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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
การจดัการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน จํานวน 119 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.96 วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t - test 
 ผลการวิจัยพบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรยีนรูภาษาองักฤษ
ของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ดานสื่อการเรียนการสอน ดานกระบวนการจัด 
การเรียนรู ดานการประเมินผลการเรียนรู ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร และดานการสรางความรวมมือ
กับชุมชน และผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษของครู พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษา
ในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการสรางความรวมมือกับชุมชนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูที่มี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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 The research aimed to study and compare the school administrators’ roles 
in the promotions of English teaching in Ko Samui district under Surat Thani primary 
educational service area office 1. The samples in the study were 119 teachers by simple 
random sampling. The research instrument was the questionnaire which yielded reliability 
coefficient of 0.96. The data were analyzed by mean, standard deviation and Independent 
t - test. 
 The research findings showed that as whole and individual administrators’ roles 
in the promotions of English teaching were at the high level. The sort descending is 
instructional media, learning process, learning evaluation, curriculum creation and 
development, building partnerships with community. The comparisons of the administrators’ 
roles, as a whole and individual aspects, by the teachers’ degrees no differences were 
found. When compared individual aspects, significant differences were found at .05 level 
in the Participation of Community. When compared the administrators’ roles, by the 
teachers’ work experience no differences were found. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 การคนควาอิสระเรื่องการศึกษาบทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 1 
สําเร็จลุลวงไปดวยดีก็ดวยความกรุณาย่ิงจากอาจารย ดร.โสภณ เพ็ชรพวง ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา
ตลอดชวงเวลาของการศึกษา และไดรับความกรุณาจากอาจารยดร.สถาพร สงัขขาวสทุธิรกัษ กรรมการ
ที่ปรึกษาการคนควาอิสระที่ไดกรุณาใหคําแนะนําในการคนควาในครั้งน้ี 
 กราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ คุณสุชาติ สุขสม คุณโสมนัส ศรีขวัญ คุณวัฒนา สมหวัง 
คุณรุงกานต ทองปาน และ คุณวียะ ชาลุเด็น ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย สุดทายขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิประสาทความรูใหกับผูวิจัย 
ไดเขียนการคนควาอิสระฉบับน้ีสมบูรณ 
 คุณประโยชนของงานวิจัยน้ี ผูวิจัยขอมอบแด บิดา มารดา และผูเกี่ยวของกับการศึกษาตลอดจน
เพื่อน ๆ ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต รุนที่ 4 เกาะสมุย ที่เปนผูสนับสนุนและเปนขวัญกําลังใจ
สงผลใหการจัดทําการคนควาอิสระเลมน้ีประสบความสําเร็จไดดวยดี 
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และรายดาน............................................................................................................. 
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เรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามประสบการณในการทาํงาน
โดยภาพรวมและรายดาน.......................................................................................... 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ในปพ.ศ. 2558 ประเทศไทยไดเขาสูการเปนประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทําใหภาษาอังกฤษ
เขามามีบทบาทสําคัญในการติดตอสื่อสารกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน เน่ืองจากภาษาอังกฤษ
ไดถูกกําหนดไวในกฎบัตรอาเซียนมาตรา 34 ที่บัญญัติวา “The Working language of ASEAN Shallbe 
English” ใหเปนภาษาสื่อกลางในการดําเนินงานและการติดตอสือ่สารระหวางชุมชนประชาคมอาเซยีน
เมื่อเปนเชนน้ีในวงการศึกษาจึงมีการต่ืนตัวและเตรียมพรอมกับการกาวสูประชาคมอาเซียนเปนอยางมาก 
(นพพร สโรบล, 2559) ดังน้ัน การเรียนรูภาษาอังกฤษจึงมีความจําเปนสําหรับคนไทยในการติดตอสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจะตองไดเรียนรูทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน เขียน (เสาวภาคย ศรีโยธา, 
2555 : 1) ในปจจุบันน้ีไดมีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนทั้งในดานเศรษฐกิจการเมืองสังคมและการศึกษา
ความเจริญกาวหนาน้ี ไดสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในทุกระดับ 
 ดังน้ัน เยาวชนไทยควรเรงฝกฝนภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึนรวมทั้งภาษาเพื่อนบานเพือ่จะไดสือ่สาร
และทํางานกับเพื่อนบานอาเซียนและกับประเทศอื่น ๆ  ไดดีข้ึน นอกจากน้ีเยาวชนไทยเรียนรูขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานใหมากย่ิงข้ึน เพื่อชวยเพิ่มโอกาสการทาํงานและการติดตอระหวางกนั
ในประชาคมอาเซียน (กรมอาเซียน, 2556 : 67) อยางไรก็ตามคนไทยยังคงประสบปญหาการใชภาษาอังกฤษ
เพราะปญหาการใชภาษาอังกฤษของคนไทยอยูในข้ันที่วิกฤต เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ  ในโลกและจะ
กระทบตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสังคมโลกเพราะภาษาอังกฤษน้ัน เปนกุญแจไปสู
การแขงขัน รวมถึงการสรางความรวมมือกับประชาคมโลก โดยสาเหตุที่คนไทยใหความสาํคัญกบัภาษา 
ตางประเทศนอย สวนหน่ึงเพราะคนไทยไมไดมีการสื่อสารกับชาวตางชาติมากนักเพราะไมเคยเปนเมอืงข้ึน
ของใคร (สุรินทร พิศสุวรรณ, 2555 : 150 - 152) นอกจากน้ันกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในปจจุบัน ประสบความลมเหลวและไมสามารถบรรลุจุดประสงคของหลักสูตรได โดยเฉพาะปญหา
ของผูเรียน วิธีการสอนของผูสอน บรรยากาศในหองเรียน และเสียงดังไมเหมาะตอการเรียนรู นอกจากน้ี
สื่อการเรียนรูมีนอย ไมนาสนใจ ไมทันสมัย และการไมมีโอกาสฝกทักษะอยางตอเน่ืองและเพียงพอได
ทั้งน้ี อาจมีสาเหตุมาจากปญหาตาง ๆ เชน สื่อการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษไมเพียงพอ ครูมีภาระงาน
นอกเหนือจากการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากเกินไป ครูขาดความรูความเขาใจในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
สื่อไมเหมาะสมกับเน้ือหาที่สอน ครูใชภาษาอังกฤษไมคลอง ครูขาดความชํานาญในการสอน (ทิพาชา
นวลหลง, 2557) สอดคลองกับ ศิลาวาตี สาและ (2553) พบวา ปญหาจากการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาดานหลักสูตรอยูในระดับมาก ซึ่งมี
จํานวนบทเรียนมากเกินไป ไมสามารถสอนใหครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนด รองลงมา ไดแก ปญหา
ดานผูสอน ดานสื่อการสอน อยูในระดับมาก  
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 การจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสําคัญอยางมากรัฐบาลไทยไดตระหนักถึงปญหา
ของการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติของคนไทย
จึงไดจัดทําใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ต้ังแตปการศึกษา 2539 ตอเน่ืองมาจนถึงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) แตเมื่อพิจารณาผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรยีน
พบวา นักเรียนไทยไมมีความสามารถดานภาษาอังกฤษไมดีเทาที่ควร จะเปนการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนจัดเปนการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทยกาํหนดไววานักเรยีน
จําเปนตองเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร ทั้งระดับช้ันประถมศึกษาและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 12 ป ประกอบดวยสาระสําคัญคือ ภาษาเพื่อการสื่อสารการใชภาษาตางประเทศในการฟง –
พูด – อาน – เขียน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแสดงความรูสึกและความคิดเห็นตีความนําเสนอขอมูล
ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ  และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม
ภาษาและวัฒนธรรม การใชภาษาตางประเทศตามวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ความสัมพันธความเหมือน
และความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาภาษาและวัฒนธรรม ของเจาของภาษา
กับวัฒนธรรมไทย และนําไปใชอยางเหมาะสมการใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกบักลุมสาระ
การเรียนรูอื่น เปนพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน และภาษากับสัมพันธ
กับชุมชนและโลก การใชภาษาตางประเทศในหองเรียนและนอกหองเรียน ในชุมชน และในสังคมโลก
เปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรยีนรูกบัสงัคมโลก ซึง่ในปจจบุนั
สังคมโลกไดกาวสูยุคโลกาภิวัฒนเปนสังคมแหงการเรียนรูดวยอิทธิพลของความเจริญกาวหนา ทําใหขอมูล
ขาวสาร และเทคโนโลยีมีความสลับซับซอนเช่ือมโยงและเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การปฏิรปู
การศึกษาจึงเกิดข้ึนเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู และเพื่อเปนการเตรียมคนในชาติน้ัน ใหกาวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งที่จําเปน
อยางย่ิงสําหรับสังคมแหงการเรียนรู คือ ภาษาโดยเฉพาะอยางย่ิงภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลภาษาหน่ึง
ที่มีอิทธิพลมากในโลก เพราะวาเปนภาษาที่สามารถสื่อสารกันไดทั่วทุกมมุโลก นอกจากน้ี ภาษาองักฤษ
ยังเขามามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวันของคนไทยมากข้ึน เน่ืองจากภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ
ในการศึกษาหาความรู รวมทั้งยังเปนภาษาที่เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน และใน
การประกอบอาชีพ ดังน้ัน การพัฒนาความรูความสามารถในดานภาษาอังกฤษจึงจําเปนอยางย่ิงในสังคม
ปจจุบัน นอกจากน้ี สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
2551 ใหความสําคัญกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โดยมุงหวังใหผูเรียนน้ันไดมีเจตคติที่ดีตอ
ภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ได และสามารถใชภาษาในการแสวงหา
ความรูประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
 ซึ่งอาชีพที่พัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนไดน้ันก็คือ อาชีพครู ครูเปนอาชีพที่สําคัญ
ไมเฉพาะแตการจัดการเรียนรูในหองเรียนเทาน้ัน แตครูเปนผูที่ตองรับภาระหนาที่ตอสังคม และชาติ
บานเมือง หากผูเปนครูปฏิบัติภาระที่ตนเองไดรับบกพรอง ผลกระทบกจ็ะตกไปถึงความเสือ่มของสงัคม
และชาติ บานเมือง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาของชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองย่ิงข้ึน ซึ่งหนาที่
หลักของครู คือ การจัดการเรียนการสอน เพิ่มทักษะความรูใหกับผูเรียน สรางจิตสาํนึกทีดี่ใหกบัผูเรยีน
บทบาทหนาที่ที่สําคัญของคร ูไดแก การกําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ดานความรูทกัษะ 
กระบวนการที่เปนความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ รวมทั้ง คุณลักษณะที่พึงประสงค ศึกษา 
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วิเคราะห ขอมูลเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรยีนรู ออกแบบการเรยีนรู
และจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพือ่นําผูเรยีนไปสู
เปาหมาย การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเกิดการเรียนรู การจัดการ
เตรียมและการใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมมาประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินความกาวหนาของผูเรียน ดวยวิธีที่เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชา
และระดับพัฒนาการของผูเรียน ดวยวิธีที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และระดับพัฒนาการของผูเรียน
วิเคราะหผลการประเมินและนํามาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน และการศึกษาคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งนับวาเปนสวนที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการจดัการเรยีนรูภาษาองักฤษ
ของนักเรียน เชน การนําหลักสูตรไปใช การสนับสนุนการใชสื่อ การวัดและประเมินผล สงเสริมการพฒันา 
การจัดการเรียนรูในหองเรียน และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ
พบวา มีปจจัยที่สงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษ เชน สื่อการสอนครูผูสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
และปญหาสวนตัวของผูเรียน (Brown, 2000; Brown, 2007; Ellis, 1994) การพัฒนาการเรียนรูน้ัน
จะตองทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง โดยการปฏิบัติและสรางองคความรูไดดวยตนเองจงึจะทาํ
ใหการเรียนรูน้ันคงทน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ผูบริหารจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะสงเสริมใหครู
จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันและเงื่อนไขการเรียนรูของนักเรียนที่เปลีย่นแปลงไป
ดังที่ พิมพันธ เดชะคุปต (2557 : 5) กลาววา การสงเสริมการจัดการเรียนรูของครูไทยยุคใหมตองเปน
การจัดการเรียนรู โดยการใหนักเรียนไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสรางความรูดวยตัวเอง
เปนการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูครบทุกดาน คือ ความรูทกัษะการคิด
และทักษะการปฏิบติัตลอดจน คุณลักษณะอันพึงประสงคและสงเสริมใหครูตองปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน ดังน้ัน การจัดการเรียนรูที่ยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด หมายถึง แนวทาง
ที่ทําใหผูเรียนใชกระบวนการเรียนรูสรางองคความรู โดยผูเรียนมสีวนรวมในการเรียนมีสวนรวมในการจดั
กิจกรรมอยางกระฉับกระเฉง มีความสุขเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายเปนวิธีการที่เพิ่มพลังใหแกผูเรียน
ซึ่งจะนําไปสูการคนควาหาความรูดวยตนเองตลอดชีวิต แตทั้งน้ีผูบริหารตองสงเสริมใหครูเปนบุคคล
สําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรูอยู คือ ครูจะตองออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน
และสภาพจริง เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงชีวิตและประสบการณกับการแสวงหาความรู
การกระทําใด ๆ  ในกระบวนการเรียนรูจะตองสงผลใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด เพื่อใหเกิดความรูคู
คุณธรรมในที่สุด (นิตยา สุวรรณศร,ี 2554 : 159) แตทั้งน้ี อัจฉราพร กลิ่นเกษร (2555) พบปญหาที่สงผลตอ
ความพรอมของครูในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย ครูยังขาดความรูและแนวทางในการจดัการเรยีน
การสอน ครูยังไมมีความรูที่ถูกตองและตรงกันเกี่ยวกับนโยบาย การจัดสรรงบประมาณที่ลาชา และไม
เพียงพอ การขาดแนวทางและนโยบายจากสวนกลางที่เปนมาตรฐานและตรงกันทั้งประเทศรวมไปถึง
การช้ีแจงที่ถูกตองและการประชาสัมพันธ 
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 อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มีโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 ทั้งหมดมี 19 โรงเรียน พบวา บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษของโรงเรียน ยังประสบกับปญหาเกี่ยวกับหลักสูตรที่ไมเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เทาที่ควร เชน ช้ัน ป.1 - 3 มี 1 คาบเรียนตอสัปดาห ช้ัน ป.4 - 6 มี 2 คาบเรียนตอสัปดาห ซึ่งนอยมาก
ทั้งที่เปนวิชาหลักและมีครูภาษาอังกฤษไมเพียงพอ ตัวอยางเชน โรงเรียนบานบอผดุมคีรสูอนภาษาองักฤษ
นอยและตองสอนภาษาอังกฤษต้ังแต ป.1 - ป.6 หรือบางโรงเรียนไมมีครูเอกภาษาอังกฤษ จึงตองใหครู
สังคมศึกษามาสอนภาษาอังกฤษแทน ตัวอยางเชน โรงเรียนบางรักษ ผูบริหารยังขาดการสนับสนุน สงเสริม
การใชสื่อการสอนในวิชาเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากน้ี ยังขาดการวัดและประเมินผลดานทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษนอย และไมมีครูตางชาติสอนประจํา อยางเชน โรงเรยีนมัธยมแตมีบางโรงเรียนที่มีอาสาสมัคร
ตางชาติมาชวยสอน แตก็ไมไดจบการสอนภาษาอังกฤษมาโดยตรง เปนอาสาสมัครที่อายุนอยจงึไมมทีกัษะ
การสอนภาษาอังกฤษเทาที่ควร จากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 พบวา นักเรียนมีปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
ปญหาที่พบได คือ ดานหลักสูตรและกิจกรรมการสอนไมสงเสริมใหนักเรียนไดใชทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและมีความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษระดับมาก โดยใหมีการปรับปรุงหลักสูตร
และเทคนิคการสอนใหทันสมัยและมีครูชาวตางชาติ (สุจิตรา บางโรย, 2555) จากปญหาดังกลาวทําใหเห็นวา
ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลที่มีสวนสําคัญในการสงเสรมิการจดัการเรยีนรูภาษาองักฤษใหประสบ
ผลสําเร็จ แตก็ยังขาดการสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครู 
 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยสนใจศึกษาถึงบทบาทผูบริหารสถานศึกษา
ในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษา
ในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะชวยสงเสริมใหครูผูสอนภาษาองักฤษรูถึงปญหา
ของตนเองในการจัดการเรียนรู ทั้งน้ี เพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครู
ในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1
จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณของผูตอบแบบสอบถาม 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีจะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในอาํเภอ
เกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
โดยมีขอบเขตดังน้ี 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในอําเภอเกาะสมุย ปการศึกษา 2559 จํานวน 171 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมสุราษฎรธานี เขต 1 ในอําเภอเกาะสมุย ปการศึกษา 2559 จํานวน 119 คน ไดมาจากการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง เครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970)   
 ขอบเขตตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  1. วุฒิการศึกษา 
   1.1 ปริญญาตรี 
   1.2 สูงกวาปริญญาตรี 
  2. ประสบการณ 
   2.1 ตํ่ากวา 10 ป 
   2.2 10 ปข้ึนไป 
 ตัวแปรตาม ผูวิจัยไดสังเคราะหการจัดการเรียนรูจากการศึกษาเอกสารทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และสังเคราะหไดตัวแปรการจัดการเรียนรู ซึ่งแบงเปน 5 ดาน คือ 
  1. ดานการจัดกระบวนการเรียนรู  
  2. ดานสื่อการเรียนการสอน 
  3. ดานการประเมินผลการเรียนรู   
  4. การสรางและพัฒนาหลักสูตร   
  5. การสรางความรวมมือกับชุมชน   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยการสังเคราะหตัวแปรจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
(2553); กิติมา ปรีดีดิลก (2556); อุทัย บุญประเสริฐ (2556); Gunningham & Cordeiro (2000) และ
Seyfarth (1999 : 165 - 273) ดังภาพที่ 1.1 ซึ่งสรุปไดวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษแบงออกเปน 5 ดาน ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งประกอบไปดวย 
ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการประเมินผลการเรยีนรู การสรางและ
พัฒนาหลักสูตร และการสรางความรวมมือกับชุมชน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
  ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 
 บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครู ในสถานศึกษา
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1ตามความคิดเหน็
ของครูที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน 
 
 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
1. วุฒิการศึกษา 
    1.1 ปริญญาตร ี
    1.2 สูงกวาปรญิญาตร ี
2. ประสบการณในการทํางาน 
    2.1 ตํ่ากวา 10 ป 
   2.2 10 ปข้ึนไป 
 

บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
การจัดการเรียนรูแบงเปน 5 ดาน คือ 
 1. ดานการจัดกระบวนการเรียนรู  
 2. ดานสื่อการเรียนการสอน 
 3. ดานการประเมินผลการเรียนรู   
 4. การสรางและพัฒนาหลกัสูตร   
 5. การสรางความรวมมือกับชุมชน   
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นิยามศัพทเฉพาะ 
  
 เพื่อความเขาใจที่ตรงกันผูวิจัยไดนิยามความหมายของคําตาง ๆ ที่ใชเปนตัวแปรในการวิจัย
ดังน้ี 
 บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกตามภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน ตองดําเนินการ
สงเสริม สนับสนุน แนะนําครูผูสอนในดานตาง ๆ 
 บทบาทผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกตามหนาที่ของผูที่ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูรักษาการในตําแหนงดังกลาว 
 บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ หมายถึง พฤติกรรม
ที่แสดงออกตามหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมใหครูพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษ
ใหเหมาะสมกับเด็ก เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษใหกับเด็ก จําแนกเปน 5 ดาน ไดแก การจัดกระบวนการ
เรียนรู สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู การสรางและพัฒนาหลักสูตร และการสราง
ความรวมมือกับชุมชน   
  1. การจัดกระบวนการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกตามหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษาในการดําเนินการสงเสริม สนับสนุน แนะนําใหครูผูสอนจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม เพื่อให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ 
กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา 
ใหผูเรียนไดรับประสบการณจริง โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสมสวนและสมดุลกัน 
รวมทั้ง ปลูกฝงคุณธรรมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอม สื่อการสอน และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู 
รวมทั้ง สามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนใหเกิดข้ึนทุกเวลา ทกุสถานที ่
  2. สื่อการเรียนการสอน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกตามหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินการ และรวมจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่จําเปนและเพยีงพอกบัการจดัการเรยีนรู เพราะ
เปนปจจัยที่สําคัญตอการจัดการเรียนรู เพราะสื่อเปนตัวกลางระหวางครผููสอนกบันักเรยีนและระหวาง
ผูเรียนกับสื่อที่ตองมีปฏิสัมพันธ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
  3. การประเมินผลการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกตามหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษาในการดําเนินการ สงเสริมสนับสนุนใหมีการประเมินผลการเรียนรู ตองทําอยางตอเน่ือง 
ทั้งกอนระหวางเรียน หลังเรียน และการประเมินผลรวม ประเมินใหครอบคลุมทกุดาน โดยจะพจิารณา
จากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกจิกรรม และทดสอบ
ควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับ และรูปแบบของการศึกษา 
โดยมอบหมายหรือรวมมือกับครูผูสอนและผูที่มีสวนเกี่ยวของได ประเมินผลการเรียนรูจากสภาพจริง 
โดยวิธีการที่หลากหลาย นําผลที่ไดมาใชแกปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 
  4. การสรางและพัฒนาหลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกตามหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษาในการนําหลักสูตรแมบท หรือหลักสูตรแกนกลางมาจัดทําสาระของหลักสูตรตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร เพื่อใหสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผล และมกีารพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรทองถ่ินใหเหมาะสมกับความตองการของสังคม ความสนใจ ความสามารถ
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และความถนัดของผูเรียน เพือ่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเจตนารมณ
ของการปฏิรูปการศึกษา คือ เปนคนดี เกง และมีความสุข 
  5. การสรางความรวมมือกับชุมชน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกตามหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษาในการประสาน สรางความเขาใจ สรางความรวมมือจากทุกฝายในชุมชน เพื่อใหชุมชนไดมี
สวนรวม สนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียน และรวมกันจัดการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยผูบริหารจะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและการปฏิบัติงานของครผููสอนในหลายลกัษณะ เพือ่ทีจ่ะขอรบั
การสนับสนุน การเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมและรวมวางแผนพัฒนาผูเรียน การจัดสถานการณ
ใหผูปกครองมีความรู ความสามารถ ไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสมกับตนเองและสภาพการณ 
 สถานศึกษา หมายถึง หนวยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 ที่เปดสอนต้ังแตช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 หรือเปดสอนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปที ่3  
 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน หรือรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนในเขตอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี
เขต 1 
 ครูผูสอน หมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษาของอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
 
 



บทที ่2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอตามลําดับดังน้ี 
  1. ผูบริหารสถานศึกษา 
   1.1 ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 
   1.2 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
   1.3 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท 
   1.4 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษา 
  2. การจัดการเรียนรู 
   2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู 
   2.2 ความสําคัญของการจัดการเรียนรู 
   2.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู 
   2.4 หลักพื้นฐานในการจัดการเรียนรู 
  3. การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
   3.1 องคประกอบของหลักสูตร 
   3.2 การเรียนรูภาษาภาษาอังกฤษ 
   3.3 หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
  4. บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
   4.1 การจัดกระบวนการเรียนรู  
   4.2 สื่อการเรียนการสอน   
   4.3 การประเมินผลการเรียนรู   
   4.4 การสรางและพัฒนาหลักสูตร   
   4.5 การสรางความรวมมือกับชุมชน   
  5.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   5.1 งานวิจัยในประเทศ 
   5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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ผูบริหารสถานศึกษา 
 
 ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษา เปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางมากตอการบริหารสถานศึกษา เปรียบไดวา
เปนจอมทัพสําคัญที่จะนําพาองคกร ใหกาวไปในกระแสแหงการปฏิรูปไดอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี ซึ่งมี
นักวิชาการไดใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษาไวดังตอไปน้ี 
 พิศสวาท ศรีเสน (2551 : 45) สรุปไววา ผูบริหาร หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบ
การบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน เปนผูมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงความสําเร็จ
หรือความลมเหลวขององคกร สวนสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 77) กลาวถึง ผูบริหาร
สถานศึกษาที่สามารถนําพาใหสถานศึกษามีความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดานไดน้ัน ตองอาศัยคุณสมบัติ
ที่สําคัญคือ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีวิสัยทัศนกวางไกลใชหลักธรรมทางศาสนาเขามาประยุกตใช
เพื่อการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม มีความใฝรูใฝเรียน และมุงแสวงหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ เพื่อใช
เปนแนวทางในการพัฒนางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสงูสดุโดยใชระบบประกนั
คุณภาพเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนางาน 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553 : 31) ไดกลาวถึง
คุณลักษณะผูอํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงคประกอบดวย รัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักด์ิศรี และ
เกียรติภูมิของความเปนผูอํานวยการสถานศึกษา มุงมั่นในการบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สรางวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน โดยมี
กระบวนการมีสวนรวม มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
กับการเปนผูอํานวยการสถานศึกษา และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 นิตยา ฮวบหิน (2553 : 13) สรุปไววา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรทางวิชาชีพที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา ต้ังแตการศึกษาในระดับปฐมวัยจนถึงระดับอดุมศึกษาทีตํ่่ากวา
ปริญญาตรี โดยการนําสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจและบทบาทหนาที่ขององคกร ตองอาศัย
ความรูความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ ใชกระบวนการบริหารที่เนนการมีสวนรวมของบูคลากร
และองคกรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 เวียงชัย ดวงดี (2553) ไดใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ตําแหนงซึ่งเปน
ผูบริหารในหนวยงานทางการศึกษา โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน การดําเนินงาน การประสานงาน
การควบคุมดูแล และการนิเทศงานตลอดจนการติดตามและประเมินผลงานดานวิชาการ การปกครอง
ธุรการหรือบริหารทั่วไป ความสัมพันธกับชุมชนและปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
 ไพบูลย จันทรักษา (อางถึงใน เวียงชัย ดวงดี, 2553 : 19) ซึ่งไดใหความหมายของผูบริหาร
สถานศึกษาไววา ผูบริหารการศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษา ต้ังแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาข้ึนไป เชนเดียวกับ เล็ก นักเบศร (2555 : 12 - 13) สรุปไววา 
ผูบริหาร หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาหรือการดําเนินงานขององคกร 
เพื่อความอยูรอดและจัดการใหงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึง่เปนผูทีม่บีทบาทสาํคัญย่ิง
ตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรผูบริหาร เปนผูที่มีความสําคัญย่ิงตอสถานศึกษาในการบริหาร
ควบคุมทิศทางกระบวนการทํางานใหสัมฤทธ์ิผล ตามนโยบาย แนวทาง และวัตถุประสงคที่วางไวในอนาคต 
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 ประสิทธ์ิ ชุมศร ี(2555 : 13) สรุปไววา ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง บุคคลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่ หรือมีความสามารถ
ในการจูงใจคนใหปฏิบัติงาน เพื่อใหงานขององคกรบรรลุผลสําเร็จในขณะที ่Conger (1986 : 79 อางถึงใน
นิตยา ฮวบหิน, 2553 : 13) กลาวถึง ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่ทําหนาที่เปนผูนําทางการศึกษา
ในการวางนโยบายในเรื่องของโปรแกรมทางการศึกษา และกระบวนการสอน บุคลากร นักเรียน ครูอาจารย
การเงิน และงานธุรการตาง ๆ 
 จากที่ไดกลาวมาขางตนน้ันสามารถสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บคุลากรวิชาชีพ
ที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ต้ังแตการศึกษาในระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่ตํ่ากวาปริญญาตรี เปนผูที่มีความสําคัญย่ิงตอสถานศึกษาในการบริหาร ควบคุมทิศทาง กระบวนการ
ทํางานใหสัมฤทธ์ิผลตามนโยบาย แนวทาง และวัตถุประสงคที่วางไวในอนาคต 
 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีคุณลักษณะบางประการที่แตกตางจากบุคคลทั่วไป ลักษณะของ
ผูบริหารที่จะนําพาสถานศึกษาไปสูความสําเร็จไดดีน้ัน มีนักวิชาการและนักการศึกษาไดกลาวถึงคุณลักษณะ
ไวดังน้ี 
 ถวิล มาตรเลี่ยม (2544 อางถึงใน ปฐม ปริปุนณังกูร, 2554 : 17 - 18) ใหทัศนะวาการเปน
ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสรางประสิทธิผลในงานน้ัน ตองพัฒนาตนเองใหมีคุณลกัษณะสาํคัญ
อยางนอย 4 ประการ คือ  
  1. ภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัยสําคัญที่มีพลังสูงสุดในการกําหนดประสิทธิผลของ
โรงเรียนและกําหนดประสิทธิภาพของผูบริหาร ประกอบดวย 
   1.1 ความมุงมั่นที่จะนําคณะบุคลากรและต้ังใจที่จะปฏิบติังานดวยความกระตือรอืรน
สุขุม รอบคอบ กับปญหาที่ยุงยากซับซอน 
   1.2 มีความคิดริเริ่มสูง 
   1.3 มุงเปาหมายความรูมีความกระจางชัดเกี่ยวกับกระบวนการสอน มีความเขาใจ
เปาหมายขององคการ (โรงเรียน)  
   1.4 เปนตัวอยางที่ดีดวยการทํางานหนัก 
   1.5 ตระหนักถึงเอกลักษณเฉพาะของคร ู– อาจารยแตละคน เชน ทาทาง เจตคติ ทักษะ
ตาง ๆ  เพื่อใหการสนับสนุนใหสอดคลองกับเอกลักษณเฉพาะเหลาน้ัน คือ สามารถมอบหมายงานการสอน
ใหตรงกับความสามารถและความถนัดของคร ู– อาจารย 
   1.6 มีความสามารถสรางความเปนผูนําใหกับคร ู– อาจารย 
   1.7 สรางบรรยากาศการเรียนรูมีภาวะผูนําทางการศึกษาลดงานประจําลง 
   1.8 สิ่งสําคัญยิงคือเปนผูบริหารเชิงรุก (Proactive) มากกวาเชิงรับ (Reactive) น้ันคือ
เขาหาปญหา ควบคุมสถานการณเตรียมพรอม ปองกันสืบคนปรับประยุกตเทคนิค และวิธีการตาง ๆ ให
ทันสมัยสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง แทนที่จะดํารงสถานการณไปเรื่อย ๆ  ปลอยใหปญหา
และเหตุการณตาง ๆ เกิดข้ึนแลวจึงแกไขหรือจัดการ 
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  2. ความสามารถในกระบวนการแกปญหาภารกิจของผูบริหารโรงเรียนในแตละวันน้ัน
จะเกี่ยวของอยูกับกิจกรรมหลักสําคัญอยูสองประการ คือ การแกปญหา และการตัดสินใจ ซึ่งจะเริ่ม
ต้ังแตตอนเชาเรื่อยไปจนกระทั่งเย็น หรือในบางครั้งตอเน่ืองไปจนถึงชวงกลางคืน ดวยหมุนเวียนอยูเชนน้ี
วันแลววันเลา ผูบริหารที่กลาแกรงที่ประสบผลสําเร็จจะตองเปนผูที่มีความอดทนตอความหลากหลาย
คลุมเครือของปญหา และสถานการณแตละวัน ซึ่งยากแกการคาดเดาวาอะไรจะเกิดข้ึนและในขณะเดียวกัน
ก็สามารถจัดการกับสถานการณดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. ทักษะทางสังคมผูบริหารจะตองมองเห็นความสําคัญของสภาพแวดลอมทางสังคม
ภายในโรงเรียน การมีความรูความสามารถ และทักษะทางสังคม จะชวยใหการบริหารงานดําเนินไปดวย
ความราบรื่น และประสบความสําเร็จ ผูบริหารจะตองเปนมิตรกับทุกคนและในขณะเดียวกนัการแสดงออก
ถึงภาวะผูนําตามบทบาทหนาที่ และสถานการณสรางความเช่ือถือศรัทธาและมุงมั่น เพื่อแสวงหาความ
รวมมือบํารุงรักษาความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงผูปกครอง และชุมชนทองถ่ิน 
  4. ความรูความสามารถในวิชาชีพผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ จะมีความรูความสามารถ
ในการวิจัยหรือประยุกตงานวิจัยมาใชในการบริหาร ประยุกตใชในการเรียนการสอน มีทักษะการสอน
สามารถสาธิตนิเทศคร ู– อาจารยได มีความระมัดระวังในการตัดสินใจที่สงผลตอการสอนและการเรยีน
เชน เกี่ยวกับตารางสอน งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนในทุกประเภท
นอกจากน้ี จะตองคํานึงถึงความตองการของชุมชนและนํามาบูรณาการในเปาหมายของโรงเรียนแลว
รอยรัดสูแผนปฏิบัติการ 
 สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา (2547 อางถึงใน ปฐม ปริปุนณังกูร, 2554 : 18 - 19) ไดจัดทํา
หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ โดยกําหนดลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพไว 6 ประการ
คือ 
  1. การเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมถึงในเรื่องตอไปน้ี คุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหาร
มืออาชีพการบริหารงานบุคคล ตามแนวคิดศาสนาการบริหารจัดการภูมิปญญาไทย เพื่อการพัฒนาในดาน
คุณธรรม จริยธรรม  
  2. การเปนผูนําดานการจัดระบบ ในเรื่องตอไปน้ี พัฒนาองคการแหงการเรยีนรูจดัระบบ
และใชระบบสารสนเทศ และการสื่อสารการจัดระบบเครือขายเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดลอมทั้งระบบ  
  3. การเปนผูนําดานวิชาการในเรื่องตอไปน้ี การพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเปนเลิศการพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการเรียนรู การพัฒนาครูตามแนวปฏิบัติการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาถึงคุณภาพ
การประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
  4. การเปนผูนําดานการบริหารจัดการในเรื่องตอไปน้ี การวางแผนกลยุทธการบริหาร
แบบมีสวนรวม ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการบริหารความขัดแยง การบรหิารทรพัยากรอยางมี
ประสิทธิภาพใชเทคนิคการบริหารจัดการแนวใหม  
  5. การเปนผูนําดานสังคมและชุมชนในเรื่องตอไปน้ี การบริหารจัดการ 19 โรงเรียนเพื่อ
ชุมชนและสังคม การบริหารในบริบทที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมบริหาร 
  6. การเปนผูนําการพัฒนาตนเองเชิงบริหารในเรื่องการพัฒนาตนเองเพื่อเปนผูบริหาร
มืออาชีพ 
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 สมชาย เทพแสง (2547 อางถึงใน ปฐม ปริปุนณังกูร, 2554 : 19) กลาวไดวา ผูนําการศึกษา
ในยุเทคโนโลยีหรือ E – Leadership ควรมีลักษณะ 10 E ดังน้ี  
  1. Envision ผูนําตองสรางวิสัยทัศนอยางชัดเจน โดยเฉพาะมีความคิดสรางสรรค จินตนาการ
ที่กวางไกล เนนการบูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ รวมทั้งการเรียนการสอน  
  2. Enable ผูนําการศึกษาตองมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ โดยบูรณา
การเทคโนโลยีในหลักสูตรโรงเรียน ระบบการบริหาร การปฏิบัติงานในโรงเรียน 
  3. Empowerment ผูนําการศึกษาจะตองเขาใจและหยังรูความสามารถของบุคลากร
ในโรงเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้ง สามารกระจายอํานาจใหบุคลากรไดอยางเหมาะสม  
  4. Energize ผูนําการศึกษาตองหมันจุดพลังและประกายไฟอยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิด
พลังในการทํางานเกิดความกระตือรือรนขวนขวายตลอดเวลา  
  5. Engage ผูนําการศึกษาตองต้ังใจและจดจอตอการทํางาน โดยมีความมุงมั่นอยางแรงกลา
เพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ และตองต้ังความหวังใหสูงและคอย ๆ นําองคกรไปสูเปาหมายที่วางไว 
  6. Enhance ผูนําการศึกษาจะตองยกระดับผลการปฏิบัติงานใหเกิดความเจริญกาวหนา
อยางตอเน่ือง โดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบ (Bench Marking) ไวอยางชัดเจน 
  7. Encourage ผูนําในยุคโลกาภิวัตนจําเปนอยางย่ิงที่จะใชแรงจูงใจตอบุคลากรใหรวมมอื
รวมใจปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุข การสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เปนมติรจะสนับสนุนงาน
ใหประสบผลสําเร็จ  
  8. Emotion ผูนําจะตองมีคุณภาพทางอารมณ มีความสามารถหย่ังรูจิตใจของบุคลากร
และอานใจคนอื่นได รวมทั้งเนนการทํางานที่เกิดจากความพึงพอใจทั้งสองฝาย ทั้งตนเองและบุคลากร
ที่รวมงานสรางทัศนคติทางบวก มีอารมณขัน สุขุมรอบคอบ  
  9. Embody ผูนําการศึกษาจะตองเนนการทําางานที่เปนรูปธรรม เนนเปาหมาย หรือ
ผลงานที่สัมผัสได ไมวาจะเปนการวางแผน การปฏิบัติงาน การสื่อสาร การติดตามและการประเมินผล
ควรใชวิธีการที่เปนรูปธรรมชัดเจน 
  10. Eagle ผูนําการศึกษาเปรียบประดุจนกอินทรีที่มองไกลและเนนในภาพรวมกวาการ
มองรายละเอียด ผูนําควรมองเปาหมายและผลงานเปนหลักสวนรายละเอียด เปนหนาที่ของเจาของงาน
ที่จะทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ  
 E – Leadership หรือผูนําในยุคโลกาภิวัตน จึงเปนผูนํายุคใหมอยางแทจริงผูนําการศึกษา
ซึ่งถือวาเปนผูควบคุมกลไกและขับเคลื่อนการศึกษาไปสูเปาหมายแหงการปฏิรูปการศึกษา ไมวาจะอยู
ในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสํานักงานตาง ๆ  รวมทัง้ ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนจะตองปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนที่สําคัญ โดยเนนการบูรณาการเทคโนโลยีในระบบการศึกษา คํานึงถึง 10 E ในการบริหาร
และการจัดการ โดยเฉพาะควรมุงคุณภาพการศึกษาเปนเปาสูงสุด โดยหวังวาคุณภาพของผูเรียน ทั้งดาน
ความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และสามารถแขงขันกับนานาประเทศไดอยางมีเสถียรภาพ 
 ธีระ รุญเจริญ (2549 : 28 - 29) กลาวถึง ลักษณะผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ดังตอไปน้ี  
  1. มีความถนัดในการเปนผูนําและลักษณะนิสัยในการทํางานรวมกับผูอื่น  
  2. มีความรูความเขาใจในศาสตรที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ  
  3. มีบุคลิกภาพที่นาเช่ือถือ  
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  4. มีคุณธรรม จริยธรรมเปนที่ยอมรับของสังคม และมีจรรยาบรรณ 
  5. มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ในศาสตรที่เกี่ยวของ  
  6. บริหารโดยเนนสภาพปญหาและความตองการเปนที่ต้ัง  
  7. บริหารงานเชิงรุก  
  8. พัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
  9. มุงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียเปนที่ต้ัง 
 ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2549 : 11 - 13) จําแนกถึงคุณลักษณะของผูบริหารที่จะสงผลตอการ
บริหารจัดการศึกษาอยางมืออาชีพ 10 ประการ คือ  
  1. มีความพรอมทางดานขอมูลสารสนเทศ  
  2. มีความรูทางวิชาชีพ 
  3. มีความรูเทาทันในสถานการณ  
  4. มีทักษะในการเขาสังคม  
  5. มีทักษะในการคิดวิเคราะหปญหา แกปญหา และตัดสินใจ  
  6. การควบคุมอารมณ  
  7. มีพฤติกรรมกลาเสี่ยง  
  8. มีความคิดริเริมสรางสรรค  
  9. มีความรูสึกไวตอบุคคลอื่น  
  10. มีความใฝรูและฝกฝนการเรียนรู 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 77) กลาวถึง ผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถ
นําพาใหสถานศึกษามีความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดานไดน้ัน ตองอาศัยคุณสมบัติที่สําคัญ คือ มีความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพคร ูมีวิสัยทัศนกวางไกล ใชหลักธรรมทางศาสนาเขามาประยุกตใชเพือ่การปฏิบติังาน
อยางเหมาะสม มีความใฝรูใฝเรียน และมุงแสวงหาความรูใหม ๆ  อยูเสมอ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
งานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยใชระบบประกนัคุณภาพเพือ่การขับเคลือ่น
และพัฒนางาน 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553 : 31) ไดกลาวถึง
คุณลักษณะผูอํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค ประกอบดวย รัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักดิศรีและ
เกยีรติภูมิของความเปนผูอํานวยการสถานศึกษา มุงมั่นในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรยีนรูทีเ่นน
ผูเรียนเปนสําคัญ สรางวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการ
มีสวนรวม มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกบัการเปน
ผูอํานวยการสถานศึกษา และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะ 10 
ประการดังน้ี คือ  
  1. มีวิสัยทัศนกวางไกล 
  2. มีความรูทางวิชาชีพมุงแสวงหาความรูใหม 
  3. มีความคิดริเริมสรางสรรค 
  4. มีความเปนผูนํา  
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  5. มีความสามารถวิเคราะหสถานการณ 
  6. มีบุคลิกนาเช่ือถือ  
  7. มีคุณธรรมจริยธรรม  
  8. มีจิตวิทยาในการบริหาร 
  9. มีความสามารถความชํานาญในการบริหารและจัดการศึกษาไดดี 
  10. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา มีดังน้ี มีภาวะผูนํา
ของผูบริหาร มีความสามารถในกระบวนการแกปญหา มีทักษะทางสังคม มีความรูความสามารถในวิชาชีพ
ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม เปนผูนําดานการจัดระบบ เปนผูนําตองสรางวิสัยทัศน เขาใจ และหยังรู
ความสามารถของบุคลากร มีบุคลิกภาพที่นาเช่ือถือและมุงผลประโยชนของผูมสีวนไดสวนเสยีเปนทีต้ั่ง 
 ความหมายของบทบาท 
 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา บทบาท แตกตางกันดังน้ี 
 ถิรัชสุดา พิพัฒนรัตนากร (2541 อางถึงใน จิราภา เพียรเจริญ, 2556 : 43) กลาววา บทบาท 
หมายถึง พฤตกิรรมที่แสดงออกตามสถานะของบุคคลในสังคม  
 สุเทพ กองมณี (2542 อางถึงใน จิราภา เพียรเจริญ, 2556 : 43) กลาววา บทบาท หมายถึง 
อาการ ทาทางตามพฤติกรรมที่เกิดข้ึนของบุคคลตามตําแหนงหนาที่ที่เปนอยูในขณะน้ัน สอดคลองกบั
บุญลือ คชเสนีย (2544 อางถึงใน จิราภา เพียรเจริญ, 2556 : 43) กลาววา บทบาท หมายถึง การกระทํา 
หรือพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ที่แสดงออกมาตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย หรือตามหนาที่ที่
รับผิดชอบอยู ซึ่งการแสดงออกของบทบาทน้ันจะข้ึนอยูกับตําแหนงและจะตองเปนสิ่งทีส่งัคมยอมรบัดวย 
 เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2552 : 94) ไดกลาวไววา บทบาท หมายถึง บทบาทของผูบริหาร
เปนพฤติกรรมที่พึงปรารถนาที่แสดงออก โดยบุคคลผูดํารงตําแหนงบริหาร หรือบทบาทของผูบริหาร
จึงหมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่บุคคลอื่น ๆ  คาดหวังวา ผูบริหาร “ควร” หรือ “ตอง” แสดงออก
ใหสอดคลองกับตําแหนงหนาที่การงานที่บุคคลผูน้ันดํารงอยู 
 จากความหมายที่นักวิชาการใหไวขางตน สรุปความหมายของบทบาท คือ พฤติกรรมที่แสดงออก
ตามภาระ หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งจะข้ึนอยูกับตําแหนงและจะตองเปนสิ่งที่สังคมยอมรับ 
 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทผูบริหาร  
 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญอยางย่ิงตอการบริหารสถานศึกษา ดังน้ันจึงมี
นักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผูบริหาร ดังน้ี 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2553 
(ฉบับแกไข) ที่ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารจดัการไปยังคณะกรรมการและสาํนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาโดยตรงใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และ
การบริหารทั่วไป สรุปพอสังเขปไดดังน้ี (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545 : 82 – 84) 
  1. ดานวิชาการประกอบดวย  
   1.1 มีความรูและเปนผูนําดานวิชาการ 
   1.2 มีความรูมีทักษะ มีประสบการณดานการบริหารงาน 
   1.3 สามารถใชความรูและประสบการณแกปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที 
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   1.4 มีวิสัยทัศน 
   1.5 มีความคิดริเริมสรางสรรค 
   1.6 ใฝเรียนใฝรู มุงพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
   1.7 รอบรูทางดานการศึกษา 
   1.8 ความรับผิดชอบ 
   1.9 แสวงหาขอมูลขาวสาร 
   1.10 รายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
   1.11 ใชนวัตกรรมทางการบริหาร 
   1.12 คํานึงถึงมาตรฐานวิชาการ 
  2. การบริหารงบประมาณ ประกอบดวย  
   2.1 เขาใจนโยบาย อํานาจหนาที่ และกิจกรรมในหนวยงาน 
   2.2 มีความรูระบบงบประมาณ 
   2.3 เขาใจระเบียบคลัง วัสดุ การเงิน 
   2.4 มีความซื่อสัตย สุจริต 
   2.5 มีความละเอียดรอบคอบ 
   2.6 มีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
   2.7 หมั่นตรวจสอบการใชงบประมาณอยูเสมอ 
   2.8 รายงานการเงินอยางเปนระบบ 
  3. การบริหารงานบุคคล ประกอบดวย  
   3.1 มีความรู ทักษะ ประสบการณในการบริหารงานบุคคล 
   3.2 เปนแบบอยางที่ดี 
   3.3 มีมนุษยสัมพันธ 
   3.4 มีอารมณขัน 
   3.5 เปนนักประชาธิปไตย  
   3.6 ประนีประนอม 
   3.7 อดทน อดกลั้น 
   3.8 เปนนักพูดที่ดี 
   3.9 มีความสามารถในการประสานงาน 
   3.10 มีความสามารถจูงใจใหคนรวมกันทํางาน 
   3.11 กลาตัดสินใจ 
   3.12 มุงมั่นพัฒนาองคกร 
  4. การบริหารทั่วไป ประกอบดวย  
   4.1 เปนนักวางแผน และกําหนดนโยบายที่ดี 
   4.2 เปนผูที่ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่ดี 
   4.3 มีความรู และบริหารโดยใชระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
   4.4 เปนผูที่มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร 
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   4.5 รูจักมอบอํานาจ และความรับผิดชอบแกผูที่เหมาะสม 
   4.6 มีความคลองแคลว วองไว และต่ืนตัวอยูเสมอ 
   4.7 มีความรับผิดชอบงานสูงไมยอทอตอปญหาอุปสรรค 
   4.8 กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
 พรชัย ภาพันธ (2547 อางถึงใน ปฐม ปริปุนณังกูร, 2554 : 13) กลาวถึง บทบาทของผูบริหาร
ในการบริหารสถานศึกษามีภารกิจขอบขายและการจัดการศึกษาตามโครงสรางสายงานทีเ่ปลีย่นแปลง
ใหมและเปนบทบาทที่ผูบริหารตองนําไปใชหรือนําไปปฏิบัติ ในภารกิจ 4 ดาน ดังน้ี 
  1. การบริหารงานวิชาการ เปนภารกิจงานในการบริหารงานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว
รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญประสานความรวมมือกับครอบครัว
องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น ๆ โดยจัดภารกิจงานใหครอบคลุม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลการวิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษา แหลงเรียนรู และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2. การบริหารงบประมาณ เปนภารกิจงานในการบริหารงบประมาณมุงเนนความคลองตัว 
โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจัดภารกิจ
ใหครอบคลุม การเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ บริหารงานการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย 
การตรวจสอบติดตาม และประเมินผล 
  3. การบริหารงานบุคคล เปนภารกิจงานในการบริหารงานบุคคล มุงสงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาใหขวัญกําลังใจ ยกยอง
เชิดชูเกียรติ ความกาวหนางานในอาชีพ จัดภารกิจใหครอบคลุม การวางแผนอัตรากําลัง การบรรจ ุแตงต้ัง 
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนวินัยและการรักษาวินัย 
  4. การบริหารทั่วไป เปนภารกิจงานในการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวของกับการจัดระบบ
การบริหารองคกรใหบรรลุผลตามมาตรฐาน มุงเนนการมีสวนรวมของบุคคล จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จัดภารกิจงานใหครอบคลุม งานสํานักงาน การพัฒนาระบบเครือขาย ขอมูลสารสนเทศ 
เครือขายการศึกษา งานอาคารสถานที่ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การจัดระบบควบคุมภายใน
และประสานงานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
 Mintzberg (1973) ไดนําเสนอถึงแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการบริหารจัดการของผูบริหารไว
ทั้งหมด 5 บทบาท ดังน้ี 
  1. บทบาทประมุข (Figurehead Role) สืบจากผูบริหารเปนผูที่มีอํานาจอยางเปนทางการ
ในฐานะของหัวหนาองคการ จึงถูกกําหนดใหแสดงหนาที่เปนตัวแทน หรือสัญลักษณขององคการทีถู่กตอง
ตามกฎระเบียบหรือลักษณะของสังคม โดยภาระหนาที่ในบทบาทของประมขุ ประกอบดวย การลงนาม
ในเอกสาร ประธานการประชุม และพิธีการตาง ๆ การเขารวมในพิธีการทางศาสนาและตอนรับผูที่มา
เย่ียมองคการอยางเปนทางการ ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ีเปนงานประจําของผูบริหาร 
  2. บทบาทผูนํา (Leader Role) ผูบริหาร เปนผูที่รับผิดชอบในการทําใหหนวยยอยตาง ๆ 
ในองคการปฏิบัติงานตามหนาที่ (Function) อยางผสมผสาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
ดังน้ัน ผูบริหารตองแสดงบทบาทในการนําเพื่อนรวมงาน ตองแนใจวาเพื่อนรวมงานไดรบัการจงูใจและ
กอใหเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน กิจกรรมการบริหารจัดการทั้งหมดน้ี เกี่ยวของกับบทบาทผูนํา 
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ซึ่งประกอบดวยการจายเงินคาจาง การฝกอบรม การยกยองชมเชย การตําหนิติเตียน การสงเสริมสนับสนุน
ใหทํางานและเจริญกาวหนา และการใหออกจากงานอยางไรก็ตามบทบาทผูนําครอบคลุมกิจกรรมการบรหิาร
จัดการทั้งหมด รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงคเดียวกันน้ี 
  3. บทบาทผูประสานงาน (Liaison Role) บทบาทประสานงานของผูบริหารครอบคลุม
ถึงพฤติกรรมที่มีจุดมุงหมายในการสราง และจรรโลงเครือขายความสัมพันธกับบุคคลและกลุมตาง ๆ  ทีอ่ยู
ภายนอกองคการ ความสัมพันธเหลาน้ีเปนสิ่งจําเปนในฐานะที่เปนแหลงขอมลูขาวสารและแหลงสนับสนุน 
การพัฒนาการติดตอและความสัมพันธ เปนความรับผิดชอบของผูบริหารที่ตองเช่ือมโยงองคการเขากบั
สภาพแวดลอมภายนอก ความสัมพันธในแนวราบ (Horizontal Relationships) เปนสิ่งสําคัญสําหรับ
ผูบริหารระดับกลางและระดับตน หัวใจของบทบาทผูประสาน คือ การสรางความสมัพนัธกบับคุคลและ
องคการใหมหรือเครือขายพันธมิตรใหมเพิ่มข้ึน รักษาสัมพันธภาพ และสรางความประทับใจกับเครือขายเดิม
ซึ่งทําใหผูบริหารไดรับความนิยมและการสนับสนุน 
  4. บทบาทผูรับขาว (Monitor Role) ผูบริหารตองแสวงหาขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ
อยางตอเน่ือง ไดแก การอานรายงานและบันทึกตาง ๆ รายงานเขารวมประชุมและขอสรุปและขอสังเกต
จากการดูงานของบุคคลภายนอก เปนตน ขอมูลขาวสารบางเรื่องมาจากผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลภายนอก
ขอมูลขาวสารเกือบทั้งหมดจะถูกวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปญหาและโอกาส และพัฒนาความรูความเขาใจ
ตอเหตุการณภายนอก และกระบวนการภายในแผนกตาง ๆ  ของผูบริหาร เพื่อใชประกอบการตัดสนิใจ 
  5. บทบาทผูกระจายขาว (Disseminator Role) ผูบริหารมีโอกาสเขาถึงแหลงขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ซึ่งเพื่อนรวมงานไมสามารถกระทําได ผูบริหารเปนผูรับขอมูลขาวสารจากบุคคลภายนอก
หรือจากผูใตบังคับบัญชาแลวสงไปยังสมาชิกในองคการ ขอมลูขาวสารบางเรือ่งเปนขอเทจ็จรงิตามหลกั
ธรรมชาติ บางเรื่องเกี่ยวของกับการแปลความหมาย และการบูรณาการจากผูที่มีอํานาจขององคการ 
ขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจริง บางเรื่องสามารถสงตนฉบับไปใหผูใตบังคับบญัชาไดทนัท ีและบางเรือ่ง
ผูบริหารตองแปลความหมายและเรียบเรียงใหม ขอมูลขาวสารที่มีผลตอแหลงขอมูลหรือผูใหขาว หรอื
มีผลตอผูใตบังคับบัญชา หรือตองรับผิดชอบตอคําถามของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองแปลงขอมูล
ขาวสารน้ันใหอยูในรูปของแนวทางการทํางาน อาท ิกฎระเบียบ เปาหมาย หรือมาตรฐานงานขององคการ
เปนตน 
 Knezevick (1984 : 16 - 18 อางถึงใน ภารดี อนันตนาวี, 2551 : 265 - 266) ไดเสนอไววา
ผูบริหารหรือผูนําทางการศึกษาควรมีบทบาทตาง ๆ ในการบริหารใหเกิดประสิทธิผล ไดแก  
  1. บทบาทเปนผูกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน (Direction Setter) โดยทําหนาที่ช้ีแจง
ทําความเขาใจในวัตถุประสงคของหนวยงาน มีความรูมีทักษะในการจัดสรรงบประมาณแบบโครงการ 
  2. บทบาทเปนผูกระตุนความเปนผูนํา (Leader Catalyst) มีความสามารถในการจูงใจ
กระตุนและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมรวมของมนุษย มีทักษะในกระบวนการกลุม 
  3. บทบาทของนักวางแผน (Planning) สามารถคาดคะเนเหตุการณในอนาคตจดัเตรยีม
บุคลากรใหพรอมในการรับมือกับสิ่งใหม ๆ ที่เกิดข้ึน มีความรูเขาใจในการวางแผน 
  4. บทบาทเปนผูตัดสินใจ (Decision Maker) เปนผูรอบรูวิธีเทคนิคการตัดสินใจ  
  5. บทบาทเปนนักจัดองคการ (Organizer) สามารถออกแบบขยายงาน กําหนดโครงสราง
ขององคการข้ึนใหม มีความเขาใจพลวัตขององคการและพฤติกรรมขององคการ 
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  6. บทบาทเปนผูจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Manager) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
มาสูสถาบันจะเปลี่ยนแปลงอะไร อยางไร ควรเปลี่ยนสถานการณใด เมื่อใด 
  7. บทบาทเปนผูประสานงาน (Coordinator) มีความเขาใจรูปแบบปฏิสัมพันธของมนุษย
เขาใจเครือขายของการสื่อสาร รูจักวิธีการนิเทศงาน การรายงาน การประสานกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  8. บทบาทเปนผูสื่อสาร (Communicator) สามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียน
การใชสื่อเพื่อการสื่อสารสามารถในการประชาสัมพันธ 
  9. บทบาทเปนผูขจัดความขัดแยง (Conflict Manager) ความขัดแยงเปนสิง่ทีห่ลกีเลีย่ง
ไมไดตองเขาใจถึงสาเหตุ สามารถตอรองไกลเกลี่ย สามารถแกปญหาความขัดแยงได 
  10. บทบาทเปนผูแกปญหา (Problem Manager) เปนผูนําสามารถเขาใจปญหาวินิจฉัย
และแกปญหาได 
  11. บทบาทเปนผูจัดระบบ (System Manager) สามารถวิเคราะหระบบและกระบวนการ
ที่เกี่ยวของเขาใจ นําทฤษฎีการบริหารมาใช 
  12. บทบาทเปนผูบริหารการเรียนการสอน (Instructional Manager) ตองมีความเขาใจ
ในระบบการเรียนรูเขาใจวิธีการสราง การพัฒนาหลักสูตรการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  13. บทบาทเปนผูบริหารงานบุคคล (Personal Manager) มีเทคนิคในการเปนผูนําและ
การเจรจาตอรองประเมินผลงาน และการปฏิบัติงาน 
  14. บทบาทเปนผูบริหารทรัพยากร (Resource Manager) มีความสามารถการบริหาร
การเงิน งบประมาณ บริหารวัสดุครุภัณฑ การกอสราง การบํารุงรักษาหาทรัพยากรสนับสนุนจากภายนอก 
  15. บทบาทเปนผูประเมินผล (Appraiser) สามารถประเมินความตองการ การประเมนิ
ระบบวิธีทางสถิติกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  16. บทบาทเปนนักประชาสัมพันธ (Public Relater) มีทักษะในการติดตอสื่อสาร วิธีการ
สรางภาพพจนที่ดี รูและเขาใจการเผยแพรขาวสารดวยสื่อและวิธีการตาง ๆ 
  17. บทบาทเปนประธานในพิธีการ (Ceremonial Head) มีความสามารถในพิธีการตาง ๆ 
ในสังคม 
 จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ี 
1) บทบาทประมุข (Figurehead Role) สืบจากผูบริหารเปนผูที่มีอํานาจอยางเปนทางการในฐานะของ
หัวหนาองคการ จึงถูกกําหนดใหแสดงหนาที่เปนตัวแทน หรือสัญลักษณขององคการที่ถูกตองตามกฎ 
ระเบียบหรือลักษณะของสังคม 2) บทบาทผูนําผูบริหาร เปนผูที่รับผิดชอบในการทําใหหนวยยอยตาง ๆ 
ในองคการปฏิบัติงานตามหนาที ่(Function) อยางผสมผสาน 3) บทบาทผูประสานงานบทบาทประสานงาน
ของผูบริหารครอบคลุมถึงสรางและจรรโลงเครือขายความสัมพันธกับบุคคลและกลุมตาง ๆ  ที่อยูภายนอก
องคการ 4) บทบาทผูรับขาว ผูบริหารตองแสวงหาขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ  อยางตอเน่ือง 5) บทบาท
ผูกระจายขาว ผูบริหารมีโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารตาง ๆ ผูบริหารเปนผูรับขอมูลขาวสารจาก
บุคคลภายนอกหรือจากผูใตบังคับบัญชาแลวสงไปยังสมาชิกในองคการ 
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การจัดการเรียนรู 
 
 ความหมายของการจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูไมใชเปนเพียงการถายทอดเน้ือหาวิชา โดยใชวิธีการบอกใหจดจาํและนําไป
ทองจําเพื่อการสอบเทาน้ัน แตการจัดการเรียนรูเปนศาสตรอยางหน่ึง ซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งกวาน้ัน
กลาวคือ วิธีการใดก็ตามที่ผูสอนนํามาใชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เรียกไดวา เปนการจัดการเรียนรู 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูในทัศนะตาง ๆ ดังน้ี 
 วิชัย เสวกงาม (2557) การจัดการเรียนรู หมายถึง การดําเนินการหรือการจัดสภาพการณ
ของการเรียนการสอนตามหลักการหรือทฤษฎีของผูสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตามจดุมุงหมาย
ที่กําหนด 
 ศศิธร เวียงวะลัย (2556 : 3) การจัดการเรียนรู หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่เนนถึงผูเรียน
เปนสําคัญ โดยใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูดวยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝกและปฏิบัติ
ในสภาพจริง มีการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช 
 Hough and Duncan (1970 : 144) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูวาหมายถึง
กิจกรรมของบุคคล ซึ่งมีหลักและเหตุผลเปนกิจกรรมที่บุคคลไดใชความรูของตนเองอยางสรางสรรค
เพื่อสนับสนุนใหผูอื่นเกิดการเรียนรู และความผาสุก ดังน้ัน การจัดการเรียนรูจึงเปนกิจกรรมในแงมุม
ตาง ๆ 4 ดาน คือ 
  1. ดานหลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การศึกษาจุดมุงหมายของการศึกษาความเขาใจ
ในจุดประสงครายวิชาและการต้ังจุดประสงคการจัดการเรียนรูที่ชัดเจน ตลอดจนการเลอืกเน้ือหาใหได
เหมาะสมสอดคลองกับทองถ่ิน 
  2. ดานการจัดการเรียนรู (Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสม เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุถึงจุดประสงคการเรียนรูที่วางไว 
  3. ดานการวัดผล (Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถ
วิเคราะหผลได 
  4. ดานการประเมินผลการจัดการเรียน 
 Good (1975 : 588 อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 : 2) ได
อธิบายการจัดการเรียนรูวาเปนการใหการเรียนรูดวยการอบรมสั่งสอนผูเรียนในสถาบันการศึกษา 
 Hills (1982 : 266 อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 : 2) ใหคํา
จํากัดความของการจัดการเรียนรูไววาการจัดการเรียนรูคือ กระบวนการใหการศึกษาแกผูเรียนซึ่งตองอาศัย
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 
 Moore (1992 : 4 อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 : 2) ไดให
ความหมายของการจัดการเรียนรูไววา การจัดการเรียนรูคือพฤติกรรมของบุคคลหน่ึงที่พยายามชวย
ใหบุคคลอื่นไดเกิดการพัฒนาตนในทุกดานอยางเต็มศักยภาพ 
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 จากความหมายของการจัดการเรียนรูที่กลาวมาน้ีจะเห็นไดวา การจดัการเรยีนรูมคีวามหมาย
ครอบคลุมทั้งดานวิธีการกระบวนการและตัวบุคคล ดังน้ัน จึงอาจสรุปความหมายของการจดัการเรยีนรู
ไดวา การจัดการเรียนรู คือ กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน เพื่อที่จะทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคของผูสอน และเปนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ความสําคัญของการจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สงเสริมใหผูเรียนรักการเรียนต้ังใจเรียน และเกดิ
การเรียนรูข้ึนการเรียนของผูเรียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ ความสําเร็จในชีวิตหรือไมเพียงใดน้ัน
ยอมข้ึนอยูกับการจัดการเรียนรูที่ดีของผูสอนหรือผูสอนดวยเชนกัน หากผูสอนรูจักเลือกใชวิธีการจัดการ
เรียนรูที่ดีและเหมาะสมแลวน้ัน ยอมจะมีผลดีตอการเรียนของผูเรียนดังน้ี คือ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 : 2) 
  1. มีความรูและความเขาใจในเน้ือหาวิชาหรือกิจกรรมที่เรียนรู 
  2. เกิดทักษะหรือมีความชํานาญในเน้ือหาวิชาหรือกิจกรรมที่เรียนรู 
  3. เกิดทัศนคติที่ดีตอสิ่งที่เรียน 
  4. สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  5. สามารถนําความรูไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตอไปอีกได 
 ทั้งน้ีการที่ผูสอนจะสงเสริมใหผูเรียนมีความเจริญงอกงามในทุก ๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย
อารมณ สังคม และสติปญญาน้ัน การสงเสริมที่ดีที่สุดก็คือ การใหการศึกษาซึ่งจากที่กลาวมาจะเห็นไดวา
การจัดการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญในการใหการศึกษาแกผูเรียนเปนอยางมาก 
 ลักษณะของการจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูมีลักษณะที่เดนชัดอยู 3 ลักษณะ คือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน, 2553 : 2) 
  1. การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน การจัดการเรียนรู
จะเกิดข้ึนไดน้ัน ทั้งผูสอนและผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธตอกันและเปนปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง
เปนไปตามลําดับข้ันตอนเพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
  2. การจัดการเรียนรูมีจุดประสงคใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจดุประสงค
ที่กําหนดไวโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ีเปนพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน ไดแก 
   2.1 ดานความรูความคิดหรือดานพุทธิพิสัย 
   2.2 ดานทักษะกระบวนการหรือดานทักษะพิสัย 
   2.3 ดานเจตคติหรือดานจิตพิสัย 
  3. การจัดการเรียนรูจะบรรลุจุดประสงคไดดีจะตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปของผูสอน
การจัดการเรียนรูจะบรรลุจุดประสงคไดหรือไมน้ัน ตองอาศัยความรูความสามารถของผูสอนทัง้ในดาน
วิชาการ (ศาสตร) ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู (ศิลป) เปนสําคัญ 
 จากที่กลาวมาน้ีสรุปไดวา การจัดการเรียนรูน้ันจะเกิดข้ึนไดจะตองมีกระบวนการปฏิสมัพนัธ
ระหวางผูสอนกับผูเรียนมีจุดประสงคในการจัดการเรียนรูและการจดัการเรยีนรูจะประสบผลสาํเรจ็ไดดี
ผูสอนตองมีทั้งความรูและเทคนิคการจัดการเรียนรู 

