจ 

Strengthening of motivating) การประสานงาน (Coordinating) การส่งเสริมสนบัสนุน (Supporting) 

และการนิเทศ (Supervision) ในดา้นความเหมาะสมขององคป์ระกอบ มีความเหมาะสม จ านวน               

5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในดา้นความเป็นไปไดข้ององคป์ระกอบ มีความเป็นไปได ้จ านวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 ในดา้นความถูกตอ้งขององค์ประกอบ มีความถูกตอ้ง จ านวน 5คน คิดเป็น              

ร้อยละ 100 และในดา้นการน าใชป้ระโยชน์ขององคป์ระกอบ มีความเป็นประโยชน์ จ  านวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ผลสรุปการยนืยนัองคป์ระกอบของการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษาและความคิดเห็นอ่ืนๆ โดยผูว้ิจยัน าแบบยนืยนัผลการวิจยัใหผู้เ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับความ เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกตอ้งและ            
การน าไปใชไ้ดร้วมทั้งความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ดา้นความเหมาะสม  
 ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครู

โรงเรียนประถมศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ท่าน พบว่า องคป์ระกอบการบริหาร
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษามีความเหมาะสม และมีความคิดเห็นต่อ 
องค์ประกอบการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาว่า 
องค์ประกอบแต่ละตัวมีตัวแปรศึกษาท่ีเก่ียวข้องน่าเช่ือถือได้ และองค์ประกอบแต่ละด้านมี                 
ความเหมาะสม โดยเฉพาะองคป์ระกอบดา้นการเสริมสร้างแรงจูงใจและการส่งเสริมสนบัสนุนหาก
การบริหารมีการส่งเสริมสนบัครูในโรงเรียนต่อเน่ืองจะท าใหค้รูมีก าลงัใจท่ีจะพฒันาตวัเองต่อไป   
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2. ดา้นความเป็นไปได ้ 
ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารผูบ้ ังคบับัญชาจากผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 5 ท่าน พบว่า องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาอังกฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษามีความเป็นไปไดโ้ดยเฉพาะในระดบัสถานศึกษา แต่ทั้งน้ีหากโรงเรียนไดรั้บ
การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมพฒันาครูมีการนิเทศครูในการใชภ้าษาองักฤษพร้อม
ทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ความเป็นไปไดจ้ะมีความน่าเช่ือถือมาก
ข้ึน 

3. ดา้นความถูกตอ้ง  
 ผลการยืนยนัองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู

โรงเรียนประถมศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน พบว่า องคป์ระกอบการบริหาร
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา มีความถูกต้อง ครอบคลุมใน
สถานการณ์ปัจจุบัน เม่ือพิจารณาแต่ละองค์ประกอบบางด้านยงัมีองค์ประกอบย่อยท่ีน่าจะ
สนับสนุนองคป์ระกอบใหญ่ให้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในดา้นการวางแผน                          
กลยทุธ์ถือวา่เป็นการด าเนินการท่ีน าพาไปสู่ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์  
 ผลการยืนยนัองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู

โรงเรียนประถมศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน พบว่า องคป์ระกอบการบริหาร
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้เพราะตวั
แปรท่ีศึกษาในแต่ละองคป์ระกอบผ่านการศึกษามาส่วนหน่ึงแลว้ แต่จะเนน้ไปท่ีสถานศึกษาเป็น
ส าคญั นอกจากน้ีทั้ง 5 องคป์ระกอบ จะช่วยให้การบริหารการพฒันาครูเป็นไปอย่างราบร่ืน และ
ส่งผลใหป้ระสบผลส าเร็จ  

5. ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา  
 ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาจะส าเร็จไดน้ั้น คือ ครูตอ้งยินยอมและมีทศันคติท่ีดีต่อ
การบริหารการพฒันา โดยน าหลกัการบริหารการพฒันามาออกแบบการบริหารด้วย เพื่อช่วย
สนบัสนุนความส าเร็จอีกขั้นหน่ึง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความตะหนกัและก่อใหเ้กิดความมุ่งมัน่ท่ี
พฒันาตนเองและประเทศต่อไป 
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 จากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อยืนยนัความเหมาะสม 
ความเป็นไปไดค้วามถูกตอ้ง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ขององค์ประกอบการบริหารการ
พฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาพบว่า ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ทั้ง 5 
ท่าน มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้เน่ืองจากเม่ือพิจารณาองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษาแลว้ พบว่า มีความครอบคลุมทั้งดา้นการวางแผนกลยุทธ์ การเสริมสร้าง
แรงจูงใจ การประสานงาน การส่งเสริมสนบัสนุนและการนิเทศผู ้วิจยัไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักล่าว
มาพิจารณาร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แลว้เห็นวา่ สมควรใชเ้ช่ือเดิมเพราะมีปัจจยัยอ่ยอ่ืน
ท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับเร่ืองน้ีโดยตรง และได้น าไป อภิปรายผลให้ตรงประเด็นตาม
องคป์ระกอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุเสนอแนะต่อไป 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง “การบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา”       
มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา 2) ผลการยืนยนัองคป์ระกอบของการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขั้นด าเนินการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยั เพื่อเสนอองคป์ระกอบ
การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อพฒันาเป็นเคร่ืองมือการวิจยั โดยศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้ งในประเทศและต่างประเทศ                     
น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) เพื่อให้ไดต้วัแปรท่ีตอ้งการศึกษาแลว้น าผลท่ีไดไ้ป
พฒันาแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) หลงัจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้างไปสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 8 คน ท าการวิเคราะห์เน้ือท่ีได้
จากวรรณกรรมและจากการสัมภาษณ์เพื่อสรุปตวัแปรท่ีและน าไปเป็นขอ้มูลในการสร้างขอ้ค าถาม
เพื่อใช้เป็นแบบสอบถาม (questionnaires) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และผ่าน                     
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิ งเน้ือหา (Content 
Validity) ด้วยดัชนีความสอดคล้องท่ีเรียกว่าค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึง
พิจารณาค่า IOC ท่ีมากกว่า 0.5 ข้ึนไป โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ปรับปรุงแบบสอบถามตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ และค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา ไดข้อ้ค าถาม
จ านวน 120 ขอ้ หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปทดลองใช้(try out) แลว้น าผลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.9838 แลว้น าแบบสอบถามท่ีจดัท าสมบูรณ์ไปเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจากโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 100 โรงเรียน รวมจ านวนผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 300 คน ไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืน
มา 84 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มูลจ านวนทั้งส้ิน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 84 รวบรวมขอ้มูลแลว้วิเคราะห์โดย
ใชส้ถิติ ค่าความถ่ี (frequency : f) ค่าร้อยละ (percentage : %) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : 
X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory 
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Factor Analysis : EFA) เพื่อให้ไดอ้งค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 2 การยืนยนัองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาอังกฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา ษ โดยน าองคป์ระกอบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาตรวจสอบ
และเพิ่มความน่าเช่ือถือในองค์ประกอบท่ีเหมาะสม ด้วยแบบสอบถามให้ผูเ้ ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 ท่าน โดยพิจารณา ประเด็นดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้มีประโยชน์ 
และความถูกตอ้งครอบคลุม พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้วิพากษ ์เพื่อปรับปรุงใหไ้ดอ้งคป์ระกอบท่ี
เหมาะสมมากยิง่ข้ึน โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (frequency : f) ค่าร้อยละ (percentage :%) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ
(percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic means) และส่วนเ บ่ียง เบนมาตรฐาน (standard 
deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) และการวิเคราะห์
เน้ือหา (content analysis) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 
การวิจยัเร่ือง “การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา”       

มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา 2) ผลการยืนยนัองคป์ระกอบของการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูประถมศึกษา  
 องค์ประกอบการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูประถมศึกษา  
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1.การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย                
2. การเสริมสร้างแรงจูงใจ  3. การประสานงาน 4. การส่งเสริมสนับสนุน 5. การนิเทศ ดังนั้ น
องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูประถมศึกษา จึงเป็นพหุองคป์ระกอบ 
ตามสมมุติฐานการวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 องคป์ระกอบท่ี 1 การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบย่อย 42 ตวัแปร 
จ าแนกเป็น 1.1 การก าหนดเป้าหมายการพฒันา 1.2 การด าเนินการพฒันาและ 1.3 การประเมินผล
การพฒันา โดยมีรายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 



