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 The purposes of this research were to know 1) The level of academic of administrators in 
educational opportunity expansion schools, 2) the level of teaching competencies of English teachers in 
the secondary schools, and 3) the performance of academic leadership behavior of administrator  
affecting teaching competencies of English teachers in the secondary school. The sample of this study 
were 59 secondary schools under the jurisdiction of Suphan Buri provincial primary education office. The 
data was collected from the administrators and the secondary English teachers. The research instruments 
were the questionnaires which adjusted from Hallinger and Finocchiaro. The Statistical treatment  used for 
analyses were frequency (f) , percentage (%) , mean ( X ) , standard deviation (S.D.) and Stepwise 
Multiple Regression Analysis. 
 The finishing of  the study were as the following : 
 1. The level of academic leadership of administrators in educational opportunity 
expansion schools were at the high level. 
 2.   The level of teaching competencies of English teachers in the secondary schools 
were at the high level. 

3. The defining the school mission in academic leadership behavior of administrators 
effecting to the teaching competencies of English teachers in the secondary schools in overall and all of 
sub competencies.  The supervision and evaluation instruction effecting to the teaching and technique 
competency. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

 การศึกษานั้นมีประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสมดุลในทุกดาน 
เพื่อเตรียมความพรอมสูทรัพยากรที่ทรงคุณคาในอนาคต ในการวางรากฐานทางการศึกษาและ
การขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนของประเทศผูดอยโอกาสทางการศึกษา จึงถือไดวา
เปนกระแสแหงการนําไปสูการมีประชากรที่มีประสิทธิภาพในภายภาคหนา เยาวชนสามารถนํา
ประสบการณที่ส่ังสมไวนําไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถพัฒนาตนเอง สงผลใหผูดอยโอกาส
ทางการศึกษาไดมีโอกาสที่ดีกวาในการเพิ่มพูนความรู และชวยในการพฒันาสงัคมใหมคีวามเขมแขง็
สามารถแขงขันกับนานาประเทศทั่วโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ1 ซึ่งจะเห็นไดวาในแผนพัฒนา  
การศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8 ไดเนน “คน” เปนจุดศูนยกลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา เปนการ 
“พัฒนาคนโดยอาศัยคน” โดยตองพัฒนาใหเต็มศักยภาพ ใหเปนคนที่มีความรู เปนคนดีในสังคม มี
สุขภาพอนามัยและจิตใจที่ดีงาม จึงกลาวไดวา “การศึกษาเปนหัวใจสําคัญ” เปนกระบวนการ      
ที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ตลอดชีวิตใหสามารถดํารงชีพและประกอบอาชีพได
อยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังเปนพลังอันยิ่งใหญในการพัฒนาประเทศชาติ  
ใหมีความกาวหนา และยั่งยืนทัดเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงค และเปาหมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 92 เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให   
เขมแข็ง ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองไดอยางรูเทาทันโลก โดยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ซึ่งแนวทางในการพัฒนานั้นไดใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการปฏิรูปหลักการกระบวนการจัดการศึกษา บุคคล หรือแมกระทั่ง
งบประมาณ เพื่อใหสอดรับกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จนเรียกไดวาเปนสังคมแหง  
ขอมูลขาวสาร เปนโลกในยุคโลกาภิวัตน 

                                                  
1 สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ระบบการประเมิน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาต ิ(กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2540), ก. 
2วงศกร   ภูทอง และ อลงกต   ศรีเลน, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 

(พ.ศ.2545-2549), (กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะบุคส จํากัด , 2544) , 13-15. 
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 ในปจจุบันทางรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาอยางเสมอภาค เปนไป
ตามเปาหมายการรับนักเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว การเรงกระจายและขยายโอกาส
ทางการศึกษาทั้งในเขตเมืองและชนบท แตแนวนโยบายและการปฏิบัติดังกลาวจะบรรลุผลได 
มากนอยเพียงใด ก็จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ในระดับของโรงเรียน ซึ่งองคประกอบที่มีอิทธิพลตอคุณภาพทางการศึกษานั้นมีหลายสวน ไมวา
จะเปนนโยบายการศึกษา ความพรอมของนักเรียน ส่ืออุปกรณตาง ๆ รวมทั้งความสามารถ  
สมรรถภาพของครูผูสอน เพราะครูเปนผูมีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอการเรียนการสอน และเปนปจจัย 
ที่จะทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการปรับปรุงการเรียนการสอน
ใด ๆ ก็ตามขึ้นอยูกับตัวครูผูสอนเปนสําคัญ   โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความเขาใจในวิธีสอน  แมวา
หลักสูตรหรือแนวการเรียนการสอนจะเปลี่ยนไป    มีเนื้อหาและเครื่องมือรวมทั้ง     ส่ือ     อุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากเพียงไร แตถาหากครูไมเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงของ  
ส่ิงเหลานี้ ก็ยอมทําใหการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไมบังเกิดผลอันใด3 และองคประกอบที่สําคัญยิ่ง
อีกประการหนึ่งคือ ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีความเปนผูนําในทุก ๆ ดาน โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ    
ผูบริหารจะตองมีความเปนผูนําในดานการสอนและการจัดโรงเรียนใหมีบรรยากาศทางดานวิชาการ
ดวย4 ผูบริหารโรงเรียนควรใชเวลากับงานวิชาการ คิดเปนรอยละ 40 ซึ่งมากกวางานดานอื่นมาก 
ทีเดียว5  ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนนี้ สอดรับ

                                                  
3 Christopher J. Brumfit, Language and Literature Teaching : From Practice to 

Principle (Oxford : Pergamon Press, 1985), อางถึงใน ยุทธศิลป จันทรเหลือ, “ปญหาของครู
ภาษาอังกฤษวิชาหลัก  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา  9”         
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2531), 4. 

4 Gray A. Davis and Magaret A. Thomas, Effective School and Effective 
Teacher (Boston : Allyn and Bacon, 1977), 56-58. 

5 Edward W. Smith and others, The Education’s Encyclopedia (New Jersey : 
Prentice – Hall, 1980), 170. 
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กับแนวคิดของดิกซอน (Dixon)6 ที่กลาววา ตัวผูบริหารโรงเรียนนั้นจะขาดความเปนผูนําทาง
วิชาการไมไดเลย ทั้งนี้เพราะการที่ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ จะชวยใหผูบริหารโรงเรียนตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่ และจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดสภาพการณ ที่เอ้ืออํานวยตอการทํางานของครู และ
ชวยสงเสริมพัฒนาดานการเรียนรูของนักเรียนไปพรอมกัน ความสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
ผูบริหารที่มีความเปนผูนําจะชวยสนับสนุน พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจะชวยใหครู-อาจารยจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ และเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร7 นั่นหมายถึง ตัวนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค
นั่นเอง 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 

                                                 

เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การเรียนรูภาษาตางประเทศที่สําคัญ ๆ เปนภาษาสากล
เปนสิ่งที่มีประโยชนอยางมาก ทั้งตอตัวผูเรียนและตอประเทศชาติ กลาวคือ การรูภาษาตางประเทศ
เปรียบเสมือนการมีตัวชวยซึ่งอาจนํามาใชประโยชนตอชาวตางชาติ ใชแสวงหาความรูที่ทันสมัย 
และที่สําคัญไดใชในการประกอบอาชีพ ใชพัฒนาตนเองใหเกิดความเจริญตอบุคคลเหลานั้น ยอม
สงผลใหประเทศชาติเจริญตามไปดวย แมวาในความเปนจริง ความเจริญของชีวิตเราไม
จําเปนตองเกิดจากการมีความรูภาษาตางประเทศเทานั้น แตการมีความรูภาษาตางประเทศยอม
ไดเปรียบ เสมือนหนึ่งเปนเครื่องมือที่เราจะนํามาผสมกับความรูเดิม ก็จะชวยใหมคีวามรูกวางขวาง 
และพัฒนาตนเองไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และในบรรดาภาษาตางประเทศทั้งหลาย ภาษาอังกฤษจัดวา
เปนภาษาสากลที่ใชในการติดตอส่ือสารมากที่สุด จอหน ไนสบิท (John Naisbitt) ไดกลาวไววา 
ในปจจุบันมีผูพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําชาติเปนภาษาที่สอง หรือเปนภาษาตางประเทศ
ประมาณ 1,000 ลานคน นอกจากนั้นสารสนเทศที่ใชกันอยูทั่วโลกสวนใหญลวนเปนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาที่จําเปนในการศึกษา ผูที่รูภาษาอังกฤษจะชวยใหเขาใจความคิด ทัศนคติ   

 
6 Albert E. Dixon, “The Relationship of Elementary Principal Leadership 

Performance to Reading Achievement of Students in 2 Counties in California,”  
Dissertation Abstracts International 43, 06 (December 1982) : 1764-A. 

7 Paula Short and Ron Jones, “How Instructional Leaders View Staff 
Development,” NASSP Bulletin 75, 536 (September 1991) : 1.  
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วัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน  ตลอดจนความกาวหนาทางวิทยาการใหม ๆ  และความเคลื่อนไหวของ
โลกทั้งดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และอ่ืน ๆ  เปนอยางดี8 
 ดังนั้น การเรียนรูภาษาอังกฤษ จึงมีความจําเปนอยางมากในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
หนวยงานที่รับผิดชอบตอการศึกษาของประเทศ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ
และเอกชน  ไดเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากภาษาอังกฤษ จึงไดบรรจุ
ภาษาอังกฤษไวในหลักสูตรทุกระดับชั้นของการศึกษาเพื่อเปนสื่อกลางที่สําคัญ ที่จะนําไปสู
ความกาวหนาทางวิชาการและเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน9 ไดจัดใหภาษาตางประเทศอยูในกลุมสาระการเรียนรูที่เสริมสรางความเปน
มนุษยและศักยภาพพื้นฐานในการคิดและการทํางาน โดยกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน 
อาหรับ บาลี และภาษากลุมประเทศเพื่อนบาน หรือภาษาอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่
จะจัดรายวิชาประกอบการจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม 
 เนื่องจากในชวงปลายของคริสตศตวรรษที่ 20 เปนชวงของการเจริญเติบโตของ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในประชาคมโลกที่ไดรับผลจากการพัฒนา
ดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีการปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง แตหากมีเพียง
แคการปรับปรุงหลักสูตรแตไมไดมีการนําไปปฏิบัติ ก็คงจะทําใหเยาวชนประสบความสําเร็จไมได 
ดังนั้นจึงเปนภาระหนาที่ของทุกฝายที่จะดําเนินการรวมกัน ตั้งแตระดับชาติ ระดับจังหวัด อําเภอ 
กลุมโรงเรียน และระดับโรงเรียน ซึ่งหนวยงานทุกระดับที่กลาวมาโรงเรียนจะเปนหนวยงานที่สําคัญ  
ที่สุดที่จะนํานโยบายหลักสูตร หรืออ่ืน ๆ ไปปฏิบัติโดยตรง โดยมีผูบริหารเปนผูรับผิดชอบสูงสุด  
ในการที่จะดําเนินเกี่ยวกับกระบวนการการเรียนการสอนซึ่งเปนเรื่องของงานวิชาการ ซึ่งเปนที่
ทราบกันดีอยูแลววาการบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจาก

                                                  
8John Naisbitt,  Grobal Paradox (London : n.p., 1994), อางถึงใน  สิปปนนท   

เกตุทัต และคณะ, ความฝนของแผนดิน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพตะวันออก, 2540), 104. 
9 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2544),19. 
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การบริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียน
การสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน10 
 ในการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพนั้นองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง ก็คือ
ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งหมายถึงการที่ผูบริหารโรงเรียนมีการกระทํา
หรือทาทีที่แสดงออกถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการ       
ปรับปรุง พัฒนาและสงเสริมวิชาการใหไดผลดี พฤติกรรมดังกลาวของผูบริหารจะกอใหเกิดสภาพ
ที่เอ้ืออํานวยตอการทํางานของครู ชวยใหคุณภาพการสอนของครูดีข้ึน ครูมีความสนใจและ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงานอันจะสงผลตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนนั่นเอง11 
 แตสําหรับในโรงเรียนขยายโอกาสนั้น ผูบริหารนั้นอาจประสบปญหาในการบริหาร 
คอนขางมากเพราะจากการศึกษาในการดําเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน นับต้ังแตปการศึกษา 2533 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน พบวาการดําเนินงานขยายโอกาส
ทางการศึกษาประสบปญหาหลายประการ และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
ไดพยายามดําเนินการแกไข สรุปไดพอสังเขปดังนี้ คือ12 
 1. การขาดอัตรากําลังครู ไดดําเนินการเฉลี่ยอัตรากําลังครูจากโรงเรียนที่เกินเกณฑไป
ใหโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. การขาดแคลนอัตรากําลังครูสาขาวิชาเฉพาะ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษาอังกฤษ พลศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพ ไดดําเนินการพัฒนาครู โดยการจัดฝกอบรมแบบ
เขม 4 รายวิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

                                                  
10 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯมหานคร : สหมิตร   

ออฟเซท, 2535), 16. 
11 อรวรรณ  แสงศศิธร, “ความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนตัว ประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน ขวัญของครูและความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญกับการปฏิบัติงานดานการวัดผล
และการประเมินผลของครูประถมศึกษาในเขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530), 60-61. 

12 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,   รายงานประจําปการดําเนิน
ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปงบประมาณ 2538  
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539), 21-22. 
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 3. การขาดแคลนหองปฏิบัติการ เชน หองวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา     
โรงฝกงาน เปนตน  
 4. การขาดแคลนวัสดุ  ครุภัณฑที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอน เชน โตะ เกาอี้  
 5. การขาดหนังสือสงเสริม ครู นักเรียน ประเภทหนังสือประกอบเพื่อสงเสริมความรู
ใหม ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด 
 6. การขาดแคลนอาคารเรียน หองเรียน ไดเสนอใหกองนโยบายและแผนดําเนินการ 
 7. การจัดการเรียนการสอนใชวิธีการเนนความจํา เพื่อใชในการสอบมากกวาการฝก 
ใหคิดอยางมีเหตุผล ไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดฝกอบรมครู 
 8. ปญหาดานหลักสูตรที่ใชไมสามารถประยุกตใหสอดคลองกับชีวิตประจําวันได
สงเสริมใหครูศึกษาหาความรูเพื่อนํามาปรับใชในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
 9. การจัดสรรครุภัณฑในโรงเรียน ไมทันตอสภาพการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการ
จัดสรรครุภัณฑ ส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากอนเปดภาคเรียน 
 10.การขาดการนิเทศติดตาม การปฏิบัติงานในระดับจังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอและใน
โรงเรียน ควรมีการนิเทศติดตามอยางนอยปละ 1 คร้ัง ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
นิเทศใหมากขึ้น  
 การดําเนินการแกไขนั้นสามารถจัดทําไดบางสวน ซึ่งหัวใจสําคัญในเรื่องการจัดการเรียน
การสอน ซึง่เปนขอจํากัดและเปนปญหาที่สําคัญจาก 2 ระดับแรก คือ การขาดแคลนอัตรากําลังครู 
และขาดแคลนอัตรากําลังครูสาขาเฉพาะ ซึ่งภาษาอังกฤษถือเปนหนึ่งในสาขาวิชาเฉพาะจึง
จําเปนตองไดครูที่มีความสามารถ และมีสมรรถภาพการสอนที่ดีเพราะ “คุณภาพของครูยอมสงผล
ถึงเด็ก”13  นอกจากนี้ ชนิศา  จรัสรักษ ไดศึกษาถึงปญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   
ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารในระดับมัธยมศึกษายังไมประสบผลสําเร็จและยังมีปญหา    
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องมาจากปญหาดานตาง ๆ เชน ดานหลักสูตรวิชา    
ภาษาอังกฤษพบวา หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษนั้นเขียนคําอธิบายรายวิชาคอนขางกวางเกินไปไมมี
ขอบขายที่แนนอนชัดเจน อีกทั้งในดานเนื้อหาวิชาที่สอนมีมากเกินไป คาบเวลาเรียนไมเหมาะสม
ตามที่หลักสูตรไดกําหนดไว สวนปญหาดานตัวครูนั้นพบวา ครูภาษาอังกฤษยังไมเขาใจจุดหมาย
ของหลักสูตร ครูยังมีปญหาเกี่ยวกับการใชหลักสูตรในระดับมาก โดยเฉพาะการวิเคราะห

                                                  
 13 สยาม  ปยะนราธร, “การพัฒนาครู,” วารสารกองทุนสงเคราะหการศึกษาเอกชน 7, 
64 (พฤศจิกายน 2539) : 12. 
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จุดประสงครายวิชา เพื่อเปนแนวทางในการเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและการประเมิน  
นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนพบวา ครูภาษาอังกฤษสวนมากมีพฤติกรรมการสอนไม
สอดคลองกับ  หลักสูตร ไมไดสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ครูมีพฤติกรรมการสอน
แบบเกา คือ ใชวิธีสอนแบบบรรยายเปนสวนมาก และการสอนมุงเนนดานโครงสรางทางไวยากรณ
เปนสําคัญ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผูสอนสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารอยู ในระดับปานกลาง  และยังม ีความรู ไม ด ีพอที ่จะใช ว ิธ ีสอนไดอย างมี
ประสิทธิภาพ ดานสื่อการสอนพบวา ครูมีความรูในดานการใช และการผลิตอุปกรณการสอน 
คอนขางนอย ขาดสื่อ   การสอนที่จําเปน ทําใหมีอุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอ อีกทั้งใน
เร่ืองดานการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพบวา ครูภาษาอังกฤษสวนใหญ
ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล ซึ่งปญหาดังกลาวนี้เนื่องมาจากครูขาด
การอบรมดานการสอนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง14  
 จากการวิจัยที่กลาวมาสะทอนใหเห็นวา การเรียนการสอนจะประสบความสําเร็จมาก
นอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับสมรรถภาพของครูผูสอนเปนสําคัญ และหากหลักสูตรภาษาอังกฤษมี
ความยืดหยุนมากเทาใด สมรรถภาพของครูยิ่งตองสูงมากขึ้นกวานั้น เพราะครูที่มีสมรรถภาพ จะ
สามารถจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับผูเรียนได15 
 ในเร่ืองเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูผูสอนนั้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับองคประกอบ
หลายประการ   ไมวาจะเปนเรื่องของอายุ ประสบการณการทํางาน  คุณวุฒิทางการศึกษา  หรือ
องคประกอบดานอื่น ๆ จากงานวิจัยของ ชนิศา  จรัสรักษ16 เกี่ยวกับองคประกอบที่สงผลตอ

                                                  
 14 ชนิศา  จรัสรักษ, “องคประกอบที่สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 7-8. 

15 สุปราณี  ยะมงคล, “สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543), 3. 
 16 ชนิศา  จรัสรักษ, “องคประกอบที่สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดราชบุรี” บทคัดยอ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 8

สมรรถภาพการสอน ของครูภาษาอังกฤษ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา เจตคติของครู และ
บรรยากาศโรงเรียน อยูในระดับมาก สวนขวัญกําลังใจครูอยูในระดับปานกลาง นั่นแสดงใหเห็นวา
ระดับของสมรรถภาพครูนั้นมีผลมาจากผูบริหาร เพราะในทางปฏิบัติจริงภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารจะเปนเรื่องของการกําหนดภารกิจโรงเรียน การจัดการดานการเรียนการสอน และการ
เสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน แตผูบริหารมักจะละเลยงานดานการเรียนการสอน 
หรืองานดานวิชาการกลับหันไปใหความสนใจในดานอาคารสถานที่ งานธุรการ  การเงิน และ
บุคลากร เพราะงานเหลานี้เห็นผลงาย สวนงานวิชาการนั้นตองใชระยะเวลาจึงจะเห็นผล และจาก
รายงานวิจัยของ สมมาตร  แกวลาย พบวา ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงานวิชาการนอยกวาทุกดาน17 
ในสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหผูบริหารโรงเรียนไมใหความสนใจในการบริหารงานวิชาการเทาที่ควรนั้น 
สาเหตุการขาดความเปนผูนําทางวิชาการที่จัดวาเปนสาเหตุสําคัญ เพราะพฤติกรรมการเปนผูนํา
ทางวิชาการแสดงถึงพฤติกรรมที่ผูบริหารโรงเรียนสนใจ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่และจัดกิจกรรมตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดสถานการณที่เอื้อตอการทํางานของครู และชวยสงเสริมการเรียนรูไปพรอม ๆ กัน อันจะ
เสริมตอคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในที่สุด18 เชนเดียวกับผลงานวิจัยของ 
อรวรรณ  แสงศศิธร ที่ศึกษาความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญพบวา ครูใหญที่มีความเปน    
ผูนําทางวิชาการจะทําใหครูในโรงเรียนสนใจงานวิชาการมากขึ้น สนใจการปฏิบัติการสอนดีข้ึน 
และกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่ดี19 สอดคลองกับ จันทรานี สงวนนาม ที่ศึกษาถึง
ปจจัยตาง ๆ เกี่ยวกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนดีเดน
ระดับจังหวัดพบวา ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จมีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ

                                                  
 17 สมมาตร แกวลาย, “การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตร- มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒสงขลา, 2528), บทคัดยอ. 
 18 วิชัย  บุญบันดาล, “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 7. 
 19 อรวรรณ  แสงศศิธร, ความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนตัว ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานขวัญของครูและความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญกับการปฏิบัติงานดานการวัดผล
และประเมินผลของครูประถมศึกษาในเขตการศึกษา 12, 60-61. 
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มากกวาผูบริหารโรงเรียนที่ไมประสบผลสําเร็จ20 และงานวิจัยของ วราภรณ  วัฒนากุลเจริญ พบวา 
ผูบริหารที่มีภาวะผูนําทางวิชาการ ชวยใหคุณภาพการสอนของครูดีข้ึน ครูมีความสนใจและ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน21 
 จากขอคนพบในงานวิจัยที่กลาวมาทั้งหมด จะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
ความสามารถและสมรรถภาพในการสอนของครูโดยสวนใหญนั้นมีผลสืบเนื่องมาจากผูบริหารเปน
สวนสําคัญในระดับหนึ่ง ผูบริหารโรงเรียนควรตระหนัก ควรศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทาง
วิชาการ ปรับปรุงเพื่อเสริมสรางและพัฒนาพฤติกรรมของตน ใหเปนผลดีตอการบริหารงาน
วิชาการและงานอื่นเพื่อความสําเร็จของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับนักเรียนอันเปนสิ่งที่
สําคัญที่สุด 
 

ปญหา 
 

 ป จ จุ บั น โ ร ง เ รี ยนที่ เ ป ดสอนในระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต นตามหลั กสู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการสังกัดอยูกับหลายหนวยงาน ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
และทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งโรงเรียนที่เปนของรัฐบาลและเอกชนกระจายอยูทั่วประเทศ จึงทํา
ใหโรงเรียนแตละแหงมีความแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน เชน นโยบายการบริหารจัดการ 
กระบวนการการเรียนการสอน บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ พื้นที่บริการ และงบประมาณ
เปนตน ความแตกตาง ที่กลาวนี้ ลวนสงผลตอคุณภาพการศึกษาของนักเรียนดวยกันทั้งสิ้น 
ประกอบกับขณะนี้สังคมเริ่มคาดหวังกับความสําเร็จในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา มีศักยภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน 
                                                  
 20 จันทรานี  สงวนนาม, “คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร บรรยากาศโรงเรียน
และความพึงพอใจในงานที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533), บทคัดยอ. 

21 วราภรณ วัฒนกุลเจริญ, “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 1” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 7. 
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ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนับวาเปนขอมูลที่บงชี้ถึงคุณภาพความสําเร็จของผูเรียน แตนั่นหมายถึง 
ผลสืบเนื่องมาจากผูบริหารและสมรรถภาพของครูผูสอนในแตละวิชาดวย ซึ่งชินวัตร  ภูมิรัตน และ
คณะ22 ไดกลาววา “สมรรถภาพการสอนของครูเปนตัวแปรหนึ่งที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนได“  
 สําหรับสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ไดดําเนินงานการขยายโอกาส
ทางการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนโดยเริ่มต้ังแต ปการศึกษา 2533 ตามโครงการนํารอง
ขยายโอกาสภาคบังคับ   โดยมีโรงเรียนที่ไดรับอนุมัติใหเปดจํานวน  2  โรงเรียน คือ “โรงเรียนวัดทา
ไชย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสองพี่นอง และโรงเรียนบานพุน้ํารอน สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอดานชาง” ตอจากนั้นก็ไดรับอนุมัติใหเปดดําเนินการอยางตอเนื่อง ปจจุบัน
เปดดําเนินการสอนรวมทั้งสิ้น 71 โรงเรียน มีนักเรียนในปการศึกษา 2544 จํานวน  6,885  คน23  ซึ่ง
จากการสัมภาษณ  นายอราม  มากระจัน24  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส และเปนประธาน
กลุม     ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2545 สรุปไววา “ปญหาในโรงเรียนขยายโอกาสของสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยสวนใหญ แบงไดออกเปน 4 ประเด็นหลัก ๆ คือ ประเด็นแรก 
เกี่ยวกับ ตัวเด็ก  โดยสวนใหญเด็กที่เขามาศึกษาตอในโรงเรียนขยายโอกาสจะมีฐานะคอนขาง
ยากจน และระดับความรู ความสามารถไมมากนัก  ประเด็นที่สอง เปนเรื่องของสื่อการเรียนการสอน
ยังมีไมครบ เชน เร่ืองของหองคอมพิวเตอรหรือหองปฏิบัติการทางภาษา จึงทําใหเกิดปญหากับ
โรงเรียนขยายโอกาสเปนอันมาก ประเด็นที่สาม คือ ในภาพรวมของจังหวัดยังขาดอัตราครู ซึ่งสืบ
เนื่องมาจากการเกษียณอายุราชการและการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด  และประการสําคัญ 
คือ ครูสอน    ไมตรงสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่ง

                                                  
22 ชินภัทร  ภูมิรัตน  และคณะ,”ตัวแปรที่พยากรณสมรรถภาพการสอนของครู และ

ความรูสึกของนักเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพการสอนของครู และผลกระทบของตัวแปรที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน,”  วารสารการศึกษาแหงชาต ิ25,11 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2533) : 7. 

23 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, ฝายแผนงานและงบประมาณ, รายงาน
การจัดการศึกษาปงบประมาณ 2544, เอกสารหมายเลขหนา 30 /2545, 14. 