 



22 

 หลักพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู 
 หลักการจัดการเรียนรูเปนความรูพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผูที่จะเปนผูสอนแมวาผูสอนแตละคน
จะมีเทคนิคการจัดการเรียนรูเฉพาะของตนแตก็จะยึดถึงหลักการพื้นฐานเดียวกัน ซึง่หลกัการพืน้ฐานน้ี
มีนักวิชาการไดแสดงทรรศนะไวหลายทานสรุปไดม ี4 ประการ คือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน, 2553 : 5) 
  1. หลักการเตรียมความพรอมพื้นฐาน ไดแก การเตรียมตัวผูสอนดานความรูดานทักษะ
การจัดการเรียนรูและดานการแกปญหาการจัดการเรียนรู 
  2. หลักการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู ไดแก การเตรียมเขียนแผนการจดัการ
เรียนรูการผลิตสื่อเตรียมแบบทดสอบและซอมสอน 
  3. หลักการใชจิตวิทยาการเรียนรู เชน หลักความแตกตางระหวางบุคคล หลักการเรา
ความสนใจหลักการเสริมแรง 
  4. หลักการประเมินผลและรายงานผล ซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดจุดประสงคการจัดการ
เรียนรูการสรางและการใชเครื่องมือการประเมิน การตีความหมายและการรายงานผลการประเมิน 
 ทองคูณ หงสพันธ (2542 อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 : 5 - 6) 
ไดใหหลักการจัดการเรียนรูโดยกลาวไวเปนบัญญัติ 20 ประการของการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
  1. ศึกษาหลักสูตรใหกระจาง 

  2. วางแผนการจัดการเรียนรูอยางดี 
  3. มีกิจกรรม/ทําอุปกรณ 
  4. สอนจากงายไปหายาก 
  5. วิธีสอนหลายหลากมากชนิด 
  6. สอนใหคิดมากกวาจํา 
  7. สอนใหทํามากกวาทอง 
  8. แคลวคลองเรื่องสื่อสาร 
  9. ตองชํานาญการจูงใจ 
  10. อยาลืมใชจิตวิทยา 
  11. ตองพัฒนาอารมณขัน 
  12. ตองผูกพันหวงหาศิษย 
  13. เฝาตามติดพฤติกรรม 
  14. อยาทําตัวเปนทรราช 
  15. สรางบรรยากาศไมนากลัว 
  16. ประพฤติตัวตามที่สอน 
  17. อยาตัดรอนกําลังใจ 
  18. ใชเทคนิคการประเมิน 
  19. ผูเรียนเพลินมีความสุข 
  20. ผูสอนสนุกกับการเรียน 
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 จากหลักการจัดการเรียนรูดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา เปนแนวทางในการจัดการเรยีนรูทีจ่ะ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามในทุก ๆ ดาน ซึ่งสามารถสรุปเปนหลักการจัดการเรียนรูพื้นฐาน
เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายที่วางไว ดังน้ี หลักการเตรียมความพรอม พื้นฐานหลักการ
วางแผน และเตรียมการจัดการเรียนรู หลักการใชจิตวิทยาการเรียนรู หลักการประเมินผลและรายงานผล
นอกจากน้ี ยังไดใหหลักการจัดการเรียนรูโดยกลาวไวเปนบัญญัติ 20 ประการของการจัดการเรียนรู 
 
การจัดการเรยีนรูภาษาอังกฤษ 
 
 องคประกอบของหลักสูตร 
 การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ เปนการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551    
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดทําข้ึนสําหรับจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหมีคุณภาพดานความรูและทกัษะ
ที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อการพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และมีสาระการเรียนรูเปนตัวกําหนดองคความรูที่เปนเน้ือหาสาระครอบคลุม
การศึกษาข้ันพื้นฐานทั้ง 12 ป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 3)  ซึ่งมีองคประกอบตามทฤษฎีของหลักสูตร
ดังองคประกอบตอไปน้ี 
 หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีหลักการที่สําคัญดังน้ี (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551 : 3)  
  1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติมีจุดหมาย และมาตรฐานการ
เรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหมีความรูทักษะเจตคติและคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 
  2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคน มีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 
  3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 
  4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทางดานเวลา และสาระการเรียนรู 
  5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
 จากขอมูลขางตน สรุปไดวา หลักสูตรจัดทําข้ึนสําหรับจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใหมีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ซึ่งมีองคประกอบ ดังน้ี 1) เพื่อให
เยาวชนมีความรู ทักษะ เจตคติและคุณธรรมของความเปนไทยคูกับสากล 2) ไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และมีคุณภาพ 3) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 4) มีโครงสรางที่ยืดหยุน 5) เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และ 6) สําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
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 องคประกอบการจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรู เปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ ซึ่งหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรูสมรรถนะสําคัญและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค
ของผูเรียนเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมาย
หลักสูตรผูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรูจัดการเรียนรู โดยชวยใหผูเรียนไดเรียนรูผานสาระ
ที่กําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพงึประสงคพฒันา
ทักษะตาง ๆ  อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 20 - 22) 
โดยมีองคประกอบสําคัญ ดังน้ี 
  1. หลักการจัดการเรียนรู ในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรูสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กาํหนดไวในหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึดหลักวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เช่ือวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง
เนนใหความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม 
  2. กระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน ผูเรียนจะตองอาศัย
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายเปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลกัสตูรกระบวนการ
เรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน อาทิเชน กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรู
จากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการ
เรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการเหลาน้ีเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู
ที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลเุปาหมาย
ของหลักสูตร ดังน้ัน ผูสอนจึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ  เพื่อใหสามารถ
เลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. การออกแบบการจัดการเรียนรูผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวช้ีวัดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรยีนรูทีเ่หมาะสม
กับผูเรียนแลวจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู โดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อแหลงเรยีนรู
การวัดและประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
  4. บทบาทของผูสอนและผูเรียนการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรยีนมคุีณภาพตามเปาหมาย
ของหลักสูตรทั้งผูสอนและผูเรียนควรมีบทบาทดังน้ี 
   4.1 บทบาทของผูสอน 
    4.1.1 ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลแลวนําขอมูลมาใชในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของผูเรียน 
    4.1.2 กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ดานความรู และดานทักษะ
กระบวนการที่เปนความคิดรวบยอดหลักการและความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    4.1.3 ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสมองเพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย 
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    4.1.4 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรยีนรู 
    4.1.5 จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม โดยนําภูมิปญญาทองถ่ิน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
    4.1.6 ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน 
    4.1.7 วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
   4.2 บทบาทของผูเรียน 
    4.2.1 กําหนดเปาหมายวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 
    4.2.2 เสาะแสวงหาความรูเขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหขอความ 
รูต้ังคําถามคิดหาคําตอบ หรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ 
    4.2.3 ลงมือปฏิบัติจริงสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไประยุกตใช
ในสถานการณตาง ๆ 
    4.2.4 มีปฏิสัมพันธทํางานทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู 
    4.2.5 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง 
 จากขอมูลขางตนสรุปไดวา การจัดการเรียนรู เปนกระบวนการสําคัญในการนําหลกัสตูรไปสู
การปฏิบัติซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ ตามเปาหมายหลักสูตร โดยมีองคประกอบ คือ หลักการจัดการเรียนรู
ในการจัดการเรียนรู โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดโดยผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรู
ที่หลากหลาย ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรูและบทบาทของผูสอน และผูเรียน
การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยใชผลการประเมิน
เปนขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความกาวหนาและความสําเร็จทางการเรียนของผูเรยีน การวัด
และประเมินผลการเรียนรูแบงเปน 4 ระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 23)  ดังน้ี 
  1. การประเมินระดับช้ันเรียนเปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรยีนรู
ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย
เชน การซักถาม การสังเกตการตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมนิช้ินงาน หรอืภาระงาน
แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาสใหผูเรียนประเมนิ
ตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน รวมถึงผูปกครองรวมประเมินในกรณีที่ไมผานตัวช้ีวัดใหมีการสอนซอมเสริม
การประเมินระดับช้ันเรียน เปนการตรวจสอบวาผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรูอันเปนผล
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมและมากนอยเพียงใดมีสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง
และสงเสริมในดานใด 
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  2. การประเมินระดับสถานศึกษาเปนการประเมินที่สถานศึกษา โดยดําเนินการเพื่อตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนคุณลักษณะ
อันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวมทั้งสามารถนํา
ผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษา
จะเปนขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงนโยบายหลักสูตรโครงการหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกนัคุณภาพ
การศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผูปกครองและชุมชน 
  3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินระดับสถานศึกษาเปนการประเมนิ
คุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามภาระ
ความรับผิดชอบสามารถดําเนินการ โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐาน
ที่จัดทําและดําเนินการ โดยเขตพื้นที่การศึกษาหรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดในการดําเนินการ
จัดสอบ นอกจากน้ียังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพืน้ที่
การศึกษา 
  4. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพของผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาตองจดัใหผูเรยีนทกุคนทีเ่รยีนในช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการ
ประเมินผลจากการประเมิน ใชเปนขอมลูในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนําไปใช
ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
นโยบายของประเทศ ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขอมูลขางตนน้ันเปนประโยชนตอสถานศึกษา
ในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตอง
จัดระบบดูแล ชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุน เพื่อใหผูเรียนน้ันไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
บนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคลที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ เพือ่จะใหสถานศึกษา
ดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที ซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพฒันาและประสบความสาํเรจ็
ในการเรียนสถานศึกษา ในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษาจะตองจัดระบบบรหิารการเรยีนของสถานศึกษา
ใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปนขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
 สรุป การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนการเรียนรูอังกฤษ เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มีหลักการที่สําคัญสมรรถนะสําคัญของผูเรียนการจัดการเรียนรู โดยเปน
กระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ ประกอบดวย หลักการจัดการเรียนรู กระบวนการ
เรียนรู การออกแบบการจัดการเรียนรู บทบาทของผูสอนและผูเรียน และการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูแบงเปน 4 ระดับคือ การประเมินระดับช้ันเรียน การประเมินระดับสถานศึกษา การประเมินระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินระดับชาติ 
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 การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษไดมุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในสถานการณตาง ๆ  แสวงหาความรูประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับ
ที่สูงข้ึนรวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถ
ถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค ซึ่งประกอบดวย 4 สาระดังน้ี 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 2)  
 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  1. เขาใจและตีความถึงเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ  และแสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล 
  2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ  โดยการพดู
และการเขียน 
 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
  1. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
  2. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
  1. ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 
 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
  1. ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สังคม 
  2. ใชภาษาตางประเทศ เปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอการประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 สรุปการเรียนรูภาษาภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 4 สาระ ไดแก ภาษาเพื่อการสื่อสารภาษา
และวัฒนธรรมภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และภาษากับความสัมพันธกับชุมชน
และโลก 
 หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
 การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา เปนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเนนการสื่อสาร 
(Communicative Teaching Approach) โดยเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาเพือ่การสือ่
ความหมายในชีวิตประจําวัน โดยอาศัยหลักการของภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา (Sociolinguistics) ซึ่งวาดวย
เน้ือหาในบริบท (Context) เปนสําคัญ (สงศรี สาริบุตร, 2541 : 15) กระบวนการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีน้ี เนนปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนและระหวางผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นสําคัญในการสราง
ปฏิสัมพันธน้ัน ผูสอนจะตองเปดโอกาสใหกับผูเรียนไดคิดและใชความพยายามของตนเองเพื่อสื่อความหมาย
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ที่ตนตองการใหผูอื่นเขาใจ ทั้งทีส่ื่อความหมายดวยเสียง (การฟง - การพูด) ดวยอักษร (การอาน - การเขียน) 
และดวยการใชทาทาง การใหผูเรียนไดลองผิดลองถูกในการปฏิบัติกิจกรรมภาษา โดยมีผูคอยแนะนํา
ชวยเหลือใหกําลังใจ จะชวยใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการใชภาษา เน่ืองจากประสบความสําเร็จในสิ่ง
ที่ตนตองการสื่อความหมาย หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ มีดังน้ี (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2540 : 39 - 106) 
  1. วิธีการสอนแบบไวยากรณ (The Grammar - Translation Method) วิธีสอนแบบ
ไวยากรณและแปลเปนวิธีสอนที่ใชมานานแลว มีช่ือเรียกกันวา วิธีสอนแบบคลาสสิก (Classical Method) 
นิยมใชในการเรียนการสอนภาษากรีกและลาติน ไมเนนการพูด และการฟง เนนการเรยีนไวยากรณและ
การแปล วิธีการสอนแบบน้ีนํามาใชในการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศชวงตนศตวรรษที่ 18 
โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีความสามารถในการอานและเห็นคุณคาของบทประพันธภาษาตางประเทศ 
และเช่ือวาการเรียนรูไวยากรณของภาษาใหมที่เรียน (Target Language) จะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจ
ไวยากรณของภาษาของตนเองมากข้ึน ชวยใหพูดและเขียนภาษาของตนเองไดดีข้ึน นอกจากน้ียังคาดหวัง
วาผูเรียนจะไดฝกการใชภาษาเพื่อพัฒนาความคิดและสติปญญา 
  ข้ันตอนการดําเนินการเรียนการสอน 
  วิธีสอนรูปแบบน้ีจะประกอบดวย บทเรียน และแบบฝกหัดในแตละบทเรียนจะประกอบดวย
บทความหรือขอความใหนักเรียนอาน ผูสอนจะดําเนินการสอนตามข้ันตอนดังน้ี การสอนคําศัพท โดย
บอกคําแปลเปนภาษาของผูเรียน ในตัวอยางของรูปประโยค สอนโครงสราง อธิบายกฎไวยากรณ และ
ขอยกเวน พรอมยกตัวอยางประกอบ ผูเรียนทําแบบฝกหัด โดยฝกการใชไวยากรณ ฝกแปลภาษาของ
ตนเอง สอนอาน ผูเรียนอานเรื่องที่กําหนด แปลเน้ือเรื่องเปนภาษาของตนเอง ตอบคําถามเรื่องที่อาน
ใหทั้งช้ันฟง กรณีมีปญหาเพื่อนในช้ันและผูสอนจะชวยอธิบายแกไขปญหา การประเมินผล โดยผูเรียน
ทําการบาน ทําแบบฝกหัด ทองจําคําศัพทและการใชคําศัพท 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา กระบวนการเรียนการสอนเนนปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับ
ผูเรียนและระหวางผูเรียนเปนสําคัญ หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ คือ วิธีสอนแบบไวยากรณและ
แปลมุงเนนความจําคําศัพท โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีความสามารถในการอานและเห็นคุณคาของบท
ประพันธภาษาตางประเทศ และเช่ือวาการเรียนรูไวยากรณของภาษาใหมที่เรียนน้ัน จะชวยใหผูเรียน
มีความเขาใจไวยากรณของภาษาของตนเองมากข้ึน  
  2. วิธีการสอนแบบตรง (The Direct Method) เริ่มเปนที่นิยมมีการติดตอสื่อสาร เมือ่มี
การคาระหวางประเทศและการเดินทางติดตอธุรกิจเพิ่มข้ึน เนนทักษะการพูด โดยไมมีการแปลเรยีนรูดวย
วิธีเช่ือมโยงกับภาษาที่เรียนโดยตรง ทําใหเห็นวาวิธีสอนแบบไวยากรณและแปล ไมสามารถทําใหใชภาษา
สื่อสารไดดี 
  ข้ันตอนการดําเนินการเรียนการสอน 
  ผูสอนจะดําเนินการเรียนการสอนตามข้ันตอน ดังน้ี 
   1. ผูเรียนฟงหรืออานขอความในบทเรียน 
   2. ผูสอนอธิบายคําศัพท สํานวนที่ยากโดยใชภาษาตางประเทศที่กําลังเรียนเทาน้ัน
โดยการอธิบาย ถอดความใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน การวาดภาพหรือแสดงทาทางประกอบ 
   3. ผูสอนฝกการออกเสียงคําใหถูกตอง 
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   4. ผูสอนถามคําถามเกี่ยวกับเน้ือเรื่องที่อานหรือฟง และเนนใหผูเรียนไดตอบคําถาม
เต็มประโยค 
   5. สอนโดยดึงกฎไวยากรณจากเรื่องมาฝกเพิ่มเติมใหนักเรียนไดถามตอบโดยใชโครงสราง
   6. สอนโดยนักเรียนทําแบบฝกหัด เชน การเพิ่มเติมคําที่ขาดหายไปในประโยคเขียน
ตามคําบอก การแตงเรียงความ เปนตน 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา วิธีการสอนแบบตรง นิยมสอนเพื่อใชในการสื่อสารเนนทักษะ
การพูดโดยไมมีการแปล เรียนรูดวยวิธีเช่ือมโยงกับภาษาที่เรียนโดยตรง 
  3. วิธีสอนแบบฟง - พูด (The Audio - Lingual Method) วิธีสอนแบบฟง - พูด คลายกับ
วิธีสอนแบบตรง มีการพัฒนาชวงระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ในสหรัฐอเมริกาเพราะความจําเปนที่ทหาร
ตองเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อนําไปใชในการสื่อสารในการรบขอแตกตางจากวิธีการสอนแบบตรง 
คือการเรียนรูภาษาบนหลักการของภาษาศาสตรและจิตวิทยาวิธีสอนแบบฟง - พูด มีช่ือเรียกหลายช่ือ 
เปนตนวา วิธีสอนแบบภาษาศาสตร (Linguistic Method) หรือวิธีสอนแบบ Audio - Lingual Method 
ซึ่งเปนที่นิยมมาจนถึงปจจุบัน 
  ข้ันตอนการดําเนินการเรียนการสอน 
  วิธีสอนแบบฟง - พูด ประกอบดวย บทสนทนาสถานการณตาง ๆ ผูสอนจะดําเนินการเรียน
การสอนดังน้ี 
   1. ผูเรียนฟงบทสนทนาใหมที่กําหนดให หรือฟงเทปบันทึกเสียงของผูพูด 
   2. ผูเรียนทั้งช้ันพูดตามทีละบรรทัด ผูเรียนพูดซ้ําหลาย ๆ ครั้ง 
   3. ผูสอนนําประโยคที่เปนปญหามาฝกพิเศษ โดยวิธีการฝกสวนยอยแลวคอย ๆ  เพิ่ม
สวนของประโยค จนทําใหผูเรียนสามารถพูดประโยคไดดีข้ึน 
   4. ผูเรียนฝกโตตอบสนทนาพรอมกันทั้งหอง เปนกลุมใหญ กลุมเล็ก รายบุคคล 
   5. ผูเรียนไดตอบสนทนาแลวประยุกตใหเขากับเหตุการณของผูเรียน เมื่อผูเรียนคุนเคย
กับบทสนทนา แลวฝกโครงสรางรูปประโยคดวยปากเปลา อาจใชรูปภาพ บัตรคํา เกมตาง ๆ  ผูเรียนได
ฝกโตตอบจนคลองแคลว จึงใหเลือกอานตามใจชอบ การเขียนจะฝกการเลียนแบบกอนจงึฝกการเขียน
เรียงความสั้น ๆ และเปนเรื่องที่ผูเรียนสามารถพูดได 
 จากขอความขางตน สรุปไดวา วิธีสอนแบบฟง - พูด คลายกับวิธีสอนแบบตรง นําไปใชสื่อสาร
ในการรับขอแตกตางจากวิธีการสอนแบบตรง คือ การเรียนรูภาษาบนหลักการของภาษาศาสตรและ
จิตวิทยา วิธีสอนแบบฟง - พูด มีช่ือเรียกหลายช่ือ เปนตนวา วิธีสอนแบบภาษาศาสตร (Linguistic Method) 
หรือวิธีสอนแบบ Audio - Lingual Method ซึ่งเปนที่นิยมมาจนถึงปจจุบัน 
  4. วิธีสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรูความเขาใจ (The Cognitive Code Learning 
Theory) วิธีสอนแบบฟง - พูด (Audio - Lingual Method) ซึ่งไดรับความนิยมแพรหลาย ระยะหลัง
สงครามโลกเปนตนมา แตเมื่อนําไปปฏิบัติในหองเรียน ผลวิจัยพบวา ไมเปนไปตามที่คาดหวังจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนแบบใหมตามทฤษฎีการเรียนแบบความรูความเขาใจ จากแนวคิดของนักจิตวิทยา
ภาษาศาสตร ช่ือ Carroll Chastain และ Chomsky ซึ่งไมเห็นดวยกับนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม 
พวกเขาเช่ือวา การเรียนรูภาษาของคนเรามีความสลับซับซอน เพราะเปนกระบวนการสรางสรรคภายใน
สมองมนุษย หรือเกิดจากความเขาใจและการใชความคิดเปนพื้นฐาน Carroll กลาวถึงวิธีสอนแบบน้ีวา
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เปนแนวการสอนแบบไวยากรณและการแปลงโฉมหนาใหม เพราะวิธีสอนแบบใหมการเรียนภาษาเปน
กระบวนการเรียน เสียงศัพท โครงสราง และการวิเคราะหภาษาอยางมีแบบแผน การฝกหัดจะทําเมื่อ
ผูเรียนมีความเขาใจ 
  ข้ันตอนการดําเนินการสอน ดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี 
   1. ผูเรียนอานขอความหรือบทสนทนา ผูสอนจะดึงศัพทและโครงสรางจากความยาก
งายของศัพท และโครงสรางตามความเหมาะสมกับระดับช้ัน 
   2. ผูเรียนทําแบบฝกโครงสราง หลังจากผูเรียนมีความเขาใจโครงสราง เพือ่ชวยใหเขาใจ
ย่ิงข้ึน 
   3. ผูเรียนทําแบบฝกสนทนาโตตอบ เพื่อใชความรูที่เรียนมาจากสถานการณที่จะนํา
ภาษาไปใชอยางแทจริง 
   4. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกใชภาษาเพิ่มเติม โดยใหใชภาษาที่เรียนมาดวยตนเอง 
ข้ันตอนการสอนอาจเริ่มจากการอธิบายไวยากรณ แลวจึงใหอานขอความ จึงทําแบบฝกหัด ฝกสนทนา 
และทํากิจกรรมตามลําดับ 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา วิธีการสอนสอบแบบฟง - พูด เปนแนวการสอนแบบไวยากรณ
และการแปลโฉมหนาใหม เพราะวิธีสอนแบบใหมการเรียนภาษาเปนกระบวนการเรียน เสียงศัพท โครงสราง 
และการวิเคราะหภาษาอยางมีแบบแผน การฝกหัดจะทําเมื่อผูเรียนมีความเขาใจ 
  5. วิธีสอนแบบเงียบ (The Silent Way) นักจิตวิทยากลุมที่เนนความคิดความเขาใจและ
นักภาษาศาสตรกลุมไวยากรณปริวรรต มีความเห็นวาการเรียนภาษามิใชเกิดจากการเลียนแบบ เพราะ
มนุษยสามารถสรางขอความที่ไมเคยไดยินไดฟงมากอนได การเรียนภาษาจึงเกิดจากกระบวนการทาง
ความคิดหรือเรียกวา ความเขาใจ การใหความสําคัญที่เนนความสามารถในการรับรูของมนุษย นําไปสู
วิธีสอนแบบเนนความรู ความเขาใจ ซึ่งจะชวยกระตุนใหผูเรียนคนหากฎเกณฑของภาษาที่เรียน โดยใช
ขอผิดพลาดของตน ผูเรียนจะไดพัฒนาการเรียนรูภาษาทีละนอย พรอมทั้งพัฒนาทักษะทั้ง 4 ดาน คือ 
ฟง พูด อาน และเขียน ต้ังแตตนและใหความสําคัญตอความหมายเชนเดียวกับรูปแบบของภาษา วิธีสอน
แบบเงียบน้ี มิไดเกิดจากวิธีสอนแบบความรู ความเขาใจ แตมีหลักการบางอยางคลายคลึงกัน ตัวอยางเชน 
หลักการพื้นฐานของวิธีการสอนแบบเงียบขอหน่ึง คือ “การสอนควรเปนรองการเรียน” เปนหลักการ
ที่สําคัญของการเรียนการสอนตามแนวคิดที่เนนความรู ความเขาใจ ซึ่งเนนผูเรียนใหเรียนรูทีจ่ะคิดดวย
ตนเอง (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2540 : 39 - 106) 
  ข้ันตอนในการดําเนินการเรียนการสอน 
  สรุปข้ันตอนวิธีการสอนแบบเงียบ ไดดังน้ี 
   1. สอนออกเสียงสระ พยัญชนะตาง ๆ  โดยใชแผนภูมิและสีหนาทาทาง ชวยใหผูเรียน
ออกเสียงไดถูกตอง และใหผูเรียนผลัดกันออกเสียงจนสามารถออกเสียงไดถูกตอง 
   2. สอนการออกเสียงคําตาง ๆ โดยใชแทงไม แผนภูมิชวย 
   3. สอนรูปประโยคโดยนําคํามารวมกัน 
   4. ฝกอานประโยคตาง ๆ ที่ผูเรียนสรางข้ึน โดยอาศัยแผนภูมิชวย 
   5. ฝกเขียนประโยคที่เรียนมาแลว 