 179 
 

 องค์ประกอบท่ี 1.1  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย 19 ตัวแปร                    
1) ศึกษาแนวโน้มของปัญหาท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการใชภ้าษาองักฤษของครู 2) มีการเสนอแนะ
ปัญหาการใชภ้าษาองักฤษของครู 3) สอบถามความพึงพอใจการใชภ้าษาองักฤษของครู 4) ก าหนด
ล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมการใช้ภาษาองักฤษของครู 5) ตรวจสอบการใช้ภาษาองักฤษของครู                 
6) น าเกณฑ์ท่ีก าหนดไปใชใ้นการตรวจสอบการใชภ้าษาองักฤษของครู 7) มีการประเมินการใช้
ภาษาองักฤษของครูอยา่งมีขั้นตอน 8) เตรียมขอ้มูลท่ีเป็นข่าวสารส าหรับรายงานการใชภ้าษาองักฤษ
ของครู 9) หาวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของครู 10) ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนการใช้
ภาษาอังกฤษของครู  11) มีการรวบรวมปัญหา  อุปสรรคในการใช้ภาษาอังกฤษของครู                                    
12) ประสานงานระหวา่งครูผูส้อนภาษาองักฤษกบัครูผูใ้ชภ้าษาองักฤษ 13) สร้างแบบสอบถามหรือ
รายการ  (Check list) ส าหรับรวบรวมข้อมูลของการใช้ภาษาอังกฤษของครู  14) ตรวจสอบ                
ความพร้อมของครูในการใชภ้าษาองักฤษ 15) ทบทวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการการใชภ้าษาองักฤษ
ของครู 16) สร้างเกณฑ์การประเมินผลการใช้ภาษาองักฤษของครู  17) หามาตรการ เพื่อพฒันา              
การใช้ภาษาอังกฤษของครู  18) มีการประเมินจุดเด่น จุดด้อยของการใช้ภาษาอังกฤษของครู                               
19) ผูบ้ริหารก าหนดทิศทางหรือวตัถุประสงคใ์นการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ีชดัเจน 
 องค์ประกอบท่ี 1.2 การด าเนินการพัฒนา ประกอบด้วย 16 ตัวแปร  1) การใช้
ภาษาองักฤษในเร่ืองไวยากรณ์  2) จดัท าโครงการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครู  3) ก าหนด
ระยะเวลาการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ีแน่นอน 4) จดัหาหนงัสือเล่มเลก็ท่ีมีการแปลภาษา
ให้ครูไดฝึ้กฝนอ่าน 5) ส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 6) จดัหา
รูปแบบการใช้ภาษาองักฤษท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครู  7) มีการพฒันา      
การใชภ้าษาองักฤษของครูอย่างต่อเน่ือง 8) สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครูอย่าง
ต่อเน่ือง 9) สร้างเครือข่ายกบัครูผูส้อนภาษาองักฤษในการใชภ้าษาองักฤษของครู 10) มอบหมายให้
ครูภาษาองักฤษวางแนวทางในการด าเนินงานการใชภ้าษาองักฤษ 11) แยกระดบัการใชภ้าษาองักฤษ
ของครู 12) ก าหนดกรอบการด าเนินงานการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ 13) วิเคราะห์และวิจยัการใช้
ภาษาองักฤษของครู 14) จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษของครู 15) ประเมินพฤติกรรม
การใชภ้าษาองักฤษของครู 16) มีการใหร้างวลัแก่ครูท่ีมีพฒันาการ การใชภ้าษาองักฤษ 
 องคป์ระกอบท่ี 1.3 การประเมินผลการพฒันา ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร 1) มีการรายงาน
ความกา้วหน้าการใช้ภาษาองักฤษเป็นรายบุคคล 2) มีการรายงานผลการใช้ภาษาองักฤษของครู                
3) สอบวดัผล จดัระดบัการใช้ภาษาองักฤษของครู 4) มีขอ้มูลการใชภ้าษาองักฤษเป็นรายบุคคล                
5) ส่งเสริมให้มีการรายงานความก้าวหน้าการใช้ภาษาองักฤษของครู 6) จดัปฏิทินการประเมิน                  
การใชภ้าษาองักฤษของครู  
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 องคป์ระกอบท่ี 2 การเสริมสร้าง แรงจูงใจ ประกอบดว้ย 13 ตวัแปร 1) สนับสนุนส่ือ 
อุปกรณ์ ระบบไอซีทีในการใช้ภาษาองักฤษ  2) เสริมแรงกระตุน้ในการใชภ้าษาองักฤษ  3) สร้าง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษ 4) สร้างแรงจูงใจให้พฒันาการใชภ้าษาองักฤษ 5) สร้าง
ความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษ 6) ส่งเสริมความร่วมมือภายในโรงเรียนใน
การใชภ้าษาองักฤษ 7) ปรับเปล่ียนทศันคติของครูต่อการใชภ้าษาองักฤษ 8) วางแผนและก าหนด
นโยบายในการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ  9) จัดหากิจกรรมต่างๆ ในใช้ชีวิตประจ าวนัมาช่วย
สนับสนุนให้ครูได้ใช้ภาษาอังกฤษ  10) อ านวยความสะดวกในการใช้ภาษาอังกฤษของครู                           
11) ส่งเสริมการใชท้รัพยากรเพื่อพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู 12) วางแผนก าหนดทิศทางใน
การด าเนินงานการใช้ภาษาองักฤษของครู  13) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน
โครงการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ 
 องคป์ระกอบท่ี 3 การประสานงาน  ประกอบดว้ย 13 ตวัแปร 1) สร้างแรงจูงใจ มอบ
รางวลัหรือพิจารณาความดีความชอบจาก การสอบ TOEIC ส าหรับครู 2) แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ค  าปรึกษาการใช้ภาษาองักฤษของครู 3) วางแผนให้ครูสอบ TOEIC                 
4) สนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รู TOEIC 5) ส่งเสริมการจดัท าวิจยัชั้นเรียนเป็นภาษาองักฤษ 6) ผูบ้ริหาร
ประสานงานกบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดภาษาองักฤษ เพื่อส่งนกัศึกษาท่ีมีทกัษะทางภาษาองักฤษ
มาร่วมพฒันาครู 7) สนบัสนุนทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 8) จดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู
กับครูต่างชาติ 9) ผู ้บริหารควรมีการประสานงานกับสถาบันภาษาอังกฤษของสพฐ.ให้มี
กระบวนการนิเทศติดตามอยา่งเป็นระบบ 10) ผูบ้ริหารประสานงานกบั สพฐ.ในการสนบัสนุนใหมี้
โครงการท่ีเอ้ือต่อการใช้ภาษาอังกฤษของครู 11) แต่งตั้ งคณะกรรมการการประเมินการใช้
ภาษาอังกฤษของครูโดยครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ  12) ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อต่างประเทศ                     
13) มีการประสานงานกบั สพฐ. เพื่อขอท า MOU กบัสถาบนัภาษาอ่ืน 
 องค์ประกอบท่ี 4 การส่งเสริม สนับสนุน ประกอบด้วย 4 ตวัแปร 1) ส่งเสริมและ
กระตุน้ให้ครูเตรียมตวัในการใชภ้าษาองักฤษ 2) สร้างความคุน้เคยในการใชภ้าษาองักฤษของครู               
3) ส่งเสริมใหน้กัเรียนท ากิจกรรมหนา้เสาธงเป็นภาษาองักฤษเพื่อใหค้รูไดฝึ้กฝนไปดว้ย 4) ส่งเสริม 
สนบัสนุนการใชแ้อพพลิเคชัน่ของกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนรู้การใชภ้าษาองักฤษ 
 องคป์ระกอบท่ี 5 การนิเทศการใชภ้าษาองักฤษ ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร 1) ส่งเสริมให้
ครูฝึกฝนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 2) แนะน าแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงการใชภ้าษาองักฤษของครู        
3) มีการส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษ 
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ผลการยืนยนัการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

 ผลการยืนยนัองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา จากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีผูว้ิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 คน                    
ผลการยืนยนัพบว่า องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา  จ านวน 5 องค์ประกอบคือ การวางแผนกลยุทธ์  การเสริมสร้างแรงจูงใจ                               
การประสานงาน  การส่งเสริมสนับสนุนและการนิเทศ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้                        
มีความถูกตอ้ง และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

 

อภิปรายผล 

 
การวิจัยค ร้ัง น้ี  สามารถน ามาอภิปรายผลโดยแยกออกเป็น 2  ประเด็น  คือ                               

1) องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาและ                    
2) ยืนยนัองค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา                  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

 ผลจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา ท าใหไ้ดอ้งคป์ระกอบท่ีส าคญัรวมทั้งส้ิน 5 องคป์ระกอบ คือ 1 การวางแผน
กลยุทธ์   มีองค์ประกอบย่อย  3  องค์ประกอบ คือ  1)  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา                                             
2)  การด า เ นินการพัฒนา  3 )  การประเ มินผลการพัฒนา  2.  การ เส ริมสร้าง  แรง จูงใจ                                                  
3. การประสานงาน 4. การส่งเสริม สนับสนุน 5. การนิเทศ องคป์ระกอบทั้งหมดน้ีสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวิจยัท่ีว่า องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา ประกอบดว้ยพหุองคป์ระกอบ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั
ของนักวิชาการ หน่วยงานและองค์การ รวมทั้งสถาบนัทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ 
สามารถอภิปรายผลในแต่ละองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี 

 1. องค์ประกอบท่ี 1 การวางแผนกลยุทธ์ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญต่อ                
การบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษามากท่ีสุด มีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.516 - 0.790 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากับ 
32.809 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 27.858 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของ
องคป์ระกอบเท่ากบั 27.858 ซ่ึงเม่ือเทียบค่า ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ พบวา่ 
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มีล าดบัความส าคญัขององคป์ระกอบเป็นล าดบัท่ี 1 กล่าวคือ ตวัแปรทั้ง 41 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ี
ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบน้ีได้ดีท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ข้อมูลองค์ประกอบการบริหาร                    
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้ง
กนักบัองคป์ระกอบการวางแผนกลยุทธ์ และจากตวัแปรท่ีบรรยายองคป์ระกอบน้ีอาจกล่าวไดว้่า 
การวางแผนกลยุทธ์นั้ น เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร                  
โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาคตท่ีตอ้งการบรรลุ และก าหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ท่ี
ก าหนดบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีรอบดา้นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะในสภาพปัจจุบนักระแสโลกาภิวฒัน์และการแข่งขนัทางเศรษฐกิจบนเวทีโลก ซ่ึงถือ
ไดว้า่มีการแข่งขนักนัดว้ยทุนมนุษย ์จึงมีความทา้ทายอยา่งหน่ึงท่ีมีความส าคญั เป็นยคุท่ีท าใหส้ภาพ
การบริหารการพฒันาตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึน โดยมีการก าหนดทิศทางและมีเป้าหมายในการพฒันาให้สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั สอดคลอ้งกบัหลกัการ แนวคิดของศุภลกัษณ์  เศษฐะพานิช ท่ีกล่าวว่าการพฒันาระบบ                 
การบริหารท่ี มุ่ง เน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก                                     
9 องคป์ระกอบ คือ 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) การมุ่งเน้นนักเรียน ผูป้กครองและ 
ผู ้เ ก่ียวข้อง 3) การวางแผนกลยุทธ์  4) โครงสร้างองค์การ  5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล                                  
6) การบริหารงานวิชาการ 7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารทัว่ไป และ 9) การจดัการสารสนเทศ
และความรู้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าการวางแผนกลยทุธ์เป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการบริหารการพฒันาท่ีถือ
ไดว้า่เป็นส่วนส าคญัของการบริหารการพฒันาท าใหอ้งคก์รมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบติังานให้
บรรลุผล ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบติังานในอนาคต และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของขตัติ
ยา  ด้วงส าราญ ได้กล่าวว่าองค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คือ 1)การวางแผนกลยทุธ์ 2) ประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน 3) ก าหนด
ทิศทางของโรงเรียน 4) ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 5) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียนและ                   
6) ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยในการวางแผนกลยุทธ์เป็นรูปแบบการวางแผนท่ีช่วยให้
หน่วยงานพฒันาตนเองให้ทนักบัสภาพการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม เพราะการวางแผนกล
ยทุธ์ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงานเป็นประเด็น
ส าคญั องค์กรท่ีจะประสบความส าเร็จได้นั้ น จ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic 
planning) ทั้งน้ีเน่ืองจากแผนกลยทุธ์จะเป็นแนวทางท่ีให้ผูบ้ริหารองคก์รด าเนินการไดอ้ยา่งมีทิศทาง
คือมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้ งน้ีผูบ้ริหารจะต้องมี                     
การก าหนดทิศทางในการด าเนินการในขณะท่ีครูทุกคนจะตอ้งร่วมกนัในการปฏิบติัและถือว่าเป็น
ส่ิงส าคญัและจ าเป็นต่อการบริหารองค์กร เป็นภารกิจท่ีผูบ้ริหารตอ้งกระท าเป็นล าดับแรกของ
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กระบวนการบริหาร การด าเนินการใดๆ ถา้มีการวางแผนท่ีดี งานนั้นย่อมประสบผลส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมาย ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งมีการวางแผนเพื่อให้กระบวนการปฏิบติังานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เม่ือพิจารณาตามตวัแปรขององคป์ระกอบท่ี 1 พบว่าตวัแปรส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของ
การศึกษาแนวโนม้ของปัญหา เตรียมขอ้มูล หาวิธีแกไ้ข หามาตรการ ก าหนดทิศทาง อีกทั้งการลง
มือปฏิบติั จดัท าและมีการรายงาน หาแนวทางแกไ้ข ซ่ึงองคป์ระกอบท่ี 1 การวางแผนกลยทุธ์นั้นได้
แบ่งเป็นองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1.1 การก าหนดเป้าหมายการพฒันา มีค่าน ้ าหนักตวัแปรองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 
0.593 - 0.790 มีค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 12.932 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 29.504 
ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลอ้งหรือความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 19 ตวัในองคป์ระกอบท่ี 1.1 แสดง
ให้เห็นว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาไปใน
ทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกนั แสดงว่า ตวัแปร ทั้ง 19 ตวัแปรสามารถจดัอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 
1.1 คือ การก าหนดเป้าหมายการพฒันา เม่ือพิจารณาแต่ละตวัแปรการก าหนดทิศทางการด าเนิน                
การแต่ละตวัแปร พบว่าตวัแปรประกอบดว้ย 1) ศึกษาแนวโน้มของปัญหาท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อ
การใช้ภาษาอังกฤษของครู  2) มีการเสนอแนะปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของครู 3) สอบถาม                    
ความพึงพอใจการใชภ้าษาองักฤษของครู 4) ก าหนดล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมการใชภ้าษาองักฤษ
ของครู 5) ตรวจสอบการใชภ้าษาองักฤษของครู 6) น าเกณฑท่ี์ก าหนดไปใชใ้นการตรวจสอบการใช้
ภาษาองักฤษของครู 7) มีการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครูอย่างมีขั้นตอน 8) เตรียมขอ้มูลท่ี
เป็นข่าวสารส าหรับรายงานการใชภ้าษาองักฤษของครู 9) หาวิธีการแกไ้ขปัญหาการใชภ้าษาองักฤษ
ของครู 10) ศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อนการใชภ้าษาองักฤษของครู 11) มีการรวบรวมปัญหา อุปสรรคใน
การใชภ้าษาองักฤษของครู 12) ประสานงานระหว่างครูผูส้อนภาษาองักฤษกบัครูผูใ้ชภ้าษาองักฤษ 
13) สร้างแบบสอบถามหรือรายการ (Check list) ส าหรับรวบรวมขอ้มูลของการใชภ้าษาองักฤษของ
ครู 14) ตรวจสอบความพร้อมของครูในการใชภ้าษาองักฤษ 15) ทบทวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้
ภาษาองักฤษของครู 16) สร้างเกณฑก์ารประเมินผลการใชภ้าษาองักฤษของครู 17) หามาตรการเพื่อ
พฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู 18) มีการประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยของการใชภ้าษาองักฤษของครู 
19) ผูบ้ริหารก าหนดทิศทางหรือวตัถุประสงค์ในการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูท่ีชัดเจน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกญัจนา  ลินทรัตนศิริกุล ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการวางแผนในการวดั
และประเมินผลการศึกษามี 8 ขั้นตอน คือ 1) การด าเนินการก่อนวางแผน 2) การวิเคราะห์ปัญหา               
3) การก าหนดแผนงานและโครงการ 4) การก าหนดเป้าหมาย 5) การก าหนดวิธีการ6) การก าหนด 
ค่าใชจ่้าย 7) การปฏิบติัตามแผน และ 8) การประเมินผล ซ่ึงการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนจะช่วยให้
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เกิดแรงศรัทธาในการพฒันาให้ดียิ่งข้ึน และเป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงานร่วมกัน 
สนับสนุนและให้ความร่วมมือซ่ึงกันและกันระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติ อีกทั้ งยงัช่วยเพิ่ม                  
ความตั้งใจและก่อให้เกิดแรงผลกัดนัในการท างานของสมาชิกทุกคนในองคก์ร ดงันั้นการก าหนด
เป้าหมายการพฒันาจึงมีความส าคญัต่อการบริหาร สามารถตรวจสอบผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน อนัจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาบุคลากรต่อไป และผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถ
ยืนยนัและรับรองไดว้่าการก าหนดเป้าหมายการพฒันา เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง
ขององคป์ระกอบการวางแผนกลยุทธ์ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการบริหารการพฒันาครูใน
การใชภ้าษาองักฤษของครูประถมศึกษา 