24 สัมภาษณ  อราม  มากระจัน, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส  ประธานกลุม     
ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, 2 
พฤษภาคม 2545. 
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นับวาเปนปญหาเพราะถือเปนวิชาเฉพาะ     ตองอาศัยคนที่จบสาขาวิชามาโดยตรง มีความรู 
ความสามารถ มีสมรรถภาพทางการสอน จึงจะไดผลดี แตโดยสวนใหญโรงเรียนขยายโอกาสมี
บุคลากรไมตรงตามสาขาวิชาเอกนัก ไดแกไขปญหาโดยใหครูผูสอนไดเขารับการอบรมเพิ่มเติม
หรือขอคําปรึกษาจากโรงเรียนกรมสามัญที่มีความพรอมมากกวา”  
 และนอกจากนี้จากการสัมภาษณนายชําเลือง   ตรีเดชา25 ศึกษานิเทศก  8 ซึ่งรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 
2545  สรุปวา “ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้นมีอยู 3 ประเด็นหลัก ๆ คือ 
ประเด็นที่ 1 ปญหาการใชภาษาอังกฤษนอยและไมตอเนื่องในชีวิตประจําวันของครูและนักเรียน 
ทั้งที่หองเรียน โรงเรียน และที่บาน ทําใหไมแมนยําในเนื้อหาวิชา ขาดความคลองแคลวและความ
มั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ  ประเด็นที่ 2 ปญหาดานตัวนักเรียน โดยสวนใหญแลวนักเรียนที่มา
เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสจะถูกกรองไปแลวลําดับหนึ่ง คือ ถามีความพรอมพอมีฐานะ 
สติปญญา พอใชไดก็จะไปเรียนตอในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา นอกจากพวกที่มีบานใกล
โรงเรียนหรือยากจน จึงจะมาเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งโดยสวนใหญจะอยูในฐานะดอยโอกาส  
สวนปญหาอีกประเด็นที่เปนปญหาสําคัญ คือ ครูผูสอนประมาณรอยละ 50  ไมไดจบวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  ทําใหดอยสมรรถภาพทางการสอน ขาดทักษะ ขาดความมั่นใจ    ไมสามารถนํา
ความรู   ความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนไปสูการปฏิบัติจริงได  วิเคราะหหลักสูตรไมเปน 
ขาดเทคนิค และประสบการณการสอน ตลอดจนการวัดผลประเมินผล ทําใหผูเรียนไมไดรับการ
พัฒนาใหเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรได กรณีนี้ทางสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี ก็ไดมีการจัดอบรม โดยเชิญวิทยากร อาสาสมัครซึ่งเปนชาวตางชาติ วิทยากรจากสถาบัน
ราชภัฏ ตลอดจนวิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนภาษาอังกฤษระดับชาติมาชวยอบรม แตก็
เปนระยะเวลา  ส้ัน ๆ ซึ่งจะใหไดผลดีเหมือนที่เรียนจบวิชาเอกมาโดยตรงจึงมีความเปนไปได
คอนขางยาก แตถาครูผูสอนมีสมรรถภาพการสอนดี มีประสบการณพื้นฐานดี  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของเด็กก็จะดี ไปดวย” และจากการดําเนินการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน     การประถมศึกษา 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา อยูในระดับพอใช ดังแสดงในตารางที่  1 
  

                                                  
25 สัมภาษณ  ชําเลือง  ตรีเดชา, ศึกษานิเทศก ระดับ 8 สังกัดสํานักงาน การ

ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, 30 เมษายน 2545. 
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ตารางที่ 1  จํานวนนักเรียนและคะแนนเฉลี่ยรอยละวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน  ปการศึกษา 2544 

 
ระดับชั้น จํานวนนักเรยีน (คน) คะแนนเฉลี่ยรอยละ 
ม.1 
ม.2 
ม.3 

2,493 
2,400 
1,992 

65.68 
66.70 
67.99 

 
ที่มา : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, “รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตาม
รายวิชา  ปการศึกษา 2544,” พฤษภาคม 2545. (อัดสําเนา) 
 
 
 จากสภาพปญหาที่กลาวมาแลวนั้นแสดงใหเห็นวา ครูเปนผูหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอ
การจัดการเรียนการสอนและเปนผูปูพื้นฐานทางดานภาษาที่ดีแกผูเรียน สมรรถภาพการสอนของ
ครูจึงนับวามีความสําคัญอันจะทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมายในการเรียน 
 
ประพจนปญหา 
 จากงานวิจัยที่ไดศึกษามาจะพบวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของการศึกษา
นั้นมีหลายประการ โดยเฉพาะครูผูสอนซ่ึงมีบทบาทสําคัญกับนักเรียนโดยตรง ซึ่งรายละเอียดที่   
ผูวิจัยไดนําเสนอมาขางตนนั้น จะเห็นไดวา “สมรรถภาพของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับที่ไมนาพอใจ”  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมความ
เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารและสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจเปน
ปจจัยหนึ่งที่สงผลตอคุณภาพของการศึกษาได 
 
จุดประสงคการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย   ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังตอไปนี้ 
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 1. เพื่อทราบระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 2. เพื่อทราบระดับสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 3. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ที่สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
 1. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีอยูในระดับใด 
 2. สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีอยูในระดับใด 
 3. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีหรือไม 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสงผล
ตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย 
 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นดําเนินการในลักษณะขององคกรเปนระบบซึ่ง
ประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output)26 ที่มีปฏิสัมพันธ
กับสภาพแวดลอม (context) ทั้งคนในและคนนอกองคกร ซึ่งไมใชองคประกอบทางการศกึษา และ
                                                  

26 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The social Psychology of Organizations 
(New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 
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สามารถสงผลตอคุณภาพทางการศึกษาไดแก สภาพเศรษฐกิจและสังคมสภาพทางภูมิศาสตร แต
ตัวปอนในระดับการศึกษานั้น คือ องคประกอบที่เกี่ยวของกับทรัพยากรทางการศึกษาที่นําเขาสู
ระบบ ไดแก ความประสงคของการศึกษา บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เปนตน 
 ปจจัยนําเขาเหลานี้จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการขององคกรซึ่งไดแก กระบวนการ
บริหารกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ใหกลายเปนผลผลิต คือ คุณภาพ
ของโรงเรียนไดตามนโยบายและจุดมุงหมายของหลักสูตร27 นั่นคือคุณลักษณะที่พึงประสงคและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั่นเองและองคประกอบสําคัญที่จะทําใหผลผลิตของโรงเรียน
มีคุณภาพคือการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถและการปฏิบัติการสอนของครู และตัว  
ผูบริหารเองตองบริหารงานอยางมี   ประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียนที่มีพฤติกรรมความเปนผูนํา
ทางวิชาการ ยอมสามารถประสานทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยูทั้งหมดใหเกิดการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
อยางมีคุณภาพเพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคที่ตองการ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมุงในเรื่องของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ ซึ่งมี
ผูเสนอไวหลายแนวทาง และสวนใหญจะมีความแตกตางกันในสวนขององคประกอบยอย ไดแก อับ
เบน และฮิวส (Ubben and Hughes) กําหนดองคประกอบของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ
ไว 7 ดาน ดังนี้ 1) การทํางานตามเวลาที่กําหนด 2) การจัดบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน 3) การ
มุงเนนดานวิชาการ 4) มีความ คาดหวังตอคณะครู และผลการปฏิบัติงานของครู 5) การทํางาน
ดานหลักสูตร 6) การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ 7) การประเมินผลและการตรวจสอบ
ความกาวหนาของนักเรียน28 ในขณะที่เดวิส และโธมัส (Davis and Thomas) กลาวถึง
องคประกอบของ       พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ  8 ดาน คือ 1) การเพิ่มความตระหนัก
ในการปรับปรุง        โรงเรียนและมีความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง 2) มี
ความกระตือรือรนในการใช กลยุทธเพื่อปรับปรุงโรงเรียน 3) การใหแรงจูงใจและใหรางวัลกับ

                                                  
27 สุนันทา  เลาหนันท, การพัฒนาองคการ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวัฒนา, 2531), 

39. 
28 Gerald C. Ubben and Larry  W. Hughes, “The Principal : Creative leadership for 

effective School”,  อางถึงใน อรพร  อุนากรสวัสด์ิ, “ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนขนาดใหญ สังกัด
กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2536), 8.  
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บุคคลหรือกลุมที่ทํางานดานวิชาการ  4) การตรวจสอบความกาวหนาดานวิชาการ 5) การใช
ทรัพยากรและบุคลากรอยาง  สรางสรรค  6) การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหนาอยู เปน
ระเบียบ และมีความปลอดภัย       7) การตรวจสอบปฏิบัติการสอนของครู  8) การสังเกตการสอน
ของครูและการใหขอมูลยอนกลับ29 
 ทางดานฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Halinger and Murphy) กําหนดองคประกอบของ
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการไว 3 องคประกอบ คือ 1) การกําหนดภารกิจของโรงเรียน
ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน และการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน 2) การ
จัดการดานการเรียนการสอนประกอบดวย การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน การ
ประสานงานดานการใชหลักสูตร และการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  3) การเสริมสราง
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ประกอบดวย การควบคุมการใชเวลาในการสอน การดูแลเอา
ใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 
การพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ และการจัดใหมีส่ิงที่เสริมสภาพการเรียนรู30 
 เฮค และคณะ (Heck and others) กําหนดองคประกอบของพฤติกรรมความเปนผูนํา
ทางวิชาการไว 3 ดาน คือ 1) การดําเนินการดานนโยบายตาง ๆ ในโรงเรียน 2) การสราง
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และ 3) การจัดการดานการเรียนการสอนในโรงเรียน31 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกแนวคิดของ ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger 
and Murphy) ในการศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน และใชแนวคิด
ของฟนอคเชียโร (Finocchiaro) ในการศึกษาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ประกอบดวย 1) ดานหลักสูตร 2) ดานจุดประสงคและเนื้อหาวิชา 3) ดานเทคนิคและวิธีการสอน 
4) ดานสื่อการเรียนการสอน และ 5) ดานการวัดและประเมินผลมาประยุกตเปนแนวทฤษฎีที่ผูวิจัย
ใชเปนแนวทางในการศึกษาซึ่งสามารถเขียนเปนแผนภูมิ ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1 

                                                  
29 เร่ืองเดียวกัน, 9. 
30 เร่ืองเดียวกัน,10. 
31 Ronald H.Heck and others,”Instructional Leadership and School Achievement : 

Validation Casual Mode,” อางถึงใน วิชัย  บุญบัญดาล,”พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการที่
สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร- 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538),14. 
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พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ 
ของผูบริหารโรงเรียน 

  

 

สมรรถภาพการสอนของครู
ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน 

1. ดานหลักสูตร 
2. ดานจุดประสงคและเนื้อหาวิชา 
3. ดานเทคนิคและวิธีการสอน 
4. ดานสื่อการเรียนการสอน 
5. ดานการวัดและประเมินผล 

1. การกําหนดภารกิจของโรงเรียน 
 1.1 การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน 
 1.2 การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน 
2. การจัดการดานการเรียนการสอน 

2.1 การนิเทศและประเมินผลดานการสอน 
2.2 การประสานงานดานการใชหลักสูตร 

 2.3 การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 
3. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
 3.1 การควบคุมการใชเวลาในการสอน 
 3.2 การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 
 3.3 การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู 
 3.4 การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 
 3.5 การพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐาน 
  ดานวิชาการ 
 3.6 การจัดใหมีส่ิงที่สงเสริมสภาพการเรียนรู  
 

 

 

 
แผนภูมิที่ 1  ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the instructional Management 
Behavior of Principals,” The Elementary school Journal 86,2 (November 1985) : 221-224. 
 : Marry,  Finocchiaro English as a Second / Foreign Language : From Theory to 
Practice  (New York : Simon & Schuster, 1989), 21. 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนั้น ผูวิจัยจึงได
นิยามความหมายไวดังนี้ 
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 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน หมายถึง การกระทํา
หนาที่ที่ผูบริหารแสดงออกถึงความสามารถในการนํากลุม ซึ่งผูรวมงานสังเกตเห็นไดในการบริหาร 
กิจกรรมทุกชนิดของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนา และสงเสริมการเรียนการสอนให
ไดผลดี   ไดแก การกําหนดภารกิจของโรงเรียน การจัดการดานการเรียนการสอน และการ
เสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
 สมรรถภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอน หมายถึง ทักษะ มโนทัศน และ
เจตคติของครูที่จําเปนตอการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนผลจากการที่ครูสามารถนําวิธีการและ
ความรูพื้นฐานในเรื่อง หลักสูตร จุดประสงคและเนื้อหาวิชา  เทคนิคและวิธีการสอน ส่ือการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผลไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของตน
ไดอยางมีคุณภาพ 
 ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูบริหารที่ดํารงตําแหนงหรือรักษาการในตําแหนงครูใหญ 
อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศกึษา
จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ครูผูสอน หมายถึง ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 การศึกษาที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญทางวิชาการที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ และสมรรถภาพการสอนของครูผูสอน โดยผูวิจัยได
กําหนดสาระสําคัญประกอบดวย การบริหารงานวิชาการ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน สมรรถภาพของครูผูสอนภาษาอังกฤษ สาระเกี่ยวกับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
  

การบรหิารงานวิชาการ                                                                
 
 การบริหารวิชาการในโรงเรียนนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองรับผิดชอบเปนผูนําของครูใน
ดานวิชาการเปนอันดับแรกเพราะหนาที่ของโรงเรียน คือ การใหความรูแกนักเรียนในดานวิชาการ 
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําในดานวิชาการโดยการทํางานรวมกับครู กระตุนใหคําแนะนําและ
ประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ1 ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารโรงเรยีน     เปน  
ผูที่อยูใกลชิด และเปนผูปฏิบัติงานในการใหการศึกษาแกนักเรียนมากที่สุด การเปนผูนําของ          
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียน   ตอง
เปนผูสงเสริมความกาวหนาของการเรียนการสอน และเนนงานวิชาการเปนสําคัญ เพราะ
เปรียบเสมือนหัวใจของการบริหารในโรงเรียน ที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร 
 
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ  
 การบริหารงานวิชาการนั้น มีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้ ภิญโญ สาธร กลาววา
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุง 

                                                  
1 ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 

2519), 252. 18 
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พัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด2  พวงรัตน วิเวกานนท กลาววา      การ
บริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดมวล
ประสบการณใหเด็กและปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด3 เชนเดียวกัน วินัย 
เกษมเศรษฐ กลาววาการบริหารงานวิชาการ คือ การจัดการสอนโดยใชทรัพยากรตาง ๆ เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามความประสงคของหลักสูตร4 นอกจากนี้ เสรี ลาชโรจน กลาววา การบริหาร งาน
วิชาการ คือ กิจกรรมทั้งหลายทั้งมวลที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและหลักสูตร อันเปน งาน
หลักของโรงเรียน5 และปรียาพร วงศอนุตรโรจน กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง  การ
บริหารงานสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน6  
 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางดานวิชาการที่ เกี่ยวของกับการเรียนการสอน และการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามจุดประสงคของหลักสูตร  
 
ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ  
 พนัส หันนาคินทร ไดใหความสําคัญของงานวิชาการในโรงเรียนวา งานวิชาการเปน  
หัวใจของโรงเรียน เปนชีวิตของสถาบัน สวนงานอื่น ๆ เปนองคประกอบที่จะทําใชชีวิตสถาบัน 

                                                  
2 ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, 232. 
3 พวงรัตน วิเวกานนท, “การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา,” ประชาศึกษา 

34, 8 (พฤษภาคม 2526) : 13. 
4 วินัย เกษมเศรษฐ, “การบรหิารงานวิชาการ,” ใน นโยบายและหลกัการปฏิบัติงาน 

(กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา, 2532), 187. 
5 เสรี ลาชโรจน, “การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา,” ใน เอกสารการสอน

ชุดวิชา การจดัการโรงเรียนมัธยมศึกษา หนวยที่ 1 – 7 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (กรุงเทพฯ 
: ชวนพิมพ, 2532), 218. 

6 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : สหมิตรออฟเซท, 
2536), 16. 
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ดําเนินไปดวยความราบรื่นเทานั้น7   เชนเดียวกับอุทัย   บุญประเสริฐ และชโลมใจ   ภิงคารวัฒน   
ที่ได กลาววา งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน จุดประสงคของการจัดการศึกษาในโรงเรียน คือ  
การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  จะ
เปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิบัติงานดานวิชาการของโรงเรียน
อยางชัดเจน8  จึงเห็นไดวา การบริหารงานวิชาการเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งสําหรับผูบริหารโรงเรียน 
การปฏิบัติงานวิชาการอยางมีคุณภาพของบุคลากรแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียน ที่
จะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพที่พึงปรารถนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และสรุปผลสรุปในการ
ประชุมเพื่อระดมความคิดของครูผูปฏิบัติการสอน ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษานิเทศก  
หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ และผูอํานวยการประถมศึกษาจังหวัด ก็ไดเสนอแนะไววา ผูบริหาร
โรงเรียนควรใชเวลาในการบริหารงานวิชาการ  12 – 13 ชั่วโมง หรือประมาณรอยละ 35 ของเวลา
ทั้งหมด9  สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติที่กําหนดงานและขอบขาย
การบริหารโรงเรียนไวหกงาน คือ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการและ
การเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในบรรดางานการบริหาร
โรงเรียนทั้งหกงานนี้ งานวิชาการเปนงานที่สําคัญที่สุดในการที่จะทําใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมาย ที่
กําหนดไวในหลักสูตร สวนงานอื่นเปนงานเสริมและสนับสนุนใหงานวิชาการประสบผลสําเร็จ    ดี
ยิ่งขึ้น10 
 ซึ่งในเวลาตอมา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ11 ไดระบุวา การ
บริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการบริหารงานโรงเรียน ที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองให

                                                  
7  พนัส   หนันาคินทร, หลักการบริหารโรงเรยีน (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานชิ, 2524), 75. 
8 อุทัย   บุญประเสริฐ และชโลมใจ   ภิงคารวัฒน, หลักและแนวทางในการจัดการนิเทศ

ภายในโรงเรียน (กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2528), 27. 
9 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ ชุดฝกอบรมประสิทธิภาพการ

บริหารโรงเรียนประถมศึกษา, เลม 3 (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนสามัญนติิบุคคลสามเจริญพานชิ, 
2528), 16. 

10 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, โครงการอบรมผูบริหารและผูชวย
ผูบริหารสถานศึกษา, เลม 2 (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2534), 5. 

11 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ชุดฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา
ระดับสูง, เลม 5 (กรุงเทพฯ : บริษัท พีเอลีฟวิ่ง จํากัด, 2541), 84. 
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ความสําคัญอยางยิ่ง สวนงานอื่นๆ มีความสําคัญในลักษณะที่เปนงานสนับสนุนใหงานวิชาการ
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจาก  1) โรงเรียนมีขอบขายการบริหารงาน
วิชาการชัดเจน   2) ผูบริหารโรงเรียนเกิดแนวคิดในการพัฒนางาน   3) ผูบริหารโรงเรียนและคณะ
ครูตระหนักและรวมมือพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนอยางจริงจัง   4) ผูบริหารโรงเรียนสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สรุปไดวา  การบริหารงานวิชาการเปนการดําเนินการทุกอยางทางวิชาการ ที่จะทําให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตรงตามจุดมุงหมายของการศึกษา เปนภารกิจที่สําคัญยิ่งสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียน การปฏิบัติงานวิชาการอยางมีคุณภาพของบุคลากรแสดงถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารโรงเรียน ที่จะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพที่พึงปรารถนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญเปนอันดับแรก เพราะการบริหารงานวิชาการนั้น 
จะเปนตัวชี้ใหเห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ดังนั้น ผูบริหาร
โรงเรียนจะตองตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในงานวิชาการเพื่อประโยชนของนักเรียนให
มากที่สุด 
 
ขอบขายของงานวิชาการ 
 งานวิชาการมีขอบขายกวางขวางมาก นักการศึกษาหลายทานไดกําหนดขอบขายของ
งานวิชาการไว เชน เซอรจิโอวานนี และคณะ (Sergiovanni and others) นั้น มีความเห็นวา
ขอบขายของงานวิชาการตองประกอบดวย  1) การตั้งปรัชญาทางการศึกษาขึ้นมาเพื่อปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  2) การจัดทําโครงการทางการศึกษาตาง ๆ   3) การจดัใหมกีารประเมนิผล
หลักสูตรและทักษะการเรียนการสอน   4) การสรางบรรยากาศภายในสถานศึกษาใหพรอมที่จะ
เปลี่ยนแปลง และ 5) การจัดหาวัสดุสําหรับการเรียนการสอน12    สวน พนัส   หันนาคินทร  ไดแบง
งานวิชาการออกเปนสองสวนใหญ ๆ คือ  1) เกี่ยวกับตัวครู ไดแก การหาครูที่ดีมาทําการสอน   การ
จัดแบงหนาที่  การปฐมนิเทศครูใหม และการสรางน้ําใจในการทํางานใหครูมีความสามารถมาก
ยิ่งขึ้น การพิจารณาความดีความชอบ การประชุมครู การปกครองครูโดยทั่ว ๆ ไป และการนิเทศ
การสอน   2) เกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกแบบเรียน การจัดหองสมุด การวัดผลการสอน13   

                                                  
12 Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and Administration 

(New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1980), 267-268. 
13 พนัส   หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรยีน, 45. 
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สวนปรีชา   คัมภีรปกรณ  กลาววา งานวิชาการของโรงเรียนนั้นอยางนอยที่สุดควรจะครอบคลุม
งานสําคัญหกประการ คือ  1) งานหลักสูตร   2) งานสื่อการสอน  3) งานการสอน  4) งานนเิทศการ
สอน  5) งานประเมินผล และ 6) งานปรับปรุงและพัฒนาการสอน14  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
หวน   พินธุพันธ ที่กลาววา งานวิชาการเปนงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยตรง      ซึ่ง
ครอบคลุมต้ังแตหลักสูตร  แผนการสอน  การนิเทศการสอน  ตารางการสอน  ส่ือการสอน หรือ
เทคโนโลยีทางการสอน  การปรับปรุงการเรียนการสอน  หองสมุดและการประเมินผลการศึกษา15  
สําหรับ กิติมา   ปรีดีดิลก ไดแบงขอบขายของงานวิชาการออกเปนหกประการ คือ  1) แผนงาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการ  2) หลักสูตรและการสอน ประกอบดวย หลักสูตร โครงการสอน ประมวล
การสอน  3) การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย งานการจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัด
ครูเขาสอน การจัดแบบเรียน การจัดหองสมุด  การจัดทําคูมือครู   4) ส่ือการสอน   5) การปรับปรุง
การเรียนการสอน  การนิเทศการสอน การฝกอบรม และ 6) การวัดและประเมินผล16 สอดคลองกับ 
ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน ที่กลาววา ขอบขายงานดานวิชาการจะครอบคลุมต้ังแตการวางแผน
เกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การจัดบริการการสอน การวัดผล
ประเมินผล รวมทั้งการติดตามผล17  สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ18 
ไดกําหนดขอบขายงานวิชาการเพื่อใหผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ดังนี้  1) งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช   2) งานดานการเรียนการสอน   3) งานวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  4) งานวัดผลและประเมินผล  5) งานหองสมุด         6) 
งานนิเทศภายใน  7) งานประชุมอบรมทางวิชาการ  

                                                  
14 ปรีชา คัมภีรปกรณ, “การจัดระบบงานวิชาการ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ

วิชาชีพศึกษาศาสตร หนวยที่ 9-15 สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, 2527), 161-162. 

15 หวน  พินธุพนัธ, การบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2528), 45. 
16 กิติมา ปรีดีดิลก,  การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพฯ : อักษร

บัณฑิต, 2528), 57-58. 
17 ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ, 17. 
18 สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต,ิ คูมือการปฏิบัติงานสําหรับผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา, ฉบับปรับปรุง พมิพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2538), 4. 
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 จากที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นวา งานวิชาการโรงเรียนนั้นมีขอบเขตกวางขวางมาก 
ครอบคลุมการดําเนินกิจกรรมทั้งหมด ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง
เพื่อใหการศึกษาไดผลดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น ไมวากิจกรรมใด ๆ ที่สัมพันธกับการเรียน
การสอน ส่ืองานนั้นเปนงานในขอบเขตหนาที่ของผูบริหารในดานวิชาการทั้งสิ้น  
 

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการ  
 
 ผูบริหารโรงเรียน อาจะเปนครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ รวมตลอดทั้งผูชวยของ
ผูบริหารเหลานั้นตางก็มีตําแหนงเปนผูบริหาร แตหากผูบริหารโรงเรียนทําหนาที่บริหารเพียง   
อยางเดียว โรงเรียนก็คงบรรลุวัตถุประสงคไดยาก   
 เพราะในระบบโรงเรียนนั้นสิ่งที่เปนจุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอน คือ ผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถตอบสนองความคาดหวังของสังคมไดการ
ที่จะสงเสริมใหผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพไดนั้น จําเปนที่บุคลากรใน   
โรงเรียนตองมีความเปนผูนําทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อนําความรู ความเขาใจ และทักษะตาง ๆ ไปใชใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหไดประสิทธิภาพ ซึ่งความเปนผูนําทางวิชาการนั้นมี    
รายละเอียด ดังนี้  
 
ความหมายของความเปนผูนําทางวิชาการ  
 ดีเบวอส (DeBevoise) ใหความหมายผูนําทางวิชาการวา การกระทําที่ครูใหญ
แสดงออกหรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําในอันที่จะพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน19 สวนกรีนฟลด 
(Greenfield) ใหความหมายผูนําทางวิชาการวา เปนการกระทําอยางตั้งใจที่มีจุดมุงหมายที่จะ
พัฒนาสภาพการทํางานที่นาพอใจและมีประสิทธิภาพสําหรับครู รวมทั้งสรางบรรยากาศแหงการ
เรียนรูที่นาพอใจและมีประสิทธิภาพตอนักเรียน20 ซึ่งเดวิสและโทมัส (Davis and Thomas) ก็มี
                                                  

19 DeBevoise, “Synthesis of Research on the Principal as Instructional Leader,” 
อางถึงใน กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, “ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของ     
โรงเรียนเอกชน” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536), 58.   