31 

 จากขอความขางตนสรุปไดวา วิธีการสอนแบบเงียบเนนความสามารถในการรับรูของมนุษย 
นําไปสูวิธีสอนแบบเนนความรู ความเขาใจ ซึ่งชวยกระตุนผูเรียนคนหากฎเกณฑของภาษาที่เรียน โดยใช
ขอผิดพลาดของตน ผูเรียนจะไดพัฒนาการเรียนรูภาษาทีละนอยพรอมทั้งพัฒนาทักษะทั้ง 4 ดาน คือ 
ฟง พูด อาน และเขียน 
  6. วิธีสอนแบบการตอบสนองดวยทาทาง (The Total Physical Response Method)
แนวการสอนแบบใหมเนนความเขาใจ (The Comprehension Approach) แนวการสอนแบบน้ีไดให
ความสําคัญตอการฟงเพื่อความเขาใจสวนการสอนอื่น ๆ  ผูเรียนจะพูดภาษาที่เรียนต้ังแตเริ่มเรียน โดย
แนวความคิดเรื่องการเนนทักษะการฟงเพื่อความเขาใจ การเรียนรูเริ่มตนไดจากการสังเกต การเรียนรู
จากการฝกทักษะการฟง หาความหมายจากเสียงที่ไดยินแลวพูดสื่อสาร เมื่อมีความพรอม วิธีสอน ฟง
การเรียนชวงแรก ๆ แตกตางกันไป เชน “แนวทางการเรียนแบบธรรมชาติ” (The Natural Approach) 
Krashen และ Terrell ใชวิธีใหผูเรียนฟงครูใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร และใชกิจกรรมเพือ่การ
สื่อสารโดยตลอด ใชภาพหรอืคําในภาษาประจําชาติของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเขาใจงาย แนวการเรียน
แบบธรรมชาติจะคลายกับการสอนแบบตรง (Direct Method) มีขอแตกตางกัน คือ ผูเรียนพูดตอบครู
โดยใชภาษาประจําชาติควบคูกับภาษาตางประเทศ ผูเรียนรูสึกมีอิสระใหความสนใจในการฟงมากข้ึน 
ผูสอนจะไมแกไขขอผิดพลาดของผูเรียน ขณะที่ใชภาษาพูดผิดทันที โครงการ “Learnables” ของ Harris 
Winitz ใหนักเรียนฟงคํา ขอความจากเทปชวยใหผูเรียนเขาใจงายข้ึน การใชรูปภาพประกอบผูเรียนรู
ความหมายที่เปนนามธรรมไดงายข้ึน ดวยวิธีสอนแบบการตอบสนองดวยทาทาง (The Total Physical 
Response) วิธีน้ีเนนใหผูเรียนฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผูสอน James Asher ศาสตราจารยดาน
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ไดนําแนวคิดเนน ความเขาใจมาทดลองใช ป ค.ศ. 1969 สรุปผลวา
การเรียนภาษาจะไดผลชาลงถาผูเรียนรีบรอนกอนจะสามารถฟงภาษาเขาใจและเรียนรูคําศัพท 
  ข้ันตอนการดําเนินการเรียนการสอน 
  การเรียนการสอนดวยวิธีสอบแบบการตอบสนองดวยทาทางมีข้ันตอนการสอน ดังน้ี 
   1. ผูสอนใชภาษาตางประเทศ สุมผูเรียน 3 - 4 คน ปฏิบัติตามคําสั่งทําหลาย ๆ ครั้ง
แลวจึงออกคําสั่งใหม แลวผูเรียนปฏิบัติตามคําสั่งอีกแลว ผูสอนออกคําสั่งสลับคําสั่งไปมา ผูเรียนปฏิบัติ
ตามคําสั่งเปนกลุมและทีละคน แลวออกคําสั่งใหปฏิบัติทั้งช้ันเรียน 
   2. หลังจากผูเรียนมีความเขาใจคําสั่งแลว ผูสอนจะเริ่มคําสั่งใหม ตัวแทนของผูเรียน
ปฏิบัติไปพรอมผูสอน แลวฝกปฏิบัติดวยตนเอง และปฏิบัติทั้งช้ันเรียนเชนเดียวกับขอ 1 
   3. ผูสอนออกคําสั่งใหตัวแทนผูเรียนปฏิบัติ  โดยผูสอนไมไดแสดงทาทางและคําสั่งที่
ผูเรียนไมเคยฝกมากอน มีคําศัพทที่ฝกมาจากข้ันที่ 1, 2 บาง ผูเรียนสามารถปฏิบัติตาม 
   4. ผูสอนเขียนคําสั่งตาง ๆ บนกระดาน ผูสอนจะปฏิบัติตามคําสั่งที่เขียนแตละครั้ง
ผูเรียนเปนผูสังเกตดู แลวจดประโยคที่ไดจากการสังเกตลงในสมุด 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา วิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางเปนการสอนแบบใหม
เนนความเขาใจ แนวการสอนแบบน้ีใหความสําคัญตอการฟงเพื่อความเขาใจ สวนการสอนอื่น ๆ ผูเรียน
จะพูดภาษาที่เรียนต้ังแตเริ่มเรียน 
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  7. วิธีสอนแบบชักชวน (Suggestopedia) วิธีสอนแบบชักชวนพัฒนาข้ึนโดย Lozanov
นักจิตวิทยาชาวบูลกาเรีย ประมาณ ค.ศ. 1975 ไดแพรหลายไปยังประเทศตาง ๆ ในโซเวียต ยุโรป ตะวันตก
แคนาดา สหรัฐอเมริกา โดยมีความเช่ือเชนเดียวกับ คาแล็บแกตเต็กโน ผูพัฒนาการสอนแบบเงียบวา 
การเรียนรูภาษาของมนุษยเกิดข้ึนในอัตราเร็วกวาการเรียนรูอื่น ๆ โลซานอฟ กลาวถึงการเรียนที่ลมเหลว
เพราะมนุษยกลัวจะทําผิดพลาดหรือลมเหลว สมองจึงไมสามารถใชอยางเต็มที่จะถูกนํามาใชเพียงประมาณ
รอยละ 10 เทาน้ัน วิธีสอนแบบชักชวนเปนวิธีสอนที่โนมนาวจิตใจของผูเรียนใหกําจัดความรูสึกที่จะไม
ประสบความสําเร็จ และชวยใหผูเรียนไดนําพลังสมองออกมาใชใหเกิดผลอยางเต็มที่ 
  ข้ันตอนการดําเนินการเรียนการสอน 
  การเรียนการสอนแบบชัดเจน ประกอบดวยบทสนทนาเปนหลัก ดังน้ี 
   1. ผูสอนนําเขาสูบทเรียนโดยการทักทาย ผูเรียนสมมุติบทบาทในการทักทายที่ผูเรียน
ตองการสั้น ๆ 
   2. ผูสอนอานบทสนทนา นําเสนอ อธิบายคําศัพท ไวยากรณ การออกเสียง อาจถามตอบ
โดยใชภาษาของผูเรยีน 
   3. ผูสอนอานบทสนทนาอีกครั้ง และผูเรียนอานตาม โดยใชระดับเสียงและนํ้าเสียง
ของเจาของภาษาโดยมีเพลงประกอบดวย 
   4. ผูสอนอานบทสนทนาอีกครั้งโดยเปดเพลงประกอบการสอน ผูเรียนมีอิสระในการฟง
โดยไมตองดูบทสนทนา 
   5. ผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกเสริมเน้ือหาจากบทสนทนา โดยการรองเพลง เลนเกม
การแสดงบทบาทสมมุติ อาจมีการฝกเขียนเสริมไปดวยอยูที่ดุลยพินิจของผูสอน 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา วิธีการสอนแบบชักชวนเปนวิธีสอนที่โนมนาวจิตใจของผูเรียน
ใหกําจัดความรูสึกที่จะไมประสบความสําเร็จ และชวยใหผูเรียนน้ันไดนําพลังสมองออกมาใชใหเกดิผล
อยางเต็มที่ 
  8. วิธีสอนภาษาแบบกลุมสัมพันธ (Community Language Learning) วิธีสอนภาษา
แบบกลุมสัมพันธ ผูสอนตองมีความเขาใจความสัมพันธระหวางกิริยาตอบโตของผูเรียน โดยไมคํานึงถึง
สติปญญาของผูเรียนเทาน้ัน นําหลักแนวคิดการเรียนรูแบบปรึกษา (Counseling Learning Approach) 
Curran ผูเริ่มแนวคิดประมาณ ค.ศ. 1960 ไดศึกษาการเรียนรูของผูใหญ พบวา พวกผูใหญจะรูสึกวา
ถูกควบคุมกับการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู ผูสอนตองเปนผูใหคําปรึกษาเขาใจสิ่งที่ผูเรียนกําลังเผชิญอยู
ลดความรูสึกทางลบกับผูเรียน และทําใหผูเรียนเสริมพลังในการเรียนรูตอไปได 
  ข้ันตอนดําเนินการเรียนการสอน 
  การสอนภาษาแบบกลุมสัมพันธ มีระดับข้ันในการพัฒนา 5 ระดับ จากข้ันทีไ่มเปนอสิระ
ไปถึงข้ันที่เปนอิสระ ข้ันตอนการสอนจะแตกตางในแตละระดับข้ัน การเรียนการสอนโดยทั่วไป ผูสอน
จะเปนผูกําหนดใหปฏิบัติอะไร สวนการสนทนาจะกําหนดเวลาให แตละครั้งผูเรียนจะปฏิบัติอยางอิสระ 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา วิธีการสอนภาษาแบบกลุมสัมพันธ ผูสอนจะตองมีความเขาใจ
ความสัมพันธระหวางกิริยาตอบโตของผูเรียน ลดความรูสึกทางลบกับผูเรียนและทาํใหผูเรยีนเสรมิพลงั
ในการเรียนรูตอไปได 
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  9. วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (The Communicative Approach)
จุดมุงหมายของวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมุงใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารมีความเช่ือวา
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับโครงสรางภาษาและคําศัพท สามารถใชภาษาสื่อสารไดขอเท็จจริง พบวา แมวา
ผูเรียนจะเรียนโครงสรางภาษาหรือคําศัพทเปนอยางดี ยังไมสามารถพูดสื่อสารกับชาวตางประเทศแนวใหม 
เพื่อการสื่อสารข้ึนโดยมีความเช่ือวา การสอนภาษาใหเกิดการเรียนรูไมเพียงใชโครงสรางไวยากรณหรอื
คําศัพทเทาน้ัน การสื่อสารตองใชภาษาในการสื่อสารเพื่อทําหนาที่ตาง ๆ  เชน โตแยง ชักจูง ขออนุญาต 
ฯลฯ ใหเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดลอม นอกจากน้ัน การสื่อสารเปนกระบวนการอยางหน่ึง การเรียนรู
รูปแบบหนาที่และความหมายของภาษาเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ ผูเรียนตองสามารถนําความรูไปใช
ในชีวิตจริงได 
  ข้ันตอนการดําเนินการเรียนการสอน 
   1. ข้ันเสนอเน้ือหา (Presentation or Introducing New Language) จุดเริ่มตนผูสอน
จะเสนอเน้ือหาแลวฝกใชภาษาตามลําดับ จนกระทั่งผูเรียนน้ันสามารถใชภาษาไดตามวัตถุประสงคเดิม
จุดประสงคของการเสนอเน้ือหา เนนดานการออกเสียงความหมายของคําศัพทและโครงสรางไวยากรณ 
   2. ข้ันการฝก (Proactive/Controlled Practice) ข้ันตอนที่ผูเรียนฝกใชภาษาเบื้องตน
โดยผูสอนเปนผูนําในการฝก มุงเนนใหผูเรียนจดรูปแบบการใชภาษา และใหผูเรียนเขาใจความหมาย
รวมทั้งวิธีการใชรูปแบบภาษาน้ัน ๆ ดวยวิธีการเบื้องตน คือ การฝกแบบกลไก (Mechanical) หรือฝก
ซ้ํา ๆ (Repetition Drill) ผูเรียนฝกซ้ํา ๆ ตามแบบอยาง (Drill) จนกระทั่งจํารูปแบบได แตยังไมเนนดาน
ความหมาย โดยผูเรียนอาจฝกออกเสียงพดูทั้งช้ันเรียน หรือฝกเปนกลุม เปนรายบุคคลตามความเหมาะสม
ผูสอนอาจตรวจสอบความเขาใจดานความหมาย โดยต้ังคําถามงาย ๆ  ตอบสัน้ ๆ  ใชเวลาเพียงเล็กนอย 
   3. ข้ันการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production/Free Practice) เปนข้ันตอนการใช
ภาษาในการสื่อสาร เปนตอนที่สําคัญที่สุด เปนการเช่ือมโยงภาษานําไปใชจริงจุดประสงคเพือ่ใหผูเรยีน
ไดลองใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ดวยตนเอง ผูสอนเปนผูแนะแนวทางเทาน้ัน การจัดกิจกรรม ผูสอน
เปนผูเริ่ม เชน อธิบาย จัดกิจกรรมกลุม ผูเรียนเปนผูปฏิบัติ ผูสอนเปนผูใหขอมูลปอนกลับและประเมนิผล
ภายหลัง 
 สรุปไดวา วิธีการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 9 วิธี ดังกลาวขางตนน้ัน มุงเนนใหผูเรียนไดคิดและใช
ความพยายามของตนเพื่อสื่อความหมายกับคนอื่นได ซึ่งครูผูสอนควรจะนํามาพิจารณาและประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอนของตนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ 
 แนวทางท่ีครูสอนภาษาอังกฤษ 
 แนวทางที่ครูผูสอนภาษาอังกฤษจะตองเตรียมพรอมในการพัฒนาตนเองมีดังตอไปน้ี (นพพร 
สโรบล, 2559) 
  1. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และ
ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนภาษากลางของคนในอาเซียนในการติดตอสื่อสาร
และการทางานรวมกัน ครูควรจะตองถายทอดใหนักเรียนของตนมีความรูในเรื่องอาเซียนดวยเชนเดียวกนั
ตลอดจนควรจะทําความเขาใจกับนักเรียน และช้ีแจงใหนักเรียนเห็นถึงความจําเปนของภาษาอังกฤษ
ในสังคมอาเซียนที่กําลังจะมาถึง 
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  2. พัฒนาตนเองใหเปนผูที่เรียนรูไปตลอดชีวิต (Lifelong learning) การเรียนภาษาน้ัน
ไมมีวันจบสิ้น ไมจํากัดอายุ เพศและวัย และการเรียนก็ไมไดจํากัดเฉพาะอยูแตในหองเรียนเทาน้ัน ดังน้ัน
การเรียนภาษาอังกฤษจึงสามารถทําไดดวยตนเองนอกช้ันเรียนตลอดเวลา นอกจากน้ันควรสรางแรงจูงใจ
ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองอีกดวย 
  3. พัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษใหเพิ่มข้ึน โดยการเรียนรูคําศัพทใหมทุกวันจากการอาน
สิ่งที่อยูรอบตัวที่เปนภาษาอังกฤษ เชน ปายประกาศ แผนพับ สิ่งตีพิมพ หนังสือพิมพ หรือแมแตฉลากสินคา
การที่จะจําคําศัพทตาง ๆ ไดน้ัน มิไดอยูที่การทองศัพทแตเพียงอยางเดียว แตหากตองรูจักใชคําศัพท
เหลาน้ันในชีวิตประจําวันดวย เชน พูดหรือเขียนเปนภาษาอังกฤษกับคนรอบขาง หรือถาตองการจะใช 
Dictionary ก็ควรใช Dictionary อังกฤษ - อังกฤษหรือใช Dictionary Online ซึ่งจะทําใหมีแรงจูงใจ
ในการพัฒนาคําศัพทมากข้ึน 
  4. คนหากลวิธีการเรียนรูภาษา (Learning Strategies) ของตนเองวาชอบที่จะเรียนรู
ภาษาอังกฤษดวยวิธีใดจึงพัฒนาภาษาดวยวิธีที่ชอบ โดยเฉพาะอยางย่ิงใหสํารวจตนเองวาชอบทํากิจกรรม
อะไรก็ใหทําสิ่งน้ันเปนภาษาอังกฤษ เชน ชอบฟงเพลงก็ใหฟงเพลงเปนภาษาองักฤษ ชอบฟงขาวกเ็ลอืก
ฟงขาวชองภาษาอังกฤษ ชอบดูภาพยนตรก็ใหเลือกฟง Sound Track ไมใชพากษไทยชอบดูรายการ 
TV หรือ Series ก็ใหเลือก Mode ภาษาอังกฤษชอบอานหนังสือก็เลือกอานวารสารหรือหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ หรือถามีโอกาสที่ไดพบปะพูดคุยกับชาวตางชาติซึ่งไมจําเปนตองเปนเจาของภาษาแตอาจจะ
เปนชาติใดก็ไดก็ควรที่จะพูดภาษาอังกฤษไมใชหลีกเลี่ยงการใชภาษาอังกฤษ และกลับไปสนับสนุนให
ชาวตางชาติพูดภาษาไทยแทน 
  5. พัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการใชสื่อสมัยใหม อยางเชนการ Access Internet 
เพื่อคนควาหาขอมูลที่เปนประโยชนการใช iPad หรือ Tablet ซึ่งถาครูมีความรูในการใชสื่ออีเลคโทรนิค
ในยุคดิจิตอลก็จะเปนประโยชนตอทั้งตนเองและนักเรียนอีกดวย 
  6. การเขารวมประชุมอบรมและสัมมนาตาง ๆ  ทั้งทางดานการพัฒนาทักษะภาษาของตนเอง
และพัฒนาวิธีการสอนทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งครูผูสอนภาษาอังกฤษน้ันควรที่จะจัดหาเวลา
ในการเขารวมการประชุมอบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ  ไดแก คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ สถาบันสอนภาษา เชน AUA หรือ British Council องคกรหรือสมาคมตาง ๆ  เชน สโมสร
โรตารี ่สมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย ซึ่งการอบรมดังกลาวมีทั้งเสียคาใชจายในการอบรม
และอบรมฟรีโดยไมเสียคาใชจาย ดังน้ัน ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรที่จะตองติดตามขอมูลขาวสารอยู
ตลอดเวลา 
  7. ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรมีการรวมตัวกันเปนกลุมหรือสมัครเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพ
เชน สมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย (Thailand TESOL) เพื่อแลกเปลีย่นขาวสารขอมลู
และ Update วิชาชีพของตน นอกจากน้ีครูผูสอนภาษาอังกฤษที่อยูในพื้นที่เดียวกันอาจมีการรวมกลุม
และจัดหาครูที่เกงภาษาอังกฤษมาชวยสอน หรือแนะนาเพื่อนครูตางโรงเรียน หรืออาจมีการใชทรัพยากร
รวมกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงครูควรนําสื่ออิเลคโทรนิคเขามาใชในการรวมกลุมกันพัฒนาตนเอง เชน มีการ 
Chat บน Net หรือเขาไปมีสวนรวมใน Online Forum หรือฺ Blogs ก็ได 
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  8. พัฒนาทักษะในการออกเสียง (Pronunciation) โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่อง Stress ควรจะเนน
คําเวลาออกเสียงใหถูกตองมากกวาไปกังวลเรื่อง Accent ทั้งน้ี เพราะผูเรียนภาษาทีส่องมกัจะพดูโดยมี
สําเนียงในภาษาแมของตนเอง ซึ่งปจจุบันมีการยอมรับเรื่องการออกเสียงดวยสําเนียงในภาษาแมเวลาพูด
ภาษาอังกฤษโดยที่ไมจําเปนจะตองเลียนเสียงหรือเลียนแบบสําเนียงของเจาของภาษาเหมอืนอยางแตกอน
อยางไรก็ตามในการที่จะพัฒนาการออกเสียงใหถูกตองไดน้ัน ควรจะตองทําควบคูไปกับการพัฒนาทักษะ
การฟง (Listening Skills) ยกตัวอยางเชนเวลาฟงรายการ TV หรือภาพยนตรภาษาอังกฤษถาเปนไปได
ควรจะออกเสียงตามดวยจึงจะไดผล 
  9. พัฒนาวิธีการสอนภาษาอังกฤษของตนเองใหมีประสิทธิภาพในอดีตทีผ่านมาการเรยีน
การสอนภาษาอังกฤษมุงเนนที่การสอนไวยากรณมากกวาการสอนเพื่อการสื่อสาร แมวาจะมีการปรับปรุง
หลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการของไทยไดพยายามทําความเขาใจกับครูผูสอนใหปรบัเปลีย่นวิธีการสอน
โดยเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได โดยเฉพาะการฟงและพูด
ภาษาอังกฤษแตปญหาที่เกิดข้ึนก็คือ นักเรียนยังไมสามารถใชภาษาไดโดยเฉพาะการฟงและการพดูเปน
ภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีเน่ืองจากครูไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาสื่อสารกันในช้ันเรียนเทาที่ควร ดังน้ัน
จึงจําเปนอยางย่ิงที่ครูควรจะจัดการเรียนการสอน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการสื่อสารกันในช้ันเรียน
อยางจริงจังโดยสงเสริมใหม ีFace – To – Face Communication ในการสื่อสารระหวางครูและนักเรียน
หรือนักเรียนกับนักเรียนดวยกัน 
  10. พัฒนาวิชาชีพครูโดยการทําวิจัยอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะ Classroom Research หรือ 
Action Research การทําวิจัยดังกลาวนอกจากจะเปนการพัฒนาตนเอง (Professional Development) 
แลวยังจะเปนการพัฒนาวิธีสอนหรือจัดหาสื่อและนวัตกรรมใหม ๆ  ของการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนได
อีกดวย  
 สรุปแนวทางที่ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ไดแก ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษเพือ่
พัฒนาตนเองใหเปนผูที่เรียนรูไปตลอดชีวิต พัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษใหเพิ่มข้ึน คนหากลวิธีการเรียนรู
ภาษาพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการใชสื่อสมัยใหม การเขารวมประชุมอบรมและสมัมนาตาง ๆ  
ทั้งทางดานการพัฒนาทักษะภาษาครูผูสอนภาษาอังกฤษ ควรมีการรวมตัวกนัเปนกลุมเพือ่พฒันาทกัษะ
ในการออกเสียง พัฒนาวิธีการสอนภาษาอังกฤษของตนเองใหมีประสิทธิภาพ และพฒันาวิชาชีพของครู
โดยการทําวิจัยอยางตอเน่ือง 
 