1.2 การด าเนินการพฒันา มีค่าน ้ าหนกัตวัแปรองคป์ระกอบอยู่ 0.516 - 0.627 มีค่า
ความแปรปรวน (eigenvalue) 10.979 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 26.140 ค่าร้อย
ละของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of variance) 55.644 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลอ้งหรือ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 16 ตวัในองคป์ระกอบท่ี 1.2 แสดงให้เห็นว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลการบริหาร 
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา ไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกนั 
แสดงว่า ตวัแปร ทั้ง 16 ตวัแปรสามารถจดัอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 1.2 คือ การใชภ้าษาองักฤษในเร่ือง
ไวยากรณ์ มีการจดัท าโครงการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู  ก าหนดระยะเวลาการพฒันาการ
ใช้ภาษาอังกฤษของครูท่ีแน่นอน จัดหาหนังสือเล่มเล็ก ท่ีมีการแปลภาษาให้ครูได้ฝึกฝนอ่าน 
ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  จัดหารูปแบบการใช้
ภาษาองักฤษท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู  มีการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ
ของครูอยา่งต่อเน่ือง สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งต่อเน่ือง สร้างเครือข่ายกบั
ครูผูส้อนภาษาองักฤษในการใชภ้าษาองักฤษของครู  มอบหมายให้ครูภาษาองักฤษวางแนวทางใน
การด าเนินงานการใช้ภาษาอังกฤษ  แยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของครู  ก าหนดกรอบ                             
การด าเนินงานการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ วิเคราะห์และวิจยัการใชภ้าษาองักฤษของครู จดัท า
หลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษของครู ประเมินพฤติกรรมการใชภ้าษาองักฤษของครูและมี
การให้รางวัลแก่ครู ท่ี มีพัฒนาการ  การใช้ภาษาอังกฤษ  ซ่ึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                                    
บุญเกิด กลมทุกส่ิง ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า                
การฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เน้ือหา วิธีการฝึกอบรม ส่ืออุปกรณ์ การวดัและประเมินผลและ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิติกา เสนาจิตต ์และจุฑามณี ตระกูลมุทุตา ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง สภาพ                        
การด า เ นินงานตามโครงการจัดการเ รียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ                                 
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เป็นภาษาอังกฤษ  (Mini English Program : MEP) : กรณีศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จงัหวดัสงขลา ซ่ึงพบวา่สถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการมีการด าเนินงานตามโครงสร้าง
ท่ีหลกัสูตรก าหนดบุคลากรมีความเป็นเอกเทศ สามารถแยกออกมาดูแลบริหารจดัการเอง ท าให้
ประสิทธิภาพของบุคลากรสามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ส่งผลใหโ้ครงการประสบความส าเร็จอยา่ง
มาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญเกิด กลมทุกส่ิง ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ขั้นตอนในการพฒันาหลกัสูตร มีการเร่ิมจากการศึกษาและ
วิ เคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม                                     
การประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม และการปรับปรุง แกไ้ขหลกัสูตรฝึกอบรม สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของวสันต์  ปานทอง ได้ศึกษาวิจัย เ ร่ือง “รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในสถานศึกษา                            
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา” พบว่าดา้นการปฏิบติัตน ดา้นความรู้และทกัษะ
และดา้นการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลไปยงัคุณลกัษณะและทกัษะผูเ้รียน ส่วนกระบวนการพฒันาครู              
เพื่อศิษยมี์ 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ยวินิจฉัยความตอ้งการจ าเป็น ก าหนดจุดประสงคแ์ละขอบข่าย 
ก าหนดวิธีการพฒันา ด าเนินการพฒันาและประเมินผลการพฒันา ในการด าเนินการพฒันานั้นเป็น                    
การปฏิบติัเพื่อให้ไดผ้ลตามท่ีประสงค ์โดยก่อนท่ีจะด าเนินการพฒันาตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลและ
เง่ือนไขต่างๆ ทั้งวิธีการและขั้นตอน ซ่ึงการด าเนินการพฒันาท่ีดีจะท าให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถยืนยนัและรับรองไดว้่า                           
การด าเนินการพฒันาเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในส่วนหน่ึงขององคป์ระกอบการวางแผนกลยุทธ์ 
ซ่ึงถือไดว้่าเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา 

1.3 การประเมินผลการพฒันา   มีค่าน ้ าหนักตัวแปรองค์ประกอบอยู่ 0.494-0.761                 
มีค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 9.438 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 22.471                
ค่ า ร้อยละของความแปรปรวนสะสม  ( cumulative % of variance)  78.115 ซ่ึ งอ ธิบาย ถึ ง                                
ความสอดคลอ้งหรือความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 7 ตวัในองคป์ระกอบท่ี 1.3 แสดงให้เห็นว่า ผูใ้ห้
ขอ้มูลการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา ไปในทิศทางเดียวกนั
และสอดคล้องกัน แสดงว่า ตัวแปร ทั้ ง 7 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบท่ี 1.3 คือ                               
มีการรายงานความกา้วหนา้การใชภ้าษาองักฤษเป็นรายบุคคล มีการรายงานผลการใชภ้าษาองักฤษ
ของครู สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครู มีขอ้มูลการใชภ้าษาองักฤษเป็นรายบุคคล 
ส่งเสริมให้มีการรายงานความกา้วหน้าการใช้ภาษาองักฤษของครู จดัปฏิทินการประเมินการใช้
ภาษาองักฤษของครูและหาแนวทางแกไ้ขเม่ือครูมีปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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ผลงานการวิจยัของณัฐา  เพชรธนู ท่ีไดท้  าการวิจยัพฒันาระบบการก ากบัติดตามและประเมินผล
แบบมุ่งผล การด าเนินงานของครูในดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า ดา้นกระบวนการ
ประเมิน ประกอบดว้ย การเตรียมการก ากบั ติดตามและประเมินผล การวางแผนการก ากบัติดตาม
และประ เ มินผล  และการวิ เ คราะ ห์ส รุปผลการประ เ มิน  สอดคล้องกับงานวิ จัยของ                                  
บุญเกิด  กลมทุกส่ิงท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า
การฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ยในการประกอบดว้ย หลกัการ  
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เน้ือหา วิธีการฝึกอบรม ส่ืออุปกรณ์ การวดัและ
ประเมินผล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวสันต ์ ปานทอง ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบการพฒันาครู
เพื่อศิษยใ์นสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา” พบว่าดา้นการปฏิบติัตน 
ด้านความรู้และทักษะและด้านการปฏิบัติงาน ท่ีส่งผลไปยังคุณลักษณะและทักษะผู ้เ รียน                                                
ส่วนกระบวนการพัฒนาครูเพื่อศิษย์มี 5 ขั้นตอน คือ วินิจฉัยความต้องการจ าเป็น  ก าหนด
จุดประสงคแ์ละขอบข่าย ก าหนดวิธีการพฒันา ด าเนินการพฒันาและประเมินผลการพฒันา ซ่ึงใน
การประเมินผลการพฒันานั้นถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีก าหนดคุณภาพตั้งแต่เร่ิมตน้ ควบคุม
การสร้างคุณภาพและเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการรักษาระดบัคุณภาพให้ดีข้ึน ถือไดว้่าเป็นกุญแจท่ี
ส าคญัในการพฒันาคุณภาพบุคลากร จะเห็นได้ว่า องค์กรท่ีประสบความส าเร็จในการพฒันา
คุณภาพของบุคลากร มกัจะมีระบบการประเมินผลงานท่ีชดัเจนและเปิดเผย บุคลากรจึงจะสามารถ
พฒันาศกัยภาพของตนเองไดด้ว้ยความเตม็ใจและมัน่ใจ ดงันั้นการประเมินผลท่ีเหมาะสม ตอ้งให้
ความส าคญักับการประเมินความประพฤติของบุคคลในองค์การด้วย และให้ความส าคญักับ
พฤติกรรมท่ีจะสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีดีผ่านระบบการประเมินผล เพราะโดยธรรมชาติแลว้
บุคคลย่อมมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมใดๆ ท่ีมีรางวลัตอบสนองเป็นเง่ือนไข เช่นการให้คะแนน
ประเมินผลส่วนหน่ึงแก่ครู จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลืองานสังคมร่วมกบัโรงเรียนหรือ
การเล่ือนขั้นเงินเดือน ทั้ งท่ีมิใช่งานในหน้าท่ีท่ีมอบหมายจากผูบ้ริหาร เป็นตน้ โดยจะตอ้งมี                        
การประเมินเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้และปัญหาอุปสรรคของการท างานว่าเป็นไป
อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไวห้รือไม่ จากแนวคิด ทฤษฎีและผล
การศึกษาท่ีได้กล่าวมาขา้งต้น สามารถยืนยนัและรับรองได้ว่าการประเมินผลการพฒันาเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญในส่วนหน่ึงขององค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
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2. องคป์ระกอบท่ี 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจ เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อ
การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา เป็นอนัดบั 2 มี 13 ตวัแปร    
มีค่าน ้ าหนกัตวัแปรองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 0.609-0.841 มีค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 18.764 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 15.637 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
(cumulative % of variance) 43.495 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลอ้งหรือความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 
16 ตวัในองคป์ระกอบท่ี 2  แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูใ้หข้อ้มูลการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา ไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกนั แสดงว่า ตวัแปรทั้ง 13 ตวัแปร
สามารถจดัอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 2 คือ การเสริมสร้างแรงจูงใจ ซ่ึงสนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ ระบบไอซี
ทีในการใชภ้าษาองักฤษ เสริมแรงกระตุน้ในการใชภ้าษาองักฤษ สร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อ การใช้
ภาษาองักฤษ ส าหรับส่ือวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ของแต่ละสถานศึกษา ยึดหลกัตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการใช้ส่ือ เทคโนโลยี มาช่วยในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียน                    
การสอนของครูชาวต่างชาติท่ีมกัจะใชส่ื้อเทคโนโลยต่ีางๆ มาประกอบการเรียนการสอน สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของเทยเ์ลอร์ (Taylor) ท่ีท าการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานตามทรรศนะของ
ครูโรงเรียนประถม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าครูมีมุมมองอย่างไรต่อปัจจยัจูงใจตามหลกั
ทฤษฎีของเฮิร์ซเบอร์ก  (Herzberg) พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีเก่ียวขอ้งกับความก้าวหน้า 
เงินเดือนและชีวิตส่วนตวัของบุคลากรมีความส าคญัน้อยมากต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครู ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีเก่ียวข้องกับความก้าวหน้าและความสัมพันธ์กับนักเรียน                    
มีความส าคญัต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู นอกจากน้ียงัพบว่า มุมมองของครูผูช้าย
และผูห้ญิงไม่แตกต่างกนัในปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ยกเวน้ดา้นความรับผิดชอบและสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของอีกาน (Egan) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจและความพอใจของครู โดยการอา้งอิงจาก 
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร์ซเบอร์ก โดยมีจุดมุ่งหมายของการวิจยัเพื่อก าหนดปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจครู
ของโรงเรียนในเมืองซิคาโก (Chicago) โดยทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร์ซเบอร์กไดก้ าหนดปัจจยัค ้าจุน
ไว1้0 ปัจจยั ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหารงาน (policy and administration)               