20  Greenfield, quoted in Gary A. Davis and Margaret A. Thomas, Effective 
Schools and Effective Teachers (Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1989), 21. 
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ความเห็นที่คลายกันวาผูนําทางวิชาการ คือ บทบาทสําคัญของครูใหญที่จะเนนกิจกรรมในดานการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหองเรียนของคร2ู1    
 จึงอาจกลาวสรุปไดวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการหมายถึง ส่ิงที่ผูนําแสดงออก
ถึงความสามารถในการใชกลยุทธ ทั้งการเปนผูนําและการบริหารที่จะนํากลุมใหทํากิจกรรมทางดาน
พัฒนางานดานวิชาการใหบรรลุผล โดยการคิดริเร่ิมนําทางใหเกิดความคิดใหม หรือใหการ
สนับสนุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผูรวมงานสามารถรับรูและสังเกตการกระทํานั้นไดอยาง
ชัดเจน 
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร 
 นักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําทางวิชาการ และ
พฤติกรรมทางการบริหารในดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนไว ดังนี้  แคมปเบลล,  บริดจ และ 
นัสแทรนด (Campbell, Bridge and Nustrand) ไดกลาวถึงบทบาทของหัวหนาสถานศึกษาใน
ฐานะผูนําไวส่ีประการ คือ  1) ตองเปนผูจัดรูปงาน   2) เปนผูส่ือความหมาย  3) เปนผูนําทาง   
การศึกษา   4) เปนผูบังคับบัญชา22   สวนคเนเซวิค (Knezevick)  ไดกําหนดบทบาทสําคัญของ   
ผูบริหารสถานศึกษาไวสิบเจ็ดประการ คือ  1) เปนผูกําหนดทิศทาง  2) เปนผูกระตุนความเปนผูนํา 
3) เปนนักวางแผน   4) เปนผูตัดสินใจ   5) เปนนักจัดองคการ   6) เปนผูจัดใหมีการเปลี่ยนแปลง  
7) เปนผูประสานงาน   8) เปนผูส่ือสาร   9) เปนผูแกความขัดแยง   10) เปนผูแกปญหา   11) เปน
ผูจัดระบบงาน   12) เปนผูบริหารการเรียนการสอน   13) เปนผูบริหารบุคคล   14) เปนผูบริหาร
ทรัพยากร   15) เปนผูประเมินผล   16) เปนประธานในพิธี  และ 17) เปนผูสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน23 
 
 
                                                  

21 Gary A. Davis and Margaret A. Thomas, Effective Schools and Effective 
Teachers (Boston : Allyn and bacon, Inc., 1977),21. 

22 Ronald F. Campbell, Edwin M. Bridge, and Raphael O. Nustrand, 
Introduction to Educational Administration, 5th ed. (Boston : Allyn and bacon, Inc., 1977), 
225-227. 

23 Stephen J. Knezevick, Administration of Public Education, 4th ed. (New York : 
Harper & Row Publisers, 1984), 17-18. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 25

 สําหรับบทบาทและหนาที่ของผูบริหารในฐานะผูนําทางวิชาการ  ดีเบวอส (DeBevoise) 
ไดกําหนดไว ดังนี้ 1) เปนผูมีความคิดหรือความตั้งใจอยางแนวแนในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ  2) เปนผูบริหารและผูนําของโรงเรียน   3) มุงเนนกิจกรรมดานการเรียนการสอนและ
ผล การปฏิบัติงานของครูในหองเรียน24   เฮนนคเลย และคณะ (Hencley and others) ไดให
ความเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาควรจะแสดงบทบาทของผูนําทางวิชาการเกี่ยวกับเร่ือง
ตอไปนี้  1) โปรแกรมทางการศึกษาและกระบวนการสอน  2) บุคลากรดานนักเรียน ครู อาจารย 
คนงานภารโรง การเงินและธุรการตาง ๆ  3) จัดบรรยากาศของสิ้งแวดลอมเพื่อใหกระบวนการเรียน     
การสอนเกิดผลดีสูงสุด  4) สรางสัมพันธระหวางโรงเรียนชุมชน  5) เปนผูนําการวิจัยไปใชเพื่อ
พัฒนาความรูและเพื่อประโยชนในการเรียนการสอน  6) พัฒนาเจตคติของบุคลากรในโรงเรียน  ให
มีเจตคติที่ดีตอสังคมและประเทศชาติ25  สวนทรัสตี (Trusty) ไดกลาวถึงหนาที่ของผูบริหาร   
โรงเรียนในฐานะผูนําทางวิชาการไว 17 ประการ คือ 1)  สงเสริมใหครูไดพัฒนาเปาหมายและ  
วัตถุประสงคทางวิชาการของโรงเรียนได 2) สงเสริมใหครูไดนําเอาเปาหมายและวัตถุประสงคทาง
วิชาการของโรงเรียนไปปฏิบัติ  3) สรางความเชื่อมั่นวากิจกรรมของโรงเรียนและหองเรียนสอดคลอง
กับเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียน  4) สรางความเชื่อมั่นวาโครงการทางวิชาการของ    
โรงเรียนเปนผล มาจากการวิจัยและการปฏิบัติทางการศึกษา  5)  มีการวางแผนรวมกับคณะครู
เกี่ยวกับโครงการตาง ๆ ทางวิชาการเพื่อใหบรรลุความตองการของนักเรียน   6) สงเสริมใหครูไดนํา
โครงการทางวิชาการไปปฏิบัติ  7) ปฏิบัติงานรวมกับคณะครูในการประเมินผลโครงการทาง
วิชาการของโรงเรียน  8) ติดตอส่ือสารกับครูและนักเรียนดวยความคาดหวังที่สูงในดานมาตรฐาน
ทางวิชาการ  9) ใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางสังคมของนักเรียน  10) ใหการสนับสนุน ใน
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางเชาวปญญาของนักเรียน 11) มีการจัดสรรเวลาเพื่องานวิชาการรวมกับ
ครูไวอยางชัดเจน  12) ใหความรวมมือกับนักเรียนในการกําหนดระเบียบ เพื่อแกไขปญหาดาน
วินัยของนักเรียน 13) รวมมือกับนักเรียนใหมีการนํากฎเกณฑที่สรางขึ้นมาในการแกปญหาดาน
วินัย  14)  รวมมือกับคณะครูใหการนําระเบียบกฎเกณฑที่สรางขึ้นมาใชในการแกปญหาดาน 

                                                  
24 DeBevoise, “Synthesis of Research on the Principal as Instructional Leader,” 

quoted in Gray A. Davis and Magaret A. Thomas, Effective Schools and Effective 
Teachers, 21.  

25 Hencley and others, อางถึงใน เสริมศักดิ์   วิศาลากรณ,  การศึกษาภาวะผูนําทาง
การศึกษา, พมิพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานชิ, 2525), 40. 
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วินัยนักเรียน 15) มีการปฐมนิเทศคณะครูเกี่ยวกับโครงการของโรงเรียน  16) มีการประเมินผล  การ
ปฏิบัติงานของครูอยางยุติธรรม 17) ชวยเหลือครูในการพัฒนาระบบงานเพื่อใหมีความกาวหนาทาง
วิชาชีพ26 ซึ่ง ดอลล (Doll) ไดวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะ (Traits) ของการเปนผูนํา   สรุปวา 
ผูนําทางการศึกษาที่ทําใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้  1) เปนคนที่มีลักษณะเอาใจ
เขามาใสใจเรา ผูนําควรมีความรูสึกไวตอความตองการหรืออารมณของสมาชิกของกลุม   ไมมอง    
ผูอยูใตบังคับบัญชาในฐานะเปนผูอยูใตบังคับบัญชาเทานั้น จะตองมองเขาในฐานะเปนคนมีชีวิต
จิตใจ มีความคิด มีความตองการสวนตัวดวย  2) เปนคนกระฉับกระเฉง ผูนําจะตองกระทําตนให
สมาชิกเห็นวาเปนผูมีความกระตือรือรน มีความตื่นตัวแจมใสราเริง  3) ไดรับการยอมรับจากสมาชิก
วาเปนสมาชิกของกลุม ในที่นี้มิไดหมายความแตเพียงวาผูนําจะตองเปนสมาชิกธรรมดาของกลุม
เทานั้น  แตหมายรวมถึง พฤติกรรมของผูนําจะตองสอดคลองกับเกณฑเฉพาะของกลุม มีความคิดไม
ตางหรือหางจากความคิดของกลุมมากนัก  4) เปนที่พึ่งของสมาชิก ครู นักเรียน  คนงาน ภารโรง ซึ่ง
ตางก็ตองการความชวยเหลือเมื่อเผชิญกับปญหา  ดังนั้น ผูนําจะตองเปนที่พึ่งของคนเหลานี้ไมวา
จะเปนทางตรงหรือทางออม   5) เปนผูที่ควบคุมอารมณของตนได บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาจําตองเผชิญกับความตึงเครียด วิตกกังวล กาวราว ผูนําจึงจําเปนตองควบคุมอารมณ
ของตนเองใหอยู   6) เปนผูที่มีสติปญญา เนื่องจากในสถานศึกษาตางๆ คณะครูเปนผูมีปญญา  
ดังนั้น ผูนําของผูมีปญญาตองมีปญญาดวย ผูนําทางการศึกษาควรจะมีความรอบรูทางวิชาการเปน
อยางดี   7) เปนผูที่สนใจบทบาทการเปนผูนําของตนเอง ผูนําจําเปนตองรูจักบทบาทของตนเองเปน
อยางดี และจําเปนตองมีความรับผิดชอบ  ถาหากผูนําทางการศึกษามิไดแสดงบทบาทของตนอยาง
เหมาะสม ความเจริญกาวหนาทางการศึกษาก็จะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดยาก27 
 อนึ่งแมวาผูบริหารโรงเรียนจะเปนผูมีความรู ความสามารถสูงสักเพียงใดก็ไมสามารถ
ทํางานไดตามลําพัง จําเปนตองกระจายงานใหครูในโรงเรียนรวมรับผิดชอบ ซึ่งนอกจากจะทําให
งานเกิดประสิทธิผลแลว ยังเปนการเปดโอกาสใหกับครูในการทํางานเฉพาะดาน โดยผูบริหารเปน 

                                                  
26 Trusty, อางถงึใน จันทรานี    สงวนนาม,  “คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร

บรรยากาศของโรงเรียนและความพึงพอใจในงานที่สัมพนัธกับความสาํเร็จของโรงเรยีน
ประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิต-วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2533), 62-63. 

27 Ronald C. Doll, Curriculum Improvement, 3rd ed. (Boston : Allyn and Bacon, 
Inc., 1974), 196 – 197.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 27

ผูกําหนดระยะเวลาในการมอบอํานาจ และมีการแจงใหทราบในที่ประชุมครูทั้งโรงเรียน สวนการ
ปองกันความขัดแยงอันจะเกิดข้ึนในการทํางานรวมกัน ผูบริหารจะตองมีสวนในการสงเสริมใหมี
บรรยากาศทางวิชาการดังนี้คือ  1) การกําหนดเปาประสงคทั่วไปของโรงเรียน  2) จัดใหมีการ
ฝกอบรมเพื่อใหครูมีทักษะดานการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  3) เปนผูใหความชวยเหลือในการนํา
แผนไปปฏิบัติตามโครงการใหมๆ และ  4) มีการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงค 
และทําใหมีการเติบโตทางวิชการอยางตอเนื่อง28  
 นอกจากนี้นักการศึกษาอีกหลายทานยังไดนําเสนอแนวคิดที่ไดจากผลงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการสําหรับผูบริหารโรงเรียน ในฐานะผูนําทางวิชาการไว
ดังนี้ ในปพุทธศักราช 2522 บรูคโอเวอร (Brookover) เสนอวา ผูบริหารที่เปนผูนําทางวิชาการควร
มีขอบขายในการทํางานดังนี้  1) มุงเนนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) มีความคาดหวังในตัว  
นักเรียนสูง  3) สังเกตการสอนและใหคําปรึกษาแกครู  4) ใหการสนับสนุนดานการพัฒนาวิชาชีพ
ครู และ  5) คํานึงถึงคุณภาพของโรงเรียน29 ในปพุทธศักราช 2530 อับเบนและฮิวส (Ubben and 
Hughes) เสนอไวดังนี้  1) การทํางานตามเวลาที่กําหนด  2) การจัดบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน  
3) การมุงเนนดานวิชาการ  4) มีความคาดหวังตอคณะครูและผลการปฏิบัติงานของครู  5) การ
ทํางานดานหลักสูตร  6) การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ  7) การประเมินผลและการตรวจสอบ
ความกาวหนาของนักเรียน30  เดวิสและโธมัส (Davis and Thomas) ไดสรุปขอบขายไวดังนี้  1) 
การเพิ่มความตระหนักในการปรับปรุงโรงเรียน และมีความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูง  2) มีความกระตือรือรนในการใชกลยุทธเพื่อปรับปรุงโรงเรียน  3) การใหแรงจูงใจและ
ใหรางวัลกับบุคคลหรือกลุมที่ทํางานดานวิชาการ  4)การตรวจสอบความกาวหนาดานวิชาการ  5) 
การใชทรัพยากรและบุคลากรอยางสรางสรรค  6) การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหนาอยูเปน
ระเบียบและมีความปลอดภัย  7) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู  8) การสังเกตการสอนของ

                                                  
28 Gary A. Davis and Magaret A. Thomas, Effective Schools and Effective 

Teachers, 22.  
29 Ibid., 40.    
30 Gerald C. Ubben and Larry W. Hughes, The Principal : Creative Leadership 

for Effective Schools (Boston : Allyn and Bacon, 1987),  97 – 99.  
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ครูและการใหขอมูลยอนกลับ31 สวนเฮคและคณะ (Heck and others) ไดเสนอแนะโครงสรางการ
ทํางานไวดังนี้  1) การกําหนดเปาประสงคของโรงเรียน  2) การสื่อสารใหทุกคนทราบ วาโรงเรียนมี
ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง  3) การจัดหองเรียนใหเอื้อตอการสอนของ
ครู  4) การจัดแหลงทรัพยากรที่จําเปนให  5) การนิเทศผลการปฏิบัติงานของครู  6) การตรวจสอบ
ความกาวหนาของนักเรียน  7) การจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูและมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย32   
 สวนฮอลลิงเจอรและเมอรฟ (Hallonger and Murphy) ไดเสนอองคประกอบของ  
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนไวสามองคประกอบใหญ คือ  1) การ
กําหนดภารกิจของโรงเรียน   2) การจัดการดานการเรียนการสอน  และ 3) การสงเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการของโรงเรียน33 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (defining the school mission) การกําหนดภารกิจ
ของโรงเรียน เปนการกําหนดขอบเขตของงานที่โรงเรียนตองรับผิดชอบ ในสวนที่เกี่ยวของกับงาน
วิชาการ และสรางความเขาใจในภารกิจดังกลาวใหผูที่เกี่ยวของทราบ ซึ่งจําแนกเปนเปนสอง   
องคประกอบ คือ  

1.1 การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน (framing school goals) การกําหนด
เปาหมายของโรงเรียนนั้นจะตองมีความชัดเจน โดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดย
ใหทีมงานมีสวนในการกําหนดเปาหมายทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งจะตองรวมถึงความรับผิดชอบ
ของคณะครู เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด เปาหมายในดานการปฏิบัติงาน จะตองแสดงออกมาเปน
พฤติกรรมที่สามารถวัดได  นอกจากนั้นเปาหมายของโรงเรียนจะตองมีลักษณะที่งายตอครู ในการ
ที่จะนําไปสอนไดตรงตามจุดประสงคในหองเรียน  
 
 

                                                  
31 Gary A. Davis and Magaret A. Thomas, Effective Schools and Effective 

Teachers, 40.  
32 Ronald H. Heck and others, “Instructional Leadership and School Achievement 

: Validation of a Cause Model,” Education Administration Quarterly 26, 2 (May 1990) :95.  
33 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the Instructional Management 

Behavior of Principals,” The Elementary School Journal 86, 2 (November 1985) : 221-224. 
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1.2 การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน (communication school goals) การสื่อสาร
เปาหมายของโรงเรียนนั้น ผูบริหารจะตองจัดใหมีข้ึนเพื่อใหครู ผูปกครอง และนักเรียนไดทราบ โดย
ทั่วกัน ทั้งในรูปที่เปนทางการ เชน การประชุมคณะครู การชี้แจงในหนังสือคูมือของโรงเรียน ฯลฯ 
และโดยรูปแบบที่ไมเปนทางการ เชน การพูดคุยกับครู เปนตน 

2. การจัดการดานการเรียนการสอน (managing the instructional program) การ
จัดการดานการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับการดูแล สงเสริม และสนับสนุน
ของครู การเรียนของนักเรียนและการประสานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจําแนกเปนสาม       
องคประกอบ คือ  

2.1 การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน (supervising and evaluation 
instruction) การนิเทศและการประเมินผลดานการสอนนั้น ผูบริหารจะทํางานรวมกับครูในดาน
หลักสูตรและการสอน ผลงานของผูบริหารจะตองมั่นใจไดวาเปาหมายของโรงเรียนไดถูกถายทอด
ไปสูการปฏิบัติในหองเรียน ซึ่งรวมถึงการประสานเปาหมายของโรงเรียนกับจุดประสงคของการเรียน
ในหองเรียน ใหการสนับสนุนครูดานการสอนใหตรงตามจุดประสงค ควบคุมการสอนในหองเรียน 
โดยการเยี่ยมอยางไมเปนทางการ  การใหผลยอยกลับกับครูทั้งทางดานการนิเทศและการประเมินผล 
โดยมีจุดประสงคที่จะทําใหเปนรูปธรรม และใหครูเปนผูนําวิธีสอนที่เฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติ 

2.2 การประสานงานดานการใชหลักสูตร (coordinating curriculum) หมายถึง 
พฤติกรรมการประสานงานกับครูในดานการนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผล จุดประสงคตามหลักสูตร
ของโรงเรียนจะตองสัมพันธกับเนื้อหาที่สอนในหองเรียน และคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง 

2.3 การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน (monitoring student process)    
ผูบริหารควรจะใชผลจากคะแนนทดสอบในการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน การประเมินหลักสูตร  
การประเมินดานการสอน และการวัดผลความกาวหนาตามเปาหมายของโรงเรียน 

3. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  (promote school climate) 
บรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียนจะเกี่ยวของกับบรรทัดฐาน (norm) และเจตคติของบุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียน  ผูบริหารจะมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
ทั้งดานตัวครู นักเรียน และการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งจะ
จําแนกบทบาทในสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน จําแนกเปนหกองคประกอบ คือ 

3.1 การควบคุมการใชเวลาในการสอน (protecting instructional time) เวลาที่ใช
ในการสอนของครูในหองเรียน มักจะสูญเสียไปกับการแนะนํากฎเกณฑในการเรียนใหกับเด็กที่
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เรียนซ้ํา รวมทั้งคําขอรองตางๆ จากฝายสํานักงานของโรงเรียน ซึ่งผูบริหารโรงเรียนตองหาทาง
ควบคุมกิจกรรมเหลานี้ใหเกิดขึ้นนอยที่สุด โดยผลักดันใหเปนนโยบายของโรงเรียน ผูบริหารที่
ประสบความสําเร็จในการนํานโยบายนี้ไปใช โดยการกําจัดสิ่งตางๆ ที่จะทําใหการสอนในหองเรียน
หยุดชะงักลงได ก็จะสามารถเพิ่มเวลาในการเรียนอยางมีศักยภาพ และนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.2 การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด (maintaining high visibility) 
การเอาใจใสดูแลครูและนักเรียนอยางใกลชิด เปนการชวยเพิ่มปฏิสัมพันธระหวางผูบริหาร นักเรียน 
และกับครู ซึ่งปฏิสัมพันธอยางไมเปนทางการแบบนี้ ผูบริหารจะไดรับขอมูลมากมายในดานความ
ตองการของนักเรียนและครู ผูบริหารจะมีโอกาสสื่อสารเปาหมายระดับตางๆ ของโรงเรียนใหนักเรียน
และครูทราบ 

3.3 การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู (providing incentives for teachers) การจัดให
มีส่ิงจูงใจใหกับครู การสรางบรรยากาศเชิงบวกดานการเรียนรู รวมทั้งการใหรางวัลและการใหการ
ยอมรับการทํางานของครู นับเปนบทบาทที่สําคัญสวนหนึ่งของผูบริหารในการที่ทําใหโครงสราง
ของการทํางานดีข้ึน รางวัลที่ผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับครู อาจารย อาจไม
ใชเงินเพียงอยางเดียว หากแตอาจเปนคําชมเชยทั้งโดยสวนตัวหรือการใหสังคมยอมรับ โดยการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณและการใหรางวัลอยางเปนทางการ เปนตน 

3.4 การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (promoting professional development) 
การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ ผูบริหารใหโอกาสแกครูในการพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดใหมี
การฝกอบรมขณะประจําการ รวมทั้งการชวยใหครูไดเรียนรูถึงการผสมผสานทักษะตางๆ ตาม 
โครงการพัฒนาบุคลากร และชวยใหครูสามารถนําไปใชในหองเรียนได 

3.5 การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ (developing and enforcing 
academic standards) มาตรฐานทางวิชาการที่สูงและมีความชัดเจน จะเปนสิ่งจําเปนในการ
ปรับปรุงการเรียนของนักเรียน และมาตรฐานที่สูงขึ้นนี้จะแสดงไดจากจํานวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึนของ
โรงเรียนในโอกาสตอไป 

3.6 การจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู (providing incentives for learning) 
การสงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูของนักเรียนโดยการใหรางวัล และการใหการยอมรับนักเรียน 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการสูง และเมื่อนักเรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ      
ผูบริหารตองใหโอกาสนักเรียนในการที่จะเปนที่ยอมรับของหองเรียนและในโรงเรียน โดยผูบริหาร
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จะตองเปนผูทําหนาที่ประสานระหวางหองเรียนและในโรงเรียนในดานการใหรางวัล เพื่อเปนการ
ยืนยันวาผูบริหารใหการสนับสนุนอยางจริงจัง 
 

สมรรถภาพการสอนของครู 

 สมรรถภาพการสอนของครูถือเปนหัวใจสําคัญของอาชีพครู เพราะในการประกอบ
อาชีพครูนั้น ครูผูสอนจะตองเปนบุคคลที่มีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่เหมาะกับความเปนครู การ
จัดการศึกษาจึงจะบรรลุตามเปาหมายที่วางไว  ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาครูผูสอนจําเปนตองมี
สมรรถภาพที่พึงประสงคและมีทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติการสอน จึงจะสามารถดําเนินการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จากความสําคัญดังกลาวการศึกษาแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวกับสมรรถภาพการ
สอนของครูใหชัดเจน สามารถที่จะนํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาสมรรถภาพครู
ใหสูงขึ้นตอไป  ซึ่งรายละเอียดในสวนนี้จะกลาวถึง ความหมายสมรรถภาพการสอน  สมรรถภาพ
ทางการสอนทั่วไป และสมรรถภาพทางการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
 คําวา “สมรรถภาพครู” มีคําที่ใชเรียกโดยมีนัยความหมายเดียวกันคือ คําวา “สมรรถวิสัย” 
หรือ “สมรรถฐาน”  ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Competency”  ซึ่ง ฉวีวรรณ  กินาวงศ34  ไดให
ความหมายของสมรรถภาพของครูไววา เปนความรู ความสามารถและเจตคติที่ผูเปนครูพึงมี ไดแก 
ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสําเร็จ ตลอดจนความรู ความสามารถ 
ความเขาใจที่จะปฏิบัติอาชีพครูใหเจริญกาวหนา สวนทางดาน เฉลิมพล   สวัสดิพงษ35 ไดกลาวถึง
สมรรถภาพครู หมายถึง พฤติกรรมของครูที่แสดงออกถึงความสามารถ ความเขาใจ ทักษะ และเจต
คติที่มีตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
เชนเดียวกันกับ กมล   สุดประเสริฐ และคณะ36  ใหความหมายทํานองเดียวกันวา สมรรถภาพ 

                                                  
34 ฉวีวรรณ   กนิาวงศ, การศึกษาเด็ก (กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พร้ินติ้งเฮาส, 2527), 30. 
35 เฉลิมพล   สวัสดิพงษ, “การศึกษาปจจัยทีส่ามารถจาํแนกสมรรถภาพดานการสอน

ของครูภาษาองักฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จงัหวัดอุบลราชธาน”ี        
(วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2533), 30. 