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 
 กิติมา ปรีดีดิลก (2532, อางถึงใน จริาภา เพียรเจริญ, 2556) ไดแบงขอบขายการบริหารงาน
วิชาการออกเปน 6 งาน ดังน้ี 
  1. การวางแผนงานเกี่ยวกับวิชาการ โดยใหผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมเกี่ยวกับการวางแผนงาน
ทางวิชาการของโรงเรียน จัดแบงงานดานวิชาการออกเปนดาน ๆ ตามภาระหนาที่งานวิชาการของโรงเรียน
ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตร และหลักสูตรที่จะใชสอนในระดับที่เกี่ยวของ  
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  2. หลักสูตรและการสอน ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดทําเอกสารประกอบหลกัสตูรเพือ่เพิม่
ความสะดวกในการนําหลักสูตรไปใช ไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ไดแก โครงการสอนและ
บันทึกการสอน 
  3. การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยงาน การจัดแผนการเรียน การจัดตารางสอน 
การจัดช้ันเรียน การจัดครูเขาสอน การจัดหองสมุดและการจัดทําคูมือคร ู
  4. สื่อการสอน สงเสริม และสนับสนุนใหมีการใชสื่อการสอนอยางมีประสิทธิภาพ คํานึงถึง
แนวทางในการจัดสื่อการสอนในโรงเรียนใหไดผลดี เชน การจัดต้ังศูนยบรกิารสือ่การสอน การจดัหาสือ่
ที่ทันสมัย และปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหใชการได 
  5. การปรับปรุงการเรียนการสอน จัดใหมีการนิเทศการสอน และการฝกอบรมครูเพื่อ
เปนการชวยเหลือแนะนํา หรือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหดีข้ึน 
  6. การวัดและประเมินผล เปนการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายทัว่ไปเกีย่วกบั
การวัดผล จัดหาเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่จําเปนในการสอน สงเสริมใหครูมีความรูความสามารถในการ
สรางขอสอบ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน 6 ประการ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 14 - 15) ซึ่งจะเปนแนวทางใหแกผูบริหารสถานศึกษา
ในการบริหารจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ดังน้ี 
  1. สงเสริมการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรยีนการสอนใหสอดคลองกบัความสนใจ
และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  2. สงเสริมกระบวนการเรียนการสอน โดยตองจัดใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการการเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
  3. สงเสริมการจัดกิจกรรมใด ๆ จะตองใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีการฝก
ปฏิบัติเพื่อใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
  4. สงเสริมใหครูตองจัดการเรียนการสอน โดยผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
  5. ผูบริหารตองสงเสริมใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สือ่การเรยีนและ
อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจยัเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการเรียนรู โดยผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน 
  6. ผูบริหารตองอํานวยการและจัดการใหการเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดทกุที ่ทกุเวลาและ
ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลทุกฝายในชุมชนเพื่อรวมกัน
พัฒนาผูเรียน 
  7. แนวทางในการจัดการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดให
แนวทางการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยระบุวา 
การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ เพือ่ใหผูเรยีนน้ันไดมคีวามรู
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูสมรรถนะสําคัญ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค หลกัการจดัการ
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เรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีองคประกอบที่สําคัญ 
5 ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 25 - 26)  
  8. ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยมีความเช่ือวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูได 
  9. สงเสริมการจัดการเรียนรูตองยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 
  10. สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ 
  11. สงเสริมการจัดการเรียนรูตองคํานึกถึงความแตกตางระหวางบุคคล   
  12. สงเสริมการจัดการเรียนรูตองใหความสําคัญทั้งดานความรูและคุณธรรม 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2553 : 24 - 30) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูไว ดังน้ี 
  1. การจัดกระบวนการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนตองดําเนินการ สงเสริม สนับสนุน แนะนํา
ใหครูผูสอนจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ใหผูเรียนไดรับประสบการณจริง โดยผสมผสานสาระความรู
ดานตาง ๆ  อยางไดสมสวนและสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการสอน และอํานวยความสะดวกเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู 
จัดการเรียนใหเกิดข้ึนทุกเวลาทุกสถานที่ 
  2. สื่อการเรียนการสอน  ผูบริหารโรงเรียนจะตองดําเนินการและรวมจัดหาสือ่การเรยีน
การสอนที่จําเปนและเพียงพอกับการจัดการเรียนรูเพราะเปนปจจัยที่สําคัญตอการจัดการเรียนรู เพราะสื่อ
เปนตัวกลางระหวางครูผูสอนกับนักเรียนและระหวางผูเรียนกับสื่อที่ตองมีปฏิสัมพันธ เพื่อใหเกิดการเรียนรู
อยางเต็มศักยภาพ 
  3. การประเมินผลการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนตองรวมดําเนินการสงเสรมิสนับสนุนใหมี
การประเมินผลการเรียนรู ตองทําอยางตอเน่ือง ทั้งกอน ระหวางเรียน หลังเรียน และการประเมินผลรวม
ประเมินใหครอบคลุมทุกดาน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรม
การเรียน การรวมกิจกรรม และทดสอบควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา โดยมอบหมายหรือรวมมือกับครูผูสอนและผูมสีวนเกีย่วของไดประเมนิผล
การเรียนรูจากสภาพจริง โดยวิธีการที่หลากหลายนําผลที่ไดมาใชแกปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพ 
  4. การสรางและพัฒนาหลักสูตร ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่โดยตรงทีต่องนําหลกัสตูรแมบท 
หรือหลักสูตรแกนกลางมาจัดทําสาระของหลักสูตรตามจุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อใหสามารถนําไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผล และมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรทองถ่ิน
ใหเหมาะสมกับความตองการของสังคม ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของผูเรียน เพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา คือ เปนคนดี เกง 
และมีความสุข 
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  5. การสรางความรวมมือกับชุมชน ผูบริหารโรงเรียนจะตองประสาน สรางความเขาใจ 
สรางความรวมมือจากทุกฝายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม สนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียนและรวมกัน
จัดการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและการปฏิบัติงาน
ของครูผูสอนในหลายลักษณะเพื่อขอรับการสนับสนุน การเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามสีวนรวมและ
รวมวางแผนพัฒนาผูเรียน การจัดสถานการณใหผูปกครองมีความรู ความสามารถ ไปประยุกตใชในชีวิตจริง
ไดอยางเหมาะสมกับตนเองและสภาพการณ 
  6. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนจะตองสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน
สามารถวิจัยการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมใหกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา แนวปฏิบัติทีจ่ะนําไปสู
การวิจัยที่สําเร็จน้ันตองมีการวิเคราะห รูปญหา และความตองการสามารถดําเนินการวิจัย นําผลการวิจัย
ขอคนพบไปใชพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7. การพัฒนาบุคลากร ผูบริหารจะตองมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน
ใหปรับเปลี่ยนแนวคิด สรางความตระหนัก มีความรู ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ สามารถจัดการ
เรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญไดอยางหลากหลาย รวมทั้งพัฒนาในดานคุณธรรมและจรยิธรรมใหเกดิข้ึนกบั
บุคลากรอยูเสมอ การพัฒนาใหบุคลากรหรือครูผูสอนเปนครูมืออาชีพตองใชรูปแบบและวิธีการทีห่ลากหลาย
และตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2537, อางถึงใน จิราภา เพียรเจริญ, 2556) กลาวไววาขอบขายวิชาการ
ของโรงเรียนจากพื้นฐานหลักสูตร งานวิชาการของโรงเรียนทั่วไป จะครอบคลุมในเรื่องตอไปน้ี คือ 
  1. เรื่องความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารจัดการในการนําหลักสูตร
ไปใชในโรงเรียน 
  2. เรื่องการสอน การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักการและจุดหมายของหลกัสตูร
และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
  3. เรื่องกิจกรรมนักเรียน และการบริหารกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหตอบสนองหลกัสตูร
และเสริมสรางหลักสูตรใหเปนผลสมบูรณ 
  4. เรื่องสื่อการเรียนการสอนและกิจการหองสมุด เพื่อการสงเสรมิการเรยีนการสอนตาม
หลักสูตรโดยตรง เพื่อเสริมพัฒนาการของนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามจุดหมายของหลักสูตร 
และเพื่อเสริมความทันสมัยทางวิชาการแกครูโดยตรง 
  5. เรื่องการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามจุดประสงคของการเรียนรู
ตามจุดหมายและหลักการของหลักสูตร และการประเมินมาตรฐาน-คุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน
โดยรวม 
  6. เรื่องการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ สําหรับบุคลากรครูและบุคลากรทาง
วิชาการอื่น ๆ ของโรงเรียน 
 Seyfarth (1999 อางถึงใน ปฐม ปริปุนณังกูร, 2554 : 15) ไดกําหนดภาวะผูนําทางวิชาการ
เปนบทบาทหนาที่ของผูบริหารในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนางานการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนไว
5 ดาน คือ 1) มุมมองแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร 2) การประเมินผลนักเรียน 3) การจัดโครงการ
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 4) การประเมินผลการสอนของครู และ 5) การวางแผนเพื่อพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพของคร ู
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 Gunningham และ Cordeiro (2000 อางถึงใน ปฐม ปริปุนณังกูร, 2554 : 15) กลาวไววา
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนผูนําทางวิชาการหรือผูจัดการโรงเรียนวา บทบาทของผูบรหิาร
คือ ผูนําทางวิชาการหรือผูจัดการโรงเรียนภาวะผูนําทางวิชาการน้ันจะเนนไปทีก่ารพฒันาหลกัสตูรและ
การสอนการพัฒนาคณะครู การนิเทศการสอน การประเมินโปรแกรมครแูละนักเรยีน และการปรบัปรงุ
การเรียนการสอนอยางตอเน่ืองและยังไดกลาวถึงแนวโนมของงานวิจัยสวนใหญ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองเปนผูนําทางวิชาการเปนอันดับแรก ไมทิ้งงานการบริหารจัดกาสถานศึกษาของตนเองและยังได
กลาวถึงการกระทําที่บงบอกถึงความมีภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารไววา สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ตองเนนที่การสอนและการเรียนมากกวาการประยุกตเทคนิคการเรียนรูและความชํานาญ ผูบรหิารเลอืกใช
เวลาอยางไร อะไรที่ผูบริหารจะกระทําอยางมีความหมาย และอะไรคือความเช่ือของผูบรหิารในคานิยม
แผนงานที่วางไวและความเขาใจเกี่ยวกับการสอนการเรียน และผลการเรยีนรูทีเ่กดิข้ึนแกผูเรยีนขอเทจ็จรงิ
ที่ผูบริหารใหความสนใจในบางอยางที่โรงเรียนละเลย นอกจากน้ีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหาร คือ การเขาตรวจเย่ียมหองเรียนเพื่อดูการทํางานของครแูละเปนโอกาสทีดี่ทีผู่บรหิารจะได
อธิบายถึงพันธกิจเบื้องตนของโรงเรียน คือ การเรียนการสอนและการประกาศใชพันธกิจกับนักเรียน
ครูผูปกครองและคนอื่นการสรางความคาดหวังที่สูงตอการเรียนการสอนและสอดแทรกแบบแผนการ
ปฏิบัติงานประจําวันของนักเรียนและคณะครูดวยความหมายและความสําคัญ 
 จากขอมูลขางตน ผูบริหารสถานศึกษาน้ันมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการจัดการเรียนรู
ในสถานศึกษา โดยสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหเกิด
ผลสัมฤทธ์ิแกผูเรียน และการที่ผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถบริหารจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
แลวน้ัน ผูวิจัยจึงสังเคราะหตัวแปรจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (2553) ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงการสังเคราะหตัวแปรบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
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การประเมินผลการเรียนรู       
การสรางและการพัฒนาหลกัสูตร       
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การบริหารกจิกรรมพฒันานักเรียน       
การนิเทศการศึกษา       
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 จากตารางที่ 2.1 ผูวิจัยไดสังเคราะหบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษจากนักการศึกษาหลายทานดังปรากฏในตารางที่ 2.1 สรุปไดวาบทบาทผูบริหาร
สถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษแบงออกเปน 5 ดาน ตามกรอบแนวคิดของ
การวิจัยซึ่งประกอบดวย ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการประเมนิผล
การเรียนรู ดานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร ดานการสรางความรวมมือกับชุมชน โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
 ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 
 กระบวนการจัดการเรียนรูเปนข้ันตอนในการจัดการเรียนรู ซึ่งสําคัญอยางมากในการสงเสรมิ
ใหครูไดจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งในดานการจัดการเรียนรูผูวิจัยจะกลาวถึงความหมาย แนวคิด
หลักการ และบทบาทของครู ดังน้ี 
 ความหมาย  
 การเรียนรูและการจัดการเรียนรูไวอีกหลายทัศนะ ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน, 2553 : 19) 
 การเรียนรู (Learning) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการพฒันา
ความคิดและความสามารถ โดยอาศัยประสบการณและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม 
 Bloom (1956) ไดจําแนกการเรียนรูไวเปน 3 ดาน คือ 
  1. ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง พัฒนาการดานสติปญญาและความคิด 
  2. ดานจิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึง พัฒนาการทางดานความรูสึก นึกคิด
ความสนใจคานิยม ความซาบซึ้งการปรับตัว และเจตคติตาง ๆ 
  3. ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง การพัฒนาทักษะในทางปฏิบัติ
ไดแก ทักษะในการใชอวัยวะตาง ๆ เชน การเคลื่อนไหวการลงมือทํางาน การทําการทดลอง 
 การจัดการเรียนรู คือ การจัดสถานการณสภาพการณหรือกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนไดมี
ประสบการณอันกอใหเกิดการเรียนรูไดงาย ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีความเจริญงอกงามและพัฒนาการ
ทั้งทางกายและทางสมองอารมณและสังคม 
 การจัดการเรียนรู คือ การอบรมผูเรียน โดยการจัดกิจกรรมอุปกรณและการแนะแนวใหกับ
ผูเรียน 
 การจัดการเรียนรู คือ การจัดประสบการณใหแกผูเรียน 
 การจัดการเรียนรู คือ การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และความสามารถในการนําความรูน้ัน
ไปใชในชีวิตประจําวันได 
 การจัดการเรียนรู คือ การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหผูเรียนไดมีสวนรวม 
 การจัดการเรียนรู คือ การแนะแนวทางใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง 
 การจัดการเรียนรู คือ การจัดสรรประสบการณที่เลือกสรรแลวเปนอยางดีใหกับผูเรียน 
 พิมพันธ เดชะคุปต (2557 : 43) การจัดการเรียนรู หมายถึง ลักษณะและพฤติกรรมที่บงช้ีถึง
ความสามารถ ความชํานาญในการใชความรูความเขาใจ และทักษะที่มีอยูอยางชํานาญเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน โดยใชกลยุทธที่หลากหลายประกอบดวยการมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตอการจดัการ
เรียนการสอน 
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 จากขอมูลขางตนสรุปไดวา ความหมายของกระบวนการจัดการเรียนรู คือ ข้ันตอนในการจัดการ
เรียนรู หรือประสบการณตาง ๆ  ใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพของตนเอง ซึ่งสําคัญ
อยางมากในการสงเสริมใหครูไดจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
 แนวคิดการจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีแนวคิดมาจาก จอหน ดิวอี้ ซึ่งเปนตนคิดในเรื่อง
ของการเรียนรูโดยการลงมือกระทําการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนผูลงมือปฎิบัติเปนการเปลี่ยนแปลง
บทบาทจากการเปนผูรับความรูมาเปนผูจัดประสบการณการเรียนรู (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556 : 5) 
 กมล ภูประเสริฐ (2544 อางถึงใน ศศิธร เวียงวะลัย, 2556 : 6 - 7) ไดใหแนวคิดกระบวนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ี 
  1. สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน 
  2. สงเสริมความสามารถในกระบวนการเรียนรูเพื่อใหใหมีการเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต 
  3. สงเสริมพัฒนาการทุกดานของผูเรียนแตละคน ทั้งการเขียน อาน ฟง รวมทั้งไวยากรณ 
  4. สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนกระบวนการคิด การปฏิบติัจรงิ
และนําไปใชประโยชนได 
 แนวทางการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มวิีธีการจดัการ
เรียนรู ดังน้ี (กรมวิชาการ, 2544 อางถึงใน ศศิธร เวียงวะลัย, 2556 : 8) 
  1. การวิเคราะหผูเรียน ควรคํานึงถึงธรรมชาติของผูเรียน ประสบการณและพืน้ฐานความรู
เดิมและวิธีการเรียนรูของผูเรียน 
  2. การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเช่ือมโยงกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัด 
การเรียนรู 
  3. การใชจิตวิทยาการเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  4. การออกแบบการเรียนรูตามสภาพจริงใหสอดคลองกับมาตรฐานของหลักสูตร 
  5. การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย 
 หลักการการจัดการเรียนรูในปจจุบันไดมีการปรับกระบวนทัศนใหมีกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน
ซึ่งจะเปนบันไดใหนักเรียนพัฒนาไปสูลักษณะที่พึงประสงค โดยครูจะตองมีความสนใจและมคีวามสามารถ
ในการพัฒนาผูเรียน กระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน ประกอบดวย (พิมพันธ เดชะคุปต, 2557 : 51) 
  ข้ันที่ 1 การเรียนรูระบุคําถาม 
  ข้ันที่ 2 การเรียนรูแสวงหาสนเทศ 
  ข้ันที่ 3 การเรียนรูเพื่อสรางความรู 
  ข้ันที่ 4 การเรียนรูเพื่อการสื่อสาร 
  ข้ันที่ 5 การเรียนรูเพื่อตอบแทนสังคม 
 หลักการการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีดังน้ี (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556 : 9) 
  1. กระบวนการที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอนและรูจักรับผิดชอบดวยตนเอง 
  2. มีการเรียนรูหรีอคึกษาการเรียนรูไดจากแหลงตาง ๆ มากมายไมใชศึกษาหาความรู
จากแหลงเดียวหรือเพียงในหองเรียนเทาน้ัน 
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  3. เปนการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดคนพบดวยตนเอง 
  4. เปนกระบวนการที่มีสวนชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดี 
  5. เปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอการเรียนของผูเรียน 
  6. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใหสอดคลองกับชีวิตจริง จากหลักการดังกลาว
จะนําใปสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเขารวมกจิกรรม และเปนผูลงมอื
ปฏิบัติดวยตนเองอยางมีความสุข 
 จากขอมูลขางตนสามารถสรุปแนวคิดการจัดการเรียนรูได คือ การจัดการเรียนรูสอดคลอง
กับความถนัด สนใจของผูเรียน สงเสริมกระบวนการเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต พัฒนาในทุกดาน ออกแบบ
การเรียนรูและการวัดประเมินผลตามสภาพจริง คนควาหาความรูจากหลากหลายวิธี  
 บทบาทของครใูนการจัดการเรียนรู 
 ครู เปนสวนสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู เพื่อสงตอความรูความเขาใจใหกบันักเรยีนซึง่ครู
จะสงตอความรูใหกับนักเรียนไดมากนอยเพียงใดน้ัน สวนสําคัญข้ึนอยูกับการจัดการเรียนรู ซึง่บทบาท
ของครูในการจัดการเรียนรูมี ดังน้ี 
  1. ครูผูสอนตองลดบทบาทและปรับเปลี่ยนกระบวนของตนจากการเปนผูบอกความรู
ใหแกผูเรียน 
  2. ครูผูสอนเปนผูสนับสนุน เปนแหลงความรู ผูช้ีแนะ ที่ปรึกษาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
มากที่สุดตามศักยภาพแตละบุคคล  
            3. ครูผูสอนจัดประสบการณที่กระตุนใหผูเรียนใฝเรียนใฝรู คนพบหาคําตอบดวยตนเอง
โดยมีครูและนักเรียนรวมกันบอกแหลงเรียนรู (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556 : 9) 
  4. ครูผูสอนจะเปนเสมือนสื่อกลางในการถายทอดความรูสูผูเรียน Miller (1987 อางถึงใน
เสาวภาคย ศรีโยธา, 2555) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของครูผูสอนภาษาอังกฤษที่ดีวาควรมี
ความกระตือรือรนในการสอน 
  5. วิธีการสอนของครูจะทําใหผูเรียนมีปฏิกิริยาโตตอบ โดยใชภาษาอังกฤษมีอารมณขัน
จะชวยใหผอนคลายความตึงเครียดและลดความกังวลใจใหกับนักเรียน 
 จากขอมูลขางตน สรุปไดวา บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูมีดังน้ี ครตูองลดบทบาทและ
ปรับเปลี่ยนเปนผูบอกความรู ครูเปนผูสนับสนุน เปนแหลงเรียนรู ผูช้ีแนะ ครูเปนผูกระตุนใหผูเรียนใฝเรียน
ครูเปนสื่อกลางในการถายทอดความรูสูผูเรียน ครูเปนผูโตตอบในการใชภาษาอังกฤษมีอารมณขันจะชวย
ผอนความตีงเครียด 
 บทบาทผูบริหารสถานศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน 6 ประการ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 14 - 15) ซึ่งจะเปนแนวทางใหแกผูบริหารสถานศึกษา
ในการบริหารจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ดังน้ี 
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  1. สงเสริมการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรยีนการสอนใหสอดคลองกบัความสนใจ
และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  2. สงเสริมกระบวนการเรียนการสอน โดยตองจัดใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการการเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
  3. สงเสริมการจัดกิจกรรมใด ๆ จะตองใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีการฝก
ปฏิบัติเพื่อใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
  4. สงเสริมใหครูตองจัดการเรียนการสอน โดยผสานสาระความรูในดานตาง ๆ อยางได
สัดสวน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
  5. ผูบริหารตองสงเสริมใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สือ่การเรยีนและ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้ง สามารถใชการวิจยัเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการเรียนรู โดยผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน 
  6. ผูบริหารตองอํานวยการและจัดการใหการเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดทกุที ่ทกุเวลาและ
ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลทุกฝายในชุมชนเพื่อรวมกัน
พัฒนาผูเรียน 
  8. แนวทางในการจัดการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดให
แนวทางการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยระบุวา 
การจัดการเรียนรูน้ัน เปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูสมรรถนะสําคัญ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค หลกัการจดัการ
เรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีองคประกอบที่สําคัญ 
5 ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 25 - 26)  
   8.1 ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยมีความเช่ือวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูได 
   8.2 สงเสริมการจัดการเรียนรูตองยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 
   8.3 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู โดยจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
   8.4 สงเสริมการจัดการเรียนรูตองคํานึกถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
   8.5 สงเสริมการจัดการเรียนรูตองใหความสําคัญทั้งดานความรูและคุณธรรม 
 เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2557, 51 - 52) กลาววา บทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการเรียนรู
ในสถานศึกษามี 5 ประการ คือ เปนผูจัดระบบการจัดการเรียนรู เปนผูสนับสนุนระบบการจัดการเรียนรู
เปนผูอํานวยความสะดวก เปนผูนิเทศ และเปนผูกํากับติดตามประเมินผล ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  1. บทบาทผูจัดระบบการจัดการเรียนรู ในการบริหารจัดการเรียนรู ผูบริหารมีบทบาท
ในการจัดระบบการจัดการเรียนรู ดังตอไปน้ี 
   1.1 กําหนดนโยบาย เปาหมายและวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
   1.2 จัดโครงสรางการจัดระบบการเรียนรูใหพรอมสําหรับการปฏิบัติดวยการจัดหนวยงาน
เพื่อรับรองการจัดการเรียนรู 
   1.3 จัดบุคลากรเขาสูตําแหนงตางๆตามความสามารถและความถนัด 
   1.4 กําหนดชองทางในการติดตอประสานงานระหวางบุคคลและหนวยงานตาง ๆ 
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  2. บทบาทผูสนับสนุนการจัดระบบการจัดการเรียนรู ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองให
การสนับสนุนระบบการจัดการเรียนรู ดังตอไปน้ี 
   2.1 จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2.2 พัฒนาผูสอนใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน การใชสื่อและเทคโนโลยี การวัดประเมินผล การวิจัยในช้ันเรียน 
   2.3 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรูใหมีความสามารถและเช่ียวชาญในสาขา
วิชาชีพของตน 
   2.4 สงเสริมใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
   2.5 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2.6 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู 
  3. บทบาทผูอํานวยความสะดวก ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดใหมสีิง่อาํนวยความสะดวก
ตาง ๆ เพื่อใหการจัดการเรียนรูดําเนินไปไดอยางราบรื่น ดังน้ี 
   3.1 จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและจาํเปนตอการจดัการเรยีนรู
ที่มีประสิทธิภาพ 
   3.2 จัดหาแหลงเรียนรู แหลงวิทยาการและปราชญทองถ่ินและชุมชน 
   3.3 จัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู และเอื้อตอ
การเรียนรู 
   3.4 ประสานกับบุคคลและหนวยงานตางๆ ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสรางเครือขาย
การเรียนรู 
  4. บทบาทผูนิเทศ ผูบริหารสถานศึกษาตองมีบทบาทเปนผูนิเทศการจัดการเรียนการสอน
โดยการดําเนินการตาง ๆ ดังน้ี 
   4.1 ดําเนินการนิเทศและสรางความตระหนักใหแกผูสอน เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาท
ผูสอนมาเปนผูวางแผนการเรียนรู ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูและผูจัดการเรียนรู 
   4.2 วางแผนการนิเทศรวมกับผูสอน 
   4.3 จัดใหมีกิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาผูสอนตามความตองการและความสมัครใจ 
  5. บทบาทผูกํากับ ติดตาม ประเมินผล ผูบริหารสถานศึกษาตองมีบทบาทเปนผูกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ คือ 
   5.1 วางแผน กํากับ ติดตาม ประเมินผล และสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดรับทราบ 
   5.2 กําหนดวัตถุประสงค ตัวบงช้ี และเกณฑ ในการประเมินผล 
   5.3 ดําเนินการกํากับติดตาม และประเมินผลอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน 6 ประการ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 14 - 15) ซึ่งจะเปนแนวทางใหแกผูบริหารสถานศึกษา
ในการบริหารจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ดังน้ี 
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  1. สงเสริมการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรยีนการสอนใหสอดคลองกบัความสนใจ
และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  2. สงเสริมกระบวนการเรียนการสอน โดยตองจัดใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการการเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
  3. สงเสริมการจัดกิจกรรมใด ๆ จะตองใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีการฝก
ปฏิบัติเพื่อใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
  4. สงเสริมใหครูตองจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางได
สัดสวน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
  5. ผูบริหารตองสงเสริมใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สือ่การเรยีนและ
อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจยัเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการเรียนรู โดยผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน 
  6. ผูบริหารตองอํานวยการและจัดการใหการเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดทกุที ่ทกุเวลาและ
ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลทุกฝายในชุมชนเพื่อรวมกัน
พัฒนาผูเรียน 
  7. แนวทางในการจัดการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดให
แนวทางการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยระบุวา 
การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ เพือ่ใหผูเรยีนน้ันไดมคีวามรู
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูสมรรถนะสําคัญ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค หลกัการจดัการ
เรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีองคประกอบที่สําคัญ 
5 ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 25 - 26)  
   7.1 ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยมีความเช่ือวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูได 
   7.2 สงเสริมการจัดการเรียนรูตองยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 
   7.3 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู โดยจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
   7.4 สงเสริมการจัดการเรียนรูตองคํานึกถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
   7.5 สงเสริมการจัดการเรียนรูตองใหความสําคัญทั้งดานความรูและคุณธรรม 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2553 : 24 - 30) ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหาร
ในการสงเสริมการจัดการเรียนรูไว ดังน้ี 
  1. การจัดกระบวนการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนตองดําเนินการ สงเสริม สนับสนุน แนะนํา
ใหครูผูสอนจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ใหผูเรียนไดรับประสบการณจริง โดยผสมผสานสาระความรู
ดานตาง ๆ  อยางไดสมสวนและสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการสอนและอํานวยความสะดวก เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู
จัดการเรียนใหเกิดข้ึนทุกเวลา ทุกสถานที่ 
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  2. สื่อการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียนตองดําเนินการและรวมจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ที่จําเปนและเพียงพอกับการจัดการเรียนรู เพราะเปนปจจัยที่สําคัญตอการจดัการเรยีนรู เพราะสือ่เปน
ตัวกลางระหวางครูผูสอนกับนักเรียนและระหวางผูเรียนกับสื่อที่ตองมีปฏิสัมพันธเพื่อใหเกดิการเรยีนรู
อยางเต็มศักยภาพ 
  3. การประเมินผลการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนตองรวมดําเนินการ สงเสริมสนับสนุนให
มีการประเมินผลการเรียนรู ตองทําอยางตอเน่ือง ทั้งกอน ระหวางเรยีน หลังเรียนและการประเมนิผลรวม
ประเมินใหครอบคลุมทุกดาน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรม
การเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
ของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา โดยมอบหมายหรือรวมมือกับครูผูสอนและผูมีสวนเกี่ยวของได
ประเมินผลการเรียนรูจากสภาพจริง โดยวิธีการที่หลากหลายนําผลที่ไดมาใชแกปญหาและพัฒนาผูเรียน
อยางเต็มศักยภาพ 
  4. การสรางและพัฒนาหลักสูตร ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่โดยตรงทีต่องนําหลกัสตูรแมบท
หรือหลักสูตรแกนกลางมาจัดทําสาระของหลักสูตรตามจุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อใหสามารถนําไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผล และมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรทองถ่ิน
ใหเหมาะสมกับความตองการของสังคม ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของผูเรียนเพื่อใหผูเรยีน
เกิดการเรียนรู และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา คือ เปนคนดี เกง 
และมีความสุข 
  5. การสรางความรวมมือกับชุมชน ผูบริหารโรงเรียนจะตองประสาน สรางความเขาใจ 
สรางความรวมมือจากทุกฝายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม สนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียนและรวมกัน
จัดการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและการปฏิบัติงาน
ของครูผูสอนในหลายลักษณะเพื่อขอรับการสนับสนุน การเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามสีวนรวมและ
รวมวางแผนพัฒนาผูเรียน การจัดสถานการณใหผูปกครองมีความรู ความสามารถ ไปประยุกตใชในชีวิต
จริงไดอยางเหมาะสมกับตนเองและสภาพการณ 
  6. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนตองสงเสริมสนับสนุนใหครผููสอนน้ัน
สามารถวิจัยการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา โดยแนวปฏิบติัทีจ่ะนําไปสู
การวิจัยที่สําเร็จน้ันตองมีการวิเคราะห รูปญหา และความตองการ สามารถดําเนินการวิจัย นําผลการวิจยั
ขอคนพบไปใชพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7. การพัฒนาบุคลากร ผูบริหารจะตองมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน
ใหปรับเปลี่ยนแนวคิด สรางความตระหนัก มีความรู ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ สามารถจัดการ
เรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญ ไดอยางหลากหลาย รวมทั้งพัฒนาในดานคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนกับ
บุคลากรอยูเสมอ การพัฒนาใหบุคลากร หรือครูผูสอนใหเปนครูมืออาชีพ ซึ่งตองใชรูปแบบและวิธีการ
ที่หลากหลายและตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 
 ปฐม ปริปุนณังกูร (2554 : 14) ไดกําหนดลักษณะผูบริหารตนแบบวา มีบทบาทในการบริหาร
และการจัดการศึกษาดังน้ี 1) การเปนผูนําทางวิชาการโดยใหความสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู
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ของสถานศึกษาอยางชัดเจน และสะดวกตอการนําไปปฏิบัติ ใหคําปรึกษาแนะนํา และสรางพลังความรวมมือ
ของทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งจะนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา 2) การบริหารแบบมีสวนรวม
โดยเนนการมีสวนรวมทั้งครูและบุคลากรภายในโรงเรียน บุคคลและหนวยงานภายนอกโรงเรยีน อกีทัง้
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน ครู บุคลากร พอแมผูปกครอง ชุมชน และองคกรตาง ๆ 3) การเปน
ผูอํานวยความสะดวกทัง้ทางดานวิชาการ เชน การจัดสื่อตาง ๆ  เชน หนังสือ ตํารา เทคโนโลยีชวยการเรียน
การสอนและอุปกรณสงเสริมการเรียนรูตาง ๆ  ตลอดจนการใหบริการและจัดสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู
เชน แหลงเรียนรูและศูนยการเรียนรูที่ผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง และจดับรรยากาศของโรงเรยีน
ใหอบอุน เพื่อใหผูเรียนมีความรักที่จะเรียนรูและรูจักแสวงหาความรู 4) การประสานความสัมพันธกับ
ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสรางเครอืขายผูสนับสนุนทรพัยากรตาง ๆ  ไดแก 
ทรัพยากรงบประมาณทรัพยากรบุคคล เชน ผูเช่ียวชาญ ผูมีความรูและประสบการณพิเศษที่โรงเรียน
ตองการมาชวยพัฒนา ทรัพยากรดานการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ  เชน อุปกรณการเรยีนการสอน
อุปกรณกีฬา สื่อ และเทคโนโลยี 5) การสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอยางตอเน่ืองน้ัน
โดยสงเสริมใหเขารับการฝกอบรม เขารวมประชุมสัมมนาและไปทัศนะศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณใหทันตอการความเจริญกาวหนาและการเปลีย่นแปลงของโลกเพือ่สามารถนํามาประยุกต
และปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน 6) การสรางแรงจูงใจโดยเปนผูมีทัศนคติในเชิงบวก
กับผูรวมงาน มีความยืดหยุนในการทํางาน สรางความเช่ือมัน่และเขาใจในความตองการของฝายตาง ๆ  
ใหความสําคัญในความพยายามของทีม และสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยวิธีการตาง ๆ เชน การแสดง
ความขอบคุณการเผยแพรผลงานของทีมและการยกยองใหรางวัล 7) การประเมนิผล โดยจะสงเสรมิถึง
การประเมินผลภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ เพือ่รองรบัการประเมนิผลภายนอก 
มีการนําผลประเมินผูเรียนมาใชกําหนดนโยบายของสถานศึกษา เพื่อใหเปนกระบวนการดําเนินงานได
อยางเปนระบบและครบวงจร 8) การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู
ในโรงเรียนของครูและนักเรียน รวมทั้ง ผูบริหารอาจเขามามีสวนรวมในการทําวิจยัดวย 9) การเผยแพร 
ประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหชุมชนและสาธารณชนทราบ โดยวิธีการที่หลากหลายเพื่อสราง
ความเขาใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนสรางการมีสวนรวมเพิ่มข้ึน 10 )การสงเสริมเทคโนโลยีเพือ่ใหทนัตอ
ความเจริญกาวหนาทังในและตางประเทศใหสอดคลองกับยุคสังคมแหงการเรียนรู 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษ
ของคร ูดานการจัดการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกตามภาระ หนาที่ของผูบริหารโรงเรียน
ตองจะดําเนินการ สงเสริม สนับสนุน แนะนําใหครูผูสอนจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกไขปญหา ใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณจริง โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  อยางไดสมสวนและสมดุลกัน รวมทั้ง ปลูกฝง
คุณธรรมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 
สื่อการสอน และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใช
การวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนใหเกิดข้ึนทุกเวลา ทุกสถานที่ 
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 ดานสื่อการเรียนการสอน 
 ในดานสื่อการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจดัการศึกษา 
รวมทั้งเปนผูสนับสนุนทุก ๆ ดาน รวมทั้งดานสื่อตาง ๆ ในการจัดการศึกษา เพื่อใหการศึกษาบรรลุถึง
จุดประสงคที่วางไว ซึ่งผูวิจัยจะกลาวถึงความหมาย แนวคิด หลักการ และบทบาทของครู ดังน้ี 
 ความหมาย  
 สื่อการเรียนการสอน นับเปนองคประกอบที่สําคัญมากประการหน่ึงในกระบวนการเรียนการสอน
นอกเหนือจากตัวผูสอน ผูเรียน และเทคนิควิธีการตาง ๆ  บทบาทของสื่อการเรียนการสอน ก็คือ เปนตัวกลาง
หรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือชองทางที่ใชนําเรื่องราว เพื่อทําใหการเรียนการสอนน้ันบรรลผุลสาํเรจ็ 
ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังน้ี 
 Gerlach and Ely (1971 : 282) ไดกลาววา สื่อการสอนเปนกุญแจสําคัญในการวางแผนและ
การสอนเชิงระบบสื่อเปนคําที่มีความหมายกวางขวางมากไมวาจะเปนบุคคล วัสดุอุปกรณ หรือเหตุการณ
ที่สรางเงื่อนไข ซึ่งสามารถทําใหผูเรียนเกิดความรูทักษะตลอดจนทัศนคติ โดยนัยน้ีครูตําราและสิ่งแวดลอม
รอบ ๆ โรงเรียนตางเปนสื่อการเรียนการสอนทั้งสิ้น 
 สื่อการเรียนการสอนจัดไดวา เปนองคประกอบที่สําคัญตอกระบวนการเรยีนการสอนในดาน
ของการนําเทคโนโลยีมาใชกับการศึกษาและเปนตัวกลางที่จะนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ดังน้ัน
สื่อการเรียนการสอนจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
Gerlach and Ely ยังไดกลาวอีกวา สื่อการสอนเปนกุญแจสําคัญในการวางแผนและการสอนเชิงระบบ
สื่อเปนคําที่มีความหมายกวางขวางมาก ไมวาจะเปนบุคคล วัสดุอุปกรณ หรือเหตุการณที่สรางเงื่อนไข
ซึ่งสามารถทําใหผูเรียนเกิดความรูทักษะตลอดจนทัศนคติ โดยนัยน้ีครูตําราและสิ่งแวดลอมรอบ ๆ โรงเรียน
ตางเปนสื่อการเรียนการสอนทั้งสิ้น 
 จากขอมูลขางตน สรุปไดวา ความหมายของสื่อการเรียนการสอน คือ กุญแจสําคัญในการวางแผน
และการสอนเชิงระบบ สื่อเปนคําที่มีความหมายกวางขวางมาก ซึ่งไมวาจะเปนบุคคล วัสดุอุปกรณ หรือ
เหตุการณที่สรางเงื่อนไขซึ่งสามารถทําใหผูเรียนเกิดความรูทักษะ 
 แนวคิดดานสื่อการเรียนการสอน 
 สื่อการสอนมีอยูหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภท การเลือกสื่อการสอนมคีวามสาํคัญ
มากตอกระบวนการเรียนการสอน ผูใชสื่อไมควรยกเอาความสะดวก ความถนัด หรอืความพอใจสวนตัว
เปนปจจัยสําคัญในการเลือกสื่อการสอนเพราะอาจเกิดผลเสียได แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกสือ่การสอน
ก็เปนอีกประเด็นหน่ึงที่มีผูใหความสนใจและใหคําแนะนําไวหลากหลายมุมมอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 สมิหรา ศรีทันดร (2553 : 77) ไดกลาวถึง ใชสื่อการเรียนการสอนไว ดังน้ี 
  1. สื่อเปนสิ่งที่ชวยใหการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเ พราะจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
เน้ือหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายข้ึนในระยะเวลาอันสั้นและสามารถชวยใหเกิดความคิดรวบยอด
ในเรื่องน้ันไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
  2. สื่อจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน ทําใหเกิดความสนุกสนาน และ
ไมรูสึกเบื่อหนายการเรียน 
  3. การใชสื่อน้ันจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกันและเกิดประสบการณรวมกันในวิชา
ที่เรียนน้ัน 
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  4. ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน ทาํใหเกดิมนุษยสมัพนัธ
อันดีในระหวางผูเรียนดวยกันเองและกับผูสอนดวย 
  5. ชวยสรางเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรู ชวยใหผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรคจากการใชสื่อเหลาน้ัน 
  6. ชวยแกปญหาในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล โดยจะมีการจัดใหมีการใชสื่อ
ในการศึกษารายบุคคล 
 จากขอมูลขางตน สรุปไดวา แนวคิดดานสื่อการเรียนการสอน วาเปนสิ่งที่ชวยใหการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ ชวยกระตุนและสรางความสนใจ ชวยใหผูเรียนเขาใจตรงกนัและเกดิประสบการณ 
รวมกัน ชวยสรางลักษณะที่ดีในการคนควาหาความรู และชวยแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล 
 หลักการ  
 หนาที่หลักของสื่อ ก็คือ เปนตัวกลางในการสื่อสารขอมูลระหวางผูสงกับผูรับ การพิจารณา
เลือกใชสื่อในการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังน้ี (สุราษฎร พรมจันทร, 2553 : 103) 
  1. วัตถุประสงคและเน้ือหาวิชา โดยที่วัตถุประสงคการสอนและเน้ือหาวิชามกัจะไปดวยกนั
กลาวคือ วัตถุประสงคถือเปนตัวกําหนดขอบเขตของเน้ือหาวา ควรมีปริมาณเทาไรของเน้ือหาวิชาที่มี
ความยากงายตางกันยอมตองการสื่อในการสงขอมูลขาวสารที่แตกตางกันดวย หรือแมแตพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงคการสอนก็เปนปจจัยในการจัดกิจกรรมการสอนและการใชสื่อที่แตกตางกัน 
  2. พื้นฐานความรูของผูเรียน พื้นความรูมีความสําคัญย่ิงตอการรับรูเน้ือหาใหมสื่อก็เปน
อีกสวนหน่ึงที่จะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับประสบการณและพื้นความรูของผูเรียน เพราะหากวาผูเรยีน
ไมคุนเคยกับสื่อการสอนแลวก็จะเปนการยากในการทําความเขาใจเน้ือหาอีกดวย 
  3. ความคุมคาในการใช แมจุดประสงคหลักในการจัดการเรียนการสอนจะอยูที่การเรียนรู
ของผูเรียน แตทวาการลงทุนลงแรงเพื่อสรางสื่อกับระยะเวลาที่ใชงาน จํานวนครั้งที่จะใชไดคาใชจาย
ในการสรางก็จะตองนํามาพิจารณาดวยวา มีความเหมาะสมและเปนไปไดมากนอยเพียงใด 
  4. สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  การใชสื่อการสอนหลายอยางตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณ
ประกอบการพิจารณาเลือกใชสื่อกับผูเรียนกลุมน้ัน สถานที่ใดจะตองดูดวยวามีสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ  เพียงพอหรือไมอยางไรก็ตาม ในประเด็นน้ีอาจตองพิจารณาถึงการจัดเก็บและการนําออกใชดวยวา
มีความสะดวกในการใชและมีจํานวนมากนอยเพียงใดในการนํามาใชจากขอมูลดังกลาว การเลอืกใชสือ่
ในการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ  เชน เน้ือหาที่แตกตางกัน ก็ตองใชสื่อที่แตกตางกันไป 
สื่อที่เลือกใชก็ตองเหมาะสมกับพื้นความรู และประสบการณของผูเรียน ความคุมคาในการผลิตและใช
สื่อน้ัน ๆ  และสิ่งที่ตองคํานึกถึงอีกอยางคือ เครื่องมือหรืออุปกรณที่ผลิตออกมาเปนสือ่วาเหมาะสมหรอื
อํานวยความสะดอกหรือไม อยางไร 
 บทบาทของครูในดานสื่อการเรียนการสอน 
 สื่อการเรียนการสอนเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนในแตละคาบ ทั้งน้ีเพราะ
สื่อการเรียนการสอนมีคุณคาและประโยชนตอการเรียนการสอนในหลาย ๆ ดานดวยกัน ดังน้ี 
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 สมิหรา ศรีทันดร (2553 : 77) ไดกลาวถึง ผูสอนกับสื่อการเรียนการสอน ดังน้ี 
  1. การใชสื่อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอน เปนการชวยใหบรรยากาศ
ในการสอนนาสนใจย่ิงข้ึน ทําใหผูสอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวาวิธีการทีเ่คยใชการบรรยาย
แตเพียงอยางเดียวและเปนการสรางความเช่ือมั่นในตัวเองใหเพิ่มข้ึนดวย 
  2. สื่อจะชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการเตรียมเน้ือหา เพราะบางครั้งน้ันอาจให
ผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากสื่อไดเอง 
  3. เปนการกระตุนใหผูสอนต่ืนตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม ๆ  เพื่อใชเปนสื่อ
การสอนตลอดจนคิดคนเทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อใหการเรียนรูนาสนใจย่ิงข้ึน 
  สื่อการสอนจะมีคุณคาก็ตอเมื่อผูสอนไดนําไปใชอยางเหมาะสมและถูกวิธี ดังน้ัน ผูสอน
ควรจะไดศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน ขอดีและขอจํากัดอันเกี่ยวเน่ืองกับตัวสือ่และ
การใชสื่อแตละอยาง ตลอดจนการผลิตและใชสื่อใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนดวย ทั้งน้ีเพื่อให
การจัดการเรียนรูในดานสื่อการสอนใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
 บทบาทผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารเปนผูที่สําคัญในการจัดการเรียนรูของครู เน่ืองจากผูบรหิารทีดี่จะตองจดัเตรยีมและ
สนับสนุนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู สงเสริมการผลติสือ่ จดัแหลงเรยีนรูใหมบีรรยากาศ
การเรียนรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหลงเรียนรู เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งบทบาทสําคัญของผูบริหาร
สถานศึกษาในดานการใชสื่อการเรียนการสอน มีดังน้ี 
  1. กําหนดนโยบายกระตุนการใชสื่อผานเครือขายเทคโนโลยี สารสนเทศ 
  2. สงเสริมใหครูเลือกใชสื่อที่มีคุณภาพ  
  3. สงเสริมใหครูศึกษา คนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู 
  4. กํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อและการใชสื่อการเรียนรู 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 27) กลาวถึง สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของ
และผูมีหนาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตอสื่อการเรียนการสอน ควรดําเนินการ ดังน้ี  
  1. จัดใหมีแหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู
และเครือขายการเรียนรู ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพือ่เปนการศึกษาคนควาและ
การแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางสถานศึกษาทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก  
  2. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน
รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู  
  3. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มคีวามหลากหลายสอดคลอง
กับวิธีการเรียนรูธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
  4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ  
  5. ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
  6. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อ และการใช
สื่อการเรียนรูเปนระยะ ๆ และสม่ําเสมอ 