การควบคุมดูแล  (supervision) ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา (relations with 
supervisor) ความสมัพนัธ์กบัเพื่อน ร่วมงาน (relations with peers) ความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
(relations with subordinates) สภาพการท างาน (work condition) เงินเดือน (salary) ชีวิตส่วนตัว 
(private life) ต าแหน่งหน้าท่ี (status) ความมัน่คงของการงาน (job security) และปัจจยัจูงใจ 6 ตวั 
ไดแ้ก่ ความสัมฤทธ์ิผล (achievement) การยอมรับนับถือ (recognition) ลกัษณะงาน (Work itself) 
ความรับผิดชอบ (responsibility) ความกา้วหน้าในงาน (advancement / promotion) และโอกาสใน
การเติบโต (possibility of growth) ผลการวิจยัพบว่าครูให้ความส าคญักับปัจจยัจูงใจต่อไปน้ี คือ 
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ลักษณะงาน  (Work itself) ความสัมฤทธ์ิผล (achievement) ความรับผิดชอบ ( responsibility) 
ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบว่า ขนาดของโรงเรียนมีผลอย่างยิ่งต่อแรงจูงใจในการท างานของครู 
ปัจจยัท่ีส่งผลน้อยท่ีสุดต่อแรงจูงใจในการท างานของครู คือ ประสบการณ์การท างานและพบว่า
โดยทัว่ไปแลว้ครูมีความพอใจในการท างาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโคกา (Koga) ไดก้ าหนด
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อก าหนดตัวแปรท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ  และความไม่พอใจใน                       
การปฏิบติังานของครูโดยศึกษาตัวแปรต่อไป ในการบริหารการพฒันา การเสริมสร้างแรงจูงใจ 
สามารถท าผ่านกิจกรรมได้หลายรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความตอ้งการ ความพอใจ เหตุผลและ                 
ความจ าเป็น โดยวิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจมีหลายวิธีดว้ยกนั เช่นโดยการปรับข้ึนเงินเดือนเล่ือนขั้น
เล่ือนต าแหน่งในระบบราชการ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นแรงจูงใจอย่างมีเหตุผลดีในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของครู  และเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการมานานแลว้ว่า
แรงจูงใจเป็นองคป์ระกอบดา้นจิตวิทยาท่ีมีความส าคญัส าหรับการเรียนรู้ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจจะเกิด
ความกระตือรือร้นและพยายามด้ินรน เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายแรงจูงใจเกิดได ้จากหลาย
สาเหตุไม่มีกฎเกณฑแ์น่นอน นอกจากนั้นการให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างแรงจูงใจทั้งภายใน
และภายนอกใหเ้กิดข้ึนนั้น การใหค้  าแนะน าถึงประโยชน์ของภาษาองักฤษก็จะเป็นการกระตุน้ใหมี้
แรงจูงใจเชิงบูรณาการและแรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือ ท าให้มีความสนใจ ตั้งใจ และมีทศันคติท่ีดีต่อ                       
การใช้ภาษาองักฤษ ส่งผลให้มีการพฒันาตนเองจนมีความช านาญในการใช้ภาษาองักฤษต่อไป            
จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  สามารถยืนย ันและรับรองได้ว่า                      
การเสริมสร้างแรงจูงใจเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา 

 3. องค์ประกอบท่ี 3 การประสานงาน  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญต่อ                  
การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาเป็นอนัดบั 3 มี 13 ตวัแปร             
มีค่าน ้ าหนักตัวแปรองค์ประกอบอยู่ 0.604-0.841 มีค่าความแปรปรวน  (eigenvalue) 13.024                      
ค่าร้อยละของความแปรปรวน  (% of variance) 10.853 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
(cumulative % of variance) 54.349 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลอ้งหรือความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 
13 ตวัในองคป์ระกอบท่ี 3  แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูใ้หข้อ้มูลการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา ไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกนั แสดงว่าตวัแปรทั้ง 13 ตวัแปร
สามารถจดัอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 3 คือ การประสานงาน เม่ือพิจารณาแต่ละตวัแปรการประสานงาน 
แต่ละตวัแปร พบว่าตวัแปร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick)    
ได้ให้ความหมายด้านการประสานงาน ดัง น้ี  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง                     
การประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งการติดต่อส่ือสารภายใน
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องคก์าร เพื่อให้การด าเนินงานขององคก์ารหรือหน่วยงานเป็นไปดว้ย ความเรียบร้อยและบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร การประสานงานเป็นขั้นหน่ึงของกระบวนการบริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้ง
ใชเ้ทคนิคในการส่งเสริม ชกัจูง ตกัเตือน และช่วยเหลือให้ทุกหน่วยงานขององคก์าร หน้าท่ีของ
องคก์ารเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง โดยเฉพาะในประเด็นการติดต่อและประสานงาน ซ่ึงเป็นการจดั
ระเบียบวิธีการท างานเพื่อให้งานและเพื่อนๆ ร่วมมือปฏิบติังานเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั เพื่อลดขอ้
ขดัแยง้ ท าใหง้านด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน และท าใหก้ารท างานสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั นอกจากนั้น 
การติดต่อประสานงาน หรือการมีมนุษยส์ัมพนัธ์กบัคน หรือกลุ่มองค์กร ยงัเป็นการจดัระเบียบ
วิธีการท างาน เพื่อใหง้านและเจา้หนา้ท่ีจากส่วนต่างๆ ในหน่วยงาน ร่วมมือปฏิบติังานเป็นน ้ าหน่ึง
ใจเดียวกนั ไม่ท าใหง้านซ ้ าซอ้น ขดัแยง้กนั หรือเหล่ือมล ้ากนั และใหค้วามร่วมมือดว้ยดี สอดคลอ้ง
กับวตัถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรนั้ นอย่างสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพ ทั้ งยงัเป็น                     
การติดต่อส่ือสารให้เกิดความคิดความเข้าใจในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้ งเวลา                          
และกิจกรรมท่ีจะตอ้งกระท าให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างสมานฉันท์เพื่อ ให้งานด าเนินไปอย่าง
ราบร่ืน ทั้งยงัท าให้เกิดการลดขอ้ขดัแยง้ และท าให้งานด าเนินไปไดด้ว้ยดี สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของต่วนเปาซี กูจิ ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย: กรณีศึกษาสถาบนั
พฒันาองค์กรชุมชน ส านักงานปฏิบติัการภาคใต ้พบว่า ประโยชน์ของเครือข่าย ไดแ้ก่เป็นเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นเวทีกลางประสานงาน เป็นเวทีแลกเปล่ียนและระดมทรัพยากร เป็นเวทีร่วม
สร้างสรรค์และพฒันาความรู้ใหม่ๆ และเป็นเวทีสร้างกระแสผลกัดันประเด็นทางสังคมใหม่ๆ                  
การประสานงานนั้นเป็นการจดัใหบุ้คลากรในองคก์รท างานประสานสมัพนัธ์สอดคลอ้งเป็นน ้าหน่ึง
ใจเดียวกนั เพื่อให้การด าเนินงานราบร่ืนและบรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยงัเป็น
การติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ภายนอก ซ่ึงในการบริหารการพฒันาหากมีการประสานงานกนัไม่ว่า
จะทั้งภายในหรือภายนอกสถานศึกษาจะท าให้เกิดการร่วมมือท่ีดีและน าไปสู่จุดหมายปลายทาง
เดียวกนั การประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาจะท าให้ครูไดรั้บ
การสนับสนุน เป็นการสร้างความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจดัหาทุนให้ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาไดไ้ปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างมีคุณภาพและสามารถปฏิบติังานได้อย่างเต็มท่ี โดยมุ่งไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถยืนยนัและรับรองไดว้่า 
การประสานงาน เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา 
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 4. องค์ประกอบท่ี 4 การส่งเสริมสนับสนุน เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญต่อ                   
การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาเป็นอนัดบั 4 มี 4 ตวัแปร               
มีค่าน ้ าหนกัตวัแปรองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.659-0.601 มีค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 6.315     
ค่าร้อยละของความแปรปรวน  (% of variance)  5.262 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม
(cumulative % of variance) 59.611 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลอ้งหรือความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง     
4 ตวัในองคป์ระกอบท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา ไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกนั แสดงว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัแปร
สามารถจดัอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 4 คือ การส่งเสริมสนบัสนุนการใชภ้าษาองักฤษ เม่ือพิจารณาแต่ละ
ตวัแปรการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ภาษาองักฤษ แต่ละตวัแปร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นอกจากน้ี สุทธิวงศ์  ค ากล่อง ท่ีไดศึ้กษาผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทการส่งเสริมการวิจยัใน             
ชั้ นเรียน ซ่ึงพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัยในชั้ นเรียนในด้าน                     
การสนบัสนุนและจูงใจ ดา้นการนิเทศภายใน ดา้นการเผยแพร่ผลงานเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจและยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัขององอาจ  วิจิตรวรกาญจน์ ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซ่ึงสรุปไดว้า่ ในดา้นการส่งเสริมทรัพยากรใน
การด าเนินงานให้ความส าคญัและสนับสนุนเร่ืองงบประมาณพฒันาด้านการศึกษาการจดัสรร
ทุนการศึกษา เพื่อการแลกเปล่ียนนักศึกษาในอาเซียนและการสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพทั้ งใน               
ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา การจดัตั้งโครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนยก์ลางรวบรวม จดัเกบ็และเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียนได้
มีการเรียนรู้ตลอดเวลา และโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน มีการจดัสรรงบประมาณไวอ้ย่างเพียงพอ มีการส่งเสริมให้
บุคลากรสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีการจดัการศึกษาของไทยมีวิวฒันาการมา
โดยตลอดแต่ส่ิงหน่ึงท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ืองก็ คือ การพฒันา สนบัสนุน 
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของเยาวชนไทยใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาให้สังคมไทยมีความเจริญกา้วหน้าและเพื่อยกระดบัองคค์วามรู้ให้ได้
มาตรฐานสากล  สอดคล้องกับแนวคิดของกลิคแมน,กอร ดอนและรอสกอร ดอน (Glickman, 
Gordon and Ross-Grodon)  ท่ีกล่าวไว้ว่า  ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน มี 12 ประการ คือ                          
1) ผูบ้ริหารท่ีมีความหลากหลายของภาวะผูน้ าซ่ึงรวมถึงภาวะผูน้ าของครูด้วย 2) ตระหนักถึง
สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมของโรงเรียน 3) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 4) การมีวิสัยทศัน์
ร่วมกนัและปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์อย่างต่อเน่ือง 5) ไดรั้บการสนบัสนุนจากทั้งภายนอกและภายใน
โรงเรียนในเร่ืองเวลาเรียน การจดักิจกรรมดา้นวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 6) เนน้ท่ีการเรียน
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การสอน 7) มีการพฒันาท่ีต่อเน่ือง เช่น การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของโรงเรียน 8) มีแผนการสอน
ท่ีดี 9) ครูมีความร่วมมือกัน 10) มีการศึกษาวิจยัเพื่อหาขอ้มูลในการสร้างรูปแบบของโรงเรียน               
11) มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการพฒันาปรับปรุงโรงเรียน 12) ใชว้ิธีการหลากหลายเพื่อ
พฒันาปรับปรุงโรงเรียน ในการส่งเสริมสนบัสนุนของการบริหารการพฒันาครูนั้น ไม่เพียงจะเป็น
การสนับสนุนในเ ร่ืองจัดหาครูสอนภาษาท่ีมีความสามารถมาสอน จัดส่ือหรือแม้กระทั้ ง
ทุนการศึกษาเพื่อสนบัสนุนการใชภ้าษาองักฤษของครูแต่ยงัเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนในเร่ืองของ
ก าลงัใจเพื่อปรับเปล่ียนทศันคติในการใชภ้าษาองักฤษของครู เน่ืองจากครูท่ีไม่ไดส้อนภาษาองักฤษ
ส่วนใหญ่ยงัดอ้ยทกัษะภาษา โดยเฉพาะเร่ืองการส่ือสาร หากมีการส่งเสริมสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง
และเป็นระบบจะมีส่วนท าให้ครูมีการพฒันามากยิ่งข้ึน จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้ สามารถยนืยนัและรับรองไดว้่าการส่งเสริมสนบัสนุน เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัใน
การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