36 กมล   สุดประเสริฐ และคณะ, “การศึกษาหาสมรรถวสัิยของครูประถมศึกษาที่สังคม
ตองการ,”  รายงานการวิจัยคณะที่ 2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการฝกหัดครู (กรุงเทพฯ : กรมฝกหัด
ครู, 2533), 3. 
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หมายถึง คุณสมบัติที่เปนผลมาจากความรู ความเขาใจ ทักษะ  เจตคติ อุปนิสัย หรือบุคลิกภาพ  
ซึ่งมีผลทําใหเกิดความสามารถในการแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่พึงปรารถนาได  ซึ่งสอดคลองกับ บอ
ริช (Borich)37  ที่ไดใหคําจํากัดความของสมรรถภาพวา เปนคุณลักษณะที่ประกอบดวยปริมาณของ
พฤติกรรมที่ไดพิจารณาไวอยางเฉพาะเจาะจง และปริมาณของพฤติกรรมนี้สามารถกําหนดได โดย
การใหคาน้ําหนักหรือมาตราวัด ซึ่ง กูด (Good)38  อธิบายวาเปนทักษะ สังกัป และเจตคติที่   จําเปน
ในการทํางานทุกชนิด  สามารถนําเอาวิธีการและความรูพื้นฐานไปประยุกตใชกับสถานการณที่ตนไป
ปฏิบัติได และตองปฏิบัติอยางมีคุณภาพ  และเมดเลย (Medley)39 ไดใหความหมายของ
สมรรถภาพครูไววา หมายถึง ชุดของความรู ความสามารถ และความเชื่อ ความศรัทธาที่ครู พึงมี
และสามารถนํามาใชกับสถานการณในการสอน 
 จากความหมายของ “สมรรถภาพครู” ดังที่มีผูใหคํานิยามไวขางตนพอสรุปไดวา 
สมรรถภาพครู หมายถึง ความรู ความเขาใจ ทักษะ คุณลักษณะ และเจตคติที่ครูพึงมีในการพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดความพรอมทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา สําหรับแนวคิดที่เกี่ยวกับ
สมรรถภาพครูโดยทั่วไปนั้นจะเกี่ยวของกับลักษณะของครูที่ดี ซึ่งลักษณะของครูที่ดีและครูที่มี
สมรรถภาพ จึงเปนคุณลักษณะที่ผูประกอบอาชีพครูพึงมีในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ 
 
ความหมายของสมรรถภาพการสอนครูโดยทั่วไป 
 เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ครูเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหเกิด  
ประสิทธิผล ครูจึงจําเปนจะตองมีสมรรถภาพการสอนดังที่นักการศึกษาไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
สมรรถภาพการสอนไว ดังนี้ 

                                                  
37 Gary D. Borich and Kalhleen S.Fenton,  The Appraisal of Teaching : Concept 

and Process (Philippines : Addison-Wesley Publishing Co., 1968), 6. 
38 Carter V. Good, Dictionary of Education, 3rded. (New York : McGraw-Hill, 

1973), 121. 
39 D.M. Medley, “Teacher Effectiveness,” Encyclopedia of Educational 

Research, 5th ed. (New York : The Free Press, 1982), 55. 
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 ไกรนุช   ศิริพูล40  กลาวถึง สมรรถภาพการสอนซึ่งครูมีความจําเปนจะตองมีความรู 
ความเขาใจเรื่องตางๆ ดังนี้                                                                                                                                

1. ความรู  ความเขาใจเรื ่องหลักจิตวิทยาการเร ียนรู หลักการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็ก 

2. การวางแผนการสอนอยางละเอียดถี่ถวน 
3. การเลือกใชวิธีสอนแบบตางๆ อยางเหมาะสม 
4. การใชวิธีวัดผลที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชแบบทดสอบตางๆ ใหเกิดประโยชน

ในการเรียนการสอน 
5. ความสามารถในการปกครองชั้นเรียนไดอยางราบรื่น ตลอดจนบริหารงานธุรการ

ตางๆ ของชั้นเรียนไดเหมาะสม 
 ชัชว  เถาวชาลี และคณะ41  เสนอวา สมรรถภาพการสอนที่สําคัญประกอบดวย ความรู 
ความเขาใจ และความสามารถของครูในการนําสิ่งเหลานี้ไปปฏิบัติ ไดแก 

1. การประยุกตหลักการของการเรียนรู 
2. การแนะนํานักเรียนอยางมีประสิทธิผล 
3. การปฏิบัติการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
4. การนําหลักการของพัฒนาการเด็กมาประยุกตใช 
5. การวางแผนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
6. การมีความรูจริงในวิชาที่สอน ทั้งแนวลึกและแนวกวาง 
7. การใชเทคนิคในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและเจตคติที่เปนประชาธิปไตย 
8. สามารถวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และมีการสอนที่เฉพาะกับแตละบุคคล 
9. มีสวนรวมในการทํางานกับเพื่อนครู 
10. มีความกระตือรือรนในการทํางาน 
11. มีความคิดริเร่ิมในการทํางาน 

                                                  
40 ไกรนุช   ศิริพลู,  ความเปนครู (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลนิยมวิทยา, 

2531), 19. 
41 ชัชว   เถาวชาลี และคณะ,  “แนวทางการพัฒนาคณะทาํงานในโรงเรยีน,”  เอกสาร

ประกอบการประชุมสัมมนาการนิเทศการสอนสําหรับศึกษานิเทศกและผูบริหารโรงเรียน ในเขต 
ภูมิภาคตะวันตก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533 , 14-15. (อัดสําเนา) 
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12. ใชประโยชนจากแหลงทรัพยากรทั้งที่เปนบุคคลและวัสดุอุปกรณไดอยางเหมาะสม 
 นันทยา   สุนทรวงษ42 ไดใหความหมายวา สมรรถภาพการสอน หมายถึง พฤติกรรม 
การแสดงออกของครูที่จะตองมีในการสอน ซึ่งรวมถึง เจตคติ ความรู ความสามารถ ความเขาใจ 
ตลอดจนความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ เพื่อชวยในการปฏิบัติหนาที่ของครูประสบ
ความสําเร็จ อันจะสงผลตอการพัฒนาตัวนักเรียนทั้งในดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
 ชาญชัย   อาจินสมาจาร43 กลาวถึง สมรรถภาพการสอนวาเปนคุณสมบัติเบื้องตนที่มี
ความสัมพันธกับคุณสมบัติทางวิชาชีพ (professional qualities) หมายถึง ความรู ความเขาใจของ
ครูเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ  ดังนี้  

1. มีความรูในวิชาหรือสาขาที่สอน เปนสิ่งจําเปนสิ่งแรกของสมรรถภาพการสอน คือ 
ครูตองมีความรูอยางถองแทในวิชาหรือสาขาที่สอน 

2. มีความรูความเขาใจในตัวผูเรียน คือ มีความรูความเขาใจในหลักเบื้องตนของ
ความเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย เชน ความสนใจ ประสบการณเดิม พัฒนาการดาน
ตางๆ  เปนตน 

3. มีความรู ความเขาใจหลักการสอนและทักษะในการใชเทคนิค เพื่อการนําออกใช
ไดแก ความรูความเขาใจในทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองหลักสูตร  จิตวิทยาการเรียนรู วิธีสอน
และเทคนิคตางๆ  รวมถึงทักษะในการประเมินความกาวหนาของนักเรียน 

4. ความรูความเขาใจทั่วไปที่เกี่ยวของและสัมพันธซึ่งกันและกัน (interrelation) โดย
สามารถนํามาบูรณาการการสอนของตนใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

5. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 
  

                                                  
42 นนัทยา  สุนทรวงษ, “ปญหา ความตองการ และวิธีที่ใชในการพัฒนาสมรรถภาพ

ทางการสอนวชิาภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี” 
(วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2535), 11. 

43 ชาญชัย   อาจินสมาจาร, “ครูและอาชีพครู,” สารพฒันาหลักสูตร 14 , 121 
(เมษายน-มิถนุายน 2538) : 24-38. 
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 จงกลนี   หวงทอง44 สรุปความหมายของสมรรถภาพการสอนไววา หมายถึง 
ความสามารถในการนําความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนทั่วไปไปปฏิบัติการสอนไดเหมาะสม ทั้งใน
ดานความรูความเขาใจนักเรียน  การวางแผนการเรียนการสอน  วิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่ือการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา สมรรถภาพการสอน หมายถึง ความสามารถ
ทางการสอนของครูที่เปนผลมาจากการนําเอาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ไปปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 ในสวนของนักการศึกษาตางประเทศ ไดเสนอแนวคิดในลักษณะเดียวกัน ดังนี้ 
 ไวยแกนด (Weigand)45 ไดกําหนดทักษะพื้นฐานของสมรรถภาพการสอน ประกอบดวย 

1. การเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
2. การจัดลําดับข้ันการสอน 
3. การใชคําถาม 
4. การเสริมแรง 
5. การวัดและประเมินผล 
6. การประเมินพัฒนาการของเด็ก 
7. การมีมนุษยสัมพันธ 

 ฮิล (Hill)46 กลาวถึง สมรรถภาพการสอนเปนกิจกรรมที่ครอบคลุมแงมุมตางๆ  4 ดาน 
ไดแก  

1. ดานหลักสูตร เปนความรูความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการศึกษาจุดประสงค
รายวิชา ตลอดจนการเลือกเนื้อหาใหเหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่น 

                                                  
44 จงกลน ี  หวงทอง, “การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และ

สมรรถภาพการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาสงักัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,” 
(วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2538), 35. 

45 Jame E. Weigand,  Implementing Teacher Competencies Positives 
Approaches to Personalizing Education (New Jersey : Prentice-Hall, 1977), 6. 

46 V.L. Hill, “Beginning, First Teacher Perception of Characteristic of Effective 
Teaching,” Dissertation Abstracts International 50 (August 1989): 50. 
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2. ดานการสอน  เปนความรูความเขาใจในเรื่องการเลือกวิธีสอนและเทคนคิการสอนที่
เหมาะสม เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 

3. ดานการวัดผล หมายถึง การเลือกวิธีวัดผลที่ไดอยางเหมาะสม 
4. ดานการประเมินผลการสอน คือ ความสามารถในการประเมินผลการสอนทั้งหมด 

ตั้งแตการวางจุดมุงหมายการเรียนรู การเลือกเนื้อหา วิธีสอน รวมถึงความเที่ยงตรงและความ
นาเชื่อถือไดของการวัดวัดผลที่ผูสอนปฏิบัติไป 
 บราวน โอกี และบราวน (Brown, Oke and Brown)47  กลาวถึง สมรรถภาพการสอน
ของครูที่มีความสัมพันธกับการสอนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

1. ดานความรูความเขาใจตัวผูเรียน  จะชวยใหการสอนประสบความสําเร็จ 
2. ดานการวางแผน ครูควรพิจารณาเกี่ยวกับจุดมุงหมาย เนื้อหา วิธีสอน ส่ือการสอน

ใหเหมาะสมกับบทเรียน 
3. ดานการเลือกยุทธวิธีการสอนที่เหมาะสมกับจุดมุงหมาย เนื้อหา และพัฒนาการเด็ก 
4. ดานการเลือกและใชส่ือการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ดานการประเมินผลตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดได 
6. ดานการจัดการเกี่ยวกับการปกครองชั้นเรียน ครูควรมีความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ

ผูเรียน 
 จากแนวคิดขางตนพอสรุปไดวา สมรรถภาพทางการสอนเปนเรื่องเกี่ยวของกับหลักสูตร
และเนื้อหาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิต และการใชส่ือการเรียนการสอน    การ
วัดผลและการประเมินผล และบุคลิกภาพของครู  ทั้งนี้ ครูโดยทั่วไปจึงควรมีสมรรถภาพทางการ
สอนดังที่กลาวมา และมีสมรรถภาพทางการสอนเฉพาะสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบอยู 
 
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 การสอนภาษาอังกฤษนั้นนับวาเปนวิชาที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากวิชาอื่น ๆ 
ดังนั้น ครูสอนภาษาอังกฤษนอกจากจะมีสมรรถภาพการสอนของครูโดยทั่วไปแลว ยังจําเปนตองมี

                                                  
47 Brown, Oke, and Brown, อางถงึใน พิภพ   ปต,ิ  “ปญหาและความตองการในการ

พัฒนาสมรรถภาพการสอนศิลปศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวดั เขตการศึกษา 4” (วทิยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2534), 19. 
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สมรรถภาพทางการสอนเฉพาะครูภาษาอังกฤษดวย ดังเชน พวงเพ็ญ อินทรประวัติ48 ไดกลาวถึง
สมรรถภาพที่พึงประสงคของครูภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1. บุคลิกภาพของครูและเจตคติสวนตัว ครูไมควรเปนผูเฉื่อยชาตองมีความเขาใจ    
นักเรียน อดทนเสียสละใหกับการสอน มีบุคลิกภาพนาเชื่อถือ มีอารมณขัน สติปญญาเฉียบแหลม
และนารัก 

2. เทคนิคการสอน ครูตองมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคในการสอน มีความสามารถที่จะ
ทําการสอนได สามารถที่จะคุมชั้นเรียน เร่ืองเทคนิคการสอนเปนเรื่องขงการฝกฝนที่ครูไดรับกอนแลว
หรือเปนแนวการสอนที่รับรองมาเอง หรือดัดแปลงปรับปรุงขึ้นเอง ผูสอนควรมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับจุดมุงหมายและหนาที่ภาษาอังกฤษที่ใชในประเทศของตน และผูสอนควรทําความคุนเคย
กับหนังสือแบบเรียน หลักสูตร ประมวลการสอน ฯลฯ ที่จะนําไปใชสอนในหองเรียน  

3. ความรูทางดานภาษาอังกฤษของครูเอง ครูตองมีความรูพอที่จะทําใหนักเรียน   
เขาใจและครูพูดโดยไมผิดพลาดได โดยเฉพาะในเรื่องที่มีอยูในหนังสือและเนื้อหาในประมวล   การ
สอน  
 เยาวลักษณ บุญศิริ49 มีความคิดเห็นวาครูผูสอนภาษาอังกฤษจะตองมีความรู ความ
เขาใจในกฎเกณฑและธรรมชาติของภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทั้งใน
ดาน ฟง พูด อานและเขียน และมีความรูความเขาใจในดานจิตวิทยาการเรียนรู การสอนทักษะ
ตลอดจนแนวทางของภาษาศาสตร ครูตองหาโอกาสสรางแรงจูงใจและเสริมหลังในการเรียน    
รวมทั้งตองรับผิดชอบการวัดผลการเรียนอยางเอาใจใสและแมนยําตามวัตถุประสงค  
 พัชรประภา อดุลยวิทย50   ไดสรุปคุณสมบัติของครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีไว ดังนี้  

1. ตองมีคุณสมบัติ บุคลิกเฉพาะตัวที่จะทําใหเกิดความสําเร็จในการเปนครูหรือทําให
นักเรียนเกิดความมั่นใจและเชื่อถือได  

                                                  
48พวงเพ็ญ อินทรประวัติ, วิธีสอนภาษาอังกฤษ (สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

2521), 10-11.    
49เยาวลักษณ บุญศิริ, การสอนภาษาอังกฤษ (กรุงเทพฯ : ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา

กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2524), 1–2.  
50พัชรประภา อดุลยวิทย, หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยม

(กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2527), 27–29.   
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2. ตองมีความสามารถในดานการพูด การเขียนภาษาอังกฤษพอที่จะเปนแบบอยางได 
คือ พูดไดถูกตอง คลองพอสมควรและเขียนไดดี  

3. ตองเขาใจธรรมชาติของภาษา ความรูเกี่ยวกับภาษา เชน ทางสังคม ทางขอบเขต 
และหนาที่ของภาษา รวมทั้งไวยากรณและพัฒนาการของภาษาอังกฤษ ความสําคัญของภาษา
และวรรณคดี ตอวัฒนธรรมของชนที่ใชภาษาอังกฤษ   

4. ตองมีประสบการณเกี่ยวกับการเรียนภาษาของเด็ก เขาใจไวยกรณ วัฒนธรรมของ
ผูเรียน คือ ของประเทศไทย 

5. ตองมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูภาษาในวัยตางๆ ของเด็ก จิตวิทยาเบื้องตน 
6. ตองเขาใจศิลปะและวิธีการสอนภาษา 
7. ตองเขาใจหลักการ ความรู และเทคนิคการเรียนภาษาที่สอง หรือภาษาตางประเทศ 
8. ตองรูและเขาใจถึงลักษณะความเปนอยูของบุคคลตางๆ ในสังคมที่ตางกัน 

 เฉลิมพล   สวัสดิ์พงษ51 ไดศึกษาปจจัยที่จําแนกสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาสมรรถภาพการสอนสี่ดาน คือ  

1. มีความรูเกี่ยวกับหลักสูตร  ครูตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ จุดหมาย 
และโครงสรางของหลักสูตร  สามารถตีความวิเคราะหหลักสูตร และนําหลักสูตรไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา  ครูจะตองมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนไดเปนอยางดี 
หมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติม มีความสามารถในการเลือกเนื้อหาที่จะนํามาสอนไดอยางเหมาะสม
กับระดับช้ัน 

3. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนและการจัดการเรียนการสอน  ครตูอง
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน สามารถเตรียมการสอน วางแผนการสอนได
อยางถูกตอง  สามารถใชเทคนิควิธีสอน เลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา และความแตกตาง
ระหวางบุคคล สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

4. มีความรู ความสามารถเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน ครูจะตองมีความรู
เกี่ยวกับหลักของการวัดและประเมินผลการเรียนรู สามารถวัดผลการเรียนไดตรงตามจุดประสงค

                                                  
51 เฉลิมพล   สวสัด์ิพงษ,  การศึกษาปจจัยทีส่ามารถจาํแนกสมรรถภาพดานการสอน

ของครูภาษาองักฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน,ี  24-26. 
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การเรียนรูและครอบคลุมเกี่ยวกับเนื้อหาสอน  สามารถกําหนดกฎเกณฑการวัดผลได และสามารถ
นําผลจากการวัดมาปรับปรุงการเรียนการสอนได 
 นันทยา   สุนทรวงษ52  ศึกษาปญหาความตองการและวิธีใชในการพัฒนาสมรรถภาพ
การสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยสังเคราะหแนวคิด
เกี่ยวกับสมรรถภาพการสอน จําแนกเปนหกดาน ไดแก 

1. มีความรูเกี่ยวกับหลักสูตร ครูจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจุดหมาย
และโครงสรางของหลักสูตร และมีความสามารถในการใชหลักสูตรไดอยางถูกตอง โดยครูจะตองมี
ความสามารถที่จะตีความ หรือวิเคราะหจุดหมายของหลักสูตรแตระดับช้ัน และจุดหมายของหลกัสตูร
เฉพาะวิชาเปนพฤติกรรมได เพื่อจะไดจัดการเรียนการสอนไดตรงกับความตองการของหลักสูตร 

2. มีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา  ครูจะตองมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนเปนอยางดี 
และมีความรูกวางขวางหมั้นคนควาประสบการณเพิ่มเติมอยูเสมอ มีความสามารถที่จะเลือกเนื้อหาที่
จะนํามาใชสอนไดเหมาะสมกับระดับชั้น ไมยึดตําราเลมใดเลมเดียวในการสอน อีกทั้งจะตองฝกฝน
ใหนักเรียนรูจักคิด รูจักนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 

3. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนและการจัดการเรียนการสอน ครูจะตอง
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน สามารถเตรียมการสอนและวางแผนการสอน
ไดอยางถูกตอง สามารถกําหนดจุดหมายของการเรียนการสอน ใหมีความเหมาะสมกับระดับของ
ความสามารถของนักเรียน สามารถใชเทคนิควิธีสอนและเลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา
และความแตกตางระหวางบุคคล สามารถใชเทคนิควิธีสอนและเลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาและสัมพันธเนื้อหาตางๆ เขาดวยกันอยางเหมาะสม  รวมทั้งมีทักษะในการสอนตางๆ เชน 
ทักษะการนําเขาสูบทเรียน การจัดลําดับข้ันการสอน การเสริมแรงจูงใจและทักษะการใชคําถาม  
นอกจากนี้จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู และเขาใจถึงลักษณะธรรมชาติ
ตามวัยหรือวุฒิภาวะของนักเรียนดวย 

4. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอน  ครูจะตองมีความรูเกี่ยวกับ
การผลิต และการใชส่ือการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับเร่ืองที่สอน และระดับของนักเรียน อีกทั้ง
สามารถที่จะนําเอานวัตกรรมทางการศึกษาใหม ๆ มาใชประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหสูงขึ้น ตลอดจนรูจักเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอนใหอยูในสภาพที่ดี 

                                                  
52 นนัทยา  สุนทรวงษ,  ปญหา ความตองการและวิธทีี่ใชในการพัฒนาสมรรถภาพ

ทางการสอนวชิาภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษในระดบัมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี , 24-26. 
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5. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน  ครูจะตองมีความรู
เกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู สามารถที่จะวัดผลการเรียนไดตรงตามจุดประสงค
การเรียนรูและครอบคลุมเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน รวมทั้งสามารถกําหนดเกณฑการวัดผลไดแนนอน 
และหาวิธีการวัดผล เพื่อที่จะนํามาปฏิบัติไดงายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนจะตองมี
ความสามารถในการปรับปรุงการเรียนการสอนและแกไขขอบกพรองตางๆ ของนักเรียนได 

6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี นอกจากครูจะตองมีความรู ความสามารถดังที่
ไดกลาวมาแลว  การที่จะเปนครูที่มีสมรรถภาพทางการสอนที่ดีและเปนครูที่มีความสมบูรณนั้น ครู
ควรจะตองมีบุคลิกภาพที่ดี  โดยครูจะตองหมั่นปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ รูจัก
วางตัวใหเหมาะสม มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับความเห็นของผูอ่ืนและมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
บุคคลทั่วไปที่ตองเขาไปเกี่ยวของดวย 
 คอรเนลิอัส (Corenelius)53  ไดกลาวถึงคุณสมบัติและความสามารถที่จะตองฝกฝนให
เกิดขึ้นในตัวครูภาษาตางประเทศวา 

1. ตองมีความรูในเรื่องทักษะและเนื้อหาภาษาตางประเทศเปนอยางดี 
2. ตองมีความรูทางภาษาศาสตร 
3. ตองมีความรูและทักษะของภาษาที่ 1 ของนักเรียน เพื่อที่จะนํามาเปรียบเทียบกับ

ภาษาตางประเทศ 
4. มีความรูในเรื่องวิธีสอนภาษาตางประเทศเปนอยางดี 
5. มีทักษะในการใชส่ือการเรียนการสอน 

 โบส (Bose)54 ไดกลาวถึงลักษณะของครูภาษาอังกฤษที่ดีวาควรมีลักษณะตอไปนี้ คือ 
1. เปนผูที่สามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยางเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนความสามารถจําเปน

สําหรับสอนฟง – พูด 
2. เปนผูที่สามารถจําแนกไดวา ภาษาอังกฤษที่นักเรียนพูดออกมานั้นอยางไร 

เพื่อที่จะไดชวยแกไขและพัฒนาความสามารถในการพูดของนักเรียนได 
 

                                                  
53 Edwin T. Cornelius, Language Teaching (New York : Thomas Y. Crewel Co., 

1953), 33-34. 
54 Kshanika Bose,  Teaching of English (Delhi : Sadhna Pronters, 1979), 29-30. 
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3. เปนผูที่สามารถอานเนนเสียงหนักเบาไดถูกตอง อานไดอยางสบายและอยาง
เพลิดเพลิน เพื่อจะไดชวยพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียน 

4. เปนผูที่มีความสามารถในการเขียนทุกรูปแบบ คือ เขียนอยางถูกตองมาตรฐาน
เขียนอยางใชสํานวนและเขียนอยางสรางสรรค เพื่อที่จะสอนการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. เปนผูที่สนใจเรื่องการสอนภาษาอังกฤษอยางแทจริง 
 โรบิเนต (Robinett)55 ไดสรุปคุณสมบัติที่ดีของครูภาษาตางประเทศไว ดังนี้ 

1. ครูที่มีประสิทธิภาพ คือ ครูที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน 
2. ครูภาษาตางประเทศที่ดีตองมีความรูภาษาตางประเทศนั้นๆ อยางดีเยี่ยม 
3. ครูสอนภาษาตางประเทศ คือ บุคคลที่มีความอบอุน ไวตอการเรียนรูของเด็ก     

อดทนและใจเย็น ตลอดจนมีความยืดหยุน 
 ฟนอคเชียโร56 (Finocchiaro) ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพดานการสอนของ
ครูภาษาตางประเทศนั้น ตองเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ ครูผูสอนจะตองมีความรูดานหลักสูตร 
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษานั้น ๆ  รูระดับความยากงาย โครงสราง คําศัพท วาจะใชเมื่อไร ใชอยางไร
ใหเหมาะสมกับสถานการณ และถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา มีเทคนิควิธีทําใหผูเรียน
เกิดความสนใจ ผลิตและใชอุปกรณการสอนประกอบ  ครูจะตองมีสมรรถภาพดังกลาวใหครบถวน 
อีกทั้งตองหาความรูใหม และปฏิบัติตนตามบทบาทของครูในหองเรียนทั่ว ๆ ไป ดังนี้ 

1. ควรวางแผนในการจัดประสบการณโดยดูจากหลักสูตรใหแกนักเรียนอยางรอบคอบ 
รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณที่จะชวยใหนักเรียนเขาใจความหมายของเรื่องที่สอนอยางแจมแจง และ                        
จัดเนื้อหาของบทเรียนแตละบทใหมีทั้งการฝกฝนเพื่อใหเปนนิสัย อีกทั้งการฝกใหใชภาษาอยางมี
ความหมาย โดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารสูสถานการณจริง 

2. ควรหาโอกาสสรางเนื้อหาและใชภาษาตางประเทศใหสอดแทรกอยูในทุกรายวิชา
ของหลักสูตร 

                                                  
55 Betty W. Robinett, “Characteristics of An Effective Second Language 

Teacher,” in Viewpoints of English as A Second Language (New York : Regents 
Publishing Co., 1977), 35-44. 