52 

 ฆนัท ธาตุทอง (2553 : 37 - 38) ไดกลาวถึง การดําเนินงานดานสื่อของสถานศึกษา หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และผูมีหนาที่จัดการศึกษามีสวนในการดําเนินการ ดังน้ี  
  1. จัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู  
  2. ศึกษา คนควา และวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน   
  3. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษา คนควาของผูเรียน และสําหรับเสริม
ความรูของผูสอน  
  4. ศึกษาวิธีการเลือกและเลือกใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมหลากหลาย
และสอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรูและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรยีน 
  5. ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพ มาตรฐานสื่อการเรียนรูที่จัดทําข้ึนเองและ
เลือกนํามาใชประกอบการเรียนรู โดยการวิเคราะหและประเมินสื่อการเรียนรูที่ใชอยางสม่ําเสมอ  
  6. จัดหาหรือจัดใหมีแหลงเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาและ
ในชุมชนเพื่อการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและการพัฒนาสื่อ  
  7. จัดใหมีเครือขายการเรียนรู เพื่อเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางสถานศึกษา 
ทองถ่ิน ชุมชน และสังคมอื่น  
  8. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อ และการใชสื่อ
การเรียนรูเปนระยะ 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 208) ไดกลาวถึง บทบาทของฝายบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผู
ที่มีหนาที่รับผิดชอบ พอสรุปไดดังน้ี  
  1. เขาใจงานสื่อการสอน ตระหนักในคุณคาและความสําคัญ โดยการใหการสนับสนุนและ
สงเสริมการใชสื่อการสอน  
  2. มีนโยบายและวางแผนการจัดโครงการงานสื่อการสอน  
  3. มีความรูความสามารถ ชวยจัดและชวยอํานวยความสะดวกในการจัดบริการสื่อการสอน 
  4. จัดใหมีอาคารสถานที่ งบประมาณ บุคลากรแกงานสื่อการสอน 
 สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 134) กลาวถึง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีดังน้ี  
  1. ศึกษา วิเคราะห ความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานวิชาการ  
  2. สงเสริมใหครูผลิตพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน  
  3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการ 
  4. ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่น  
  5. การประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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 จากที่กลาวมาสรุปไดวา บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ ดานสือ่
การเรียนการสอนของครู หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกตามภาระหนาที่ของผูบรหิารโรงเรยีน โดยจะตอง
ดําเนินการ และรวมจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่จําเปนและเพียงพอกับการจัดการเรียนรู เพราะถือเปน
ปจจัยที่สําคัญตอการจัดการเรียนรู เพราะสื่อเปนตัวกลางระหวางครูผูสอนกับนักเรียนและระหวางผูเรยีน
กับสื่อที่ตองมีปฏิสัมพันธเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
 ดานการประเมินผลการเรียนรู 
 ในดานการประเมินผลการเรียนรูผูวิจัยจะกลาวถึงความหมาย แนวคิด หลกัการ และบทบาท
ของครู ดังน้ี 
 ความหมาย 
 การจัดการศึกษาในโรงเรียนเปนกระบวนการใหความรูในสาขาวิชาตาง ๆ  ที่จําเปนตอการใช
ในชีวิตประจําวันและเปนวิชาความรูเบื้องตน ในการศึกษาตอในสาขาวิชาชีพตาง ๆ  ใหแกนักเรียน วิธีการ
ใหความรูแกนักเรียนที่สําคัญในโรงเรียน คือ การเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอน 
ผูบริหารสถานศึกษา และผูปกครองของนักเรียน ยอมตองการทราบถึงผลที่เกิดข้ึนจากการเรียนการสอน
ความกาวหนา ตลอดจน ความรูที่นักเรียนไดรับ ซึ่งตองอาศัยกระบวนการวัดและประเมนิผลการศึกษา
เขามาชวย (สุวิมล ติรกานันท อางถึงใน มนตฤดี ถือสมบัติ, 2556 : 39) 
 การวัดผล (Measurement) หมายถึง การกําหนดคาแทนคุณลักษณะที่ตองการจะวัด โดยใช
เครื่องมือที่มีคุณภาพไปทําการวัดหรือไปตรวจสอบ เชน ใชขอสอบวัดความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ
ใชแบบทดสอบภาคปฏิบัติ วัดสมรรถนะในสอนภาษาอังกฤษของผูเรียน เปนตน (สุราษฎร พรมจันทร, 
2553 : 109) 
 การวัดและประเมินผลการเรียน หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการ เพื่อใหไดจํานวนตัวเลข
ซึ่งมีความหมายแทนปริมาณหรือขนาดหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ตอง การวัดดวยการเก็บรวบรวมขอมูล
เชน จากการทดสอบ การสังเกต การสะสม ผลงานหรือการทํารายงาน เปนตน แลวจึงสังเคราะหและ
ตีความขอมูล โดยเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อตัดสินคุณภาพกิจกรรมในหลักสูตรของผูเรยีนออกมาไดวา
สูง ปานกลาง หรือตํ่ากวาเกณฑ เพื่อชวยใหครูติดตาม และตรวจสอบความสามารถของผูเรียนหลังจัด 
การเรียนการสอน (สุมาลี จันทรชะลอ, 2552 : 7)  
 สุมาลี จันทรชะลอ (2552 : 7) ไดใหความเห็นไววา การวัดหมาย ถึง กระบวนการหรือวิธีการ
เพื่อใหไดจํานวนตัวเลข ซึ่งมีความหมายแทนปริมาณหรือขนาดหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ตองการ การวัด
การประเมินเปนกระบวนการเก็บรวบรวม สังเคราะห และตีความขอมูล เพื่อการตัดสินผล โดยใชกิจกรรม
ตาง ๆ เชน การสัมภาษณ การสังเกต การสะสมงาน หรือการทําโครงงานกิจกรรมดังกลาว จึงถือเปน
องคประกอบสําคัญที่นํามาใชประเมิน กระบวนการประเมินมีความเกี่ยวของกับผูเรียนมากกวาการให
คะแนนและการใหระดับคะแนนของการทดสอบขอมูลที่ครูควรรวบรวมในหองเรียน เพื่อชวยใหครูเขาใจ
และติดตามการเรียนการสอน สวนการประเมินผล เปนการตัดสินคุณภาพการปฏิบัติหรือตัดสินคุณภาพ
กิจกรรมในหลักสูตรของผูเรียน 
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 สุพิมพ ศรีพันธวรสกุล (2552 : 31) ไดอธิบายการวัดและประเมินผลไวดังน้ี 
 การวัดและประเมินผลประกอบดวย 
  1. การประเมินผลยอยเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม ซึ่งจะประเมินหลังจาก
จบบทเรียนหรือระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  2. การประเมินผลรวมเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนเรียนแลวมีความรูเพิ่มมากนอยเพียงใด 
 การวัด หมายถึง การกําหนดตัวเลขอยางมีกฎเกณฑ โดยใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
 การประเมิน หมายถึง การตัดสินคุณคาเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวาความหมายของการวัดและประเมินผล หมายถึง การวัดและประเมนิผล
การเรียน หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการเพื่อใหไดจํานวนตัวเลขซึ่งมีความหมายแทนปริมาณหรือขนาด
หรือคุณสมบัติของสิ่งที่ตองการวัดดวยการเก็บรวบรวมขอมูล เชนจากการทดสอบการสงัเกตการสะสม
ผลงานหรือการทํารายงาน 
 แนวคิด 
 แนวคิดจุดมุงหมายของการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู มีดังน้ี (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556 : 
242 - 243) 
  1. วัดเเละประเมินผลเพื่อพิจารณาและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน หมายถึง การวัดผล
เพื่อดูวานักเรียนบกพรองหรือไมเขาใจในเรื่องอยางไร แลวจึงประเมินวาผานตามวัตถุประสงคหรือไม  
  2. วัดเเละประเมินผลเพื่อวินิจฉัย หมายถึง การวัดผลเพื่อคนหาจดุบกพรองของนักเรยีน
ที่มีปญหาวายังไมเกิดการเรียนรูตรงจุดใด และประเมินวาตองดําเนินการเพื่อหาเเนวทางในการชวยเหลือ
ตอไป 
  3. วัดและประเมินผลเพื่อจัดอันดับหรือจัดตําแหนง หมายถึง การวัดผลเพื่อการจัดอันดับ
ความสามารถของนักเรียนในกลุมเดียวกัน แลวประเมินวาใครเกงกวาใครและใครควรไดอันดับที ่1 2 3 
ฯลฯ 
  4. วัดและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรียน หมายถึง
การวัดผลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนเอง แลวประเมินวาสูงข้ึนหรือไมในระดับใด เชน
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแลวนําผลมาเปรียบเทียบกัน 
  5. วัดและประเมินผลเพื่อพยากรณ หมายถึง การวัดเพื่อนําผลทีไ่ดใปประเมนิในลกัษณะ
การคาดคะเนหรือทํานายเหตุการณในอนาคต 
  6. วัดผลเพื่อประเมินผล หมายถึง การวัดเพื่อนําผลที่ไดน้ันมาตัดสินหรือสรุปคุณภาพ
ของการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ วามีประสิทธิภาพสูงหรือตํ่าและควรปรับปรุงแกไขอยางไร 
 สรุปไดวา การวัดผลและประเมินผลมีจุดมุงหมายเพื่อพิจารณาและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรยีน
แลวทําการวินิจฉัยเพื่อจัดอันดับความสามารถ มีการเปรียบเทียบเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรียนนําผล
ที่ไดไปคาดคะเนหรือทํานายเหตุการณในอนาคต และสรุปคุณภาพของการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
วามีประสิทธิภาพสูงหรือตํ่าและควรปรับปรุงแกใขอยางไร 
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 สวนลักษณะสําคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง ดังน้ี 
  1. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะที่สําคัญ คือ ใชวิธีการประเมินกระบวนการ
คิดที่ซับซอนความสามารถในการปฏิบัติงานศักยภาพของผูเรียนในดานของผูผลติ และกระบวนการทีไ่ด 
ผลผลิตมากกวาที่จะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจําความรูอะไรไดบาง 
  2. เปนการประเมินความสามารถของผูเรียน เพื่อวินิจฉัยผูเรียนในสวนที่ควรสงเสริมและ
สวนที่ควรจะแกไขปรับปรุง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพตามความสามารถความสนใจและ
ความตองการของแตละบุคคล 
  3. เปนการประเมินที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมประเมินผลงานของทัง้ตนเองและ
ของเพื่อนรวมหองเพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักตัวเองเช่ือมั่นในตนเองสามารถพัฒนาตนเองได 
  4. ขอมูลที่ไดจากการประเมินน้ันจะสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการเรียนการสอน และ
การวางแผนการสอนของผูสอนวา สามารถที่จะตอบสนองความสามารถความสนใจและความตองการ
ของผูเรียนแตละบุคคลไดหรือไม 
  5. ประเมินความสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนรูไปสูชีวิตจริงได 
  6. ประเมินดานตาง ๆ ดวยวิธีที่หลากหลายในสถานการณตาง ๆ อยางตอเน่ือง 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถภาพผูเรียน เพื่อคนหาจุดบกพรอง
ของนักเรียนที่ตรงจุดและหาแนวทางในการชวยเหลือ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูเรยีนไดประเมนิผลงาน
ของตนเองและเพื่อน สะทอนการวางแผนการสอนของครู ประเมินความสามารถของผูเรยีนในการโอน
การเรียนรูไปสูชีวิตจริง และประเมินดานตาง ๆ ดวยวิธีที่หลากหลายในสถานการณตาง ๆ 
 หลักการ 
 ศศิธร เวียงวะลัย (2556 : 243) ไดกลาวถึง หลักการการวัดและการประเมินผลไว ดังน้ี 
  1. ตองวัดใหตรงกบัจุดมุงหมายของการเรียนการสอน คือ การวัดผลจะเปนสิง่ตรวจสอบ
ผลจากการสอนของครูวา นักเรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ระบุไวในจุดมุงหมายการสอนมากนอยเพียงใด 
  2. เลือกใชเครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสมการวัดผล ครูตองพยายามเลือกใชเครื่องมือวัด
ที่มีคุณภาพใชเครื่องมือวัดหลาย ๆ อยางเพื่อชวยใหการวัดถูกตองสมบูรณ 
  3. ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เมื่อจะใชเครื่องมือชนิดใดน้ัน
ตองระวังความบกพรองของเครื่องมือหรือวิธีการวัดของครู 
  4. ประเมินผลการวัดใหถูกตอง เชน คะแนนที่เกิดจากการสอนครูตองแปลผลใหถูกตอง
สมเหตุสมผล และมีความยุติธรรม 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การวัดและประเมินผลจะตองวัดใหตรงกับจุดมุงหมายของการเรยีน
การสอน เลือกใชเครื่องมือที่ดีในการวัด ระวังความคลาดเคลื่อน และประเมินผลใหถูกตอง โดยครูตอง
แปรผลใหถูกตอง สมเหตุสมผล และมีความยุติธรรม 
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 บทบาทของคร ู
 การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนสิ่งสําคัญ เพราะถือวาเปนกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางหน่ึงครูตองวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียน ดังที่ Hughes 
(2003 : 4) ระบุวา ผลที่เกิดจากการทดสอบในดานการสอนและการเรียนรูน้ันเปนทั้งดานบวกและลบ
ดังน้ัน ครูผูสอนตองตระหนักวาการทดสอบผูเรียนน้ันจะไดขอมูลความสามารถทางดานภาษาของผูเรียน
ที่เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีผลตอผูเรียนอยางแทจริง 
 ศศิธร เวียงวะลัย (2556 : 242) การประเมินผล เปนการที่ครูพยายามอบรมสั่งสอนนักเรียน
ใหเกิดการเรียนรูและใหนักเรียนมีศักยภาพ  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษเปนสิง่สาํคัญ
เพราะถือวาเปนกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหน่ึง ครูตองวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียน การประเมินผลเปนการที่ครูพยายามอบรม สั่งสอน นักเรียนใหเกิดการเรยีนรูและใหนักเรยีน
มีศักยภาพ 
 บทบาทผูบริหารสถานศึกษา 
 การวัดและประเมินผลมีประโยชนอยางมากตอการเกบ็รวบรวมขอมลู ซึง่ถาไมมกีารวัดผลน้ัน
เราก็จะไมสามารถรูปริมาณของคุณลักษณะตาง ๆ ได ซึ่งในการจัดการศึกษา ผูบริหาร คือ ผูที่สําคัญและ
มีบทบาทอยางมากในการสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของครู โดยรวมไปถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ของนักเรียน ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงบทบาทผูบริหารในการวัดและประเมินผล 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 167 - 168) ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร
ในดานการวัดผลและประเมินผล ดังน้ี  
  1. กําหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในเรื่องประเภทของขอสอบทีใ่ช
วัดผลระยะเวลาที่ใชในการสอบ จํานวนครั้งที่สอบ การเก็บคะแนนสอบแตละครั้ง มาตรฐานในการสอบวัดผล
การเตรียมแบบฟอรมสําหรับรายงานผลการสอบแกผูปกครอง  
  2. จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการสอบ เชน เครื่องพิมพ เครื่องโรเนียว 
ตลอดจนเจาหนาที่อํานวยความสะดวก  
  3. พยายามสงเสริมครูอาจารยใหความรูทางการวัดและประเมินผล โดยการจัดการฝกอบรม
การประชุมปฏิบัติการ ในดานเทคนิคการออกขอสอบการใหคะแนน การประเมินผลขอสอบ ตลอดจน
การรายงานผลขอสอบ  
  4. การจัดตารางสอบ หองสอบ และระเบียบในการสอบและการคุมสอบ  
  5. ควรมีการประเมินการสอน หากมีการบกพรองจะไดหาทางแกไขตอไป หรอืเสนอแนะ
ทางในการนําไปใชในครั้งตอไป 
 โกวิท ประวาลพฤกษ (2541 อางถึงใน ดวงกมล กิ่งจําปา, 2555 : 26) กลาววา ในการประเมิน
นักเรียนตามสภาพการพัฒนาการของเขาน้ัน ควรใชเครื่องมือการประเมินความสามารถจริงของนักเรียน
จาก Portfolio น้ันไมได ประเมินเปนคะแนนเปนลักษณะคุณภาพของงาน วิธีการทํางาน โดยมีวิธีการ
สรางเกณฑคุณภาพ ดังน้ี 
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  1. ศึกษาหลักสูตรและจุดมุงหมายของหลักสูตรวา ตองการใหผูเรียน เรียนอะไร 
  2. วิเคราะหหาความรู ความสามารถ และทักษะที่สัมพันธกับหลักสูตรและเน้ือหาวิชา
ความสามารถ และทักษะตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และกระบวนการคิดที่จําเปนในวิชาน้ัน เชน ทกัษะ
การเขียน ทักษะการพูด ความรูเรื่องสี ความกลมกลืน เปนตน 
  3. เขียนปญหาหรือจัดหาประสบการณจากชีวิตจริงที่อาจจะสะทอนถึงคุณลักษณะและ
กระบวนการคิดใหครอบคลุมเน้ือหาหลายวิชาใหนักเรียนแกปญหา โดยใชหลกัการของเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ  
  4. กําหนดเกณฑการประเมิน โดยนําสมรรถภาพของหลักสูตรวิชาหลักมากําหนดเปนอันดับ
คุณภาพของงานวา อันดับที่ 1 นักเรียนตองทําอยางไร อันดับที่ 4 พัฒนาสูงสุดตองทําอะไรไดบาง 
 วัฒนพร ระงับทุกข (2542 อางถึงใน ดวงกมล กิ่งจําปา, 2555 : 26) ไดใหความหมายไววา 
ผูบริหารสถานศึกษาควรมกีารวัดผล คือการตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรมทางดานความรู ทักษะ เจตคติ
เปลี่ยนไปตามจุดประสงคของการเรียนรูหรือไม ใชเครื่องมือตาง ๆ  เปนตัวสํารวจ เปนการเลือกใชเครื่องมือ
ทดสอบชนิดใดน้ัน โดยข้ึนอยูกับจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการสอน ผลที่ไดจากการวัดผล
จะเปนเชิงปริมาณไมสามารถตัดสินไดวา ผูเรียนมีคุณภาพเปนอยางไร จนกวาจะมีการประเมินผลและ
การประเมินผล คือ การตัดสินวาผูเรียนมีคุณภาพอยางไร เมื่อนําคะแนนที่ไดจากการวัดมาเปรยีบเทยีบ
กับเกณฑที่ต้ังไว 
 ภัทรา นิคนานนท (2543 อางถึงใน ดวงกมล กิ่งจําปา, 2555 : 26) ไดใหความหมายไววา 
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวัดผล หมายถึง การใชเทคนิควิธีการซึ่งเรียกวาเครื่องมือวัดอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อศึกษาคนหาหรือตรวจสอบคุณลักษณะบุคคล ผลงาน หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพื่อใหไดขอมูลที่มีความหมาย
แทนพฤติกรรม หรือคุณลักษณะของสิ่งของ หรือบุคคลที่ตองการศึกษา และการประเมินผล หมายถึง 
การนําเอาขอมูลทั้งหลายที่ไดจากการวัดมาใชในการตัดสินใจ โดยการหาขอสรุปตัดสินใจ ประเมินคาหรอื
ตีราคา โดยเปรียบเทียบกับขอมูลอื่น ๆ หรือเกณฑที่ต้ังไว 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษ
ของคร ูดานการประเมินผลการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกตามภาระ หนาที่ของผูบริหาร
โรงเรียนตองรวมดําเนินการ สงเสริม สนับสนุนใหมีการประเมินผลการเรียนรู ตองทําอยางตอเน่ือง ทั้งกอน
ระหวางเรียน หลังเรียน และการประเมินผลรวม ประเมินใหครอบคลุมทุกดาน โดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปกับ
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับ และรูปแบบการศึกษา โดยมอบหมาย
หรือรวมมือกับครูผูสอน และผูมีสวนเกี่ยวของไดประเมินผลการเรียนรูจากสภาพจริง โดยวิธีการทีอ่าจ
หลากหลาย นําผลที่ไดมาใชแกปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 
 ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร 
 ผูบริหารสถานศึกษาที่ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา เขาใจบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
อยางถองแทและสามารถนําไปปฏิบัติอยางจริงจังแบบตอเน่ือง จะชวยใหการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จไดอยางมีคุณภาพ ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตองปรับเปลี่ยนบทบาท
จากการสั่งการมาเปนผูรวม ในดานหลักสูตรผูวิจัยจะกลาวถึงความหมาย แนวคิด หลักการ ดังน้ี 
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 ในดานการสรางและพัฒนาหลักสูตรผูวิจัยจะกลาวถึงความหมาย แนวคิด หลักการ และบทบาท
ของครู ดังน้ี 
 ความหมาย 
 รัตนา ดวงแกว (2556) ไดสรุปจากนักวิชาการตาง ๆ ไวดังน้ี  
 หลักสูตรประกอบดวยขอความที่เปนจุดมุงหมายและจุดประสงคเฉพาะ ซึ่งจะบงช้ีใหเห็นถึง
การเลือกและการจัดการเน้ือหา และยังสามารถบอกใหทราบถึงรูปแบบเฉพาะของการเรยีนรูและการสอน
ทายที่สุดหลักสูตรยังรวมโปรแกรมการประเมินผลลัพธดวย (Taba, 1962 อางถึงใน รัตนา ดวงแกว, 2556) 
 หลักสูตร คือ ลําดับกอนหลังของเน้ือหาหนวยการเรียนที่จัดเตรยีมในวิธีทีท่ีจ่ะทาํใหการเรยีน
แตละหนวยการเรียนบรรลุผลสําเร็จ ทําใหนักเรียนรอบรูตามสมรรถนะทีร่ะบไุวในแตละหนวยการเรยีน
(Gagne, 1967 อางถึงใน รัตนา ดวงแกว, 2556) 
 หลักสูตร คือ ผลลัพธของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ต้ังใจสําหรับใชการวางแผนการสอน
ใหเปนประโยชน (Schiro, 1978 อางถึงใน รัตนา ดวงแกว, 2556) 
 หลักสูตร คือ แผนการจัดโอกาสการเรียนรูเพื่อใหมนุษยไดรับการศึกษา (Saylor, Alexander 
และ Lewis, 1981 อางถึงใน รัตนา ดวงแกว, 2556)  
 หลักสูตร คือ ขอบขายประสบการณทั้งปวงทั้งโดยตรงและโดยออม เพื่อเปดไปสูความสามารถ
ของแตละบุคคล หรือหลักสูตรเปนชุดของความสามารถทางปญญาที่โรงเรียนใชในการพัฒนาผูเรียน
ใหมีความสมบูรณและประสบความสําเร็จในชีวิต (Bobbit, 1981 อางถึงใน รัตนา ดวงแกว, 2556) 
 พิมพันธ เดชะคุปต (2557 : 13) ไดกลาวถึง การพัฒนาหลักสตูร หมายถึงความรูเรื่องหลักสูตร
มีการพัฒนาหลักสูตรในระดับตาง ๆ ได รวมทั้งยังมีความตระหนักและเจตคติในเชิงบวกตอหลักสูตร 
การวิเคราะหหลักสูตร อันเปนพื้นฐานสําคัญกอนการนําหลักสูตรไปใช  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง ขอบขายประสบการณทั้งปวงทั้งโดยตรงและโดยออม
เพื่อเปดไปสูความสามารถของแตละบุคคล เพื่อนําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรูในการพัฒนาผูเรียน
ใหมีความสมบูรณและประสบความสําเร็จในชีวิต 
 แนวคิด 
 ทักษิณา เครือหงส (2551 อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553) 
ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับดานหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไว ดังน้ี 
  1. ดานหลักสูตร 
                 1.1 พัฒนาผูเรียนตามความสามารถของแตละบุคคล 
                 1.2 เรียนรูจากประสบการณที่ไดจากการกระทํา 
                 1.3 มีความสามารถในการแกปญหาและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
   1.4 เนนการเสนอทางเลือกใหผูเรียน 
  2. ดานเน้ือหาสาระ 
   2.1 เช่ือมโยงความสัมพันธภายในเน้ือหาวิชาและรวมเน้ือหาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
                2.2 กําหนดหัวขอหนวยเน้ือหาใหมีความหมายยืดหยุนและสมดุล 
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  3. การจัดประสบการณการเรียนรู โดยจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทฤษฎีช้ีแนะ
การรูคิด (Cognitive Guided Instruction) ซึ่งเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน รูปแบบหน่ึงที่มุงเนน
ใหผูเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง อาศัยความรูของผูเรียนแตละคนเปนฐานในการจัดการเรียนรู  
 ประเภทของเน้ือหาสาระ ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 : 19)                                                                                           
  1. ขอเท็จจริงและความรูสามัญ (Factual Information and Verbal Knowledge) ซึ่งมีอยู
ในหลักสูตรทุกระดับ  
  2. ความคิดรวบยอดและหลักการ (Concept and Principle) เปนความรูที่ยากและซับซอน
มากกวาขอเท็จจริงธรรมดา ผูเรียนจําเปนตองไดรับขอมูลที่มากเพียงพอจึงจะเกิดการเรียนรูได 
  3. การแกปญหาและความคิดสรางสรรค (Problem Solving and Creativity) เปนเรื่อง
กระบวนการคิด ฝกใหเกิดความสามารถของสติปญญาในการแกปญหาและใหโอกาสผูเรียนไดแสดงออก
ถึงความคิดสรางสรรคอยางมีเสรีภาพและเหมาะสม  
  4. เจตคติและคานิยม (Attitude and Values) เปนเน้ือหาสาระที่มีการปลูกฝง อบรม
สั่งสอนใหผูเรียนมีเจตคติและคานิยมที่ดี  
  5. ทักษะทางกาย (Skill) การฝกฝนเรื่องความชํานาญและความคลองแคลววองไว ในการใช
สวนตาง ๆ ของกลามเน้ือเพื่อใหเกิดทักษะทางกาย 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ดานหลักสูตรตองพัฒนาผูเรียนตามความสามารถของแตละบุคคล
เรียนรูจากประสบการณ แกปญหา และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เนนการเสนอทางเลือกใหผูเรียน
สวนดานเน้ือหาสาระควรเช่ือมโยงความสัมพันธภายในเน้ือหาวิชาและรวมเน้ือหาวิชาอื่น ๆ  ทีเ่กีย่วของ
กําหนดหัวขอหนวยเน้ือหาใหมีความหมายยืดหยุนและสมดุล และสวนสดุทาย คือ การจดัประสบการณ
การเรียนรูตามแนวทฤษฎี ช้ีแนะ การรู คิด มุงเนนผูเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
 หลักการ  
 พิมพันธ เดชะคุปต (2550 : 17 - 18) มีวิธีการออกแบบหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ตามข้ันตอน ดังน้ี  
  1. กําหนดวัตถุประสงคหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งควรกําหนดใหครบทั้งดานความรู
(K) กระบวนการ (P) และเจตคติ (A)  
  2. กําหนดเน้ือหา/สาระใหสอดคลองหรือลอไปกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละ
วัตถุประสงค สาระที่ระบุอาจเปนขอเท็จจริง (Fact) มโนทัศน (Concept) คํานิยาม / คําจํากัดความ 
(Definition) หลักการ (Principle) กฎ (Law) และทฤษฎี (Theory)   
  3. กําหนดยุทธศาสตรการสอนวา ตองการใชหรือเนนทฤษฎีการเรียนรู หลักการเรียนรู
หรือแนวคิดใด ๆ ที่พิจารณาแลวเหมาะสมกับเน้ือหา เหมาะสมกับความสามารถผูเรียน รวมทั้งบริบท
ของแหลงที่จัดการเรียนการสอน อาจจัดการเรียนการสอนเนนครูเปนศูนยกลางบาง สื่อเปนศูนยกลาง
บางและพยายามจัดเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ในการจัดการเรียนการสอนน้ันใหเปนประโยชนของผูเรียน
เปนสําคัญหรือเปนหลัก จากน้ันจึงเลือกใชรูปแบบการสอน วิธีสอนตาง ๆ  เทคนิคการสอน หรอืใชแบบ
ผสมผสานดวยหลากหลายวิธีสอน และเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาและบริบท นอกจากน้ีครู
ยังตองเตรียม รวมทั้งระบุแหลงขอมูลที่เปนแหลงเรียนรูใหผูเรียน ไปสืบคนเพื่อตอบปญหาทีส่งสยัดวย
ตนเอง ซึ่งเปนการเรียนรูที่เปนการสรางความรูใหม 
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 มุสลีฮะฮ สุหลง (2559) ไดสรุปถึงหลักการในการจัดเน้ือหาสาระของหลักสูตร โดยจะเหน็วา
เน้ือหาวิชามีความทันสมัยมีการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุกป และทีส่าํคัญผูเรยีนสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได จากสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู พบวา 
  1. การเลือกเน้ือหา คือ การศึกษาเอกสารหลักสูตรและแบบเรียนตาง ๆ 
  2. เน้ือหาสาระของหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนรูครูนํามาจากหลักสูตรแกนกลาง 
  3. วิธีการจัดเน้ือหาสาระของหลักสูตร โดยสวนใหญครูนํามาจากหลักสูตรแกนกลาง 
  4. เอกสารที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูที่ครูศึกษา คือ หลักสูตรแกนกลาง 
  5. การเลือกเน้ือหา คือ การปฏิบัติตามหลักเกณฑการเลือกเน้ือหาสาระของหลักสูตร
ไดแก หลักสูตรควรมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน และมีความเหมาะสมกับเวลาเรียน 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การออกแบบหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีข้ันตอนดังน้ี 1) กาํหนด
วัตถุประสงค 2) กําหนดเน้ือหา/สาระใหสอดคลอง 3) กําหนดยุทธศาสตรการสอนวา ตองการใชหรือ
เนนทฤษฎีการเรียนรูหลักการเรียนรูหรือแนวคิดใด ๆ  ที่พิจารณาแลวเหมาะสมกบัเน้ือหา เหมาะสมกบั
ความสามารถผูเรียน 
 บทบาทของคร ู
 ผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน คือ ครูผูสอน ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ก็จําเปนจะตองจัดไปตามหลักสูตรที่ต้ังไว และหลักสูตรก็ควรจะเปนหลกัสตูรทีดี่ และเอือ้ตอการจดัการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ ดังน้ัน ครูผูสอนจําเปนที่จะตองเขาใจถึงเรื่องที่เกีย่วกบัหลกัสตูรอยางถองแท
เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
 การดําเนินการสอนของคร ูมีดังน้ี (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556 : 14) 
  1. ครูบอกใหนักเรียนทราบถึงเน้ือหาที่จะเรียน 
  2. ครูใหนักเรียนระดมพลังสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะเรียน 
  3. ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อสรางองคความรูใหมที่เกี่ยวกับเน้ือหาที่จะเรียน 
  4. ครูใหผูเรียนไดนําองคความรูที่สรางข้ึนมาใชในสถานการณที่ครูกําหนดไว 
  5. ครูใหผูเรียนสรุปองคความรูที่เกิดข้ึนจากเน้ือหาสาระในการเรียนครั้งน้ี 
 จากที่ไดกลาวมาสรุปไดวา ผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน คือ ครผููสอน 
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนก็จําเปนจะตองจัดไปตามหลักสูตรที่ต้ังไว ดังน้ัน ครูผูสอนจําเปนที่จะตอง
เขาใจเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตรอยางถองแท เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
 บทบาทผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษาที่ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา เขาใจบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
อยางถองแทและยังนําไปปฏิบัติอยางจริงจังแบบตอเน่ือง ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ประสบผลสําเร็จไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงบทบาทผูบริหารในดานการสราง
และพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี 
 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 98 - 99) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรไวดังน้ี  
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  1. ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรใหกระจาง เพื่อให
คําแนะนําแกครูผูสอนและวางแผนในการเตรียมการดําเนินการใชหลักสูตร  
  2. จัดเตรียมบุคลากรโดยการประชุมอบรม สัมมนา เพื่อใหความรูเกีย่วกบัเรือ่งหลกัสตูร
และแนวการสอน ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจดัการเรยีนการสอน
ในโรงเรียนที่มีความเปนเลิศ  
  3. จัดครูเขาสอนใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถตามความถนัด และความสนใจ
เพื่อจะไดจัดมวลประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  4. ใหบริการและสนับสนุนการสอนของครู โดยการจัดหาเอกสารหลักสูตร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดลอม และบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน 
เชน การจัดหองสมุดใหอยูในสภาพที่ครูและนักเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมได โดยคํานึงถึงคุณประโยชน
และความสะดวกสบายในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนเปนหลัก 
  5. ดําเนินการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ โดยการใช
เทคนิควิธีและเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  
  6. สรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนสงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงานอยางเหมาะสม
และยุติธรรม โดยยึดระบบคุณธรรมเปนหลัก  
  7. ประชาสัมพันธการใชหลักสูตรแกนักเรียน ครูผูสอน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน
เพื่อสรางความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอหลักสูตร และการรับความรวมมือที่ดีจากบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน โดยใชวิธีการและสื่อที่หลากหลายนอกจากที่กลาวมา  
 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 116) ยังไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวของ
กับการบริหารหลักสูตรวา ผูบริหารสถานศึกษาตองมุงมั่น สรางระบบคุณภาพใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา
กําหนดทิศทางและนโยบายที่จัดเจน ปรับปรุง ยกระดับมาตรฐาน และกําหนดข้ันตอนการทํางาน รวมทั้ง
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหทันสมัยอยูเสมอ พัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานเปนทีม มีสวนรวม
ในการบริหารงานในสถานศึกษา รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุน การวิจยัช้ันเรยีนพฒันา
สถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและระดมทรัพยากรทองถ่ินชุมชน เพื่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 29) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มี
สวนสําคัญในการสงเสริมการพัฒนา และใชหลักสูตรระดับสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนตัวจักรสําคัญในการกระตุนและชักนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดใชความสามารถอยางเต็มที ่เพือ่พฒันา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามตองการ ดังน้ัน หากผูบริหารสามารถเปนผูนําทางวิชาการ มีความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรอยางชัดเจน และใหการสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู รวมทั้งสามารถทาํงาน
รวมกับคณะครูในโรงเรียนได จะสามารถทําใหการใชหลักสูตรเปนไปตามเปาหมายไดไมยาก 
 ฆนัท ธาตุทอง (2553 : 272) และบุญเลี้ยง ทุมทอง (2553 : 284 - 285) กลาวถึง บทบาท
ของผูบริหารเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการใชหลักสูตรดังน้ี  
  1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่นํามาใชในสถานศึกษาน้ันอยางถองแท 
  2. ใหความรูครูผูสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช  
  3. ใหบริหารวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนชนิดตาง ๆ แกคร ู 
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  4. ดําเนินการนิเทศและติดตามผลการใชหลักสูตรภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ  
  5. กระตุนใหครูใชหลักสูตรอยางถูกตอง เชน จัดฝกอบรมหรือประชุมสัมมนา เปนตน  
  6. ใหกําลังใจและบํารุงขวัญแกครูผูใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ  
  7. จัดระบบการบริหารหลักสูตร  
  8. ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร 
 ภาวนี ธํารงเลิศฤทธ์ิ (2553 : 53 - 54) กลาววา การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษามีภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษา ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
สถานศึกษาจึงไดมีบทบาทที่สําคัญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนําสูการจัดการเรยีนการสอน
ในช้ันเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยสรางความมั่นใจตอพอแม ผูปกครอง และชุมชน วาผูเรียนมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรการศึกษาของชาติและตามความตองการของทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุถึงเจตนารมณดังกลาว 
สถานศึกษาจึงมีภารกิจสําคัญดังน้ี  
  1. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุมสวนที่เปนแกนกลาง 
สวนที่เปนความตองการของชุมชนและทองถ่ินน้ัน รวมทั้งสวนที่เปนสถานศึกษาตองการจัดใหผูเรียน
ไดเรียนรูเพิ่มเติม  
  2. สงเสริม สนับสนุน ในดานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรและมีความรูความเขาใจในดานวิชาการ  
  3. จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร เพื่อใหบุคลากรไดมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ในระดับช้ันเรียนของตนเอง  
  4. ติดตามการใชหลักสูตร กํากับ ดูแลคุณภาพ นิเทศภายในใหดําเนินการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ  
  5. มีการวิจัยและพัฒนาการใชหลักสูตรตลอดจนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 รัตนา ดวงแกว (2556 : 45) ไดกลาวไววา ผูบริหารสถานศึกษาที่ตองการดําเนินการวางแผน
หลักสูตรและนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมน้ัน สามารถประยุกตใชแนวคิดของ Ornsten and 
Hunking (1998 อางถึงใน รัตนา ดวงแกว, 2556) ซึ่งไดเสนอแนะข้ันตอนตาง ๆ 10 ข้ันตอน ดังน้ี 
  1. การศึกษาบริบทที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรกอนจะเริ่มดําเนินการ เพือ่ชวยให
บุคลากรเขตพื้นที่เกิดความมั่นใจในความพรอมของการดําเนินการ 
  2. ประเมินปญหาความตองการที่จําเปน ซึ่งสวนมากจะมุงไปสูรายบุคคลอาจจะเปนตัว
ผูเรียนและบางครั้งก็เปนครู ไมบอยนักที่จะประเมินความตองการจําเปนของโรงเรียนในภาพรวม 
  3. ระบุถึงปญหาความตองการที่จําเปน พรอมทั้งกําหนดขอบเขตลักษณะที่เช่ือมโยงกบั
จุดมุงหมายของหลักสูตร ในกระบวนการวางแผนไมจําเปนตองระบุปญหาและความตองการที่จําเปน
ทุกอยาง เพราะจะมีปรากฏในข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
  4. ทบทวนจัดมุงหมายหรือเปาหมายของหลักสูตร ซึ่งจะทําใหปญหาและความตองการ
จําเปนปรากฏเปนรูปเปนรางชัดเจนข้ึน 
  5. ประกาศขอเสนอแผนหลักสูตรที่จะนําไปสูการปฏิบัติและการประเมนิ ในข้ันน้ีถือเปน
การพิจารณาปญหาและความตองจําเปนสําคัญ และวิธีการที่จะนําไปสูการแกปญหาดวยการพิจารณา
จุดมุงหมายทั่วไปและเปาหมายที่เหมาะสมกับโรงเรียน 
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  6. เตรียมออกแบบดวยการเลือกตัวแบบในการออกแบบหลักสูตร 
  7. จัดระบบการทํางานในการสรางหลักสูตรและนําหลักสูตรสูการปฏิบัติใหชัดเจนเปน
รูปธรรม 
  8. นิเทศติดตามกระบวนการวางแผนและการนําแผนไปใช เพื่อใหการวางแผนดําเนินไป
อยางราบรื่น กระบวนการวางแผนจะตองไดรับการบริหารและการนิเทศควบคูกนัไป นโยบายการนิเทศ
อาจจะควบคุมจากสวนกลางหรือเขตพื้นที่ แตตามปกติแลวควรจะดําเนินการโดยผูนําหลกัสตูรในระดับ
โรงเรียน 
  9. ใชประโยชนจากผลผลิตของการวางแผน หากครูทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน
ซึ่งจะทําใหครูเกิดการยอมรับ และรูสึกสบายใจในการทํางานกับโครงการหลักสูตรใหม 
  10. นําวิธีการประเมินไปประยุกตใช เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแผน
และตรวจสอบประสิทธิผลวาที่ไดรับสอดคลองกับจุดมุงหมาย เปาหมาย และจุดประสงคของหลกัสตูร
หรือไม 
 อุไรวรรณ ชนะบํารุง (2557) ไดกลาวถึงบทบาทผูบริหารสถานศึกษาตอการพัฒนาหลักสูตร
ไววา ผูบริหารสถานศึกษาที่ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา โดยเขาใจบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
อยางถองแทและนําไปปฏิบัติอยางจริงจังแบบตอเน่ือง ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาน้ัน
ประสบผลสําเร็จไดอยางมีคุณภาพ ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตองปรับเปลีย่นบทบาท
จากการสั่งการมาเปนผูรวม คือ รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีบทบาทดังน้ี 
  1. จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อใชในการดําเนินการจัดการศึกษา 
  2. เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมประสานกับบุคลากรในทกุ ๆ  ฝาย
เพื่อกําหนดวิสัยทัศน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ตลอดจนสาระตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  3. ประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษา 
  4. สนับสนุนใหบุคลากรทุกฝายของสถานศึกษามีความรูและความสามารถในการจัดทาํ
หลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
  5. มีการนิเทศภายใน เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางมีระบบ 
  6. จัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง พัฒนาสาระของหลักสูตร
สถานศึกษาใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษ
ของครู ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกตามภาระ หนาที่ของผูบริหาร
โรงเรียนมีหนาที่โดยตรงที่ตองนําหลักสูตรแมบท หรือหลักสูตรแกนกลางมาจัดทําสาระของหลักสูตร
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อใหสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผล
และมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรทองถ่ิน เพื่อใหเหมาะสมกบัความตองการของสงัคม 
ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู และมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา คือ เปนคนดี เกง และมีความสุข 
  