 5. องค์ประกอบท่ี 5 การนิเทศ  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญต่อการบริหาร                    
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาเป็นอนัดบั 5 มี 3 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกั
ตวัแปรองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .715- .910 มีค่าความแปรปรวน (eigenvalue) 3.627 ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน  (% of variance) 3.022 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of 
variance)  65.708 ซ่ึ งอ ธิบาย ถึงความสอดคล้องหรือความสัมพัน ธ์ของตัวแปรทั้ ง  3 ตัว                                    
ในองคป์ระกอบท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา ไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลอ้งกัน แสดงว่า ตวัแปร ทั้ ง 3 ตวัแปร
สามารถจดัอยู่ในองค์ประกอบท่ี 5 คือ การนิเทศการใช้ภาษาองักฤษเม่ือพิจารณาแต่ละตวัแปร                
การนิเทศการใชภ้าษาองักฤษแต่ละตวัแปร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิวกร นนัโท ท่ีพบว่า รูปแบบ
การนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเลก็ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการนิเทศ
ภายใน ไดแ้ก่ ก าหนดโครงสร้างการนิเทศภายในก าหนดบทบาทผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการนิเทศภายใน      
2) วางแผน การนิเทศภายใน ไดแ้ก่ การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียน             
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางการแกปั้ญหา 3) การจดัท าโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน ได้แก่ การเตรียมการก่อนการนิเทศ การปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียน การควบคุม              
การปฏิบัติการนิเทศการสร้างขวัญก าลังใจประเมินผลการนิเทศภายใน และ 4) การสรุปผล                 
การด าเนินการเพื่อการปรับปรุง ผลการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศภายใน พบว่า สามารถปฏิบติัได้
ในสถานการณ์จริงของโรงเรียนขนาดเล็ก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซิลวาและดาน่า (Silva and 
Dana) ได้ศึกษาเร่ือง การนิเทศแบบร่วมมือในโรงเรียนสู่ระดับมืออาชีพ ผลการวิจัย ได้เสนอ
รูปแบบความร่วมมือโดยเนน้การตรวจสอบและการใชข้อ้มูลเพื่อพฒันาโรงเรียนท่ีพฒันาสู่มืออาชีพ 
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มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) การนิเทศโดยตรง 3) ผลการนิเทศและ 4) ความตอ้งการ
ของครู ซ่ึงการนิเทศตอ้งยึดยดึหลกัทั้ง 4 ประการอยา่งผสมผสาน ในการนิเทศตอ้งก าหนดบทบาท
หนา้ท่ีของผูนิ้เทศอยา่งชดัเจน ดงันั้นการศึกษารูปแบบของการนิเทศจึงจ าเป็นตอ้งก าหนดกระบวน
ท่ีชัดเจนและทุกขั้นตอนต้องประสานสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบการนิเทศเป็น
กระบวนการในการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศท่ีจะช่วยเหลือให้ค  าปรึกษา 
แนะน าครูผูรั้บการนิเทศและบุคลากรทางการศึกษาให้พฒันาการเรียนการสอนและการปฏิบติังาน
เพื่อให้เกิดความงอกงามทางวิชาชีพซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาครูเป็นส าคญั ซ่ึงตอ้งมีการอาศยั               
ความร่วมมือของผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศและครู โดยมีการอาศยัหลกัการสร้างสัมพนัธภาพบนความเท่า
เทียมและการยอมรับซ่ึงกนัและกนั หลกัความเป็นระบบและมีความต่อเน่ืองและหลกัความยดืหยุน่
ให้อิสระในการท่ีจะพฒันา หากสถานศึกษามีการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาโดยผา่นการนิเทศ
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง จะท าให้การพฒันามีประสิทธิภาพและสามารถพฒันาไปได้ตาม
เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถยืนยนั
และรับรองไดว้่า การนิเทศ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

ผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา 

ผลการยืนยนัองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน  5 คน พบว่า องค์ประกอบการบริหาร                      
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 5 องคป์ระกอบ คือ 1.การวางแผน
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย  2. การเสริมสร้างแรงจูงใจ  3. การประสานงาน                              
4. การส่งเสริมสนบัสนุน 5. การนิเทศ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์และ
ความถูกตอ้งครอบคลุม  
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ข้อเสนอแนะ 

 

จากผลการวิจัยเร่ือง การบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา ไดข้อ้คน้พบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 

1. หน่วยงานตน้สังกดั ควรน าผลการวิจยัน้ีไปเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางการบริหาร
พฒันาครู เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษ โดยการสร้างความเขา้ใจและสร้างความส าคญั
ของการใชภ้าษาองักฤษ 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา ควรน าผลการวิจัยคร้ังน้ี ไปเป็นแนวทาง                        
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู และมีการประเมินผล ก ากบั ติดตามการบริหารการพฒันา
ร่วมกนัในองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. ควรมีการพฒันางานวิจยั โดยการน าไปปฏิบติัใช้ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ี
สนใจ แลว้มีการด าเนินการก ากบั ติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการปรับปรุงและพฒันา
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1. ท าการศึกษาเชิงทดลอง โดยน าแนวทางท่ีไดไ้ปวิจยัเพื่อหาประสิทธิผล 
2. ศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเ รียน

ประถมศึกษา โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งใหใ้กลเ้คียงกนั 
3. ควรหาแนวทางการปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ

ครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัต่างๆ เช่น สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สงักดัการศึกษาเอกชน สงักดักรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
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https://www.gotoknow.org/posts/17754
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สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต. "ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (ออนไลน์),  เขา้ถึงเม่ือ 22 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึง
ไดจ้าก."  http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter1-2.html. 

ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564).  กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559. 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. รายงานผลการด าเนินการประชุมสัมมนาพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของครูอาชีวศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 1.  เชียงใหม่: ศูนยส่์งเสริมและ
พฒันาอาชีวศึกษาภาคเหนือ, 2557. 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอด็ 
พ.ศ.2555-2559 กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, 2554. 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา.  
กรุงเทพฯ: บริษทัพริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2553. 

———. "วิเคราะห์สถิติ ตวัช้ีวดัและการจดัอนัดบัทางการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขนั.". 
วารสารมองสถิติและตวัช้ีวดัทางการศึกษา 1, 7 (มกราคม 2557): 1-3. 

ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนว
ทางการจดัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนน้สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ.  กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั 2548. 

สุทธิวงศ ์ค  ากล่อง. "บทบาทการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
จงัหวดัก าแพงเพชร." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. พิษณุโลก มหาวิทยาลยันเรศวร, 2553. 

เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์. กลยทุธ์/ยทุธศาสตร์. .  นครราชสีมา: ม.ป.พ. , 2556. 
องอาจ วิจิตรวรกาญจน์. "การบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชา

กิจ." การคน้ควา้อิสระตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556. 

อุทยั เลาหวิเชียร. การบริหารการพฒันา กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิอาเซีย, 2529. 
ไอลดา คลา้ยสาริด. "การพฒันาระบบงานประเมินผลระดบัสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนวดัอยัยกิา

ราม สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2,." วิทยานิพนธป์ริญญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2551. 