56 Marry, Finocchiaro  Teaching Children Foreign Language : The Teacher’s Role 
(New York : McGraw Hill Printed, 1964), 30-32. 
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3. ควรใชภาษาของนักเรียนใหนอยที่สุด แตถาจําเปนก็ตัดสินใจใชทันทีถาการนําเสนอ
นั้นเปนไปเพื่อความเขาใจอันถูกตอง 

4. ควรฝกพูด สนทนาสถานการณประจําวัน เชน การทักทาย วัน เวลา หรือภูมิอากาศ
ทุก ๆ วัน 

5. ควรฝกฝนใหเกิดการเชื่อมโยงอยางกลมกลืนระหวางสิ่งที่เด็กสนใจอยูแลว กับ
ความรูใหมที่จะเติมลงไป 

6. ควรตัดสินใจไดวา เด็กแตละระดับจะเริ่มเรียน เขียน อาน เมื่อใด และประสาน
กิจกรรมไดอยางมีความหมายและเหมาะสมกับเด็ก ๆ 

7. ควรเรียนรูเพื่อที่จะสรางโอกาสใหเด็กไดเพิ่มพูนความรู ความสามารถในแตละ
ชวงเวลานั้น ๆ  

8. เปดโอกาสใหเด็กไดพูดอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราสวนระหวางครูกับเด็ก คือ 20 : 80 
9. ควรมีการบันทึกการผิดพลาดในการออกเสียงของเด็กๆ และทําการแกไขใหถูกตอง 
10. สงเสริมใหนักเรียนเขาใจวัฒนธรรมเจาของภาษา ทั้งจากบทสนทนาและกิจกรรม 
11. ควรมีการประเมินผลเพื่อใหทราบถึงสัมฤทธิผลของเด็ก ๆ ความตองการในการสอน

ซอมเสริม  อีกทั้งไดทราบถึงสมรรถภาพทางการสอนในตัวของครูผูสอนเอง 
 ซึ่งอีก 5 ปตอมา ฟนอคเชียโร (Finocchiaro) ไดกลาวถึงประสบการณการเปนครู และ
การเปนเทรนเนอรใหครูอีกหลายคนในอเมริกา ซึ่งเปนการทํางานดวยความสนใจ และเขาชี้ใหเห็น
วา การทํางานแตละที่จะแตกตางกันไปตามทองถิ่น ครูผูสอนซึ่งไมไดมีภาษาอังกฤษเปนภาษาถิ่น 
หรือเปนภาษาประจําชาติ ก็จะตองเรียนรู ฝกฝน เพื่อใหเกิดสมรรถภาพที่ดี และจะไดพัฒนาใหเด็ก
นักเรียนเกิดความคลองตัว ซึ่งถือวาเปนวิธีการที่ดีสําหรับครู57 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สมรรถภาพดานหลักสูตร 
ครูจะตองมีความรู ความเขาใจในหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาในแตละระดับ 

วิเคราะหหลักสูตรเปน แยกแยะ ตีความหมาย สรุปยอหรือขยายเนื้อหา และจุดประสงคของ    
หลักสูตร  นําหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย โดยจัดใหเหมาะสมกับเวลาใน แต
ละภาคเรียน  ไมวาครูมืออาชีพหรือครูที่มิไดผานการฝกฝนก็ตองสามารถทําความเขาใจได  ครู

                                                  
57 Marry, Finocchiaro Teaching English as A Second Language. (New York 

Harper and Row, 1969), Introduction. 
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จะตองเขียนแผนการสอนไดดวยตนเอง58  ซึ่งเอ็ดเวิรด (Edward)59 ไดสรุปแนวคิดจากสมาคม  
วิทยาลัยสําหรับการศึกษาของครูแหงอเมริกา (The America Association of Colleges for 
Teaching Education)  ไดกําหนดสมรรถภาพของครูภาษาอังกฤษในดานนี้ไววา ครูจะตองมี
ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการของหลักสูตร การใชหลักสูตร และหลักการเกี่ยวกับการออกแบบ     
หลักสูตรดวย 

2. สมรรถภาพดานจุดประสงคและเนื้อหาวิชา 
ครูตองสามารถพิจารณาไดวา โครงสรางภาษาและคําศัพทตาง ๆ นั้นเหมาะกับเด็ก

ในระดับใด  ควรมีตําราเรียนหลายๆ เลม  แมแตเนื้อหาเดียวกันก็สามารถสอนเคาไดในหลายๆ 
ระดับ  สอนใหเด็กมีความรู ความเขาใจ เร่ิมจากสิ่งที่เด็กรูจักมากอน เชื่อมโยงกับส่ิงภายนอกให
เด็กไดรับรูและเขาใจในความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา รูจักเลือกใช
ภาษาไดเหมะสมกับสถานการณ  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูในแตละครั้ง ใหเด็กนักเรียน
รูจักปรับเนื้อหาใหสัมพันธกับชีวิตประจําวันของนักเรียนดวย60 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฮูสตัน
และโฮเวิรด (Houston and Howard)61 คือ สมรรถภาพดานเนื้อหาวิชานั้น ครูจะตองรูจักกําหนด
จุดประสงคในการสอนใหตรงกับความตองการ และความสนใจของผูเรียน  หาวิธีการสอนใหเหมาะสม
กับจุดประสงคที่กําหนดไว  อีกทั้งตองรูจักผสมผสานเนื้อหาใหเขากับวัฒนธรรมของผูเรียน  
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษใหเขากับวิชาอื่น ๆ ไดดวย 

3. สมรรถภาพดานเทคนิคและวิธีสอน 
ครูคือปจจัยสําคัญที่สุดในกระบวนการการเรียนการสอน เปนผูรู จักเด็กและ

สถานการณไดดีกวาใคร  ครูจะตองมีเทคนิคในการกระตุนใหบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน
หองเรียนเปนกันเอง มีข้ันตอนที่นาสนใจ62  ฟนอคเชียโร (Finocchiaro) กลาววา ไมมีวิธีการสอน 

                                                  
58 Marry, Finocchiaro Teaching English as A Second Language,  35-37. 
59 Blackhurst Edward, Competencies for Teaching Mainstreamed Students : 

Theory into Practice (n.p., 1982), 140. 
60 Marry, Finocchiaro Teaching English as A Second Language, 37 – 39. 
61 Robert Houston and Jones Howard,  “Three Vicus of Compenteny – Based  

Education,”  Performance Based Teacher Education 12, 2 (January 1976) : 32-33. 
62 Finocchiaro,  Teaching English as A Second Language, 85. 
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ใดดีที่สุด จะมีแตครูดีหรือไมดีเทานั้น  ถาครูสนใจหาความรูเพิ่มเติม ตั้งใจสอนและยินดีอุทิศเวลา
ในการเอาใจใสเด็ก มีวิธีการที่หลากหลาย การสอนของครูก็จะประสบความสําเร็จได63  ครูจะตอง
สรางกิจกรรมใหสัมพันธกับเนื้อหา และสัมพันธกับทักษะทั้ง  4 ดาน  โดยใหเด็กไดส่ือภาษาอยาง
เสรีเทาที่จะเปนไปได โดยตองฝกเด็กทีละเล็กทีละนอย อาจเปนคูหรือกลุมยอย ๆ  ครูควรแนะนําอยู
หางๆ หลังจากที่อธิบายกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนั้นอยางแจมแจงแลว  แตเมื่อหากนักเรียนไม
เขาใจ ครูก็สามารถอธิบายเด็กไดโดยอาจใชภาษาที่ 1 ของเด็กไดเชนกัน  ซึ่งการดําเนินกิจกรรมใน
การสอนนั้นควรแบงเปน  3 ข้ันตอน คือ  

1. ข้ันนําเสนอบทเรียน  ครูผูสอนตองอธิบายหรือสาธิตเนื้อเรื่อง  เนื้อหา  แบบฝกหดั  
หรือส่ิงอื่น ๆ ใหตรงกับกรณีที่ครูตองการใหเกิด โดยตองมั่นใจวาเด็กเขาใจขั้นตอนและวิธีการ   โดย
ตลอด 

2. ข้ันดําเนินกิจกรรม   นักเรียนตองปฏิบัติภารกิจที่ไดรับ  ซึ่งครูตองใหขอมูลบาง
ในบางขณะ  หากมีนักเรียนตองการความชวยเหลือ 

3. ข้ันติดตามและประเมินผล   ข้ันตอนนี้มิไดผูกมัดวาจําเปนเสมอไป  แตเด็ก  
นักเรียนจะรูสึกพอใจที่ไดมีขอมูลยอนกลับ มีการนําเสนองานของตน หรืออาจรวมกันอภิปราย สรุป
ในงานที่ทํา64  ซึ่งกิจกรรมที่กลาวครูจะตองเลือกใหเหมาะสม  ครูตองเขียนแผนระยะยาว เพื่อจะได
สรางกิจกรรมที่หลากหลาย  ออกแบบการเรียนเพื่อใหเด็กไดฝกฝนในสิ่งที่ดีที่สุด65  ติดตามเด็ก
นักเรียน ดูความสนใจ และส่ิงแวดลอมรอบตัวพวกเขา  สนใจความสามารถพิเศษของเดก็  จะทาํให
ครูเลือกวิธีการสอนที่มีอยูอยางหลากหลายใหเหมาะสม66 

                                                  
63 Finocchiaro,  Teaching Children as Foreign language : The Teacher’s Role.  

14-15. 
64 Mary, Finocchiaro and Christopher,  Brumfit.  The Functional – National 

Approach : From Theory to Practice (New York : Oxford University Press, 1983), 142. 
65 Mary, Finocchiaro English as a Second / Foreign Language : From Theory to 

Practice, 4thed.  (New York : Simon & Schuster, 1989), 155. 
66 Ibid., 158. 
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สําหรับการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนไทย ไดมีผูนําเทคนิคและวิธีสอนตาง ๆ มา
ใชหลายวิธี  แตวิธีที่นิยมกันทั่วไป มีดังนี้67 

1. การสอนแบบไวยากรณและแปล (Grammar – Translation Method) 
2. แนวการสอนแบบการรับรู (Cognitive Approach ) 
3. การสอนแบบกลุมสัมพันธ (Communicative Language Learning) 
4. แนวการสอนเพื่อส่ือความหมาย  (Communicative Approach) 
5. แนวการสอนโดยการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning 

Approach) 
ยังมีวิธีสอนอีกมากมาย แตส่ิงหนึ่งที่ครูควรตระหนัก คือ ลดบทบาทจากผูออกคําสั่ง

มาเปนเพียงผูคอยแนะนําและคอยชวยเหลือนักเรียน  และเลือกวิธีสอนใหสอดคลองกับ
ความสามารถของผูเรียน เหมาะสมกับสถานการณและลักษณะของบทเรียน 

4. สมรรถภาพดานสื่อการเรียนการสอน 
ครูจะตองรูจักสรางสื่อการสอนตาง ๆ ใชส่ือเพื่อใหกิจกรรมการเรียนนาสนใจ   

มากกวาการมุงอยูกับตําราเรียน สรางกิจกรรมเพื่อการฝกฝนเพราะเด็กนักเรียนมีความสนใจใน
ระยะสั้น ครูตองรูจักใหเด็กเกิดความกระตือรือรนตอการเรียน  ส่ือและเทคนิคตาง ๆ ถือเปน       ลม
หายใจของชีวิตในหองเรียน ซึ่งครูจะตองเริ่มตนจากสิ่งเหลานี้68  ครูจะตองอยูบนพื้นฐานของความ
เชื่อที่วา ครูเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน ครูจะตองมีคําถามเพื่อสรางความ
สนใจของเด็ก จัดทําและพัฒนาสื่ออยางสรางสรรค ทั้งในและนอกเหนือจากตํารา เพื่อใหเด็กเกิด
ความสนใจและจดจออยูกับกิจกรรมระหวางเรียน69  ซึ่งสื่อการสอนนั้นมีอยูหลายประเภท เชน 
รูปภาพ  แผนภูมิ  บัตรคํา  กระเปาผาสําลี  เกมส  เพลง  ของจริงตาง ๆ  เครื่องบันทึกเสียง     
เครื่องฉายภาพนิ่ง  วิทยุ  โทรทัศน  บทเรียนสําเร็จรูป  หองปฏิบัติการทางภาษา  วารสาร     

                                                  
67 สุวรรณา   ปนแกว,  “พฤติกรรมการสอนของครูภาษาองักฤษ ระดับมธัยมศึกษา 

ตอนตน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5”  (วิทยานพินธ
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสตูรและการนเิทศ บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 
2543) 43-46. 

68 Finocchiaro, Teaching English as A Second Language,  85. 
69 Marry,  Finocchiaro  English  as  a Second  Language : From  Theory  to  

Practice, new ed. (New York : Regents Publishing Company, Inc., 1974), 99. 
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หนังสือพิมพ และสื่ออ่ืน ๆ อีกหลากหลาย70  ซึ่ง บราวนและคณะ (Brown and others)71 ไดกลาวถึง
เกณฑการเลือกสื่อการเรียนการสอนวาควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ คือ 

1. ความเหมาะสม (Appropriateness) ส่ือการสอนนั้นสนับสนุนจุดมุงหมายทั่วไป 
และจุดมุงหมายในการเรียนการสอนหรือไม เหมาะสมกับระดับช้ันหรือไม 

2. ความเชื่อถือได (Authenticity)  ส่ือการสอนมีเนื้อหาถูกองเที่ยงตรง ทันตอ 
เหตุการณหรือไม  ตลอดจนผูผลิตมีคุณภาพหรือไม 

3. ความสนใจ (Interest) สื่อการสอนดึงดูดความสนใจของผูใชหรือไม จูงใจหรือ
สงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคหรือไม 

4. การรวบรวมและความสมดุล (Organization and Balance) ส่ือการสอนมีการ
จัดรวบรวมเนื้อหาใหมีความสมดุลหรือไม  จุดมุงหมายชัดเจน และงายที่จะทําความเขาใจหรือไม 
รูปแบบการเขียน และนําเสนอเนื้อหาไดชัดเจนและสมเหตุสมผลหรือไม 

5. คุณภาพดานเทคนิค (Technical Quality) คุณภาพดานเทคนิคเปนที่พอใจ
หรือไม  ภาพประกอบชัดเจน  สีที่ใชเหมาะสม  เสียงชัดเจนหรือไม 

6. ราคา (Cost) ราคาไมแพงเกินไป  ราคาคุมกับประโยชนที่จะไดรับ และคุมเวลา
ในการใช 

และเมื่อเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมแลว ครูก็ตองรูจักวิธีใชส่ือใหถูกวิธี  รูจักที่จะ
บํารุงรักษา เพื่อเพิ่มคุณคาและยืดอายุการใชงานของสื่อช้ินนั้น ๆ  
 5.  สมรรถภาพดานการวัดผลและประเมินผล 

ครูจะตองมีสมรรถภาพดานนี้อยางสมบูรณ เพื่อเปนการวัดความสําเร็จของนักเรียน
ตามจุดประสงคที่ตั้งไว72 ซึ่ง ฟนอคเชียโร และซาโก (Finocchiaro and Sako) ไดสรุปวัตถุประสงค
ของการวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองไว ดังนี้73 

                                                  
70 Ibid., 100-114. 
71 Jame W. Brown and others,  Administering Education Media : Instructional 

Technology and Library Service (New York : McGraw-Hill Book, Co., 1970), 170-171. 
72 Finocchiaro, Teaching English as A Second Language,  107. 
73 Marry, Finocchiaro and Sydney Sako Foreign Language Testing : A Practical 

Approach (New York : Regents Plublising Company, Inc., 1983), 12-14. 
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1. เพื่อประเมินวิธีสอนของครูวาวิธีสอนแบบใดชวยใหเกิดการเรียนรูและวิธีสอนใด
ที่ตองการปรับปรุง 

2. เพื่อประเมินสัมฤทธิผลในการเรียนของผูเรียนวามีความรู ความสามารถตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวเพียงใด สมควรที่จะไดเลื่อนชั้นใหสูงขึ้นหรืออยูที่เดิม 

3. เพื่อจําแนกหรือจัดลําดับความสามารถของนักเรียนแตละคน เพื่อจัดชั้นเรียน
หรือแบงกลุมนักเรียนตามความสามารถ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนในกลุมที่มีความสามารถเทาเทียมกัน 

4. เพื่อวินิจฉัยขอบกพรองและจุดเดนในการเรียนภาษาของแตละบุคคล 
5. เพื่อประโยชนในการสอนซอมเสริมแกนักเรียนที่เรียนออนหรือลาหลังเพื่อน 
6. เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการสอนของครู 
7. เพื่อทราบกระบวนการเรียนรูภาษาของเด็กในแตละระดับอายุ 
8. เพื่อทดสอบผลการทดลองเกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น สามารถทําไดหลายวิธี

ดวยกันโดยการทดสอบหรือโดยไมมีการทดสอบก็ได  ซึ่งอีก 6 ปตอมา ฟนอคเชียโร (Finocchiaro)74 
ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถภาพทางดานการวัดและประเมินผลของครูวา จะตองพึงตระหนักใน
การวางแผนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล เพราะมิใชเพียงแคทดสอบในความรูดานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนเพียงอยางเดียว  แตเปนการประเมินทั้งทัศนคติของนักเรียน  วิธีการสอนและสื่อการเรียน
การสอนของครู  ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพของเด็กในภาพรวม  ครูตองเขาใจและตอบคําถามให
ไดวา จะทดสอบทําไม  ทดสอบเมื่อไร  ทดสอบอยางไร และทดสอบอะไร  ครูผูสอนตองมีความรู
เกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผล สามารถประเมินผลไดตามจุดประสงคการเรียนรู และครอบคลุม
เนื้อหาที่สอน กําหนดเกณฑการวัดผลไดแนนอน เพราะสิ่งเหลานี้จะเปนการคนพบตัวนักเรียน รูถึง
ปญหา จุดดอย หยั่งรูถึงความกาวหนาของนักเรียน ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 กลาวโดยสรุปแลว สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษนั้น จะตองมีลักษณะพิเศษ 
มีความรูในดานหลักสูตร ดานภาษาและเนื้อหา ดานเทคนิคและวิธีสอน  ดานสื่อการเรียนการสอน 
และดานการวัดผลและประเมินผล เพื่อจะไดจัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จ ซึ่งครู
ภาษาอังกฤษทุกทานตองมุงมั่นที่จะปฏิบัติใหไดดีที่สุด 
 

                                                  
74 Finocchiaro,  English  as  a Second / Foreign Language : From  Theory  to  

Practice, 162-163. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 48

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 
ความหมาย 
 การขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาที่ไมใชเปนการบังคับใหเด็ก
เขาเรียน แตรัฐจะเปดโอกาสใหเด็กในชนบทที่มีความพรอมหรือมีความตองการที่จะเรียนตอใหสูงขึ้น
จากชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยถือหลักการที่วาจะตองเปนไปโดยไมสรางภาระใหแกประชาชน 
และจัดใหเหมาะสมกับลักษณะชุมชน เรียนแลวเปนประโยชนตอผูเรียน ไดความรูเปนพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ นักเรียนไมตองอพยพยายถิ่นไปอยูไปเรียนไกลจากบานของผูปกครองหรือหันไป
ประกอบอาชีพ 
 
ความเปนมา 
 การพัฒนาโครงสรางและการกระจายการบริการทางสังคมในการจัดการศึกษาใน
ระดับสูงกวาระดับชั้นประถมศึกษา มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525 – 2529) ไดระบุเปาหมาย
การเพิ่มจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนไววา จะขยายใหไดรอยละ 48 ของประชากรใน
กลุมอายุ และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 – 2534) ในหลักการ
และเหตุผลระบุวา เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับแลวไมไดศึกษาตอ ควรไดรับการสนับสนุนให
ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา หรือในรูปแบบตาง ๆ ที่สูงกวาระดับประถมศึกษาใหมากที่สุด จึงเกิด
แนวคิดขยายการศึกษาภาคบังคับเปน  9 ป เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนใหมีความรู  
ความสามารถและทักษะฝมือพื้นฐานเพียงพอในการประกอบอาชีพใหมากขึ้น75 
 รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
เพื่อเปนพื้นฐานการขยายการศึกษาภาคบังคับจาก  6 ป เปน  9 ป  จึงไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่  31 มีนาคม 2530 เห็นชอบโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนใน
เขตชนบทยากจน  38 จังหวัด และวันที่  1 กันยายน 2530 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับแนวทางขยาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีการไมบังคับ 
 กระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควรดําเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนขึ้น โดยมุงหวังที่จะพัฒนาและยกระดับความรูข้ันพื้นฐษนของประชาชนให
                                                  

75 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ แผนการศึกษาแหงชาติ พทุธศักราช 2535 
(กรุงเทพฯ : ฟนนีพ่ับบลิชช่ิง, 2535), 19. 
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สูงขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ประชาชนซึ่งเปนกําลังพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศที่ใหสูงยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อ
เตรียมการขยายการศึกษาภาคบังคับในอนาคต ซึ่งไดกําหนดเปนนโยบายและมาตรการไวใน
แผนพัฒนา การศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) วา “เรงขยาย
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนใหเปนการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ที่ผูจบชั้นประถมศึกษาไดเขาเรียนเพิ่มข้ึน 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มีภารกิจสําคัญ คือ การจัด      
การศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับใหกับเด็กไทยที่มีอายุยางเขาปที่แปด ถึง
อายุยางเขาปที่สิบหาอยางทั่วถึงทุกคน ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523 และยังได
มอบหมายจากรัฐใหจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพิ่มข้ึน 
เพื่อใหเด็กที่อาศัยอยูในชนบทมีโอกาสไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาส
ทางการศึกษา และการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดความเสมอภาคอยางทั่วถึง76 
 
เปาหมายของการดําเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กําหนดเปาหมายที่จะเปดดําเนินการ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักความจําเปนและความตองการของทองถิ่น 
ความพรอมของโรงเรียนเพื่อมุงขยายโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาสและดอยฐานะทาง
เศรษฐกิจเปนประการสําคัญ 
 การดําเนินโครงการนํารองขยายการศึกษาภาคบังคับตอจากระดับประถมศึกษาปที่ 6 
อีก  3 ป จึงเริ่มข้ึนในป พ.ศ.2533  โดยกําหนดใหเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน
ประถมศึกษาทุกจังหวัด ๆ ละ 1-3  โรงเรียน และตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2534  กําหนดเปาหมายใหเปดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานปละ 1,000 หองเรียน 
โรงเรียนจนถึงป พ.ศ.2539  นอกจากนี้ ยังไดกําหนดเปาหมายดานคุณภาพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไมดอยไปกวานักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่อยูในสภาพแวดลอมและขอจํากัด

                                                  
76 สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต,ิ คูมือการดําเนนิงานสาํหรับโรงเรยีน

ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ 
(กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2528), 1-2. 
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คลายคลึงกัน และมีคุณลักษณะตามหลักสูตรกําหนด ดังนี้  เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
มีความรูทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและทองถิ่น 
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มีบทบาทและหนาที่ในการรับนโยบาย
และแนวทางการดําเนินงานจากสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ / กิ่งอําเภอ และดําเนินการตาง ๆ  
ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) โดยประสานงานกับกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2. ประสานงานดําเนินงานกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริม  
กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะดานอาชีพและตระหนักในคุณคาของภูมิปญญา 

3. ประชาสัมพันธการดําเนินงาน สรางความเขาใจและเจตคติที่ดีแกผูปกครองชุมชน
และหนวยงานตาง ๆ  

4. พัฒนา ปรับปรุง แกไขการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5. รายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงานดานตางๆ ใหสํานักงานการประถมศึกษา

อําเภอทราบ 
 แตตลอดระยะเวลาที่ผานมาการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
พบปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นหลายประการ77 เชน  การขาดแคลนอัตรากําลังครูสาขาเฉพาะ ไดแก 
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ   การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน  งบประมาณมี
จํานวนนอย   การขาดแคลนหองปฏิบัติการตาง ๆ ทําใหครูตองทํางานกันหนักข้ึน  แตการจัด 
การศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสนับไดวาเปนการใหบริการแกเยาวชนของชาติ สนองนโยบายของ
รัฐ และความตองการของผูปกครองชุมชนในทองถิ่น โดยมีหลักการดําเนินการมุงใหประชาชนของ
ประเทศมีความรู ความสามารถเทาเทียมกัน มีทักษะวิชาชีพ รวมถึงสามารถดํารงอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
 

                                                  
77 สํานักนายกรัฐมนตร,ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนพัฒนาการศึกษา

แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) (กรุงเทพฯ : อรรถพลการพิมพ, 2540), 2. 
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งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 กาญจนา   ตระกูลบางคลา  ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนา
บุคลากรทางดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1  โดยมุงศึกษา  1) ระดับภาวะผูนํา
ดานวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียนและของครู - อาจารยผูปฏิบัติการสอนเกี่ยวกับภาวะผูนําดานวิชาการ และ
การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน   2) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
ดานวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน และ 3) ศึกษาภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการที่สงผลตอ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 
โดยใชโรงเรียนมัธยมที่ไดรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาโดยกรมวิชาการ ในปการศึกษา 2536 
เปนหนวยวิเคราะหผลการวิจัยสรุปได ดังนี้  1) ภาวะผูนําดานวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรดาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนพบวา ดานคุณลักษณะเพื่อพัฒนาสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และดานวิชาวิทยาศาสตร 
มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด  3) ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนกับครู – อาจารยผูปฏิบัติการสอน เกี่ยวกับ
ภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวม  
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .0178 
 วิชัย   บุญบันดาล ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน   ที่
สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา พบวา 

1. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษา อยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายองคประกอบ 
 

                                                  
78 กาญจนา ตระกูลบางคลา, “ภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางดาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียน ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), บทคัดยอ.  
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2. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งโดยภาพรวมและรายองคประกอบ 

3. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวม คือ การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และ
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมความเปนผูนาํ ทาง
วิชาการของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ดังนี้  1) ดาน
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช คือ การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และการ
กําหนดภารกิจของโรงเรียน   2) ดานการเรียนการสอน คือ การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียน  3) ดานวัสดุอุปกรณหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน คือ การเสริมสรางบรรยากาศ
ทางวิชาการของโรงเรียนและกําหนดภารกิจของโรงเรียน   4) ดานการวัดและประเมินผล คือ การ
เสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนและกําหนดภารกิจของโรงเรียน  5) ดานหองสมุด 
คือ การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  6) ดานการนิเทศภายใน คือ การเสริมสราง
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนและกําหนดภารกิจของโรงเรียน และ  7) ดานการประชุมอบรม
ทางวิชาการ คือ การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนและการจัดการดานการเรียน
การสอน79 
 วราภรณ   วัฒนกุลเจริญ  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางวิชาการของผูบริหาร 
โรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด      กรม
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 1  พบวา 

1. ระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และเมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน พบวา มีองคประกอบดานการจัดใหมีส่ิง 
สงเสริมสภาพการเรียนรูและการพัฒนาการเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการอยูในระดับมาก 

2. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ประเมินโดยใชคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ
ของคะแนนเต็มจากแบบสอบถาม  8 วิชา พบวา วิชาภาษาไทยไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูที่คาระดับ
พอใช และวิชาคณิตศาสตรไดคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดอยูคาระดับปรับปรุง 

3. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการควบคุมการใช
เวลาในการสอนและดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

                                                  
79วิชัย บุญบันดาล, พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลการ

ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา, บทคัดยอ.  
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ทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร และดานการควบคุมการใชเวลา
ในการสอนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับวิชาฟสิกส 

4. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนไมสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวม เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การควบคุมการใชเวลาใน
การสอนและการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในวิชาคณิตศาสตร โดยการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนทีสงผลผกผันและการควบคุมการ
ใชเวลาในการสอน สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาฟสิกส80 
 พะโยม   ชิณวงศ  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ 
กรมสามัญศึกษา พบวา 

1. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และการ
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนศึกษาพิเศษ กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก 

2. การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรม
สามัญศึกษา อยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและรายดาน 

3. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการใน  
โรงเรียนศึกษาพิเศษ กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา มีความสัมพันธในระดับมาก 

4. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนศึกษาพิเศษ ในภาพรวม คือ การจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการของโรงเรียน81 

                                                  
80 วราภรณ  วัฒนกุลเจริญ,  พฤติกรรมทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมี่สงผลตอ   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต    
การศึกษา 1,  บทคัดยอ.  

81 พะโยม  ชิณวงศ, “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), บทคัดยอ. 
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 สุปราณี  ยะมงคล  ไดศึกษาสมรรถภาพดานการสอนของครูภาษาอังกฤษใน โรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา ครูมีสมรรถภาพในดานหลักสูตร ดานการดําเนินการ
เรียนการสอนและดานสื่อการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง สวนสมรรถภาพดานเนื้อหานั้น
ครูมีอยูในระดับสูง82   
 นันทยา  สุนทรวงษ  ศึกษาเรื่อง ปญหาความตองการและวิธีที่ใชในการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี    
ผลการวิจัยพบวา 1) ครูภาษาอังกฤษมีปญหาการสอนทุกดาน คือ ดานหลักสูตร ตัวครู และนักเรียน  
2) ครูมีความตองการในการพัฒนาตนเองทุกสมรรถภาพ คือ ดานหลักสูตรทักษะทางภาษา ดาน
ความรูในเนื้อหาวิชาและดานเทคนิควิธีสอน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน 
และดานการวัดผลประเมินผล83   
 วราภรณ  อรรถวิทย  ศึกษาเรื่อง สมรรถภาพทางการสอนภาษาอังกฤษบังคับพื้นฐาน 
จากการประเมินตนเองของอาจารยผูสอน และจากการประเมินของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ครูมีสมรรถภาพทางการสอนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอยู ใน
ระดับปานกลางทุกสมรรถภาพโดยครูผูสอนมีสมรรถภาพการสอน จําแนกเปน 7 ดาน คือ  1) ดาน
ความรูความเขาใจ  2) ดานหลักสูตร  3) ดานทักษะเทคนิควิธีการใชส่ือ  4) ดานดําเนินการสอน  5) 
ดานการวัดผลประเมินผล  6) ดานการเพิ่มพูนความรู  7) ดานคุณลักษณะ84 
 สมชัย  เคนจัตุรัส ศึกษาเรื่อง สมรรถภาพการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาที่สอนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ผลการวิจัย 
พบวา ครูประถมศึกษาที่สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

                                                  
82 สุปราณี  ยะมงคล, สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดพะเยา, บทคัดยอ. 
83 นนัทยา  สุนทรวงษ,  ปญหา ความตองการและวิธทีี่ใชในการพัฒนาสมรรถภาพ

ทางการสอนวชิาภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษในระดบัมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี, 
บทคัดยอ. 