64 

 ดานการสรางความรวมมือกับชุมชน 
 ในดานการสรางความรวมมือกับชุมชน ผูวิจัยจะกลาวถึงความหมาย แนวคิด หลักการ และ
บทบาทของครู ดังน้ี 
 แนวคิด  
 วิพาวี โรจนะ (2551 : 23) สรุปไววา ผูนําในฐานะเปนผูเขากับสังคมไดดี หมายถึง ผูนําที่มี
ลักษณะพฤติกรรมมีจุดเดนที่เปนคุณสมบัติของตนเอง คือ เปนคนที่มีความรูความสามารถ บุคลิกภาพ 
และการโนมนาวจิตใจที่เอื้อตอกระบวนการกลุม และสามารถอยูกับคนจํานวนมากได โดยเปนทีร่กัและ
ยอมรับทั้งในองคการและนอกองคการสามารถช้ีนําชักชวนใหบุคคลตาง ๆ ใหมาสนับสนุนการทํางาน
ของตน เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน การรวมมือกันในการทํางานกับสังคมสวนรวมไดอยาง
ดีเลิศ 
 อุวรรณา ถิรสัตยวงศ (2551 : 89) ไดสรุปไววา การแสดงความเปนมิตร น้ันหมายถึง การมี
ความสนิทสนม การเปนสวนตัว และการมีความสามารถที่จะพูดภาษาเดียวกันกับคนหรือกลุมที่เราจะไป
ติดตอยอมกอใหเกิดความเขาใจและการประสานงานอันดีตอกัน 
 รพี ศรีโมสาร (2552 : 5 - 15) ไดสรุปไววา การแสดงความเปนมิตร หมายถึง พฤติกรรมที่มี
ความเหมาะสมและสรางความสมดุลของรูปแบบข้ึนอยูกับสถานการณที่นํามาใชเปนพืน้ฐานการแสดงออก
ของผูนํา การที่การบริหารงานจะประสบความสําเร็จน้ัน เปนผลจากการที่ผูนําไดแสดงพฤติกรรมภาวะผูนํา
ภายใตเงื่อนไขในการทํางานกับวัตถุประสงคในองคกรในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ตามสถานการณทีเ่กดิข้ึน
มีการเปลี่ยนแปลงตามโอกาสและความเหมาะสม 
 ชนิดา สุวรรณลาภเจริญ (2552 : 51) กลาววา การเขาสังคมหรือการสรางสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล (Interpersonal Relationship) เปนความสามารถในการสรางสัมพันธที่ดีระหวางกันและกันและ
สามารถรักษาสัมพันธภาพไวไดยืนยาว การเขาสังคมจึงเปนการปฎิสัมพันธและการสื่อสารระหวางกัน
ในสังคม อันไดแก ทักษะการสื่อสาร การพูด การฟง การทํางานรวมกันเปนทีม ฯลฯ รวมทั้งความสามารถ
ในการเขาใจถึงสถานการณที่หลากหลาย กฎ กติกาตาง ๆ  ในสังคม ความสามารถในการรูจักผูอื่น และ
การคิดคํานึงถึงคนรอบขางอยางเขาอกเขาใจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสัมพันธในทางบวกให
เกิดข้ึน เปนทักษะที่สําคัญและจําเปนสําหรับทุกเพศทุกวัย ทั้งวัยเด็กที่ตองการการพึ่งพา การเรียนรูส่ิงใหม
ในชีวิต วัยรุนที่ตองการการยอมรับจากเพื่อนฝงูคนรอบขาง วัยผูใหญที่เริ่มสรางครอบครัวและตองการ
ความสําเร็จในหนาที่การงาน ทักษะสังคมที่จําเปนตองไดรับการฝกฝนอยางเปนระบบเชนเดียวกับทักษะ
อื่น ๆ 
 สมบัติ จันทริกา (อางถึงใน ภานิตา สกุลฮูฮา, 2555 : 48) สรุปไววา ผูนําในฐานะผูเขาสังคม
ไดดี หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่สามารถเขากับคนในสังคมได ถือวาการเขาสังคมเปนภารกิจ
ที่สําคัญของผูนํา ผูนําสามารถอยูกับคนไดทั้งในและนอกองคการ โดยยอมเสียสละเวลาและทุนทรัพย
สวนตัวในบางโอกาสเพื่อจะนําบุคคลตาง ๆ  เขามาสนับสนุนการทํางานในองคการ ดังน้ัน การเขาสงัคม
ในระดับตาง ๆ ผูนําจะตองเรียนรูและปรับปรุงตนเองใหเหมาะสม 
 จันทรจิราพร บรรเทิง (2553 : 8) สรุปไววา การเขาสังคมไดดี หมายถึง ความสามารถในการ
เขาถึงบุคคลในสังคมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
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 ภานิตา สกุลฮูฮา (2555 : 48) สรุปไววา ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดเปนอยางดี หมายถึง ผูนํา
หรือผูบริหารที่มีการประพฤติปฏิบัติเปนที่นาเช่ือถืออยางเสมอตนเสมอปลาย วางตัวไดเหมาะสม แสดงตัว
เปนมิตรและมีความเอื้อเฟอเผื่อแผกับบุคคลทุกอาชีพ รวมสังสรรคเปนกันเองกับผูรวมงานตามโอกาส
อันควร เปนผูเสียสละ เพื่อประโยชนสวนรวม สนับสนุนใหหนวยงานมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชนของชุมชน และเขารวมกับหนวยงานของทางราชการ สมาคม หรือมูลนิธิตาง ๆ  เปนทีย่อมรบั
ของชุมชนและหนวยงาน 
 ทัศนีย ดอกไม (2556 : 6) สรุปไววา การเขาสังคมไดดี หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่สามารถเขากับ
บุคคลในสังคมทั้งในและนอกองคการไดเปนอยางดี ใจกวาง ยอมอุทิศเวลา ทุนทรัพยแกสวนรวม สามารถ
วางแผนใหเขากับคนไดทุกประเภท พรอมกับสนับสนุนใหครูในโรงเรียนเขารวมกิจกรรมสาธารณะประโยชน
ตามโอกาสสมควร โดยที่ผูนําจะตองพยายามเรียนรูและปรับปรุงพฤติกรรมตนเองเหมาะสม 
 จากทีไ่ดกลาวมาแลวสามารถสรุปไดวา การเขาสังคมหรือการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล
(Interpersonal Relationship) เปนความสามารถในการสรางสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน ซึง่การที่
การบริหารงานจะประสบความสําเร็จน้ัน เปนผลจากการที่ผูนําไดแสดงพฤติกรรมภาวะ ซึง่ผูนําในฐานะ
ผูเขาสังคมไดดี หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่สามารถเขากับคนในสังคมได ถือวาการเขา
สังคมเปนภารกิจที่สําคัญของผูนํา ผูนําสามารถอยูกับคนไดทั้งในและนอกองคการ 
 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทผูบริหารในการสรางความสัมพันธกับชุมชนวา ผูบริหาร
มีหนาที่รวมมือประสานงานกับสถานประกอบการ แหลงการเรียนรูในชุมชน ภูมปิญญาทองถ่ิน ปราชญ
ชาวบาน ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน แลกเปลีย่น
ประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชนกับโรงเรียนใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน (มนตฤดี ถือสมบัติ, 2556) 
  1. สงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปใชในครอบครัวและชุมชน 
  2. ผูบริหารสถานศึกษาขอความรวมมือจากชุมชน 
   2.1 ขอความรวมมือในดานการเปนวิทยากรหรือเปนแหลงศึกษาหาความรู เชน ในชุมชน
มีภูมิปญญาทองถ่ิน เชน ศิลปนดานดนตรีไทย ชางทําพรมเช็ดเทา ชางจักสาน เปนตน ซึ่งเปนแหลงศึกษา
หาความรูอยางดีย่ิงจะดําเนินการได โดยเชิญมาเปนวิทยากรหรือใหผูเรียนไปศึกษาไปฝกงานกบัภูมปิญญา
ทองถ่ินเหลาน้ี 
   2.2 ขอความรวมมือในดานทุนทรัพย วัสดุครุภัณฑจากชุมชน เชน การขอบริจาคเงิน
ทุนการศึกษาจากประชาชนในชุมชน เพื่อนํามาใหแกผูเรียนในสถานศึกษา เปนตน 
  3. ใหความชวยเหลือใหบริการชุมชน 
   3.1 ใหความชวยเหลือในดานความรูและเผยแพรความรูใหม ๆ แกประชาชนในชุมชน
เชน ความรูเกี่ยวกับอาหาร โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ  การรักษาโรคแบบธรรมชาติบําบัด อันตรายจากยาฆาแมลง
ในผักผลไมการเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรรมทางเลือก เปนตน 
   3.2 จัดบริการขาวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เชน สถานศึกษา
ทําแผนพับที่เปนความรูเพื่อประชาชนจะไดนําไปใชในชีวิตประจําวันได หรืออานขาวสารความรูเกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพอนามัย เปนตน 
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   3.3 การเปนผูนําและใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน สถานศึกษาไดดําเนินการ
โดยจัดโครงการพัฒนาชุมชน โดยชุมชนสนับสนุนดานบุคลากรและวัสดุอุปกรณ เชน ทําความสะอาด
วัด เปนตน 
  4. บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของสถานศึกษาแกประชาชนในชุมชน เชน ใหประชาชน
ในชุมชนใชหอประชุม ใชหองสมุด ใชหองพยาบาล ใชโรงอาหาร และใชสนาม-กีฬา เปนตน 
  5. การออกเย่ียมเยียนผูปกครอง และผูเรียนตามบาน เชน เมื่อผูเรียนเจ็บปวย หรือผูสอน
ไปแนะนําผูเรียนทําแปลงเกษตรที่บาน รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมของชุมชน เชน รวมงานการทอดกฐิน
ที่วัด รวมงานมงคลในชุมชน เปนตน 
  6. การประชาสัมพันธสถานศึกษา เชน จัดใหมีสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรขาวสารของสถานศึกษา
อาจทําในรูปของจดหมายขาว วารสาร จัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลแกผูมาติดตอสอบถาม
หรือใหความสะดวกแกผูมาติดตอสถานศึกษา 
  7. การเชิญผูปกครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม เชน ในวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม
วันเปดเรียนในภาคเรียนแรกของปการศึกษา เปนตน 
  8. การรายงานผลการเรียนและอื่น ๆ ใหผูปกครองทราบ เชน การรายงานเปนประจําวัน
หรือการทําสมุดพกประจําตัวนักเรียน ซึ่งจะมีทั้งผลการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ และอื่น ๆ 
  9. การใชทรัพยากรทองถ่ินในงานวิชาการ แบงออกไดเปน 4 ขอยอย ดังน้ี 
   9.1 ทรัพยากรบุคคล ไดแก นักวิชาการ ครูอาจารยจากสถานศึกษาอื่น ศิลปนพื้นบาน 
ผูอาวุโส ผูเปนปูชนียบุคคลในหมูบาน ผูปกครอง นักเรียน ซึ่งนํามาใชในลักษณะการขอคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะ หรือเชิญเปนวิทยากรใหความรูแกผูเรียน เปนตน 
   9.2 ทรัพยากรวัตถุที่มนุษยสรางข้ึน ไดแก โสตทศันูปกรณ สถานศึกษาอื่น นํามาใช
ลักษณะของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการศึกษา การรวมมือทางวิชาการ เปนตน 
   9.3 ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปาไม ภูเขา ทะเล ปะการงั หิน แรธาตุ สัตวปา สมุนไพร
ซึ่งจะนํามาใชในลักษณะเปนสื่อการเรียนการสอน การไปทัศนศึกษา การชวยกันอนุรักษไว เปนตน 
   9.4 ทรัพยากรสังคม ไดแก วันสําคัญ ศิลปะพื้นบาน วัฒนธรรมพื้นบาน โบราณวัตถุ 
สถาน ประเพณีตาง ๆ ซึ่งจะนํามาใชไดในลักษณะใหครูอาจารย นิสิต นักศึกษา นักเรียนเขารวมกิจกรรม
โดยตรง จัดนิทรรศการ การศึกษาหาขอมูลเพื่อจะไดชวยกันอนุรักษไว เปนตน 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษ
ของครู ดานการสรางความรวมมือกับชุมชน หมายถึง พฤติกรรมทีแ่สดงออกตามภาระ หนาที่ของผูบรหิาร
โรงเรียนตองประสาน สรางความเขาใจ สรางความรวมมือจากทุกฝายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมสีวนรวม
สนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียน และรวมกันจัดการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบรหิาร
ตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและการปฏิบัติงานของครูผูสอนในหลายลักษณะ เพื่อขอรับการสนับสนุน การเปด
โอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมและรวมวางแผนพัฒนาผูเรียน การจัดสถานการณใหผูปกครองน้ัน
มีความรู ความสามารถ ไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสมกบัตนเองและสภาพการณ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
 สาริสา ปราเมต (2553); นวมินทร ประชานันท (2551); และศิราณี จุโฑปะมา (2550) ไดทําการ 
ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทการบริหารหลักสูตรของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน พรอมใชหลกัสตูร
จังหวัดบุรีรัมย ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา ผลการวิจยั
พบวา 1) ผูบริหาร ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นตอบทบาทในการบริหารหลักสูตร
ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนพรอมใชหลักสูตร จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติ
มาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ รองลงมาก็คือ
ดานการจัดทําสาระหลักสูตรของสถานศึกษา และดานการปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 2) สวน
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและกรรมการสถานศึกษา เกีย่วกบับทบาทการบรหิาร
หลักสูตรของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนพรอมใชหลักสูตร จําแนกตามสถานภาพตําแหนง โดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน 3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและกรรมการ
สถานศึกษา ซึ่งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารหลักสูตรของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรยีน
พรอมใชหลักสูตรจําแนกตามประเภทโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .01 
 ชิตพร คําวัน (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องบทบาทผูบริหารในการสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายดาน ซึ่งพบวา มีบทบาทอยูในระดับมาก คือ 1) ดานการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมพึงประสงค 2) ดานการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3) ดาน
การพัฒนาความใฝรู และการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 4) ดานการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ของผูเรียน 5) ดานการพัฒนาใหคิดเปนทําเปนและผลการเปรยีบเทยีบบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา
ในการสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนที่ต้ังอยูในเขตเทศบาลกับต้ังอยูนอกเขต
เทศบาล โรงเรียนขนาดตางกัน โรงเรียนประถมศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรยีนตนแบบกบั
โรงเรียนทั่วไป พบวาไมแตกตาง 
 จิราภา เพียรเจริญ (2556) ไดทําการศึกษาในเรื่องบทบาทผูบริหารในการสงเสรมิการจดัการ
เรียนรูของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบวา ผูบริหารและครูมีระดับการรับรูในการปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารในการสงเสรมิการจดัการ
เรียนรูของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากในทุกดาน โดยดานการ
กําหนดนโยบายและแผนการจัดการเรียนรูของครู มีคาเฉลี่ยของระดับคะแนนสูงสุด ดานการจัดสรร
งบประมาณและจัดทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรูของครู มีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูในระดับตํ่า สวนดาน
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การสงเสริมการพัฒนาครูมีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูในระดับตํ่า สวนดานการสงเสรมิการพฒันาครมูคีาเฉลีย่
ของระดับตํ่าสุด ตามลําดับ 
 ดวงกมล กิ่งจาปา (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
การใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ตอการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคร ู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบวา 1) บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษาในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู โดยรวมอยูในระดับมาก เมือ่พจิารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมา 2) ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาท
ผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู โดยรวมและรายดานทกุดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการบริหาร
ตางกัน มีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู โดยรวมและรายดานทกุดานไมแตกตางกนั
ยกเวนดานการวัดและประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สุจิตรา บางโรย (2555) ไดทําการศึกษาถึงเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
การเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียนสาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพของนักเรียน
สํารวจสภาพปญหาและความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซยีน
ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีปญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับปานกลางและเมือ่พจิารณารายดาน
พบวา 1) ดานหลักสูตรภาพรวมนักเรียนมีปญหาอยูในระดับมาก โดยปญหาที่พบในระดับมาก ไดแก
หลักสูตรยังไมสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของประชาคมอาเซียน
รองลงมาใชภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดยาก 2) ดานกระบวนการจดัการเรยีนรูภาพรวม
นักเรียนมีปญหาอยูในระดับปานกลาง โดยปญหาที่พบในระดับมากน้ัน คือ การรับความรูจากกจิกรรม
การเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประชาคม รองลงมา คือ การจัดการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียน
ไดใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวตางชาติ 3) ดานเทคนิควิธีการภาพรวมนักเรียนมีปญหายังอยู
ในระดับปานกลาง โดยปญหาที่พบในระดับมาก คือ ไมมีการสัมภาษณภาษาอังกฤษกับบุคคลในประชาคม
อาเซียนรองลงมา คือ ไมสงเสริมใหนักเรียนไดสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติโดยตรง 4) ดานการใช
สื่อภาพรวมนักเรียนมีปญหาอยูในระดับปานกลาง โดยปญหาที่พบในระดับปานกลางคือนักเรียนไมได
เรียนรูจากสื่อหลายประเภท เชน Internet CAI และE - book รองลงมา คือ นักเรียนไมมีโอกาสเลือกฝก
ภาษาอังกฤษจากสื่อภาษาตางประเทศ 5) ดานการวัดประเมินผลภาพรวมนักเรียนมีปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง โดยปญหาที่พบในระดับปานกลาง คือ ขอสอบที่ใชมีจํานวนมากและคําถามนักเรียนเขาใจยาก
รองลงมา คือ มีการวัดที่ซ้ํา ๆ  ไมหลากหลาย สําหรับความตองการในการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียน
พบวา ทั้งโดยภาพรวมและทุกรายดานนักเรียนมีความตองการในการเรยีนภาษาองักฤษอยูในระดับมาก 
 อัจฉราพร กลิ่นเกษร (2555) ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหความพรอมของครูในการจดัการ
เรียนรูเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหความพรอมในการจัดการเรยีนรู
ของคร ูเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนที่เปนการตอบสนองนโยบายการกาวสูประชาคมอาเซียนของประเทศ
ในป พ.ศ. 2558 จําแนกตามภูมิหลังของคร ู2) ศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนที่พึงมีในการกาวสูประชาคม
อาเซียนตามการรับรูของครู 3) ศึกษาปญหาและแนวทางในการสรางความพรอมในการจัดการเรียนรู
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ของครูเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนผลการวิจัยสรุป ไดดังน้ี 1) ความพรอมของครูในการจัดการเรียนรู
เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนตามการรับรูของครูทั้ง 3 ดาน พบวา ดานความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
การกาวสูประชาคมอาเซียนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ดานการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียน
ที่ตอบสนองนโยบายการกาวสูประชาคมอาเซียน สวนใหญอยูในระดับคอนขางตํ่า และดานการจัดกิจกรรม
เสริมภายนอกหองเรียนที่ตอบสนองนโยบายการกาวสูประชาคมอาเซียนซึ่งแบงเปน 6 ดาน โดยทุกดาน
อยูในระดับคอนขางตํ่า ซึ่งพบวา ครูที่มีภูมิหลังตางกันน้ันมีความพรอมตางกันอยางมนัียสาํคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 2) คุณลักษณะของนักเรียนที่พึงมีในการกาวสูประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ดานตามการรับรู
ของคร ูพบวา ดานความรูอยูในระดับคอนขางตํ่า ดานทักษะกระบวนการสวนใหญอยูในระดับคอนขางตํ่า
สวนดานเจตคติอยูในระดับปานกลาง และครูที่มีความพรอมจะมีนักเรียนที่มีคุณลักษณะสูงกวาครูที่ไมมี
ความพรอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 บัวเรียน พิลาบุตร (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทผูบริหารในการสงเสริมกระบวนการจดัการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และขอเสนอแนะบทบาทผูบริหารในการสงเสริมกระบวนการจัดการเรยีนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอโคกโพธ์ิไชย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 ผลการวิจัยพบวา บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรยีนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน บทบาทดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการนิเทศ
การเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ขอเสนอแนะบทบาทในการสงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนและทองถ่ิน บํารุงขวัญ
กําลังใจแกบุคลากร สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีการจัดต้ังศูนยสื่อที่สงเสริมการเรียนรู จัดหาแหลง
การเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผูบริหารควรเปนผูที่มีบทบาทในการนิเทศ ควรสงเสริม
ใหมีการนําผลการ 
 ทิพาชา นวลหลง (2557) ไดทําการศึกษาเรื่องสภาพและปญหาในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 เครือขายของกลุมโรงเรียนดาราราชวิทยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 โดยงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหา
ในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 เครือขายกลุมโรงเรียนดาราราชวิทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน
10 คน ครูผูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 30 คน นักเรียน 205 คน และผูปกครอง 205 คน โดยผูบริหาร
และครูทุกคนไดรับเลือกอยางเฉพาะเจาะจง สวนนักเรียนและผูปกครองไดมาจากการเลือกวิธีการสุม
ตัวอยางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือวิจัย ไดแก แบบสํารวจสภาพจัดการ
เรียนรูวิชาภาษาอังกฤษแบบสํารวจสภาพทัศนคติตอการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียน แบบสํารวจ
สภาพความพึงพอใจของผูปกครอง และแบบสอบถามปญหาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาท ีและการทดสอบไคสแควร ผลการศึกษา
พบวา หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษสวนใหญนํามาจากหลักสูตรแกนกลางครูสวนใหญ
ใชซีดีเปนสื่อ สื่อสวนมากซื้อดวยงบประมาณของโรงเรียน ครูผลิตข้ึนเอง และนักเรียนชวยกันทํา โรงเรยีน
สวนมากมีหองปฏิบัติการภาษาอังกฤษไมเพียงพออุปกรณในหองปฏิบัติการไมครบถวน หรือใชไมไดและ
ไมเพียงพอ ซึ่งนักเรียนมีทัศนคติตอการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในภาพรวมอยูในระดับมาก นักเรยีน
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ในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กมีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 
ในเรื่องวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ทําใหเปนคนกลาแสดงออก และการเรียนวิชาภาษาอังกฤษชวยใหชีวิต
กาวหนา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษมาก ผูปกครองโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเล็กมีความพึงพอใจ การรายงานผลการเรียนของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ปญหาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่รุนแรงมากที่สุด คือ สื่อการเรยีนรูวิชาภาษาองักฤษ
ไมเพียงพอ ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากเกินไป ระดับรุนแรงมาก ไดแก
ครูขาดความรูความเขาใจในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ สื่อไมเหมาะสมกับเน้ือหาที่สอน ครใูชภาษาองักฤษ
ไมคลองคร ูขาดความชํานาญในการสอน และงบประมาณไมเพียงพอโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดเลก็
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรื่องเน้ือหาในหลักสูตรไมเหมาะสมกับศักยภาพ
ของนักเรียนครูใชภาษาอังกฤษไมคลอง คุณวุฒิครูไมตรงเอก ครูใชภาษาและสื่อความหมายกบันักเรยีน
ไมถูกตอง และครูขาดความชํานาญในการสอน 
 เจตนสฤษฎ์ิ สังขพันธ (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สํารวจสภาพและปญหาการเรียนรูภาษาอังกฤษโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาลในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูล
ที่เปนกลุมครู – อาจารย และนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 18 คน นําขอมูลที่ได 
มาจําแนกหมวดหมู ตีความสรางขอสรุป และนําเสนอดวยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห ผลการวิจัย พบวา
สภาพโดยทั่วไปครูมีภาระงานสอนหลายชวงช้ันทําใหตองเตรียมการสอนหลายระดับ นอกจากภาระงานสอน
ภาษาอังกฤษแลว ยังมีภาระงานดานอื่นอีกครูเรียนรูการจัดทําแผนการสอนโดยการอบรมจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะจัดในหองเรียนไมไดจัดนอก
สถานที ่สื่อการสอนที่ใชจะเปนบัตรคํา เกมรูปภาพ และแบบเรียนปญหาที่พบสวนใหญ ครูมีเวลาเตรียม 
การสอนนอยเพราะสอนหลายระดับ ขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูจะใชภาษาอังกฤษสลับภาษาไทย
นักเรียนไมกลาแสดงออก หองปฏิบัติการทางภาษาไมมี ไมมีงบประมาณในการจางครูมาสอนเพิ่มเติม
และการซื้อสื่อการสอนโรงเรียนปดบอย เน่ืองจากเหตุการณความรุนแรงในพืน้ทีจ่งึทาํใหเวลาในการจดั
กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษนอยลง 
 มุสลีฮะฮ สุหลง (2557) ไดทําการศึกษาเรื่องสภาพการจัดการเรียนรูของโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพือ่
ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ในดานเน้ือหาสาระของหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศการเรียนรู
สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู ประชากรที่ใชในการศึกษาน้ันเปนครผููสอนทีส่อน
ในระดับช้ันประถมศึกษาจํานวน 179 คน การรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ และจดัอนัดับ
วิเคราะหขอมูลโดยการหาความถ่ีและรอยละผลการวิจัย พบวา มีสิ่งที่ควรพัฒนาคือดานสื่อการเรียนรู
และกิจกรรมการเรียนรู 
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 งานวิจัยตางประเทศ 
 Ping Tang (2014) ไดทําการศึกษาเรื่องการบูรณาการอยางอัตโนมัติสําหรับนักศึกษา วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ เปนการศึกษาถึงการเขียนวิทยานิพนธของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ประเทศจีน พบวา 
การเขียนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษของนักศึกษาประเทศจีน มีลักษณะของการบูรณาการ เปนไปอยาง
อัตโนมัติ การรวบรวมแหลงที่มาของความรูและชุมชน โดยมีปจจัยในการเขียนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ 
ไดแก การจัดการการเรียนรู การสอน การทบทวน หลักสูตรของครู และนักศึกษา ปจจัยเหลาน้ีทําให
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษเขียนวิทยานิพนธไดเสร็จสมบรูณถูกตอง 
 Intakhab Alam Khan (2011) ไดทําการศึกษาในเรื่องความทาทายของการเรียนการสอน 
การเรียนรูภาษาอังกฤษและการบริหารจัดการเปนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่วิทยาลัยชุมชน
เจดดาห (JCC) โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อเสริมสรางรากฐานและพื้นฐานภาษาอังกฤษแบบเฉพาะเจาะจง
พบวา ความตองการของนักเรียน คือ การวางแผนหลักสูตรตําราเรียน ครูผูสอนที่มีคุณภาพ และการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการการเรียนการสอน และครู นักเรียนเผชิญกับความทาทาย เน่ืองจาก
เหตุผลหลายประการ ครูตองเผชิญความทาทาย คือ วุฒิการศึกษาการฝกอบรมเปนครูสอน ประสบการณ
เปนครูสอนสองภาษา (ในบริบทอาหรับ) การรับรูของวัฒนธรรมอาหรับ จิตวิทยาของผูเรียน นโยบาย
วิธีการ และกลยุทธการประเมินผลการเรียน ฯลฯ  นักเรียนเผชิญกับความทาทายตอไปน้ี คือ ความแตกตาง
ระหวางเทคนิคการเรียนการสอนที่ผานมาและรูปแบบปจจุบัน โดยการมุงเนนการสอนภาษาอังกฤษและ
การเรียนการสอนที่มุงเนนความเขมงวด ระบบการประเมินผลขาดแรงจูงใจ และทัศนคติ ฯลฯ  
 Omer Tamer (2013) ไดทําการศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมของนักเรียนในการเรยีนรู
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ การศึกษาครั้งน้ีออกแบบมาเพื่อประเมินความพรอมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ซาอุดีอาระเบีย สวนในการเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษในการเรยีนรูภาษาองักฤษเปน
ภาษาตางประเทศ นักเรียนจํานวน 121 คน ไดทําแบบสอบถามถึงการรับรูที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
ความสามารถในการสรางแรงจงูใจ และการกํากับตนเองภายในและนอกหองเรียนสําหรับการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เปนอิสระ ผลที่ไดแสดงความแตกตางระหวางระดับแรงจูงใจกับความสามารถอยูในระดับสูง
นอกจากน้ี สัมภาษณคร1ู0 คน เกี่ยวกับการรับรูของนักเรียนกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ ผลของการ
สัมภาษณครูบงบอกถึงการมองโลกในแงบวกในการเรียนรูภาษาอังกฤษ และนักเรียนไดรับการฝกฝน
อยางถูกตอง จากการศึกษามีความจําเปนในการฝกอบรมผูเรียนและจําเปนในการออกแบบหลักสูตร
ที่สนับสนุนผูเรียน 
 Ananda Khatri (2012) ไดทําการศึกษาถึงเรื่องเทคนิคการจัดการช้ันเรียน โดยใชใหครูสอน
ภาษาอังกฤษศึกษาเปรียบเทียบมีวัตถุประสงคเพื่อหาเทคนิคการจัดการช้ันเรียน โดยใชครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาเอกชนและรัฐบาล ครูสอนภาษาอังกฤษของอําเภอ Palpa จํานวน 12 คน (มาจาก
รัฐบาล 6 คน และโรงเรียนเอกชน 6 คน) การคัดเลือกประชากรโดยไมใชวิธีการสุมตัวอยาง แบบสอบถาม
และรายการตรวจสอบ การสังเกตถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญของการศึกษา พบวา ครูของโรงเรยีน
รัฐบาลใชเทคนิค ไดแก สื่อการสอน การสรางแรงจูงใจ การใชแผนการสอนการจัดการ สิ่งอํานวยความสะดวก
ทางกายภาพอื่น ๆ  ในขณะที่ครูโรงเรียนเอกชนใชเทคนิค ไดแก วิธีการสอน การปฏิสัมพันธกับนักเรยีน 
การลงโทษ การทํางานเปนกลุม เปนตน 
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 Hongkham (2013) ไดทําการศึกษาเรื่องการนําไปใชในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในสถาบันอุดมศึกษาของลาว กรณีศึกษา การศึกษาน้ีเปนการศึกษาความเขาใจและทศันคติของครสูอน
ภาษาอังกฤษในการนําไปใชของการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในหองเรียนและปจจยัทีส่งเสรมิ
หรืออุปสรรคในการนําไปใชของครูสอนภาษาอังกฤษ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพการตรวจสอบการรบัรู
ของครูสอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของลาว และสํารวจความเขาใจของครูสอนภาษาองักฤษ
โดยใชการสัมภาษณกึ่งโครงสราง ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการนําไปใชในการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในลาว ไดแก เน้ือหาในการสอน รวมถึงความเขาใจผิด วิธีการเรียนการสอนดานไวยากรณ
ของครูผูสอนภาษาอังกฤษและขาดการฝกอบรม  
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว สรุปไดวา บทบาทของผูบริหารในการสงเสรมิการจดัการเรยีนรู
ภาษาอังกฤษ โดยพบปญหาในดานของการใชหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพผูเรยีน การใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษา และความพรอมของครู ซึ่งบทบาทผูบริหารในการสงเสริมหรือสนับสนุนการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษของครูไมจริงจังหรือนอยเกินไป ซึ่งปจจุบันภาษาอังกฤษสําคัญอยางมาก ครูควรจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ และผูบริหารก็มีสวนสําคัญมากในการสงเสริมสนับสนุนครูในดานตาง ๆ ดังน้ัน ผูบริหารควร
สงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
 ดังน้ันจึงจําเปนจะตองศึกษาบทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูของครู เพือ่ใช
ในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 อยางแทจริง โดยเฉพาะบทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูของครู
ใน 5 ดาน คือ กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การสรางและ
พัฒนาหลักสูตร และการสรางความรวมมือกับชุมชน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจดัการระบบ
การศึกษา กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินการ ตลอดจนทศิทางในการพฒันาผูเรยีนอยางเหมาะสม
และมีคุณภาพ 
 