 

 

http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter1-2.html
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญให้ข้อมูลสัมภาษณ์ 

และรายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทีใ่ห้สัมภาษณ์ 
 
1. ดร.วฒันาพร  ระงบัทุกข ์    รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
2. ดร.รัตนา  แสงบวัเผือ่น   ผูอ้  านวยการสถาบนัภาษาองักฤษ  
   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ดร.กลัยา  มาลยั   รองผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรสาคร 
4. นายวิชฤทธ์ิ  เพช็รเมือง   รองผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 1 
5. ดร.จรูญ  จารุสาร   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบวัแกว้เกสร   
   จงัหวดัปทุมธานี 
6. ดร.บรรเจิด  อุ่นมณีรัตน ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง   
  จงัหวดัราชบุรี 
7. ดร.นรินทร์  ช านาญดู   ผูอ้  านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  

จงัหวดักาญจนบุรี 

8. ดร.รัชชยัย ์ ศรสุวรรณ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์   
     จงัหวดัราชบุรี 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

เร่ือง  
การบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

(Development Administration in using English of Primary School Teachers) 
 
ค าช้ีแจง  

แบบสัมภาษณ์น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญใน                
การรวบรวมขอ้มูลหรือตัวแปรต่าง ๆ ส าหรับดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง การบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา  (Development Administration in using English of 
Primary School Teachers) ขอ้มูลหรือตวัแปรท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มีค่ายิ่งต่อการด าเนินการวิจยั
คร้ังน้ีและจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา  
แบบสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี  1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูเ้ช่ียวชาญ 
ตอนท่ี  2  ขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาก าหนดตวัแปรเพื่อเป็นกรอบใน

การวิจยั 
ผู ้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดียิ่ง                            

จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
      
                 นางสาวนนัทรัตน์  เก้ือหนุน 
            นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
              ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่ 1  ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้เช่ียวชาญ 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนรายละเอียดสถานภาพของท่าน 
 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์    นาย    นาง    นางสาว .......................................................................... 
วุฒิการศึกษา ...................................................................................................................................... 
ต าแหน่งหน้าที่   .................................................................................................................................. 
สถานที่ท างาน ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปี/เวลา   วนัท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. ......................เวลา................................ 
 
ตอนที ่ 2  ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพจิารณาก าหนดตัวแปร 
ค าช้ีแจง  โปรดตอบค าถามอยา่งละเอียด 
 
แนวค าถามการสัมภาษณ์ 

องค์ประกอบของการบ ริหารการพัฒนา เพื่ อ ส่ ง เส ริมค รู ให้ ใช้ภ าษาอังกฤษ                                
ควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................................ลงช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

           (……………………………………)    
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ภาคผนวก ข  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
และรายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทีใ่ห้สัมภาษณ์ 
 
1. ดร.ไพรัช  มณีโชติ    ผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
2. ดร.วรลกัษณ์  จนัทร์ผา  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นทองมงคล  
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
3. ดร.ประสงค ์ กล่ินบรม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม 
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 
4. ดร.บ ารุง  ช านาญเรือ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลกัสูตร 
 และวิธีสอนมหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม   
5. ดร.ชยัสิทธ์ิ  ตั้งธงทองกลุ หวัหนา้กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม   
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ภาคผนวก ค  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เคร่ืองมือวจัิย 
และรายช่ือสถานศึกษาทดลองใช้เคร่ืองมือวจิัย 
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รายช่ือสถานศึกษาทดลองใช้เคร่ืองมือวิจัย 
 

1.  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
     ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2.  โรงเรียนบา้นดอนตะเคียน 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1 
3.  โรงเรียนบา้นทุ่งไทร 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1 
4.  โรงเรียนบา้นดอนทอง 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1 
5.  โรงเรียนบา้นดอนส าราญ 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1 
6.  โรงเรียนบา้นคลองลอย 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1 
7.  โรงเรียนบา้นทุ่งเชือก 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1 
8.  โรงเรียนบา้นวงัน ้าเขียว 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1 
9.  โรงเรียนหนองจนัทร์ 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1 
10. โรงเรียนวดันาหูกวาง 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1 
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ภาคผนวก ง  
ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวิจัย 
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Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
   R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-                  Alpha 
              if Item        if Item           Total                  if Item 
              Deleted        Deleted        Correlation        Deleted 
 
A1           423.5667      2990.5989        .5310           .9837 
A2           423.6667      2998.0920        .4469           .9838 
A3           423.2000      2993.4759        .5745           .9837 
A4           423.5333      2991.6368        .4947           .9837 
A5           423.2667      2981.2368        .6845           .9836 
A6           423.3667      2966.1023        .7566           .9835 
A7           423.2667      2997.4437        .4686           .9837 
A8           423.6667      2985.8851        .4837           .9837 
A9           423.3333      2984.3678        .6396           .9836 
A10          423.2333      2996.5989        .5479           .9837 
A11          423.9000      3000.1621        .4102           .9838 
A12          423.4000      2980.4552        .6488           .9836 
A13          423.3667      2981.4816        .5514           .9837 
A14          423.4000      2981.4207        .5992           .9837 
A15          423.5333      2980.4644        .6300           .9836 
A16          423.4333      2959.4264        .6998           .9836 
A17          423.5667      2967.8402        .7705           .9835 
A18          423.6000      2979.5586        .5600           .9837 
A19          424.1000      2983.8172        .6623           .9836 
A20          423.9667      2986.9299        .5488           .9837 
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A21          423.4000      2999.3517        .4135           .9838 
A22          423.2667      2995.5126        .4943           .9837 
A23          423.7000      2985.1828        .4488           .9838 
A24          424.0667      3015.0989        .1355           .9842 
A25          423.8333      3015.5920        .2315           .9839 
A26          423.8000      2984.7862        .4176           .9838 
A27          423.9667      3011.3437        .2945           .9838 
A28          423.4000      2981.4207        .5675           .9837 
A29          423.5000      2983.3621        .5715           .9837 
A30          423.5333      2997.9126        .5255           .9837 
A31          423.4000      3027.5586        .1140           .9839 
A32          423.5000      2997.9828        .5409           .9837 
A33          423.4000      2999.2138        .5298           .9837 
A34          423.4667      2975.7747        .6735           .9836 
A35          423.4667      2977.0851        .7511           .9836 
A36          423.3667      2964.5161        .8200           .9835 
A37          423.4333      2970.5989        .7101           .9836 
A38          423.9333      2950.6851        .8082           .9835 
A39          423.7667      2971.0126        .6928           .9836 
A40          423.5333      2968.9471        .7701           .9835 
A41          424.0333      2969.1368        .6358           .9836 
A42          423.8667      3001.4299        .4583           .9837 
A43          423.7333      2983.0989        .6764           .9836 
A44          423.5000      2985.0862        .6262           .9836 
A45          423.9667      2979.3437        .5483           .9837 
A46          423.8667      2965.4989        .7962           .9835 
A47          424.0667      2986.8230        .5694           .9837 
A48          424.2000      2973.8897        .6960           .9836 
A49          424.0333      2964.1023        .7530           .9835 
A50          424.1000      2975.6793        .7202           .9836 
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A51          424.0000      2971.3793        .7935           .9835 
A52          423.7667      2967.9782        .7688           .9835 
A53          423.8000      2956.0276        .7507           .9835 
A54          424.0333      2973.8264        .6803           .9836 
A55          423.7667      2967.2195        .7779           .9835 
A56          423.8667      2964.9471        .7227           .9836 
A57          423.7333      2970.5471        .7898           .9835 
A58          424.2667      2988.2023        .6405           .9836 
A59          423.8333      2964.2816        .7666           .9835 
A60          424.0667      2972.2713        .6698           .9836 
A61          424.1333      2966.9471        .7503           .9835 
A62          424.0000      2967.8621        .7048           .9836 
A63          424.0000      2974.9655        .7467           .9836 
A64          424.0000      2977.0345        .6744           .9836 
A65          423.9000      2971.7483        .7236           .9836 
A66          423.9000      2980.9207        .7017           .9836 
A67          423.9000      2971.4034        .7746           .9835 
A68          423.9667      2977.6885        .7040           .9836 
A69          423.9000      2968.3690        .8132           .9835 
A70          423.8333      2964.9023        .8026           .9835 
A71          423.5667      2958.8747        .7902           .9835 
A72          423.4333      2975.7713        .7354           .9836 
A73          423.5333      2982.0506        .6108           .9836 
A74          423.4667      2971.6368        .6840           .9836 
A75          423.8000      2960.4414        .7714           .9835 
A76          423.7000      2972.2862        .7258           .9836 
A77          423.3333      2971.6092        .7562           .9836 
A78          423.3333      2982.7816        .6606           .9836 
A79          423.6667      2970.1609        .8093           .9835 
A80          423.5000      3009.2241        .2884           .9839 
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A81          423.3667      3009.8954        .2917           .9839 
A82          423.3667      2999.8264        .4201           .9838 
A83          423.4333      2993.9782        .4678           .9837 
A84          423.4000      2976.0414        .6276           .9836 
A85          424.1667      3010.6954        .3851           .9838 
A86          423.7667      2985.4264        .6955           .9836 
A87          423.9667      2991.3437        .5286           .9837 
A88          424.3000      2984.6310        .5445           .9837 
A89          424.3667      2989.8954        .4203           .9838 
A90          424.1333      2991.2230        .4997           .9837 
A91          423.8667      3017.1540        .2537           .9839 
A92          423.8667      2999.7057        .4452           .9838 
A93          424.0000      2987.3103        .5493           .9837 
A94          423.7333      3005.2368        .4077           .9838 
A95          423.8333      3001.2471        .3330           .9839 
A96          423.8000      2979.2000        .5985           .9837 
A97          423.7000      2974.2862        .7478           .9836 
A98          423.6333      2965.8954        .7729           .9835 
A99          423.6333      2983.2057        .6996           .9836 
A100         423.6333      2987.3437        .6410           .9836 
A101         423.8000      2989.6138        .5089           .9837 
A102         424.3333      2998.7126        .3738           .9838 
A103         424.1333      3011.1540        .2108           .9840 
A104         424.3667      3004.1713        .3646           .9838 
A105         423.5667      2969.4264        .5954           .9837 
A106         423.7667      2989.2195        .5889           .9837 
A107         424.1000      2995.4724        .4694           .9837 
A108         423.6333      2974.3092        .5394           .9837 
A109         423.8000      2975.6138        .6390           .9836 
A110         424.2333      3003.7713        .2371           .9840 
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A111         424.0000      2997.5862        .4889           .9837 
A112         423.9000      2991.4034        .3723           .9839 
A113         424.5667      2986.2540        .4947           .9837 
A114         424.6667      2980.9885        .3668           .9840 
A115         424.1000      2969.9552        .5903           .9837 
A116         423.7667      2997.7713        .3712           .9838 
A117         423.8667      2993.5678        .6319           .9837 
A118         423.9000      2966.3690        .7455           .9835 
A119         424.2000      2971.6828        .6211           .9836 
A120         424.5333      2997.4989        .3323           .9839 
 
   R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =120 
Alpha =    .9838 
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ภาคผนวก จ  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูลการวจัิย 

และรายช่ือสถานศึกษาทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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รายช่ือสถานศึกษาทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 
เร่ือง การบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

(Development Administration in Using English of Primary School Teachers) 

ภาคกลาง  19 โรงเรียน 

1. โรงเรียนปากง่าม   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม    
2. โรงเรียนวดัอมรวดี    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

3. โรงเรียนบา้นหว้ยรางเกตุ    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
4. โรงเรียนวดัทุ่งผกักดู    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

5. โรงเรียนบา้นลานแหลม    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
6. โรงเรียนบา้นหนองขาม    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

7. โรงเรียนวดัล าเหย    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
8. โรงเรียนวดัแหลมมะเกลือ    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

9. โรงเรียนววดัหนองศาลา    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
10. โรงเรียนวดัโคกเขมา    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

11. โรงเรียนวดัหว้ยดว้น    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
12. โรงเรียนวดัทุ่งกระพงัโหม    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