84 วราภรณ   อรรถวิทย,  “สมรรถภาพทางการสอนภาษาองักฤษบังคับพืน้ฐาน จากการ
ประเมินตนเองของอาจารยผูสอน และจากการประเมนิของนักศึกษา มหาวิทยาลยัพายพั จังหวัด
เชียงใหม” (วทิยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2536), บทคัดยอ. 
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มีความเห็นวาตนเองมีสมรรถภาพการปฏิบัติงานดานการสอนและดานวิชาการอยูในระดับมาก 
สวนดานการใหคําปรึกษาแนะนําอยูในระดับปานกลาง85  
 ศร ีส ุข    ช ีวส ุขานนท   ได ว ิจ ัย เรื ่อง  ปญหาและความต องการในการพ ัฒนา
สมรรถภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา 

1. ปญหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครู  โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูภาษาอังกฤษมีปญหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ อยูใน
ระดับปานกลางทุกดาน ประกอบดวย ดานตัวครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตัวนักเรียน หลักสูตร และ
ปจจัยสนับสนุนการสอน  สวนความตองการในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยภาพรวมมีความตองการในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ อยูในระดับมาก
ทุกดาน ประกอบดวย ดานหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ทักษะและเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ  วิธีสอน
และการดําเนินการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล 

2. ปญหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดาน พบวา มีปญหา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนความตองการในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจําแนก
ตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานพบวา มีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

3. ผูบริหารและศึกษานิเทศกมีความเห็นสอดคลองกันวา ครูภาษาอังกฤษประสบ
ปญหาเกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลาวคือ จํานวนชั่วโมงสอนและงานที่ตองรับผิดชอบ
ของครูมีมาก พื้นฐานความรูเดิมของนักเรียนไมดี หลักสูตรเปดกวางทําใหเนื้อหาวิชามากเกินไป 
และขาดสื่อการเรียนการสอน  สวนความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษของครู พบวา ครูตองการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปปรับใชใหเหมาะสม
กับสภาพการเรียนการสอน ทักษะทางภาษาทั้ง  4 ดาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ    

                                                  
85 สมชัย  เคนจตัุรัส, “สมรรถภาพการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาทีท่ําการสอนใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูม”ิ (วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการประถมศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัย                    
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 2540), บทคัดยอ. 
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การสื่อสาร  การผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน  รวมทั้งการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและมีความครอบคลุมทุกทักษะ86 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 มอสโกวิตซ (Moskowitz) ไดศึกษาและเปรียบเทียบปฏิสัมพันธในชั้นเรียนของครูสอน
ภาษาตางประเทศดีเดน กับครูสอนภาษาตางประเทศทั่วไป พบวา ครูสอนภาษาตางประเทศที่ดีเดน 
มีสมรรถภาพการสอนแตกตางไปจากครูสอนภาษาตางประเทศทั่วไปในดานตาง ๆ คือ ครูดีเดนมักจะ
ใชปฏิสัมพันธที่มีอิทธิพลทางออม เชน ใชการชมเชยในการสอนภาษาตางประเทศ และมี    แนวโนม
ที่จะมีพฤติกรรมไมใชวาจามากกวาครูทั่วไป87 
 แมคซิลแวน (Mcilvan) วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ภายใตการฝกอบรมประจําการ เพื่อการเปนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ 
โดยใชเครื่องมือของฮอลลิงเจอร (Hallinger) ที่เรียกวา The Instructional Management Rating 
Scale Survey วัดความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ความเปน    
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ทําใหผูบริหารสามารถนิเทศงานวิชาการได และทําใหเปนผล
โดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
เปนไปในทางที่ดีข้ึน88 
 บุซซี (Buzzi) พบวา การใชภาวะผูนําทางวิชาการหรือผูนําทางการสอนที่เขมแข็งของ  
ผูบริหาร ชวยใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ โดยหมายรวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน
ของครู  และจัดใหมีส่ิงที่สงเสริมสภาพการเรียนรูของนักเรียนอยางเหมาะสม  นอกจากนี้  

                                                  
86 ศรีสุข   ชวีาสขุานนท, “ปญหาและความตองการในการพัฒนาสมรรถภาพการสอน

วิชาภาษาองักฤษของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จงัหวัดสุพรรณบุรี,” 
(วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2541), บทคัดยอ. 

87 Gertrude Moskowitz, “The Classroom Interaction of Outstanding Foreign 
Language Teacher,”  Foreign Language Annals 9 (April 1976) : 135-157. 

88 Steven L. Mcilvan,  “Improving the Instructional Leadership of Elementary 
Principals through In – service Training,” Dissertation Abstracts International 47, 6 (1986) 
: 1959 – A. 
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การใชภาวะผูนําทางวิชาการโดยที่ผูบริหารมีความคาดหวังสูง จะชวยใหครู-อาจารยจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร89 
 วัสสัน (Wasson) ไดศึกษาสมรรถภาพของครูประถมศึกษาที่สอนภาษาอังกฤษในรัฐ
นิวเม็กซิโก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหสมรรถภาพของครูที่จัดการศึกษาตามความตองการของ
นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษา ผลการวิจัยพบวา  สมรรถภาพการรับรูของครู
ชาวอเมริกันและครูชาวอังกฤษ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสมรรถภาพ  การ
รับรูของครูเมื่อจําแนกตามความแตกตางในดานเพศ ประสบการณการสอนและวุฒิการศึกษา 
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน90 
 

สรุป 
 
 จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวา การบริหารงานในโรงเรียน 
นั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง เปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารโรงเรยีนทกุทานพงึตระหนกั เพราะผูบริหารโรงเรยีน
เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของสถานศึกษาจําเปนตองมีหลักในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ      
ผูบริหารตองพัฒนาตนเองใหเปนผูนําทางวิชาการ ทั้งในเรื่องการกําหนดภารกิจของโรงเรียน การ
จัดการดานการเรียนการสอน และการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน เพราะสิ่งเหลานี้
ยอมทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งหัวใจของการเรียนการสอน ก็คือ ครู    
ผูสอนที่มีสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่ดี โดยเฉพาะโลกเราที่กําลังเปลี่ยนไปสูสากลอยางรวดเร็ว 
การศึกษาภาษาอังกฤษจึงมีความจําเปนเพิ่มขึ้นสําหรับเยาวชนไทย ซึ่งครูผูสอนจะตองพัฒนา
สมรรถภาพตนเอง ทั้งทางดานหลักสูตร จุดประสงคและเนื้อหาวิชา ดานเทคนคิวธิสีอน ดานสือ่การ
เรียนการสอน   ทายที่สุด คือ ดานวัดผลและประเมินผล ซึ่งผูบริหารโรงเรียนตองพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ เพื่อให
เปนไปตามนโยบายและเปาหมายการศึกษาที่กําหนดไว 

                                                  
89 Michael, Buzzi,  “The Relationship of School Effectiveness to Selected 

Dimension of Principal’s Instrumentional Leadership in Elementary School in the State of 
Connecticut,”  Dissertation Abstracts International 51, 12 (June 1991) : 3167-A. 

90 Irna, Wasson, “A study of New Mexico elementary Teacher’competency in 
bilingual education,”  Dissertation Abstracts International, No.55 (1994) : 232-A. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ 
ของผูบริหารที่สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยนี้
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรีเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) มีผูบริหาร และครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาเปนผูใหขอมูล วิธีดําเนินการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยขั้นตอน
การดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปอยางเปนระบบและบรรลุเปาหมายของการวิจัย จึงกําหนด  
รายละเอียดและวิธีการศึกษาครั้งนี้ออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนการจัดเตรียมโครงการดวยการศึกษา
สภาพปญหา นิยามปญหา ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ   รวมถึงรายงานของหนวยงานตาง ๆ  ที่
เกี่ยวของและงานวิจัย  ขอคําแนะนําและความเห็นชอบในการจัดทําโครงรางงานวิจัยจากอาจารย
ที่ปรึกษา รับขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข และนําเสนอโครงรางเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย   เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือทดสอบ 
ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ และนําเครื่องมือที่สรางไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนกลุม
ตัวอยาง แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลและแปลผลการ
วิเคราะห  ขอมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการรางรายงานผลการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่  
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ เสนออนุมัติโครงการวิจัย พิมพ และรายงานผล  
การวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อใหงานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพผลสูงสุด ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบดวยแผนแบบของการวิจัย ประชากรเปาหมาย กลุมตัวอยางและ
การเลือกตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การพัฒนาเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล 
และการวิเคราะหขอมูล ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 แผนแบบของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 
ที่มีแบบแผนการวิจัยในลักษณะของตัวอยางกลุมเดียว ตรวจสอบสภาพตามความเปนจริงโดยไมมี
การทดลอง (the one-shot, non-experimental, case study design) แสดงไดดวยแผนผัง 
(diagram) ตอไปนี้ 
 
 
 
     O  เมื่อ R หมายถึง  ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 
             X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
  R   X        O หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 71 โรงเรียน1  
 ในการแบงขนาดโรงเรียนประถมศึกษา ถือเกณฑในการแบงขนาดของโรงเรียนประถมศกึษา 
ดังตอไปนี้ 
 โรงเรียนขนาดที่  1   เปนโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน     1  –   120 คน 
 โรงเรียนขนาดที่  2   เปนโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 121  –   300 คน 
 โรงเรียนขนาดที่  3   เปนโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 301  –   600 คน 
 โรงเรียนขนาดที่  4   เปนโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 601  –   900 คน 
 โรงเรียนขนาดที่  5   เปนโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 901  – 1200 คน 
                                                  

1 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, ฝายแผนงานและงบประมาณ,      
รายงานการจัดการศึกษา ป 2544. เอกสารหมายเลข 30/2545, หนา 14. 
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 โรงเรียนขนาดที่  6   เปนโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 1201  – 1500 คน 
 โรงเรียนขนาดที่  7   เปนโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 1500 คนขึ้นไป2 
 แตเนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ไมมีโรงเรียนขนาดที่ 1 ขนาดที่ 6 และขนาดที่ 7 ผูวิจัยจึงไดกําหนดขนาด      
โรงเรียนออกเปน  3 ขนาด  ดังนี้ 
 โรงเรียนขนาดที่ 1 หมายถึง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี     
ที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต  1 – 300 คน 
 โรงเรียนขนาดที่ 2 หมายถึง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี     
ที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต  301 – 600 คน 
 โรงเรียนขนาดที่ 3 หมายถึง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี    
ที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต  601 – 1,500 คน 
 ซึง่โรงเรียนขนาดที่ 1 มีจํานวน 26 โรงเรียน  ขนาดที่ 2  มี 41 โรงเรียน  และขนาดที่ 3  ม ี
4 โรงเรียน   
 
กลุมตัวอยาง 
 1. จากประชากรเปาหมาย คือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จาก 10 อําเภอใน
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวนทั้งหมด 71 โรงเรียน 
 2. กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากการเปดตาราง Krejcie and Morgan3  ไดขนาดกลุม
ตัวอยางจํานวน  59 โรงเรียน 

3. สุมตัวอยางแบบแบงประเภท (stratified random sampling) จากประชากร   ตาม  
สัดสวนจํานวนโรงเรียนทุกขนาดทั้ง  10 อําเภอ   
 

                                                  
     2 เร่ืองเดียวกัน, 6. 

3อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 
(กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 
2540), 303. 
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ผูใหขอมูล  
 จากกลุมตัวอยางที่ไดมานี้ ผูวิจัยไดกําหนดผูตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 2 คน  คือ   
ผูบริหาร 1 คน และครูผูสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 1  คน    รวมผูใหขอมูล
ทั้งสิ้น  118  คน   ดังรายละเอียดในตารางที่  2 
 
ตารางที่ 2   จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล 

ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล  

จํานวนโรงเรียน 
 
อําเภอ 

ร.ร.
ขนาดที่ 

1 

ร.ร.
ขนาดที่ 

2 

ร.ร.
ขนาดที่ 

3 

 
รวม 

ร.ร.
ขนาดที่ 

1 

ร.ร.
ขนาดที่ 

2 

ร.ร.
ขนาดที่ 

3 

 
รวม 

 
ผูบริหาร 

 
ครูผูสอน 

 
รวม 

 เมือง 3 8 2 13 2 7 2 11 11 11 22 
ดอนเจดีย 2 3 - 5 2 2 - 4 4 4 8 
ดานชาง 2 5 - 7 2 4 - 6 6 6 12 
เดิมบางนางบวช 5 3 - 8 4 3 - 7 7 7 14 
บางปลามา 5 4 - 9 4 3 - 7 7 7 14 
ศรีประจันต 2 - - 2 2 - - 2 2 2 4 
สองพี่นอง 2 6 2 10 2 4 2 8 8 8 16 
สามชุก 1 3 - 4 1 2 - 3 3 3 6 
อูทอง - 7 - 7 - 6 - 6 6 6 12 
หนองหญาไซ 4 2 - 6 3 2 - 5 5 5 10 

รวมทั้งสิ้น 26 41 4 71 22 33 4 59 59 59 118 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม     
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน   เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่จบ ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน 
 2. ตัวแปรตน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับองคประกอบของพฤติกรรมความเปนผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน จํานวน 3 องคประกอบ คือ 
  2.1 การกําหนดภารกิจโรงเรียน (X1) หมายถึง การกําหนดกรอบหรือขอบขายงาน
พรอมทั้งเปาหมายดานวิชาการที่โรงเรียนตองรับผิดชอบ และสรางความเขาใจในงานและเปาหมาย
เหลานั้นใหแกบุคลากรในโรงเรียน จําแนกเปน 2 พฤติกรรม ดังนี้ 
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   2.1.1 การกําหนดเปาหมายโรงเรียน (X1.1) หมายถึง พฤติกรรมการกําหนด
เปาหมายดานวิชาการที่โรงเรียนตองรับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดรวมกัน
โดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
   2.1.2 การสื่อสารเปาหมายโรงเรียน (X1.2) หมายถึง พฤติกรรมการสื่อสาร 
เปาหมายดานวิชาการที่กําหนดใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนไดทราบโดยทั่วกัน 
  2.2 การจัดการดานการเรียนการสอน (X2) หมายถึง วิธีการที่ผูบริหารใชในการ
ทํางานรวมกันกับครู อันเกี่ยวของกับการดูแล สงเสริม และสนับสนุนการสอนของครู การเรียนของ
นักเรียน จําแนกเปน 3 พฤติกรรม ดังนี้ 
   2.2.1 การนิเทศและการประเมินผลการสอน (X2.1) หมายถึง พฤติกรรม    
การใหความชวยเหลือและสนับสนุนครูในดานการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการควบคุม   
การสอนในหองเรียน และการใหขอมูลยอนกลับแกครู 
   2.2.2 การประสานงานดานการใชหลักสูตร (X2.2) หมายถึง พฤติกรรมการให
คําแนะนํา ชวยเหลือ กํากับ ติดตามใหครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนและ
สามารถนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย 
   2.2.3 การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน (X2.3) หมายถึง พฤติกรรม 
การประสานงานกับครูเกี่ยวกับการดูแลความกาวหนาทางดานการเรียนของนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 
  2.3 การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (X3) หมายถึง การสราง
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ทั้งในดานตัวครู นักเรียน การเรียนการสอน รวมถึงมาตรฐาน
ดานวิชาการของโรงเรียน จําแนกเปน 6 พฤติกรรม ดังนี้ 
   2.3.1 การควบคุมการใชเวลาในการสอน (X3.1) หมายถึง พฤติกรรมการ
ระมัดระวังปองกันไมใหเกิดสูญเปลาของการใชเวลาในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
   2.3.2 การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด (X3.2) หมายถึง พฤติกรรม  
การปฏิสัมพันธระหวางผูบริหาร ครูและนักเรียน เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีและพฤติกรรมที่พึงประสงค 
   2.3.3 การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู (X3.3) หมายถึง พฤติกรรมการสรางแรงจูงใจ
ใหกับครูเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ไดแก การใหรางวัล การยอมรับการทํางานของครู 
การประกาศเกียรติคุณ เปนตน 
   2.3.4 การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (X3.4) หมายถึง พฤติกรรมการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมและใหโอกาสครูในการพัฒนาวิชาชีพ   
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   2.3.5 การพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ (X3.5) หมายถึง    
พฤติกรรมการกําหนดมาตรฐานดานวิชาการที่ชัดเจน สามารถจูงใจใหเกิดความหวังในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 
   2.3.6 การจัดใหมีส่ิงสงเสริมสภาพการเรียนรู (X3.6) หมายถึง พฤติกรรมการ
ใหการเสริมแรงเพื่อสงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูแกนักเรียน ไดแก การใหรางวัล การใหเกียรติ
ยกยองในที่ประชุม การประกาศ ชมเชย ผลการเรียนใหผูปกครองทราบ 
 3. ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับองคประกอบของสมรรถภาพการสอนของครู
ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย 
  3.1 ดานหลักสูตร (Y1) หมายถึง ความรู ความเขาใจ ในโครงสราง จุดหมายของ
หลักสูตร ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดทําแผนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตร 
  3.2 ดานจุดประสงคและเนื้อหาวิชา (Y2) หมายถึง ความรู ความสามารถในการฟง 
พูด อาน เขียน เพื่อจับสาระสําคัญ ส่ือสารภาษาอังกฤษไดตามหลักไวยากรณ เขาใจในความ  
แตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม  
  3.3 ดานเทคนิค และวิธีสอน (Y3) หมายถึง ความรูความสามารถในการใชเทคนิค
การสอนที่หลากหลาย สรางกิจกรรมการเรียนการสอนสัมพันธกันทั้ง 4 ทักษะคือ ฟง พูด อาน 
เขียน ดําเนินการเรียนการสอนตามลําดับข้ัน ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ 
ตามความสามารถ และความถนัดของผูเรียน 
  3.4 ดานสื่อการเรียนการสอน (Y4) หมายถึง ความรูความสามารถในการเลือกใช
ส่ือประกอบการเรียนการสอน ผลิตหรือจัดหาสื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอน เชน เกม     
บทเรียนสําเร็จรูป รวมทั้งดูแลรักษาสื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อ 
  3.5 ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน (Y5) หมายถึง ความรู ความเขาใจเรือ่ง
การวัดผลประเมินผล สามารถจําแนกพฤติกรรมตามจุดประสงค สรางเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผล เชน  แบบฝกหัด  แบบทดสอบรายจุดประสงค แฟมสะสมงาน ตลอดจนมีการทําวิจัย
ในชั้นเรียน เพื่อไปประยุกตใชใหเกิดผลดีตอการเรียนการสอน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน         
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สาขาวิชาที่จบ ตําแหนงหนาที่  ประสบการณในการทํางาน และการไดรับการอบรมวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 7 ขอ มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบให (forced choice) 
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร ซึ่ง
ผูวิจัยพัฒนาจากแบบสอบถามของอรพร  อุนากรสวัสด์ิ  ซึ่งแปลจากแบบสอบถามของ ฮอลลิงเจอร 
และเมอรฟ (Hallinger and Murphy)4 จํานวน  55 ขอ ลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 
ระดับ ของ ไลเคอรท (Likert’s five rating scale)5  จําแนกตาม ตัวแปร ดังนี้ 
 1. การกําหนดภารกิจโรงเรียน 
  1.1 การกําหนดเปาหมายโรงเรียน ขอ 1 – 5   รวม 5 ขอ 
  1.2 การสื่อสารเปาหมายโรงเรียน ขอ 6 – 10  รวม 5 ขอ 
 2. การจัดดานการเรียนการสอน 
  2.1 การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน ขอ 11-16  รวม  6 ขอ 
  2.2 การประสานงานดานการใชหลักสูตร ขอ 17-23  รวม   7 ขอ 
  2.3 การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน ขอ 24-29  รวม   6 ขอ 
 3. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
  3.1 การควบคุมการใชเวลาในการสอน ขอ 30-32  รวม   3 ขอ 
  3.2 การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด ขอ 33-37  รวม   5 ขอ 
  3.3 การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู ขอ 38-41  รวม   4 ขอ 

                                                  
4Phillip Hallinger and Joseph Murphy,  อางถึงใน อรพร  อุนากรสวัสด์ิ, “ภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  
ในโรงเรียนขนาดใหญ  สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 172-179.  

5Rensis Likert, The Human Organization (New York : Graw – Hill, 1967), อางถึงใน
พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเจริญผล,2539),114-115. 
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  3.4 การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ ขอ 42-48  รวม   7 ขอ 
  3.5 การพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ  ขอ 49-51  รวม   3 ขอ 
  3.6 การจัดใหมีส่ิงสงเสริมสภาพการเรียนรู ขอ 52-55  รวม   4 ขอ  

 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถภาพทางการสอนของครูวิชาภาษาอังกฤษในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน   ซึ่งสรางขึ้นตามแนวคิดของ ฟนอคเชียโร (Finocchiaro) โดยมีขอคําถาม
เกี่ยวกับสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน จํานวน 25 ขอ ลักษณะ
เปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับของไลเคอรท (Likert’s five rating scale) จําแนกตาม
ตัวแปรดังนี้ 
 1. ดานหลักสูตร ขอ   1- 9  รวม   9  ขอ 
 2. ดานจุดประสงคและดานเนื้อหาวิชา  ขอ 10-14  รวม   5  ขอ 
 3. ดานเทคนิคและวิธีการสอน ขอ 15-19  รวม   5  ขอ 
 4. ดานสื่อการเรียนการสอน ขอ 20-25  รวม  6  ขอ 
 5. ดานการวัดผลและประเมินผล ขอ 26-30  รวม   5  ขอ 
 โดยผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนัก 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้  
 น้ําหนัก 1 หมายถึง  ระดับความเปนผูนําทางวิชาการและ/หรือสมรรถภาพการ 
     สอนภาษาอังกฤษของครู  อยูในระดับนอยที่สุด 
 น้ําหนัก  2 หมายถึง  ระดับความเปนผูนําทางวิชาการและ/หรือสมรรถภาพการ 
     สอนภาษาอังกฤษของครู  อยูในระดับนอย 
 น้ําหนัก  3 หมายถึง  ระดับความเปนผูนําทางวิชาการและ/หรือสมรรถภาพการ 
     สอนภาษาอังกฤษของครู  อยูในระดับปานกลาง 
 น้ําหนัก  4 หมายถึง  ระดับความเปนผูนําทางวิชาการและ/หรือสมรรถภาพการ 
     สอนภาษาอังกฤษของครู  อยูในระดับมาก 
 น้ําหนัก  5 หมายถึง  ระดับความเปนผูนําทางวิชาการและ/หรือสมรรถภาพการ 
     สอนภาษาอังกฤษของครู  อยูในระดับมากที่สุด 
 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องเปนแบบสอบถามโดยมีข้ันตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม 
ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
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 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ดวยการใชเทคนิค 
IC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีผูทรงคุณวุฒิ (รายชื่ออยูในภาคผนวก ง)  
ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา ตลอดจนปรับปรุง แกไข ใหสมบูรณ 
 ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) ใน       
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน   
โดยใหผูบริหาร และครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเปนผูตอบแบบสอบถาม   
จากนั้น นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา คํานวณหาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการของ   ครอ
นบาค (Cronbach)6 ไดคาความเชื่อมั่น  .996 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เพื่อใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดขอมูลตามความเปนจริง      
ผูวิจัยจึงไดดําเนินการตามขั้นตอน คือ ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพื่อใหออกหนังสือถึงสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ  
รวบรวมขอมูลจากผูบริหารและครูผูสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยผูวิจัย
ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย  
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใชหนวยการวิเคราะห (Unit of analysis) เปนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 59 โรงเรียน ซึ่งใหขอมูล
ประกอบดวย ผูบริหาร  59 คน  และครูปฏิบัติการสอน วิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 59 คน   รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้นจํานวน  118 คน และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS / for window  (Statistical Package for the Social Science) โดยในสวนของ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมนั้น ไมมีผูใหขอมูล ผูวิจัยจึงวิเคราะหขอมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถี่  (f) และ       
คารอยละ (%) 

                                                  
6 Lee J. Cronbach, Essential of psychological testing, 3rd ed. (New York : 

Harper & Publisher, 1974),161. 
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 2. การวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 และขอที่ 2  ใชคาเฉลี่ย  ( X ) และ   
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 การวิเคราะหในขอ 2 ขางตนถือวา คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
ของผูใหขอมูลตกในชวงคะแนนใด แสดงวา ความเปนผูนําทางวิชาการและสมรรถภาพการสอน
ของครูผูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี อยูในระดับนั้น ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชแนวคิดของเบสท (Best)7 มีรายละเอียด ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49  แสดงวา  พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ 
       ของผูบริหารและสมรรถภาพการสอน 
       ของครูภาษาอังกฤษอยูในระดับนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49  แสดงวา  พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ 
       ของผูบริหารและสมรรถภาพการสอน 
       ของครูภาษาอังกฤษอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49  แสดงวา  พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ 
       ของผูบริหารและสมรรถภาพการสอน 
       ของครูภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา  พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ 
       ของผูบริหารและสมรรถภาพการสอน 
       ของครูภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00  แสดงวา  พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ 
       ของผูบริหารและสมรรถภาพการสอน 
       ของครูภาษาอังกฤษอยูในระดับมากที่สุด 
 3. การวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3  ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
 

                                                  
7 John W.Best, Research in Education (Englewood Cliff, N.J. : Prentice Hall 

Inc.,1970) : 190. 
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สรุป 
 

 การวิจัยนี้จัดทําขึ้นเพื่อทราบถึงพฤติกรรมความเปนผูนาํทางวชิาการของผูบริหาร ทีส่งผลตอ
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาครั้งนี้เพื่อตอบคําถาม ที่วา 
1) พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารอยูในระดับใด     2) สมรรถภาพการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน อยูในระดับใด 3) พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนดานใดที่สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยยึดแนวคิดพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของฮอลลิงเจอรและเมอรฟ (Hallinger 
and Murphy) และแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษของ ฟนอคเคียโร 
(Finocchiaro) เปนแนวทางในการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะหมีผูบริหารสถานศึกษา 
และครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนผูใหขอมูล จํานวน 118 คน การวิเคราะห
ใชการแจกแจงความถี่ (frequency) รอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) และวิเคราะหการสงผลโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบทีละ
ข้ันหรือแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผลการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมความเปนผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารที่สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
ผูวิจัยนําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามที่สงถึงผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 59 โรงเรียน รวม
แบบสอบถาม  จํานวน 118 ฉบับ และไดรับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 มาวิเคราะห
และเสนอผล    การวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําอธิบายเปน  4 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร และระดับสมรรถภาพ
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ตอนที่ 3  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร กับ
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ตอนที่ 4  องคประกอบพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหารและครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่เปนตัวอยาง จํานวน  118 คน  ผูวิจัยใชการหา
คาความถี่ (f) และคารอยละ (%) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 
 
 

9 
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางานในโรงเรียนขยายโอกาส  

 

ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนภาษาอังกฤษ  
สถานภาพ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 เพศ     
  ชาย 59 100.00 13 22.04 
  หญิง - - 46 77.96 
 รวม 59 100.00 59  100.00 
2 อายุ     
  ต่ํากวา  30 ป - - 6 10.16 
  30 – 40 ป 4   6.78 11 18.64 
  41 – 50 ป 35 59.32 33 55.90 
  มากกวา 50 ป 20 33.90 9 15.30 
 รวม 59  100.00 59  100.00 
3 ระดับทางการศึกษา     
  ต่ํากวาปริญญาตรี 2   3.38 - - 
  ปริญญาตรี 45 76.28 50 84.70 
  ปริญญาโท 12 20.34 9 15.30 
  ปริญญาเอก - - - - 
 รวม 59  100.00 59  100.00 
4 ประสบการณในการทํางานในโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศึกษา 
    

  ต่ํากวา  3 ป 12 20.34  10 16.94 
  3 – 5 ป 13 22.04 15 25.42 
  5 – 7 ป 4   6.78 5   8.48 
  8 ปข้ึนไป 30 50.84 29 49.16 
 รวม 59  100.00 59  100.00 
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 จากตารางที่ 3 พบวา สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริหารโรงเรียน 
เปนเพศชายทั้งหมด สวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 59.32 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน  45 คน คิดเปนรอยละ 76.28  และสวนใหญมีประสบการณในการ
ทํางานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามามากกวา  8 ปข้ึนไป สําหรับสถานภาพสวนตัวของ
ครูผูสอนนั้น พบวา เปนเพศหญิง  46 คน คิดเปนรอยละ 77.96  ซึ่งโดยสวนใหญมีอายุอยูในชวง 
41-50 ป คิดเปนรอยละ 55.90  ครูผูสอนจํานวน  29 คน มีประสบการณในการทํางานในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษามามากกวา  8 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 49.16 
 
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของครูภาษาอังกฤษ จําแนกตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา และการ

เขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 

 สถานภาพของครูผูสอน จํานวน รอยละ 
1 สาขาวิชาที่จบการศึกษา   
  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 26 44.10 
  วิชาเอกอื่นๆ 33 55.90 
 รวม 59 100.00 
2 การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   
  ไมเคยเขารับการอบรม 1 1.70 
  ต่ํากวา  3 คร้ัง 23 38.90 
  3 – 5 คร้ัง 18 30.50 
  5 – 7 คร้ัง 9 15.30 
  8 คร้ังขึ้นไป 8 13.60 
 รวม 59 100.00 

 
 จากตารางที่ 4 พบวา ครูภาษาอังกฤษจํานวน  26 คน จบสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
คิดเปนรอยละ 44.10  โดยสวนใหญเคยเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ต่ํากวา  3 คร้ัง  คิดเปนรอยละ  38.90 และมีผูไมเคยเขารับการอบรมเพียง  1 คน 
คิดเปนรอยละ 1.70  
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ตอนที่ 2  ระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารและระดับสมรรถภาพ
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนขยาย
โอกาส ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ในการวิเคราะหระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารและระดับ
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 59 โรงเรียน ผูวิจัย
วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
ระดับคุณภาพที่กําหนดไว ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 และ 6 
 
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียน 
 

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหาร X  S.D. ระดับ 
1.  การกําหนดภารกิจโรงเรียน (X1) 3.63 0.61 มาก 
 1.1  การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน (X1.1) 3.63 0.51 มาก 
 1.2  การสื่อสารเปาหมายโรงเรียน (X1.2) 3.69 0.53 มาก 
2.  การจัดการดานการเรียนการสอน (X2) 3.46 0.56 ปานกลาง 
 2.1  การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน (X2.1) 3.58 0.55 มาก 
 2.2  การประสานงานดานการใชหลักสูตร (X2.2) 3.64 0.44 มาก 
 2.3  การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน (X2.3) 3.40 0.56 ปานกลาง 
3.  การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (X3) 3.65 0.55 มาก 
 3.1  การควบคุมการใชในการสอน (X3.1) 3.87 0.45 มาก 
 3.2  การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด (X3.2) 3.66 0.50 มาก 
 3.3  การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู  (X3.3) 3.88 0.49 มาก 
 3.4  การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (X3.4) 3.88 0.64 มาก 
 3.5  การพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ(X3.5) 3.81 0.57 มาก 
 3.6  การจัดใหมีส่ิงที่สงเสริมสภาพการเรียนรู (X3.6) 4.01 0.59 มาก 

รวม  3.72 0.44 มาก 
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 จากตารางที่ 5  แสดงใหเห็นวา โดยภาพรวมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก ( X  = 3.72, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบของ
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร พบวา องคประกอบดานการสงเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการของโรงเรียน  และองคประกอบดานการกําหนดภารกิจโรงเรียนอยูในระดับมาก ( X 3 = 
3.65, S.D. = 0.55)  และ  ( X 1 = 3.63, S.D. = 0.61) สวนองคประกอบดานทางการจัดการเรียน
การสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X 2 = 3.46, S.D. = 0.56)   
 เมื่อแยกพิจารณาแตละองคประกอบยอยของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
ผูบริหาร พบวา องคประกอบยอยของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสวนใหญ 
อยูในระดับมาก โดยองคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดใหมีส่ิงสงเสริมสภาพการ
เรียนรู ( X 3.6 = 4.01, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู ( X 3.3 = 3.88, S.D. = 
0.49) และการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ  ( X 3.4 = 3.88, S.D. = 0.64) 
 
ตารางที่ 6  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของสมรรถภาพการสอนของครู

ภาษาอังกฤษ  
 
 

สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ X  S.D. คาระดับ 
1. สมรรถภาพดานหลักสูตร (Y1) 3.67 0.54 มาก 
2. สมรรถภาพดานจุดประสงคและเนื้อหาวิชา (Y2) 3.90 0.60 มาก 
3. สมรรถภาพดานเทคนิคและวิธีการสอน (Y3) 3.99 0.63 มาก 
4. สมรรถภาพดานสื่อการเรียนการสอน (Y4) 3.65 0.55 มาก 
5. สมรรถภาพดานการวัดและประเมินผล (Y5) 3.64 0.54 มาก 

รวม (Ytot) 3.61 0.51 มาก 
 
 จากตารางที่ 6 พบวา โดยภาพรวมสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ อยูใน
ระดับมาก   ( X  = 3.61, S.D. = 0.51)     เมื่อพิจารณาแยกเปนรายสมรรถภาพ พบวา อยูในระดับ
มากทั้งหมด เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ สมรรถภาพดานเทคนิคและวิธีการสอน ( X  = 3.99, 
S.D. = 0.63)  สมรรถภาพดานจุดประสงคและเนื้อหาวิชา ( X = 3.90, S.D. = 0.60)  สมรรถภาพ
ดานหลักสูตร ( X = 3.67, S.D. = 0.54)  สมรรถภาพดานสื่อการเรียนการสอน  ( X  = 3.65,  
S.D. = 0.55)  และสมรรถภาพดานการวัดและประเมินผล  ( X  = 3.64, S.D. = 0.54)  
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ตอนที่ 3  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับ
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  

 ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
กับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน   
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  หรือ  rxy   ดังรายละเอียดตามตารางที่  7  
ตารางที่  7   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับ  

สมรรถภาพการสอนของครูภาษาองักฤษ 
 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 Xtot 
X1 1    
X2 .775* 1   
X3 .610* .695* 1  
Xtot .898* .918* .860* 1 
Y1 .545* .504* .313* .510* 
Y2 .499* .409* .318* .461* 
Y3 .491* .502* .330* .494* 
Y4 .487* .411* .355* .433* 
Y5 .468* .354* .320* .393* 
Ytot .550* .484* .319* .508* 

*    มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร  (Xtot)  
โดยภาพรวมมีความสัมพันธกับสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ (Ytot) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง  (r  =  0.508)  เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางองคประกอบพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารแตละ
องคประกอบ  (X1 – X3) กับ สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ (Ytot) พบวา ทุกองคประกอบมี
ความสัมพันธในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงลําดับได ดังนี้ ดานการ
กําหนดภารกิจของ     โรงเรียน  (X1) (r  =  0.550)  ดานการจัดการดานการเรียนการสอน (X2) (r = 
.484) และดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (X3) (r = .319) เมื่อพิจารณา
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ความสัมพันธระหวางสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในแตละดาน   (Y1 – Y5) กับ
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ ผูบริหาร(Xtot)  พบวาทุกรายสมรรถภาพมีความสัมพันธ
กันในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสมรรถภาพการสอนที่มีความสัมพันธ
อันดับแรก  คือ  ดานหลักสูตร  (Y1) (r  =  .510)   อันดับสอง  คือ  ดานเทคนิคและวิธีการสอน  (Y3) 
(r  =  .494)  อันดับสาม  คือ  ดานจุดประสงคและเนื้อหาวิชา (Y2)       (r = .461) อันดับส่ี คือ ดาน
ส่ือการเรียนการสอน (Y4) (r  =  .433)  สวนอันดับสุดทาย คือ ดาน   การวัดและการประเมินผล (Y5)      
(r  =  .393)  และเมื่อพิจารณาองคประกอบยอยของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ พบวา 
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) สัมพันธกับองคประกอบดานการจัดการเรียนการสอน (X2) ใน
ระดับสูง (r = .775) และสัมพันธกับองคประกอบดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
(X3) ในระดับปานกลาง (r = .610) สวนองคประกอบดานการจัดเรียนการสอน (X2) สัมพันธ
กับองคประกอบดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (X3) ในระดับปานกลาง (r = 
.695) 
 
ตอนที่ 4  องคประกอบพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ

สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใน   
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 ในการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอสมรรถภาพ
การสอนของครูภาษาอังกฤษ  ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) พิจารณาตามตัวแปรที่เขาสมการ ดังรายละเอียดตามตารางที่  
8, 9, 10 , 11, 12 และ 13 
 
ตารางที่ 8 การถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ

สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโดยภาพรวม (Ytot) 
 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Squares F Sig. 

Regression 5.071 1 5.071 27.561* 0.00 
Residual 10.488 57 .184   
Total 15.559 58    
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*    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)  .571 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  .326 
 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .314 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .4290 

 ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

β Std. Error Beta 

 
t 

 
Sig. 

คาคงที ่ 1.529 .386  3.965* .000 
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) .539 .103 .571 5.250* .000 

*    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 8  แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ องคประกอบ
ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานาย
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม (Ytot) เทากับ .571  คาประสิทธิภาพในการ
ทํานาย (R2) เทากับ .326 หมายความวา องคประกอบดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) 
สามารถทํานายสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม (Ytot) ไดรอยละ 32.60    
คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .314  มีความคลาดเคลื่อนในการ
ทํานาย (Standard Error)  เทากับ .4290 ในลักษณะนี้แสดงวา องคประกอบดานการกําหนด  
ภารกิจของโรงเรียน (X1) สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโดยภาพรวม (Ytot) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได ดังนี้ 

Y) tot  =  1.529 + .539 (X1) 
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ตารางที่ 9 การถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ

สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ดานหลักสูตร (Y1) 
 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Squares F Sig. 

Regression 6.156 1 6.156 29.137* 0.00 
Residual 12.043 57 .211   
Total 18.199 58    

*    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)  .582 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  .338 
 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .327 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .4597 

 ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

β Std. Error Beta 

 
T 

 
Sig. 

คาคงที ่ 1.325 .413  3.207* .002 
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) .594 .110 .582 5.398* .000 

*    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 9  แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ องคประกอบ
ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานาย
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษดานหลักสูตร (Y1) เทากับ .582  คาประสิทธิภาพในการ
ทํานาย (R2) เทากับ .338 หมายความวา องคประกอบดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) 
สามารถทํานายสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษดานหลักสูตร (Y1) ไดรอยละ 33.80      
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คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)   เทากับ .327  มีความคลาดเคลื่อนใน
การทํานาย (Standard Error)  เทากับ .4597 ในลักษณะนี้แสดงวา องคประกอบดานการกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน (X1) สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษดานหลักสูตร (Y1) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได ดังนี้ 

Y) 1  =  1.325 + .594  (X1) 
 
ตารางที่ 10 การถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ

สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ดานจุดประสงคและเนื้อหาวิชา (Y2) 
 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Squares F Sig. 

Regression 4.901 1 4.901 15.705* 0.00 
Residual 17.788 57 .312   
Total 22.689 58    

*    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)  .465 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  .216 
 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .202 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .5586 

 ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

β Std. Error Beta 

 
t 

 
Sig. 

คาคงที ่ 1.978 .399  4.961* .000 
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) .441 .111 .465 3.963* .000 

*    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ องคประกอบ
ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานาย
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ดานจุดประสงคและเนื้อหาวิชา(Y2) เทากับ .465          
คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .216 หมายความวา องคประกอบดานการกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน (X1) สามารถทํานายสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษดานจุดประสงค
และ เนื้อหาวิชา (Y2) ไดรอยละ 21.60  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) 
เทากับ .202 มีความคลาดเคลื่อนในการทํานาย (Standard Error)  เทากับ .5586 ในลักษณะนี้
แสดงวา องคประกอบดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) สงผลตอสมรรถภาพการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษดานจุดประสงคและเนื้อหาวิชา (Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ซึ่ง
สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได ดังนี้ 

Y) 2  =  1.978 + .441  (X1) 
 

ตารางที่ 11 การถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษดานเทคนิคและวิธีการสอน (Y3) 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Squares F Sig. 

Regression 11.173 2 5.586 15.251* 0.00 
Residual 20.513 56 .366   
Total 31.685 58    

*    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)  .594 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  .353 
 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .329 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .6052 
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 ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

β Std. Error Beta 

 
t 

 
Sig. 

คาคงที ่ .836 .479  1.746* .000 
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) .479 .128 .427 3.752* .000 
การนิเทศและประเมินผล 
ดานการสอน (X2.1) 

.271 .105 .295 2.592* .000 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ องคประกอบ
ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) และองคประกอบดานการนเิทศและประเมนิผลดานการสอน 
(X2.1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายสมรรถภาพการสอนของครู
ภาษาอังกฤษดานเทคนิคและวิธีการสอน (Y3) เทากับ .594 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) 
เทากับ .353 หมายความวา องคประกอบดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) และองคประกอบ
ยอยดานการนิเทศและการประเมินผล (X2.1) สามารถทํานายสมรรถภาพการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ ดานเทคนิคและวิธีการสอน (Y3) ไดรอยละ 35.30 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่
ปรับแลว (Adjusted R2)  เทากับ .329  มีความคลาดเคลื่อนในการทํานาย (Standard Error) 
เทากับ .6052  ในลักษณะนี้แสดงวา องคประกอบดานการจัดการเรียนการสอน (X1) ) และ
องคประกอบยอยดานการนิเทศและการประเมินผล (X2.1) สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครู
ภาษาอังกฤษดานเทคนิคและวิธีการสอน (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถ
เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได ดังนี้ 

Y) 3  =  .836 + .479  (X1) + .271 (X2.1) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 81

ตารางที่ 12 การถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษดานสื่อการเรียนการสอน (Y4) 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Squares F Sig. 

Regression 4.424 1 4.424 17.721* .000 
Residual 14.230 57 .250   
Total 18.654 58    

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)  .487 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  .237 
 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .224 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .4996 

 ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

β Std. Error Beta 

 
t 

 
Sig. 

คาคงที ่ 1.329 .495  2.688* .009 
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) .564 .134 .487 4.210* .000 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ องคประกอบ
ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานาย
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษดานสื่อการเรียนการสอน (Y4) เทากับ .487  คาประสิทธิภาพ
ในการทํานาย (R2) เทากับ .237 หมายความวา องคประกอบดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน 
(X1) สามารถทํานายสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษดานสื่อการเรียนการสอน (Y4) ไดรอยละ 
23.70  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .224 มีความคลาดเคลื่อน
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ในการทํานาย (Standard Error) เทากับ .4996 ในลักษณะนี้แสดงวา องคประกอบดานการกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน  (X1)   สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ดานสื่อการเรียน  
การสอน (Y4)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการ
ถดถอยได ดังนี้ 

Y) 4  =  1.329 + .564  (X1) 
 
ตารางที่ 13 การถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ

สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษดานการวัดและการประเมินผล (Y5) 
 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Squares F Sig. 

Regression 3.961 1 3.961 17.445* .000 
Residual 12.942 57 .227   
Total 16.903 58    

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)  .484 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  .234 
 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .221 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .4765 

 ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

β Std. Error Beta 

 
t 

 
Sig. 

คาคงที ่ 1.813 .428  4.234* .000 
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) .476 .114 .484 4.177* .000 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ องคประกอบ
ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานาย
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษดานการวัดและประเมินผล (Y5) เทากับ .484 คา
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .234 หมายความวา องคประกอบดานการกําหนดภารกิจ
ของโรงเรียน (X1) สามารถทํานายสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษดานการวัดและ
ประเมินผล (Y5) ไดรอยละ 23.40 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) 
เทากับ .221 มีความคลาดเคลื่อนในการทํานาย (Standard Error)  เทากบั .4765 ในลกัษณะนีแ้สดง
วาองคประกอบดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครู
ภาษาอังกฤษดานการวัดและประเมินผล (Y5) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถ
เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได ดังนี้ 

Y) 5  =  1.813 + .476  (X1) 

 จากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression) สามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิท  2  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของผูบริหารที่สงผลตอสมรรถภา
โรงเรียนข ายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพร
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา       
ในสังกัด จํานวน  59 โรง ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รวม 118 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งสรางตาม  
แนวคิดของฮอลลิงเจอร (Hallinger) และฟนอคเชียโร (Finocchiaro) สถิติที่ใชในการวิเคราะห   
ขอมูล คือ รอยละ (%)   คาเฉลี่ย ( X )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน  (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
 

สรุปผลการวจิัย 
 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยสามารถสรุปได ดังนี้ 

1. ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการในภาพรวมอยูในระดับมาก  
2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีสมรรถภาพทางการสอนใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก 
3. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร มีความสัมพันธกับสมรรถภาพ

การสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง 
4. องคประกอบพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารดานการกําหนด

ภารกิจของโรงเรียน สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษโดยภาพรวมและ   
ทุกรายสมรรถภาพ 

5. องคประกอบยอยดานการนิเทศและประเมินผลดานการสอนสงผลตอสมรรถภาพ
การสอนของครูภาษาอังกฤษดานเทคนิคและวิธีการสอน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนสวนใหญมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี บางสวนจบการศึกษาระดับปริญญาโท จึงมีสวนทําใหผูบริหารมีความรูความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาตมิกีระบวนการ
ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาอยางมีระบบ มีการคัดเลือก และอบรม
ตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูกําหนด การอบรมภาคความรู ทฤษฎี และการ
ฝกประสบการณดานการบริหารงาน ตลอดจนเทคนิควิธีการใหมๆ ในการบริหารงานโรงเรียน 
ประกอบกับหนวยงานตนสังกัด นับต้ังแตสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัด ไดดําเนินการเขาสูระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดใหมีการอบรม 
สัมมนา เผยแพรแนวคิด วิธีการและเทคนิคใหมๆ อยูตลอดเวลา นอกจากนี้โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษามีจํานวนไมมากนัก การคมนาคมติดตอสะดวกทั่วถึง 
จึงมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาดวยกัน
ทุกๆ เดือน มีการสัมมนาทางวิชาการรวมกัน นอกจากนี้ยังมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษาเปนระยะ ๆ   มีการอบรม สัมมนา เผยแพรเอกสาร  เสมือนหนึ่งเปนพี่เล้ียงคอยกํากับ
ชวยเหลืออีกแนวทางหนึ่ง และในขณะเดียวกันโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มีกิจกรรมสงเสริมงานดานวิชาการอยูตลอดเวลา  เชน มีการจัด
ประกวดโรงเรียนดีเดน ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนดีเดนในแตละสาขา ทั้งระดับกลุมโรงเรียน 
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งในการชี้วัดความสําเร็จของ
โรงเรียน จึงทําให พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก 

2. จากผลการวิจัยที่พบวา สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโดยภาพรวม   
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผูสอนสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บางสวนจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท ครูผูสอนจํานวนหนึ่งจบสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ อีกประการหนึ่ง ครู     
ผูสอนสวนใหญมีโอกาสเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง ทั้ง
ในเรื่องการเขียนแผนการสอน การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อการทําจุดประสงคการเรียนรู เทคนิควิธีสอน
ภาษาอังกฤษแบบตางๆ การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน (portfolio)  การสรางแบบทดสอบ
เพื่อการวัดผลตามหลักสูตร  วิธีสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  ซึ่งโดยสวนใหญ
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หนวยงานตนสังกัดเปนผูจัดอบรมใหทั้งในระดับอําเภอ และระดับจังหวัด  นอกจากนี้ ครูผูสอนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีตอกันอยางทั่วถึง จึงมีการประสานความ
รวมมือในการสรางสรรคส่ิงที่ดี มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหวางโรงเรียน การศึกษาหาความรู
จากแหลงความรูตางๆ เชน บทเรียนสําเร็จรูป  เอกสารประกอบการสอนจากหนวยศึกษานิเทศกที่
แจกใหกับทางโรงเรียนตลอดปการศึกษา  คูมือครูอันหลากหลายจากสํานักพิมพตาง ๆ ที่อํานวย
ความสะดวกใหสําหรับครู ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งคือผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ไดประสานงานขอความรวมมือไปยังศูนย
พัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งตั้งอยูที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี  ในการใหโอกาสครูผูสอนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ไดเขาไป
ศึกษาหาความรู ขอมูลขาวสาร ตําราทางวิชาการ เอกสารเผยแพรความรูตางๆ  ตลอดจน
ใหบริการยืมส่ือการเรียนการสอน จึงทําใหครูผูสอนมีแบบอยางที่ดี  ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดรับ
ประสบการณที่หลากหลายจึงมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา อีกประเด็นหนึ่งคือผูบริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนและให
กําลังใจผูใต บังคับบัญชา อํานวยความสะดวกสบายในสภาวะการทํางานเพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนดําเนินไปอยางถูกตองเหมาะสม จึงทําใหครูผูสอนเกิดกําลังใจ กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
ดวยความเชื่อมั่น ดวยปจจัยเหลานี้จึงทําใหสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก  

3. จากการผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร มี
ความสัมพันธกับสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการใชความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการ กลาวคือ เปนการกระทําหรือทาทีที่ผูบริหารแสดงออกถึงความสามารถใน
การนํากลุมซึ่งผูรวมงานสังเกตเห็นได ในการบริหารกิจกรรมทุกชนิดของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการ
ปรับปรุง และสงเสริมการเรียนการสอนใหไดผลดี ผูบริหารที่มีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ
จะสามารถริเร่ิม แนะนํา และสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียน โดยเฉพาะครูผูสอนใหปฏิบัติงานให
เปนไปตามที่คาดหวังและมีมาตรฐาน มีการมอบหมายงานกันอยางชัดเจน มีการนิเทศและ
ประเมินผลดานการเรียนการสอน มีการพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการเสริมสรางบรรยากาศทาง
วิชาการของโรงเรียนเปนตน พฤติกรรมเหลานี้จะกอใหเกิดสภาพที่เอื้อตอการทํางานของครู ชวยให
ครูมีความสนใจและกระตือรือรนในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถและสมรรถภาพของ   
ตนเองอยูตลอดเวลา ดังแนวคิดของเอ็ดมันดสและคณะ (Edmonds and Other) ที่วา องคประกอบ
ที่สัมพันธกับโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก 1) ผูบริหารที่เขมแข็งและเปนผูนําดานการสอน  2) มี
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ความคาดหวังตอครูสูงและมีพฤติกรรมที่จะนําไปสูความคาดหวัง 3) จัดใหมีบรรยากาศทางวิชาการ  
4)  การจัดการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาพื้นฐานและ  5) มีการประเมินผลความกาวหนาของ
นักเรียนสอดคลองกับผลการวิจัยของ อรวรรณ   แสงศศิธร  ที่ศึกษาความเปนผูนําทางวิชาการของ
ครูใหญ พบวา ครูใหญที่มีความเปนผูนําทางวิชาการ จะทําใหครูในโรงเรียนสนใจงานวิชาการมาก
ข้ึน สนใจการปฏิบัติการสอนดีข้ึน และกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองในการทํางานใหอยูในระดบัด ี 
ดวยเหตุนี้จึงทําใหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสัมพันธกับสมรรถภาพการสอน
ของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในระดับปานกลาง 
4. จากผลการวิจัยที่พบวา องคประกอบพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ       ผูบริหาร
ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียนสงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโดยภาพรวม
และทุกรายสมรรถภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการดานการกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน เปนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน และการ
ส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน ซึ่งการที่ผูบริหารกําหนดเปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน โดยให
ทีมงานหรือบุคลากรในโรงเรียนมีสวนในการกําหนดเปาหมาย กรอบ ขอบเขตของงานที่  โรงเรียน 
จะตองปฏิบัติ โดยเฉพาะงานดานวิชาการเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการกําหนดระดับ    ทิศทาง 
ขอดี หรือขอเสียอันจะเกิดไดในอนาคต เปนการงายตอครูในการปฏิบัติการเรียนการสอน   ใหมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนาเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่
ของแตละฝาย ซึ่ง ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) ไดกลาววา การกําหนด
เปาหมายของโรงเรียน จะเปนขอมูลใหครูไดรูจักทั้งทิศทางในการพัฒนาตนเอง และชวยเหลือ
นักเรียนไดตรงตามศักยภาพอันจะนําไปสูสัมฤทธิผลทางการเรียนในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ บุซซี (Buzzi) ที่กลาววา การใชภาวะผูนําทางวิชาการ จะชวยใหครู–อาจารยจัดการเรียนการ
สอนอยางมีคุณภาพ เชนเดียวกับมูลี (Mouly) พบวา การที่ครูผูสอนไดรับบทบาทและหนาที่ของ
ตนเองอยางชัดเจน เปนองคประกอบที่สงผลตอสมรรถภาพและประสิทธิภาพทางการสอน ซึ่ง
สอดคลองกับการวิจัยของมูส (Moos) ที่ไดศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับโรงเรียน
มัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย พบวา สมรรถภาพทางการสอนของครูไดรับอิทธพิลมาจากการกาํหนด
ภารงานของผูบริหารโรงเรียน สวนการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียนนั้น ผูบริหารจะตองจัดใหมีข้ึน
เพื่อครู ผูปกครอง และนักเรียนไดทราบทั่วกัน ทั้งที่เปนทางการ เชน การประชุม หรืออาจจะเปนการ
พบปะพูดคุยกัน เปนตน อีกประการหนึ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดให
หนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเปดเผย
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การดําเนินงานตอ       สาธารณชน เพื่อนําไปสูการรวมมือ รวมใจในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา     เพราะฉะนั้นการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียนใหผูเกี่ยวของและบุคลากร
ในโรงเรียน โดยเฉพาะ   ครูผูสอนไดเขาใจ จะชวยใหครูผูสอนมีความสนใจ กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติภารกิจของตนใหมีคุณภาพ ซึ่ง กูด (Good) กลาววา สมรรถภาพเปนทักษะ สังกัป และเจต
คติที่จําเปนในการทํางานทุกชนิด สามารถนําเอาวิธีการและความรูพื้นฐานไปประยุกตใชกับ
สถานการณที่ตนปฏิบัติได และตองปฏิบัติอยางมีคุณภาพ ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนนั้นทุกรายสมรรถภาพมีความสําคัญทั้งสิ้น นับตั้งแตสมรรถภาพดานหลักสูตรซึ่งจะเห็นได
วาหลักสูตรเปนหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งการดําเนินการจะเปนไปในทิศทางใดขึ้นอยูกับ
จุดหมายและหลักการที่กําหนดไวเปนสําคัญ ผูบริหารตองทํางานรวมกับครูในการกําหนดหลักสูตร 
บูรณาการและวางรูปแบบหลักสูตร เพื่อใหเหมาะสมกับการพัฒนานักเรียน กําหนดวางตัวบุคลากร
ใหเหมาะสม โดยใหทีมงานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
กําหนดการประสานงานแตละฝายอยางชัดเจน เพื่อใหบรรลุผลตามจุดหมายและหลักการที่วางไว 
ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรเมื่อครูผูสอน
เกิดความเขาใจอยางชัดเจนในเนื้องาน  และมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรดวยตนเอง จดัแผนการ
เรียนการสอนตามโครงสรางของหลักสูตร นําจุดมุงหมายมาทําเปนจุดประสงคของหลักสูตรในแตละ
ระดับช้ัน วิเคราะหหลักสูตร จัดทํา    โครงการสอน ตลอดจนกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน ภายใตการ
ดูแลของฝายวิชาการและผูบริหาร ซึ่งไดกําหนดกรอบ ขอบเขต และเปาหมายไวลวงหนา จึงทําให
ครูผูสอนมีสมรรถภาพการสอนดานหลักสูตร เพราะมีทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่ง ฮอลลิง
เจอรและเมอรฟ (Hallinger and Murphy)      ไดกลาววา การที่ผูบริหารมีความรู ความเขาใจใน
หลักสูตรเปนอยางดี จะทําใหสามารถใหคําแนะนําและกํากับ ติดตาม ใหครูนําหลักสูตรไปใชใหบัง
เกิดผล โดยครูสามารถดําเนินการเรียนการสอนใหไดผลตามความมุงหมายและเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรไดอยางถูกตอง สอดคลองกับ สงัด  อุทรานันท ที่กลาววา ความสําเร็จของหลักสูตร และ
เปาหมายการศึกษาที่วางไว มิไดข้ึนอยูกับหลักสูตรและวัสดุประกอบหลักสูตรเทานั้น แตข้ึนอยูกับ
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และผูเกี่ยวของทุกระดับ  และประเด็นที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ 
ขอกําหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ      พุทธศักราช 2542 มาตรา 27 วรรค 2  มีเนื้อหา
โดยสรุปใหสถานศึกษามีหนาที่จัดทําสาระการเรียนรูของหลักสูตรตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน
หลักสูตรแกนกลาง ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดขึ้น จากขอสรุปนี้ชี้ใหเห็นวา
ผูบริหารและคณะครูยอมตองมีการวางแผนในการปฏิบัติงานรวมกัน รวมมือกันจัดทําหลักสูตร 
พัฒนาหลักสูตร และนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุผลตามเปาประสงคของโรงเรียนที่กําหนดไว  ดวยเหตุ
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นี้การกําหนดภารกิจของโรงเรียนจึงสงผลตอสมรรถภาพการสอนดานหลักสูตรเมื่อครูผูสอนเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรอยูแลว จึงมีการนําคําอธิบายหลักสูตรไปจัดทําสาระการเรียนรู มีการกําหนด
จุดประสงคและเนื้อหาวิชาในการเรียนการสอน ครูผูสอนตองจัดลําดับและเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาให
สัมพันธกันในแตละระดับชั้นเรียน กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ใหเหมาะสมกับเปาหมายที่วางไว 
และเหมาะสมกับสภาพนักเรียน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาตางประเทศ ตองมีการ
ปรับเนื้อหาและสอดแทรกวัฒนธรรมของเจาของภาษาในบทเรียน ซึ่งการเรียนรูภาษาอังกฤษจําเปน
ตอผูเรียนเพื่อใหทันตอเหตุการณของสังคมไทยและโลกในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
ซึ่ง พัชรประภา  อดุลยวิทย กลาววา ครูตองเขาใจธรรมชาติของภาษา มีความรูเกี่ยวกับภาษา 
เชน ทางสังคมและหนาที ่ของภาษา ความสําคัญของภาษาตอวัฒนธรรมของชนชาติที่ใช
ภาษาอังกฤษ สอดคลองกับแนวคิดของ ฮูสตันและฮาวเวิรด (Houston and Howard) คือ 
สมรรถภาพดานจุดประสงคและเนื้อหาวิชานั้น ครูจะตองรูจักกําหนดจุดประสงคในการสอนตาม
ความสนใจของผูเรียน อีกทั้งตองรูจักผสมผสานใหเขากับวัฒนธรรมของผูเรียน  สามารถเชื่อมโยง
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษใหเขากับวิชาอื่นๆ ไดดวย  ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนจึงมีสวนสําคัญในการ
สงเสริมสมรรถภาพการสอนดานจุดประสงคและเนื้อหาวิชาใหกับครูผูสอน และสื่อสารเปาหมาย
ดานวิชาการแกครูใหทราบโดยทั่วกัน มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนครู มีการประชุม วางแผน และการ
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งในสาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ไดกําหนด
มาตรฐานไววา ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปน
พื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน  ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และ ครูผูสอน
ในแตละรายวิชา แตละระดับช้ัน จึงจําเปนตองมีการวางแผนงานรวมกัน ประชุม พูดคุย 
แลกเปลี่ยน   ความคิดเห็น และหาขอสรุปเกี่ยวกับจุดประสงคและเนื้อหาวิชา เพื่อบูรณาการในทุก
กลุมสาระการเรียนรู ดังนั้น องคประกอบดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน จึงสงผลตอสมรรถภาพ
การสอนดานจุดประสงคและเนื้อหาวิชา สําหรับสมรรถภาพการสอนดานเทคนิคและวิธีสอนของครู
ภาษาอังกฤษนั้น เปนสวนสําคัญของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวของ ที่สําคัญที่สุด
คือ ครูผูสอน เพราะหัวใจของงานวิชาการคือการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
ซึ่งผูบริหารตองมีความชัดเจนในการกําหนด    เปาหมายของโรงเรียนใหมีลักษณะงายตอครูที่จะ
นําไปปฏิบัติการสอน ไดตรงตามจุดประสงคที่ตองการในหองเรียน พีนอคเชียโร (Finocchiaro) กลาว
วาไมมีวิธีการสอนใดดีที่สุด มีแตครูดีหรือไมดีเทานั้น โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เพราะการเรยีนการ
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สอนรายวิชาดานภาษานั้น ครูผูสอนจะตองดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม ๆ เพื่อ
กระตุนและเราความสนใจของเด็ก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคตาง ๆ ใหมี
ความสัมพันธกันทั้งทางดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยจัดลําดับข้ันตอนของ
กิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแตการนําเขาสูบทเรียน การสอน และการสรุปบทเรียนไดสัมพันธกัน    
ดังนั้นผูบริหารตองรวมมือกับครูผูสอนในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ริเร่ิม
และแนะนําใหครูเกิดความมุงมั่นในการใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลาย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแกนักเรียน มีการติดตามผลการดําเนินการเรียนการสอนของครู ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะทําให  
ผูบริหารไดทราบวา ครูมีสมรรถภาพทางการสอนเพียงใด แปลงหลักสูตรไปสูการสอนไดหรือไม  
ใชเทคนิคและวิธีสอนไดเหมาะสมกับผูเรียนเพียงใด ทําใหทราบระดับ ทิศทาง ขอดี ขอบกพรอง 
และสาเหตุที่จะนําไปสูการปรับปรุง   แกไข พัฒนาการสอนใหดีข้ึน  ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับ    
โชแมคเกอร และเฟรสเซอร (Shoemaker and Fraser) ที่ใชใหเห็นวา ผูบริหารเปนตัวจักรที่สําคัญที่
จะทําใหครูจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้  องคประกอบดานการกําหนด
ภารกิจของโรงเรียนจึงสงผลตอสมรรถภาพการสอนดานเทคนิคและวิธีสอน  ส ว น ส ม ร ร ถ ภ า พ   
การสอนดานสื่อการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษนั้น เปนการดําเนินงานในดานการจัดทํา   
การจัดหา การใช และการดูแลสื่อใหใชการไดอยูเสมอ ครูจะตองผลิตหรือจัดหาสื่อใหเหมาะสมกับ
จุดประสงคของการเรียนรูในบทเรียนนั้น ๆ จัดหาแหลงวิทยาการและแหลงทรัพยากรในทองถิ่นโดย
ควบคูไปกับการใชส่ือที่ทันสมัย ส่ือการเรียนการสอนที่เปนเทคโนโลยีใหม ๆ เชน คอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการทางภาษา  ครูควรมีการดัดแปลงพัฒนาส่ือใหใชไดอยางคุมคา  ซึ่งบราวน และ
คณะ (Brown and others)  ไดกลาวไววา ครูควรจัดลําดับข้ันตอนในการใชส่ือเพื่อชวยใหนักเรียน
เขาใจเนื้อหาวิชานั้นไดดี ครูใชส่ือที่มีความชัดเจน ทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและนาสนใจ ใชส่ือที่มี
ราคาประหยัดและคุมประโยชนที่ไดรับ ใชส่ือที่ชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายภายในระยะเวลาอันสั้น 
ใชส่ือที่มีความสะดวกสบายในการใช ไมซับซอนยุงยากจนเกินไป และตองรูจักวิธีการเก็บดูแล
รักษา เพื่อคงประสิทธิภาพของสื่อใหมากที่สุด ซึ่งการผลิต การจัดหา การใช และการดูแลรักษานั้น    
ตองเกิดจากความรวมมือรวมใจของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ส่ือการเรียนการสอนเปนสมบัติ
สวนรวม ครูผูสอนจะตองใหความสําคัญกับการดําเนินการดานสื่อการเรียนการสอน ผูบริหาร
จะตองกําหนดแผนงานโครงการในการนําสื่อการสอนมาใชในการจัดการศึกษา เพราะสื่อการเรียน
การสอนจะชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังที่ อิริคสัน (Erickson) 
ไดใหความสําคัญของสื่อการสอนตอการจัดการศึกษาวา ส่ือการสอนชวยจัดประสบการณใหผูเรียน
มากข้ึน ชวยใหครูจัดเนื้อหาที่มีความหมาย ชวยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองตอบุคคล   
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แตละคนไดเปนอยางดี และเปนเครื่องมือในการจัดการศึกษาเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตองมาก
ยิ่งขึ้น   ซึ่งเปนไปในทางเดียวกับ สุมน อมรวิวัฒน ที่กลาววา ยิ่งสื่อการสอนเจริญขึ้นเพียงใด ครูตอง
สามารถใชสื่อการเรียนการสอน เหลานั้นไดอยางฉลาด และปรับปรุงการสอนใหนักเรียนมี
คุณสมบัติที ่พึงประสงคดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ราบี  (Rabie) ที่ไดวิจัยเรื่องการ
ปรับปรุงวิธีการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในโรงเรียนของประเทศอิหราน โดยพบวาการ
เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในประเทศอิหรานไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในดานการพูด เนื่องมาจากการขาดสิ่งอํานวยความสะดวกหลาย ๆ อยาง เชน วัสดุอุปกรณการ
สอนหรือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยไดเนนใหเห็นวาการใชอุปกรณการสอนประกอบการสอน
ภาษา จะชวยใหการเรียนการสอนภาษาไดผลดี แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาครูจะสามารถใชอุปกรณได
อยางเหมาะสมเพียงใด  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ บัทเซเดอร (Batcheder) กลาววา ส่ือการสอน
ไมมีความสมบูรณในตัวของมันเอง และเฉพาะตัวของสื่อการสอน ก็ไมสามารถกระทาํใหเกดิภาวะทาง
การศึกษาสําเร็จลุลวงไปได  แตถาสื่อการสอนเหลานั้นไดรับการเลือกสรรอยางฉลาด มีการ
ประเมินคาอยางเหมาะสม และใชอยางมีประสิทธิภาพแลวจะสามารถทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง
มากมาย ทักษะและความสามารถในการใชส่ือการเรียนการสอนจึงเปนเรื่องจําเปน  ดังนั้น ผูบริหาร
จึงตองสงเสริมใหครูผูสอนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการใชส่ือการเรียนการสอนอยาง
สมํ่าเสมอ  ตลอดจนกํากับ ติดตามใหมีการเก็บ ดูแล รักษาเพื่อคงสภาพใหมากที่สุด  ดวยเหตุนี้
องคประกอบดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียนจึงสงผลตอสมรรถภาพการสอนดานสื่อการเรียน
การสอน สําหรับสมรรถภาพการสอนลําดับสุดทาย คือ ดานการวัดและประเมินผลของครู
ภาษาอังกฤษ      ผูบริหารตองใหความรวมมือและชวยเหลือครูในการสรางแนวทางเกี่ยวกับการ
กําหนดเกณฑในการวัดและการประเมินผลใหสอดคลองและสัมพันธกับการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ตองกําหนดวิธีดําเนินงานการในการวัดผลและประเมินผลอยางชัดเจน เพื่อใหบุคลากร
ทุกคนไดปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน โดยเฉพาะดานการวัดและประเมินผลนั้น ผูบริหารตองกําหนด
นโยบายทั่วไป    เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลใหบุคลากรในโรงเรียนไดรับรูรวมกัน  ซึ่งเรื่องเหลานี้
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งฝายวิชาการและครูผูสอนในแตละรายวิชา บุคลากร
ในโรงเรียนจะตองเขาใจเกี่ยวกับการสรางเกณฑและวิธีการประเมินผล รวมทั้งสรางเครื่องมือในการ
วัดและประเมินผลไดถูกตองตามหลักการ สามารถนําผลการประเมินไปใชในการตัดสินผลการ
เรียนได โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาตางประเทศ ฟนอคเชียโร (Finocchiaro)   ได
กลาวถึงการวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองวานอกจากจะประเมิน
ความกาวหนาของนักเรียนแลว ยังตองวัดและประเมินประสิทธิภาพในการสอนของครู และประเมิน
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วิธีสอนของครูวาสอนแบบใดชวยใหเกิดการเรียนรูภาษาที่สองมากที่สุด ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544      ไดกลาวถึงการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนนั้น ตองใชวิธีการที่
หลากหลาย  เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู ผูใชผลการประเมินใน
ระดับช้ันเรียนที่สําคัญ คือ ตัว  ผูเรียน ครูผูสอน และพอแม ผูปกครอง จําเปนตองมีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมาย วิธีการ และคนหาขอมูล เกณฑตาง ๆ ที่จะทําใหสะทอนใหเห็นภาพสัมฤทธิ์ของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจะทราบระดับความกาวหนา ความสําเร็จของตน ครูผูสอนจะเขา
ใจความตองการของผูเรียน     แตละคน แตละกลุม สามารถใหระดับคะแนนหรือวัดกลุมผูเรียน 
รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของตนเองได ขณะที่พอแม ผูปกครอง จะได
ทราบระดับความสําเร็จของผูเรียน  สถานศึกษาเปนผูกําหนดเกณฑการประเมิน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา   จากขอความที่กลาวมาจึงพอสรุปไดวา ผูบริหารนั้นจะตอง
กําหนดกรอบ ขอบเขตของการวัดและประเมินผล โดยสื่อสารรวมกันกับคณะทํางาน ครูวิชาการ 
ครูผูสอน และบุคลากรที่เกี่ยวของ ตองกําหนดเกณฑในการวัดและประเมินผลใหสอดคลองและ
สัมพันธกับการวัดและประเมินผลอยางชัดเจน เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนไดปฏิบัติเปนแนว
เดียวกัน  ดวยเหตุนี้องคประกอบดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียนจึงสงผลตอสมรรถภาพการ
สอนดานการวัดและการประเมินผล และในปจจุบันทางโรงเรียนไดมีการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน 
(school charter) โดยอาศัยความรวมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการการศึกษา  
ผูนําชุมชน ผูบริหารโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะครูผูสอน ไดรวมมือรวมใจกันสรุป
ปญหาและความตองการของโรงเรียน กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายตางๆ ทีจะทําให
โรงเรียนประสบความสําเร็จ สอดคลองกับคํากลาวของ แทนเนอร (Tanner) ที่วา การวางแผน 
กําหนดเปาหมายและขอบเขตของงานไวอยางชัดเจนและแนนอน จะสงเสริมใหเกิดความสําเร็จ
ของงานและบุคลากรในโรงเรียน ดวยเหตุนี้การกําหนดภารกิจของโรงเรียนจึงสงผลตอสมรรถภาพ
การสอนของครูภาษาอังกฤษในภาพรวมและทุกรายสมรรถภาพ 

5. องคประกอบยอยของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารดานการ
นิเทศและประเมินผลดานการสอน สงผลตอสมรรถภาพการสอนดานเทคนิคและวิธีสอน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากงานดานการนิเทศและประเมินผลดานการสอนนั้นเปนพฤติกรรมที่ผูบริหารจะทํางาน
รวมกับครูในดานหลักสูตรและการสอน  ฮอลลิงเจอรและเมอรฟ  (Hallinger and Murphy)  กลาววา 
ผลงานของผูบริหารจะตองมั่นใจไดวาเปาหมายของโรงเรียนไดถูกถายทอดไปสูการปฏิบัติใน
หองเรียน ใหการสนับสนุนครูดานการสอนใหตรงตามจุดประสงค ควบคุมการสอนในหองเรียน โดย
การเยี่ยมอยางไมเปนทางการ ใหผลยอนกลับกับครูทั้งทางดานนิเทศและการประเมินผล และให
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ครูเปนผูนําวิธีสอนที่เฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติ ซึ่งการนิเทศและประเมินผลดานการสอนจะทําใหครู
ผูบริหาร   จะไดทราบวา ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
หรือไม   แนวทางที่ดําเนินอยูมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เทคนิคและวิธีการสอนแบบตาง ๆ 
เชน   การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  การสอนแบบกลุมสัมพันธ  การสอนแบบไวยากรณและ
แปล  แตละวิธีการนั้นครูจัดการเรียนการสอนไดเปนผลสําเร็จเพียงไร ซึ่งผลจากการนิเทศและ
ประเมินผลจะเปนขอมูลใหผูบริหารสามารถนําไปวางแผนดานการจัดการเรียนการสอนตอไป ซึ่ง
เปนไปในทางเดียวกับไวลซ (Wiles) ที่กลาววา การนิเทศและประเมินผลเปนการรวบรวมหลักฐานที่
เกิดจากกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ ซึ่งจะทําใหทราบผลของการทํางานและใชเปนขอมูลการ
ตัดสินใจ ปรับปรุง พัฒนากระบวนการทํางานไดดีข้ึน สอดคลองกับ พนัส  หันนาคินทร กลาววา 
การนิเทศและประเมินผล จะชวยใหครูเกิดแรงจูงใจในการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 
ผลการประเมินที่นาพึงพอใจจะกอใหเกิดความมั่นคงทางจิตวิทยาแกครู นักเรียน และผูปกครองอีก
ดวย ดวยเหตุนี้ องคประกอบยอยดานการนิเทศและการประเมินผลดานการสอน จึงสงผลตอ
สมรรถภาพการสอนดานเทคนิคและวิธีสอน 
 

ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะของการนําผลการวิจัยไปใช 

1. จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผล
ตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ มากที่สุด คือ  องคประกอบดานการกําหนดภารกิจ
ของโรงเรียน แสดงใหเห็นวาการกําหนดภารกิจของโรงเรียนเปนเรื่องที่สําคัญตอสมรรถภาพการ
สอนของครู เพราะการกําหนดกรอบหรือขอบขาย รวมทั้งการสรางความเขาใจในงานใหบุคลากร
ในโรงเรียน โดยเฉพาะครูผูสอนไดเขาใจอยางชัดเจนนั้น ทําใหครูผูสอนเกิดความมั่นใจ เกิดความ
พึงพอใจในการทํางาน มีการวางแผนระยะยาว ทํางานอยางมีระบบ อันจะสงผลตอเนื่องที่ดี
สําหรับผูเรียน  ดังนั้น ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับการกําหนดภารกิจของโรงเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ ไดแก การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน และการสื่อสารเปาหมายของ  โรงเรียนอยาง 
ชัดเจน โดยการกําหนดเปาหมายดานวิชาการซึ่งอยูในความรับผิดชอบของครูวิชาการ และคณะทาํงาน
ที่เกี่ยวของ จัดประชุม อบรม แลกเปลี่ยนความเห็นระหวางคณะครูอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการ
ประเมินความตองการของครูเพื่อนําขอมูลไปใชในการพัฒนาการวิชาการใหดียิ่งขึ้น ผูบริหาร    
ตองอํานวยความสะดวกใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามเปาหมายดานวิชาการของ
โรงเรียนที่กําหนดไว มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานดานวิชาการอยูตลอดเวลา ตวัผูบริหารควรมคีวามรู 
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ศึกษาหลักสูตรและเอกสารตางๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท เพื่อจะไดริเร่ิมและแนะนําครูได
อยางถูกตอง ควรสงเสริมใหครูเกิดความมุงมั่นและใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย กําหนด
นโยบาย   รวมทั้งแนวทางในการจัดหา การใช การเก็บ การดูแลรักษาสื่อการเรียนการสอนอยาง
ชัดเจน และควร ศึกษาหาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการวัด
และประเมินผลเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับครูผูสอน นอกจากนี้ควรสื่อสารสิ่งเหลานี้ใหทุกฝายได
ทราบโดยทั่วกันทั้ง ครู นักเรียน และผูปกครอง เพื่อใหทุกคนไดตระหนักถึงความรวมใจในการ
ปฏิบัติภารกิจของตน     โดยเฉพาะครูผูสอนซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญ จะทําใหมีการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน ซึ่งจะสงผลใหสมรรถภาพการสอนของครูมี
มากขึ้นโดยลําดับ 

2. จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารดานการ
นิเทศและการประเมินผลดานการสอน สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษดาน
เทคนิคและวิธีสอน แสดงใหเห็นวาการนิเทศและการประเมินผลดานการสอนมีความสําคัญตอการ
จัดการเรียนการสอน ดังนั้นผูบริหารควรมีการสนับสนุนครูดานการสอน มีการดูแล ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนเปนระยะๆ ตลอดปการศึกษา เพื่อประสานงานใหครูปฏิบัติหนาที่ใหบัง
เกิดผล ตรวจสอบความกาวหนาของครูและนักเรียนเพื่อการคนพบขอดี ขอบกพรอง เพื่อจะไดมีการ
ปรับปรุง  การจัดการเรียนการสอนใหบังเกิดผลดี โรงเรียนมีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายของ
สถานศึกษาที่กําหนดไว 

3. สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ อยางตอเนื่อง เพื่อใหครูผูสอนมี
สมรรถภาพทางการสอนใหมากขึ้นไปอีกเปนลําดับ เพราะในปจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตทั้งในดานการประกอบอาชีพและศึกษาตอ ครูผูสอนควรพัฒนา 
ตนเองใหทันสมัยตอเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพื่อที่จะไดนํา
ความรูความสามารถไปจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะมีจํานวนหลายโรงเรียนอยูในสภาพที่ตั้งทุรกันดาร ขาดแคลนบุคลากร
และสื่อวัสดุอุปกรณอันทันสมัย เพื่อไดนําขอมูลจากงานวิจัยไปใชแกปญหา ปรับปรุง และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 96

พัฒนาการปฏิบัติงานใหโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะเฉพาะพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการที่สงผล
ตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งยังมีปจจัยอ่ืน ๆ ที่   
สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษอีกมากมาย เชน คุณลักษณะสวนตัวของผูบริหาร 
สถานภาพทางสังคม เจตคติตออาชีพของครูผูสอน นโยบายของหนวยงานตนสังกัด ความพรอม
ของโรงเรียน นักเรียน หรือความคาดหวังของผูปกครอง เปนตน  ดังนั้น จึงนาจะมีการศึกษาปจจัย
อ่ืนๆ ที่สงผลตอสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับชันมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งจะทําให
ไดรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในการสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จของโรงเรียนไดลึกซึ้ง
มากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร และสมรรถภาพ
การสอนของครูภาษาอังกฤษดวยวิธีอ่ืนๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ ตลอดจนหลักฐาน 
เอกสารตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลหลาย ๆ ทาง ประกอบผลการวิจัยใหมีประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางเต็มที่ 
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