13. โรงเรียนวดัโพธ์ิงาม    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
14. โรงเรียนบา้นใหม่    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

15. โรงเรียนบา้นหอมเกร็ด    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
16. โรงเรียนวดัทุ่งนอ้ย    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

17. โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

18. โรงเรียนวดัเปรมประชากร    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 1 

19. โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 1 

ภาคใต้  14 โรงเรียน 

20. โรงเรียนบา้นในหว้ย    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 1 
21. โรงเรียนบา้นบางหลง    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 1 

22. โรงเรียนบา้นสะพานยงู    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 2 
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23. โรงเรียนวดัอมัพาวาส    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 2 

24. โรงเรียนชาติเฉลิม    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
25. โรงเรียนอนุบาลระนอง    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

26. โรงเรียนวดับางใบไม ้   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
27. โรงเรียนบางใหม่    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

28. โรงเรียนวดับุญบนัเทิง    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
29. โรงเรียนวดัชลธาร    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

30. โรงเรียนบา้นสันติสุข    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
31. โรงเรียนอนุบาลพงังา   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  

32. โรงเรียนบา้นเขาทอง    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 
33. โรงเรียนบา้นหนองจิก    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 

ภาคตะวันออก  6 โรงเรียน 

34. โรงเรียนบา้นเขาลอย    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

35. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
36. โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

37. โรงเรียนวดัตะเคียนทอง    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
38. โรงเรียนอนุบาลตราด    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

39. โรงเรียนบา้นนาเกลือ    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
ภาคตะวันตก  5 โรงเรียน 

40. โรงเรียนบา้นเขาถ ้า    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
41. โรงเรียนโคกทอง    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

42. โรงเรียนบา้นท่าทุ่ม    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
43. โรงเรียนบา้นเสาหงส์    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

44. โรงเรียนบา้นปากเหมือง    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
ภาคเหนือ  12 โรงเรียน 

45. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

46. โรงเรียนท่าศาลา    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
47. โรงเรียนวดัเจด็ยอด    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
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48. โรงเรียนบา้นท่าผา    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 

49. โรงเรียนวดันาแกว้    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 
50. โรงเรียนบา้นใหม่    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

51. โรงเรียนบา้นโป่ง    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
52. โรงเรียนบา้นหว้ยเคียน    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

53. โรงเรียนราชานุบาล    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
54. โรงเรียนบา้นน ้างาว    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

55. โรงเรียนบา้นสันติภาพ    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
56. โรงเรียนอนุบาลแพร่    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  44 โรงเรียน 

57. โรงเรียนบา้นเทพประทบั   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

58. โรงเรียนหนองผอืวิทยาคม    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
59. โรงเรียนอรุณรังษี    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

60.  โรงเรียนเนินพระเนาวว์ิทยา    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
61. โรงเรียนบา้นโคก    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

62. โรงเรียนบา้นเมืองบาง    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
63. โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยาคม    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

64. โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
65. โรงเรียนบา้นพานพร้าว    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

66. โรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
67. โรงเรียนบา้นท่ากฐิน    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

68. โรงเรียนบา้นนาดง    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
69. โรงเรียนบา้นเป้า    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

70. โรงเรียนบา้นเป้า    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
71. โรงเรียนบา้นม่วง    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

72. โรงเรียนบา้นหนอง    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
73. โรงเรียนบา้นสังกะลี    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

74. โรงเรียนบา้นนาง้ิว    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
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75. โรงเรียนบา้นซ าเจียง-ดงป่าเปลือย    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

76. โรงเรียนบา้นวา่น    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
77. โรงเรียนเทา    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

78. โรงเรียนวดัสระแกว้    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
79. โรงเรียนบา้นหนองรังกา    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

80. โรงเรียนบา้นมาบกราด    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
81. โรงเรียนบา้นวงัรางนอ้ย    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

82. โรงเรียนโคง้บางวิทยา    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
83. โรงเรียนบา้นกดุหวัชา้ง    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

84. โรงเรียนบา้นหมากม่ี   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
85. โรงเรียนบา้นปากน ้า    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

86. โรงเรียนประชาสามคัคี    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
87. โรงเรียนบา้นนาใต ้   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

88. โรงเรียนบา้นนาดูน    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
89. โรงเรียนบา้นทอ้งเรือ    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

90. โรงเรียนบา้นโนนศิลา    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
91. โรงเรียนวดับา้นเสมด็    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

92. โรงเรียนบา้นแกนอ้ย    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
93. โรงเรียนบา้นจกัจรูก    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

94. โรงเรียนบา้นหนองเต่า    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
95. โรงเรียนหา้งวา่วโนนบวั    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

96. โรงเรียนบา้นซ าโพธ์ิ    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
97. โรงเรียนบา้นแดงเหล่ายอด    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

98. โรงเรียนคูซอด    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
99. โรงเรียนบา้นตาสุด    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

100. โรงเรียนบา้นใจดี    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
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ภาคผนวก ฉ  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
(Development Administration in Using English of Primary School Teachers) 

ค าช้ีแจง  
1.  แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ

การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
2.  ผูต้อบแบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นบุคลากรในสถานศึกษาๆ ละ 3 คน ดงัน้ี 

                  2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
                  2.2 หวัหนา้วิชาการโรงเรียน 
                  2.3 ครูท่ีไม่ไดส้อนรายวิชาภาษาองักฤษ 

3.  แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 2 ตอน ไดแ้ก่ 
     ตอนท่ี  1  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
     ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านไว ้ณ โอกาสน้ี ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามใน

คร้ังน้ี 
 

        นางสาวนนัทรัตน์  เก้ือหนุน 
นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

              ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่ 1  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 

1. เพศ  

  ชาย    หญิง 
 

2. อาย ุ (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน ใหน้บัเพิ่มอีกหน่ึงปี) 

  ต  ่ากวา่ 30  ปี     30 – 35  ปี 
  36 – 40  ปี      41 – 45  ปี 
  46 – 50  ปี      51  ปีข้ึนไป 

 
3. ระดบัการศึกษา  

  ต ่ากวา่ปริญญาตรี     ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ีในสถานศึกษา 

               ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
               หวัหนา้วิชาการโรงเรียน 
               ครูท่ีไม่ไดส้อนวิชาภาษาองักฤษ 
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ตอนที ่ 2  การบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัสภาพความเป็น
จริงของสถานศึกษาของท่านเพียงค าตอบเดียว โดยพิจารณาดงัน้ี 
  ระดบั 5 หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ

ครูโรงเรียนประถมศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 

  ระดบั 4 หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ

ครูโรงเรียนประถมศึกษา อยูใ่นระดบัมากก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 

  ระดบั 3 หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ

ครูโรงเรียนประถมศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลางก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 

  ระดบั 2 หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ

ครูโรงเรียนประถมศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 

  ระดบั 1 หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของ

ครูโรงเรียนประถมศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

ข้อที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

ระดับความส าคญั 

1 2 3 4 5 

1 จดัหากิจกรรมต่าง ๆ ในใชชี้วิตประจ าวนัมาช่วยสนบัสนุนให้
ครูไดใ้ชภ้าษาองักฤษ 

     

2 สร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษ      
3 สนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ ระบบไอซีทีในการใชภ้าษาองักฤษ      

4 เสริมแรงกระตุน้ในการใชภ้าษาองักฤษ      

5 สร้างแรงจูงใจใหพ้ฒันาการใชภ้าษาองักฤษ      

6 ปรับเปล่ียนทศันคติของครูต่อการใชภ้าษาองักฤษ      

7 สร้างความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษ      

8 เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ มาใหค้วามรู้ในการใช้
ภาษาองักฤษ 

     

9 วางแผนและก าหนดนโยบายในการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ      

10 ส่งเสริมความร่วมมือภายในโรงเรียนในการใชภ้าษาองักฤษ      
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ข้อที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

ระดับความส าคญั 

1 2 3 4 5 

11 ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกโรงเรียนในการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษ 

     

12 วางแผนก าหนดทิศทางในการด าเนินงานการใชภ้าษาองักฤษ
ของครู 

     

13 ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ
พฒันาการใชภ้าษาองักฤษ 

     

14 วางโครงสร้างและกระบวนการในการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครู 

     

15 จดัท าโครงการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู      

16 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพฒันาการ การใชภ้าษาองักฤษ
ของครู 

     

17 ก าหนดระยะเวลาการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูท่ี
แน่นอน  

     

18 มีการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งต่อเน่ือง      

19 มีการใหร้างวลัแก่ครูท่ีมีพฒันาการ การใชภ้าษาองักฤษ      

20 กระตุน้ใหค้รูพฒันาเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งสม ่าเสมอ      

21 สนบัสนุนใหค้รูไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ      

22 ส่งเสริมใหค้รูศึกษาต่อภายในประเทศ      

23 ส่งเสริมใหค้รูศึกษาต่อต่างประเทศ      

24 ส่งเสริมใหค้รูส่ือสารข่าวสารเป็นภาษาองักฤษ      

25 จดัทศันศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ      

26 สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครู      

27 ส่งเสริมการจดัอบรมการใชภ้าษาองักฤษของครู      

28 จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษของครู      

29 ส่งเสริมใหค้รูฝึกฝนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ      
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ข้อที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

ระดับความส าคญั 

1 2 3 4 5 

30 ส่งเสริมใหค้รูมีทกัษะดา้นการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในการ
เรียนรู้การใชภ้าษาองักฤษ 

     

31 ส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัการใชภ้าษาองักฤษ      

32 ส่งเสริมใหค้รูสามารถเรียนรู้ร่วมกบันกัเรียนในการใช้
ภาษาองักฤษ 

     

33 ส่งเสริมใหค้รูส่ือสารกบัผูเ้รียนเป็นภาษาองักฤษ      
34 ส่งเสริมการใชท้รัพยากรเพือ่พฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู      
35 อ านวยความสะดวกในการใชภ้าษาองักฤษของครู      
36 ส่งเสริมค่านิยมในการใชภ้าษาองักฤษของครู      

37 ประเมินพฤติกรรมการใชภ้าษาองักฤษของครู      

38 สร้างเครือข่ายกบัครูผูส้อนภาษาองักฤษในการใชภ้าษาองักฤษ
ของครู 

     

39 ใหค้วามส าคญักบัการใชภ้าษาองักฤษของครู      

40 วิเคราะห์และวิจยัการใชภ้าษาองักฤษของครู      

41 จดัหารูปแบบการใชภ้าษาองักฤษท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาการ
ใชภ้าษาองักฤษของครู 

     

42 ช่วยเหลือ สนบัสนุนการใชภ้าษาองักฤษของครู      

43 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนภาษาองักฤษถ่ายทอดเทคนิคในการใช้
ภาษาองักฤษใหค้รู 

     

44 มีขอ้มูลการใชภ้าษาองักฤษเป็นรายบุคคล      

45 หาแนวทางแกไ้ขเม่ือครูมีปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ      

46 มีการรายงานผลการใชภ้าษาองักฤษของครู      

47 มีการรายงานความกา้วหนา้การใชภ้าษาองักฤษเป็นรายบุคคล      

48 ส่งเสริมใหมี้การรายงานความกา้วหนา้การใชภ้าษาองักฤษของ
ครู 

     

49 ตรวจสอบความพร้อมของครูในการใชภ้าษาองักฤษ      
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ข้อที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

ระดับความส าคญั 

1 2 3 4 5 

50 มีการรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการใชภ้าษาองักฤษของครู      
51 หาวิธีการแกไ้ขปัญหาการใชภ้าษาองักฤษของครู      
52 มีการประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยของการใชภ้าษาองักฤษของครู      
53 ก าหนดล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมการใชภ้าษาองักฤษของครู      
54 ประสานงานระหวา่งครูผูส้อนภาษาองักฤษกบัครูผูใ้ช้

ภาษาองักฤษ 
     

55 มีการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งมีขั้นตอน      
56 ทบทวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการการใชภ้าษาองักฤษของครู      
57 สร้างแบบสอบถามหรือรายการ (Check list) ส าหรับรวบรวม

ขอ้มูลของการใชภ้าษาองักฤษของครู 
     

58 คดัเลือกวิธีการวดัผลการใชภ้าษาองักฤษท่ีเหมาะสมส าหรับครู      

59 จดัปฏิทินการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครู      

60 เตรียมขอ้มูลท่ีเป็นข่าวสารส าหรับรายงานการใชภ้าษาองักฤษ
ของครู 

     

61 มีการเสนอแนะปัญหาการใชภ้าษาองักฤษของครู      

62 แนะน าแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงการใชภ้าษาองักฤษของครู      

63 มีการประชุมและรายงานผลการใชภ้าษาองักฤษของครู      

64 สร้างเกณฑก์ารประเมินผลการใชภ้าษาองักฤษของครู      

65 ศึกษาแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้
ภาษาองักฤษของครู 

     

66 สอบถามความพึงพอใจการใชภ้าษาองักฤษของครู      

67 ศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อนการใชภ้าษาองักฤษของครู      

68 ตรวจสอบการใชภ้าษาองักฤษของครู      

69 น าเกณฑท่ี์ก าหนดไปใชใ้นการตรวจสอบการใชภ้าษาองักฤษของ
ครู 
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ข้อที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

ระดับความส าคญั 

1 2 3 4 5 

70 ผูบ้ริหารก าหนดทิศทางหรือวตัถุประสงคใ์นการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครูท่ีชดัเจน 

     

71 ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ      
72 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารภายใน

โรงเรียน 
     

73 ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษ      
74 การใชภ้าษาองักฤษในเร่ืองไวยากรณ์      
75 หามาตรการ เพื่อพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู      
76 ใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการใช้

ภาษาองักฤษ 
     

77 มอบหมายใหค้รูภาษาองักฤษวางแนวทางในการด าเนินงานการ
ใชภ้าษาองักฤษ 

     

78 มีการส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษ      
79 เนน้การฟัง พดู อ่าน เขียนตามล าดบั      

80 มีป้ายรณรงคก์ารใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร      

81 ส่งครูเขา้รับการอบรมการใชภ้าษาองักฤษตามโครงการต่างๆ       

82 ส่งเสริมใหค้รูเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาองักฤษของโรงเรียน      

83 ส่งเสริมใหค้รูใชภ้าษาองักฤษในวิชาท่ีสอน      

84 อบรม ส่งเสริมการใชร้ะบบ ICT ช่วยในการใชภ้าษาองักฤษ      

85 พฒันาหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ      

86 ส่งเสริมการสนทนาการใชภ้าษาองักฤษกบัครูสอนภาษาองักฤษ      

87 สอบวดัผล จดัระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งต่อเน่ือง      

88 แยกระดบัการใชภ้าษาองักฤษของครู      

89 มีการประสานงานกบั สพฐ. เพื่อขอท า MOU กบัสถาบนัภาษาอ่ืน       

90 ผูบ้ริหารควรประสานงานกบั สพฐ. ในการสนบัสนุนใหมี้
โครงการท่ีเอ้ือต่อการใชภ้าษาองักฤษของครู 
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ข้อที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

ระดับความส าคญั 

1 2 3 4 5 

91 คดัเลือกครูแกนน าใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการใชภ้าษาองักฤษอยา่ง
ต่อเน่ือง 

     

92 ผูบ้ริหารควรมีการประสานงานกบัสถาบนัภาษาองักฤษ ของ
สพฐ. ใหมี้กระบวนการนิเทศติดตามอยา่งเป็นระบบ 

     

93 ผูบ้ริหารประสานงานกบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดภาษาองักฤษ 
เพื่อส่งนกัศึกษาท่ีมีทกัษะทางภาษาองักฤษมาร่วมพฒันาครู 

     

94 ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ 

     

95 ส่งเสริม สนบัสนุนการใชแ้อพพลิเคชัน่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการเรียนรู้การใชภ้าษาองักฤษ 

     

96 ส่งเสริมและกระตุน้ใหค้รูเตรียมตวัในการใชภ้าษาองักฤษ      
97 สร้างความคุน้เคยในการใชภ้าษาองักฤษของครู      
98 ผูบ้ริหารมีความกระตือรือร้นในการใชภ้าษาองักฤษของครู      

99 ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษของครู      

100 จดัท าค  าศพัทป์ระจ าโรงเรียนเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษของครู      

101 วางแผนใหค้รูสอบ TOEIC       

102 สนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รู TOEIC       

103 สร้างแรงจูงใจ มอบรางวลัหรือพิจารณาความดีความชอบจากการ
สอบ TOEIC ส าหรับครู 

     

104 ส่งเสริมใหน้กัเรียนท ากิจกรรมหนา้เสาธงเป็นภาษาองักฤษ
เพื่อใหค้รูไดฝึ้กฝนไปดว้ย 

     

105 จดัหาหนงัสือเล่มเลก็ ท่ีมีการแปลภาษาใหค้รูไดฝึ้กฝนอ่าน      

106 จบัคู่สนทนาภาษาองักฤษระหวา่งครูกบัครูต่างชาติดว้ยกนั      

107 รณรงคก์ารเปิดเพลงภาษาองักฤษภายในโรงเรียน      

108 ส่งเสริมใหค้รูสร้างส่ือการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ      

109 จดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูกบัครูต่างชาติ      
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ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 

 

 

 

 

ข้อที ่
ตัวแปรการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

ระดับความส าคญั 

1 2 3 4 5 

110 สนบัสนุนการจดัประกวดส่ือและนวตักรรมดา้นภาษาองักฤษ
ของครู 

     

111 ส่งเสริมการจดัท าวิจยัชั้นเรียนเป็นภาษาองักฤษ      
112 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการใชภ้าษาองักฤษของครูโดย

ครูผูส้อนภาษาองักฤษ 
     

113 สนบัสนุนทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ      
114 จดัอบรมส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษของครูเพื่อการส่ือสารในชั้น

เรียน 
     

115 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการเรียนการสอนของครูโดยใช้
ภาษาองักฤษ 

     

116 ประเมินความกา้วหนา้การใชภ้าษาองักฤษของครูอยา่งต่อเน่ือง      
117 ก าหนดกรอบการด าเนินงานการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ      

118 มอบหมายครูผูส้อนภาษาองักฤษนิเทศการสอนของครูเป็น
ภาษาองักฤษ 

     

119 แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกเพื่อใหค้  าปรึกษาการ
ใชภ้าษาองักฤษของครู 

     

120 จดัสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ ๆ 

เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา 

     



  
 

236 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญยืนยนัองค์ประกอบ 

และรายช่ือผู้เช่ียวชาญยืนยนัองค์ประกอบ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญยืนยนัองค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
 
1. ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ  ผูอ้  านวยการส านกังานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   
  สมุทรสงคราม 
2. นายประเสริฐ  ครอบแกว้  รองผูอ้  านวยการส านกังานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
3. ดร.วนัเพญ็  บุรีสูงเนิน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลวดักลางดอนเมืองชลบุรี 
  จงัหวดัชลบุรี 
4. ดร.กนัยารัตน์  แยม้ศรีแกว้  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นพเุกตุ 
 จงัหวดัราชบุรี 
5. ดร.จนัทิมา  อชัชะสวสัด์ิ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์
  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
เพ่ือยืนยนัองค์ประกอบจากข้อค้นพบงานวจิัย 

เร่ืองการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
 (Development Administration in Using English for Primary School Teachers) 

ค าช้ีแจง  

1. แบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบผลการยืนยนั
องคป์ระกอบ การบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

2. ผูต้อบแบบสอบถามฉบับน้ี เป็นผูท่ี้ด ารงต าแหน่งในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งส้ิน จ านวน 5 คนไดแ้ก่ 

  2.1 ผูบ้ริหารการศึกษา จ านวน 2 คน  

  2.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน  

3. แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 2 ตอน ไดแ้ก่ 
   ตอนท่ี 1 แบบแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการบริหารการพัฒนาการใช้

ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
   ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากขอ้คน้พบการวิจยั 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 

 

 
     นางสาวนนัทรัตน์  เก้ือหนุน 
                  นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
                     ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
เพ่ือยืนยนัองค์ประกอบจากข้อค้นพบงานวจิัย 

เร่ืองการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
 (Development Administration in Using English for Primary School Teachers) 

วตัถุประสงค์  
เพื่อทราบผลการยืนยนัองคป์ระกอบจากขอ้คน้พบงานวิจยั “องคป์ระกอบการบริหารการ

พฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา”  
 
ค าช้ีแจง  

จากขอ้คน้พบ “องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา” ในฐานะท่ีท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ขอความกรุณาท่านแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ                   
ขอ้คน้พบ ดงัน้ี 
ตอนที ่ 1  แบบแสดงความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศึกษา ดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้มีประโยชน์ และความถูกตอ้ง  
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

องค์ประกอบของการบริหาร 
การพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

ความคดิเห็น 

ความ

เหมาะสม 
เป็นไปได้ ถูกต้อง มีประโยชน์ 

เห
มา
ะส

ม 

ไม่
เห
มา
ะส

ม 

เป็
นไ

ปไ
ด ้

เป็
นไ

ปไ
ม่ไ

ด ้

ถูก
ตอ้

ง 

ไม่
ถูก

ตอ้
ง 

ใช
ป้ร

ะโ
ยช

นไ์
ด ้

ใช
ป้ร

ะโ
ยช

นไ์
ม่ไ

ด ้

1.การวางแผนกลยทุธ ์         

2. การเสริมสร้างแรงจูงใจ         

3.การประสานงาน         

4.การส่งเสริมสนบัสนุน         

5.การนิเทศ         
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ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากขอ้คน้พบการวิจยั  
1. ท่านมีความคิดเห็นว่า องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา” ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ มีความเหมาะสมมากนอ้ย เพียงใด เพราะเหตุใด  
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านมีความคิดเห็นว่า องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา” ดา้นการเสริมสร้างแรงจูงใจ มีความเหมาะสมมาก นอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………………………………………………………………………… 
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3. ท่านมีความคิดเห็นว่า องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา” ดา้นการประสานงาน มีความเหมาะสมมากนอ้ย เพียงใด เพราะเหตุใด  
………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………  
…………..………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท่านมีความคิดเห็นว่า องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา” ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน มีความเหมาะสม มากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
…………..………………………………………………………………………………………… 
 
5. ท่านมีความคิดเห็นว่า องคป์ระกอบการบริหารการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา” ดา้นการนิเทศ มีความเหมาะสม มากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………………………………………………………………………… 
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ประวัตผิ ู้เขยีน 
 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ นนัทรัตน ์ เก้ือหนุน 
วนั เดือน ปี เกดิ 2 พฤษภาคม 2524 
สถานที่เกดิ สุราษฎร์ธานี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2546  ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)         

      วิชาเอกภาษาองักฤษ  วิชาโทส่ือสารมวลชน       
      มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ. 2553  ส าเร็จการศึกษาครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.)   
      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
      มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี  
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