บทที ่3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มุงศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษา
ในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ไดศึกษากับประชากรและกลุมตัวอยางดังน้ี 
  1. ประชากรประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสรุาษฎรธานี เขต 1 ในอาํเภอเกาะสมุย ปการศึกษา 2559 จํานวน 
171 คน  
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎรธานี เขต 1ในอําเภอเกาะสมุย ปการศึกษา 2559 จํานวน
119 คน ไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของ Krejcie & Morgan (1970 อางถึงใน 
พิสณุ ฟองศร,ี 2552 : 109) กําหนดสัดสวนเปนรายโรงเรียนแลวสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
ไดผลดังรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางของครูในโรงเรียนในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา  
สุราษฎรธานี เขต 1 ในอําเภอเกาะสมุย 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

1. โรงเรียนบานแหลมหอย 11  8  
2. โรงเรียนวัดภูเขาทอง 37  26  
3. โรงเรียนบานบอผุด 20  14  
4. โรงเรียนบานบางรักษ 9  6  
5. โรงเรียนบานปลายแหลม 24  17  
6. โรงเรียนบานหาดงาม 24  17  
7. โรงเรียนวัดบุญฑริการาม 12  8  
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 
 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา  
สุราษฎรธานี เขต 1 ในอําเภอเกาะสมุย 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

8. โรงเรียนวัดสวางอารมณ 34  22  
9. โรงเรียนบานเกาะพลวย 10  10  
10. โรงเรียนบานดอนธูป 9  7  
11. โรงเรียนหนาคาย 17  12  
12. โรงเรียนบานอางทอง 38  25  
13. โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 6  4  
14. โรงเรียนวัดคุณาราม 13  9  
15. โรงเรียนวัดแจง 25  17  
16. โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 13  9  
17. โรงเรียนวัดประเดิม 14  9  
18. โรงเรียนวัดสันติวราราม 6  4  
19. โรงเรียนวัดกลาง 12  9  

รวม 171  119  
 
เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 
 ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 2 ขอในเรื่องวุฒิการศึกษาและประสบการณ 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นครูที่มีตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสรมิ
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎรธานี
เขต 1 ในอําเภอเกาะสมุย โดยไดศึกษาถึงบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรยีนรู
ภาษาอังกฤษองครู ใน 5 ดาน คือ การจัดกระบวนการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู
การสรางและพัฒนาหลักสูตร การสรางความรวมมือกับชุมชน ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scales) ชนิด 5 ระดับตามแนวคิดของ ลิเคิรท (Best & Kahn, 1993 : 246) 
 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม 
  2. ศึกษาหลักการและวิธีสรางเครื่องมือ 
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  3. ประมวลจากขอ 1 - 2 มาสรางแบบสอบถามและสรางขอคําถามใหครอบคลุมกรอบ
แนวคิดดังกลาวขางตนของบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ทั้ง 5 ดาน ไดขอคําถาม 25 ขอ มีทั้งหมด 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษา
ในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสรมิ
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยเรียงจากมากที่สุด
มากปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามแนวคิดของ ลิเคิรท (Best & Kahn, 1993 : 246) กําหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังน้ี 
 5  หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับระดับมาก 
 3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับระดับปานกลาง  
 2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับระดับนอย 
 1 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
  4. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมความสมบรูณ
ความถูกตองตามเน้ือหาที่ตองการศึกษา แลวนํามาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา 
  5. นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสม ความเที่ยงตรงของเน้ือหา โครงสราง และการใชภาษา รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข
อีกครั้งหน่ึง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ คือ เปนผูที่คุณวุฒิไมตํ่ากวาระดับปริญญาโท
ทางการศึกษาเปนผูที่มีความรูและประสบการณดานการสอนในสถานศึกษา 3 คน มีความเช่ียวชาญดาน
ภาษาอังกฤษ 1 คน มีความเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล 1 คน 
  6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญแลวไปทดลองใชกับครูในสถานศึกษา
หรือครูผูสอนที่มิใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย
ครั้งน้ีจํานวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 125) 
  7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณและนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
การวิจัย 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ตามลําดับดังน้ี 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี แจงไปยังในโรงเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอเกาะสมุย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 ที่ครูผูสอนเปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยออกเกบ็ขอมลู
ดวยตนเอง 
  2. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแลวตรวจสอบความสมบรูณของการตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเปนแบบสอบถามของครูจํานวน 119 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามที่ขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเรจ็รปูในการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานผูวิจัยใชสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหเปนการใชความถ่ี
(Frequencies) และคารอยละ (Percentage) โดยใชตารางประกอบคําอธิบาย 
  2. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสรมิ
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวมรายดานและรายขอโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviations) และนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย ไดดังน้ี 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 100)   
 คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ในระดับมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ในระดับนอยที่สุด 
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  3. เปรียบเทียบบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณโดยการทดสอบคา t - test  
  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
   1. สถิติบรรยาย ไดแก 
    1.1 คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
    1.2 คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
   2. สถิติทดสอบสมมติฐาน 
    2.1 การทดสอบคาที (t - test) 



บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบรหิารในการสงเสรมิการจดัการเรยีนรู
ภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎรธานี 
เขต 1 ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับหัวขอตอไปน้ี 
  1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  2. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  3. ผลการวิเคราะหขอมูล  
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูลตรงกัน ผูวิจัยจงึไดกาํหนด
สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 Χ  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน (F – Distribution) 
 t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน (T – Distribution) 
 p แทน คาความนาจะเปนของการมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 4 ตอน ดังตอไปน้ี 
  ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของครูผูสอนในสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมยุ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
  ตอนที่ 2 วิเคราะหการศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสรุาษฎรธานี 
เขต 1 
  ตอนที่ 3 วิเคราะหการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัด 
การเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา 
สุราษฎรธานี เขต 1 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไป 

 วิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของครูผูสอนในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกดัสาํนักงาน
เขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและคารอยละของครูผูสอนภาษาอังกฤษจําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 
 

ครูผูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน รอยละ 
1. วุฒิการศึกษา 119  100  
     1.1 ปริญญาตรี 48  40.3  
     1.2 สูงกวาปริญญาตรี 71  59.7  
 รวม 119  100  

2. ประสบการณในการทํางาน 119  100  
     2.1 นอยกวา 10 ป 92  77.3  
     2.2 มากกวา 10 ป 27  22.7  
 รวม 119  100  

 

 จากตารางที่ 4.1 พบวา ครูผูสอนในสถานศึกษาสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรแีละ
สวนใหญมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 10 ป 
  

 ตอนท่ี 2 วิเคราะหการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 
 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานบทบทบาทของผูบริหาสถานศึกษาในการสงเสริม
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวมและรายดาน 

 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานการจัดกระบวนการเรียนรู 4.60 .256 มาก 

2. ดานสื่อการเรียนการสอน 4.71 .263 มาก 

3. ดานการประเมินผลการเรียนรู 4.55 .290 มาก 

4. ดานการสรางและพฒันาหลักสูตร 4.54 .292 มาก 

5. ดานการสรางความรวมมือกบัชุมชน 4.53 .478 มาก 

รวม 4.58 .315 มาก 
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 จากตารางที่ 4.2 พบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ดานสื่อการเรียนการสอน ดานจัดกระบวนการเรยีนรู
ดานการประเมินผลการเรียนรู ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร และดานการสรางความรวมมอืกบัชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานบทบทบาทของผูบริหาสถานศึกษาในการสงเสริม

การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการจัดกระบวนการเรียนรู 
โดยรวมและรายขอ 

 

ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ระดับการปฏิบัติ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานการจัดการเรียนรูเน้ือหาภาษาอังกฤษควบคูไปกับ
กระบวนการสงเสริมพฒันาตามความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียน 4.44 .592 มาก 

2. ดานการจัดกจิกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพือ่สงเสรมิให
ผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห และสงัเคราะห 4.63 .563 มาก 

3. ดานการใหคําแนะนําและสนับสนุนผูเรียนภาษาอังกฤษ 
ในการพัฒนาตนเองเปนรายบุคคล 4.67 .538 มาก 

4. ดานการคนหาศักยภาพความถนัดดานภาษาอังกฤษ 
ของผูเรียนแตละคน 4.63 .548 มาก 

5. ดานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนการเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ   4.61 .583 มาก 

รวม 5.49 .564 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของครู ดานการจัดกระบวนการเรียนรู โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยดานการใหคําแนะนํา
และสนับสนุนผูเรียนภาษาอังกฤษในการพัฒนาตนเองเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด และดานการจัดการ
เรียนรูเน้ือหาภาษาอังกฤษควบคูไปกับกระบวนการสงเสริมพัฒนาตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน
มีคํ่าเฉลี่ยตํ่ากวาทุกขอ 
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ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานบทบทบาทของผูบริหาสถานศึกษาในการสงเสริม
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานสื่อการเรียนการสอน โดยรวม
และรายขอ 

 

ดานสื่อการเรียนการสอน ระดับการปฏิบัติ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลาย 
ในการจัดการเรียนรู 4.66 .571 มาก 

2. ดานการใชอินเทอรเน็ต เพื่อพฒันากระบวนการจัดการ
เรียนรู 4.71 .523 มาก 

3. ดานการมีทกัษะในการสรางสารสนเทศเพื่อใชแลกเปลี่ยน
เรียนรู 4.68 .548 มาก 

4. ดานการสรางสื่อสารสนเทศข้ึน และสงเสริมใหผูเรียนเกิด
แรงจงูใจในการเรียนรู 4.68 .548 มาก 

5. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู 4.80 .437 มาก 

รวม 4.70 .525 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.4  พบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ดานสื่อการเรียนการสอนโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงสุด และดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายในการจดัการ
เรียนรูมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาทุกขอ 
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ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานบทบทบาทของผูบริหาสถานศึกษาในการสงเสริม
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการประเมินผลการเรียนรู 
โดยรวมและรายขอ 

 

ดานการประเมินผลการเรียนรู ระดับการปฏิบัติ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานการประเมินผลกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐาน
ทางภาษาในทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียน 4.52 .661 มาก 

2. ดานการประเมินผลการเรียนรูระหวางสอน เชน ทดสอบยอย
แบบฝกหัด หรือมอบหมายงานในปริมาณที่เหมาะสม 4.57 .575 มาก 

3. ดานการวัดผลประเมนิผลสอดคลองกบัเน้ือหาการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอน การใชสื่อการสอน ตลอดจนการจัด 
การเรียนรูตาง ๆ 4.55 .620 มาก 

4. ดานการวัดผลประเมนิผลหลากหลายวิธีการ เชน การทดสอบ
ปากเปลา การทดสอบภาคปฏิบัติ หรือการทดสอบ 
โดยการเขียนตอบ 4.41 .656 มาก 

5. ดานการวัดผลประเมินผลสอดคลองกับสภาพการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่จัดใหนักเรียน 4.66 .614 มาก 

รวม 4.54 .625 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ดานการประเมินผลการเรียนรู โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยดานการวัดผลประเมินผลสอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษที่จัดใหนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และดานการวัดผลประเมินผลหลากหลาย
วิธีการ เชน การทดสอบปากเปลา การทดสอบภาคปฏิบัติ หรือการทดสอบโดยการเขียนตอบ มีคาเฉลี่ย
ตํ่ากวาทุกขอ 
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานบทบทบาทของผูบริหาสถานศึกษาในการสงเสริม
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร
โดยรวมและรายขอ 

 

ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร ระดับการปฏิบัติ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานการจัดปริมาณเน้ือหาสาระของวิชาภาษาอังกฤษ
เหมาะสมกับเวลาเรียน 4.60 .627 มาก 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการเน้ือหาสาระ 4.52 .648 มาก 
3. ดานการจัดเน้ือหาสาระในหลักสูตรมีความทันสมัย 4.46 .648 มาก 
4. ดานการการตรวจสอบทบทวนหลกัสูตรอยางตอเน่ืองทุกป 4.56 .632 มาก 
5. ดานการนําความรูภาษาอังกฤษไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ได 4.56 .619 มาก 
รวม 4.54 .634 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยดานการจัดปริมาณเน้ือหา
สาระของวิชาภาษาอังกฤษเหมาะสมกับเวลาเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และดานการจัดเน้ือหาสาระในหลกัสตูร
มีความทันสมัยมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาทุกขอ 
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ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานบทบทบาทของผูบริหาสถานศึกษาในการสงเสริม
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการสรางความรวมมือกับชุมชน
โดยรวมและรายขอ 

 

ดานการสรางความรวมมือกับชุมชน ระดับการปฏิบัติ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานการสรางความเขาใจ สรางความรวมมือจากทกุฝาย
ในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม สนับสนุน ชวยเหลือ
โรงเรียน และรวมกันจัดการเรียนรูใหเกิดกบัผูเรียน 
อยางมีประสิทธิภาพ 4.54 .620 มาก 

2. ดานการการเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามสีวนรวม 
และรวมวางแผนพัฒนาผูเรียน 4.50 .622 มาก 

รวม 4.52 .621 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของครู ดานการสรางความรวมมือกับชุมชน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยในดานการสราง
ความเขาใจ สรางความรวมมือจากทุกฝายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม สนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียน
และรวมกันจัดการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยสูงสุด และดานการการเปดโอกาส
ใหผูปกครองเขามามีสวนรวม และรวมวางแผนพัฒนาผูเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาทุกขอ 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดังตารางท่ี 4.8 – 4.9 

 
ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการ

เรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและ
รายดาน 

 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสรางความรวมมือ
กับชุมชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทผูบริหาร ปริญญาตร ี
 

สูงกวา
ปริญญาตร ี

t Sig. 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. ดานการจัดกระบวนการเรียนรู  4.59 .245 4.61 .264 -.496  .621 
2. ดานสื่อการเรียนการสอน 4.74 .267 4.69 .259 .993  .323 
3. ดานการประเมินผลการเรียนรู   4.59 .262 4.52 .305 1.282  .202 
4. การสรางและพัฒนาหลกัสูตร   4.58 .245 4.52 .320 1.173  .243 
5. การสรางความรวมมือกับชุมชน 4.42 .529 4.60 .428 -2.066    .041* 

รวม 4.58 .309 4.58 .315 .177  .286 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
โดยรวมและรายดาน 

 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของครูในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 
เขต 1 จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
 

บทบาทผูบริหาร ตํ่ากวา 10 ป 10 ป ขึ้นไป t Sig. 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. ดานการจัดกระบวนการเรียนรู  4.59 .265 4.65 .219 -1.161  .248 
2. ดานสื่อการเรียนการสอน 4.72 .257 4.70 .285 .366  .715 
3. ดานการประเมินผลการเรียนรู   4.55 .299 4.54 .259 .111  .912 
4. การสรางและพัฒนาหลกัสูตร   4.53 .302 4.59 .257 -1.005  .317 
5. การสรางความรวมมือกับชุมชน 4.55 .486 4.44 .446 .999  .320 

รวม 4.58 .321 4.58 .293 -.138  .502 



บทที่ 5 

 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษ
ของครูในสถานศึกษาอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ซึ่งผูวิจัย
ไดสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎรธานี
เขต 1 ในอําเภอเกาะสมุย ปการศึกษา 2559 ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง 
Krejcie & Morgan ไดกลุมตัวอยางจํานวน 119 คน โดยการใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) เครื่องมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นทัง้ฉบับเทากับ .96 การวิเคราะห
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน ซึ่งไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และการหาคาความแตกตางหรือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม (Independent Sample 
t - test) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับงานวิจัยครั้งน้ี สรุปไดดังน้ี 
  1. บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา  
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก
เรียงลําดับดังน้ี ดานสื่อการเรียนการสอน ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร และดานการสรางความรวมมือกับชุมชน ซึง่เมือ่พจิารณา
เปนรายดาน สรุปผลไดดังน้ี 

   1.1 บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษของครใูนสถานศึกษา
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการจัดกระบวน 
การเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การใหคําแนะนําและสนับสนุนผูเรียน
ภาษาอังกฤษในการพัฒนาตนเองเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการจัดการเรียนรูเน้ือหาภาษาองักฤษ
ควบคูไปกับกระบวนการสงเสริมพัฒนาตามความถนัด และความสนใจของผูเรียนมีคํ่าเฉลี่ยตํ่ากวาขอ
อื่น ๆ 
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   1.2 บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษของครใูนสถานศึกษา
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานสือ่การเรยีน
การสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายในการจดัการเรยีนรู
มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ 
   1.3 บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษของครใูนสถานศึกษา
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการประเมินผล
การเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การวัดผลประเมินผลสอดคลองกบั
สภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษที่จัดใหนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการวัดผลประเมนิผลหลากหลายวิธีการ
เชน การทดสอบปากเปลา การทดสอบภาคปฏิบัติ หรือการทดสอบโดยการเขียนตอบมีคาเฉลี่ยตํ่ากวา
ขออื่น ๆ 

   1.4 บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษของครใูนสถานศึกษา
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการสรางและ
พัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดปริมาณเน้ือหาสาระ
ของวิชาภาษาอังกฤษเหมาะสมกับเวลาเรียนน้ันมีคาเฉลี่ยสูงสุด และดานการจัดเน้ือหาสาระในหลักสูตร
มีความทันสมัยมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ 

   1.5 บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษของครใูนสถานศึกษา
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในดานการสราง
ความรวมมือกับชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสรางความเขาใจ 
สรางความรวมมือจากทุกฝายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม สนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียนและรวมกัน
จัดการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการการเปดโอกาสใหผูปกครอง
เขามามีสวนรวม และรวมวางแผนพัฒนาผูเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ 

  2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสรมิการจดัการเรยีนรู
ภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงานสรุป ไดดังน้ี 
   2.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการ
สงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสราง
ความรวมมือกับชุมชนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.2 ครูที่มีประสบการณในการทํางานที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหาร
สถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
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อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษา บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูใน
สถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
อภิปรายผล ไดดังน้ี 
  1. บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา 
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ
มากที่เปนเชนน้ีอันเน่ืองมาจาก ประเทศไทยไดเขาสูการเปนประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทําให
ภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทสําคัญในการติดตอสื่อสารกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน เน่ืองจาก
ภาษาอังกฤษไดถูกกําหนดไวในกฎบัตรอาเซียนมาตรา 34 ที่บัญญัติวา “The Working language of 
ASEAN Shall be English” ใหเปนภาษาสื่อกลางในการดําเนินงานและการติดตอสื่อสารระหวางชุมชน
ประชาคมอาเซียน เมื่อเปนเชนน้ีในวงการศึกษาจึงมีการต่ืนตัวและเตรียมพรอมกับการกาวสูประชาคม
อาเซียนเปนอยางมาก ดังที่ เสาวภาคย ศรีโยธา (2555) กลาววา การเรียนรูภาษาอังกฤษมีความจาํเปน
สําหรับคนไทยในการติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจะตองไดเรียนรูทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง 
พูด อาน เขียน ซึ่งสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ ดวงกมล กิ่งจําปา (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง บทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคร ูสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบวา บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใช
เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานน้ัน
อยูในระดับมาก เชนเดียวกับ จิราภา เพียรเจริญ (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง บทบาทผูบริหารในการสงเสริม
การจัดการเรียนรูของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารและครูมีระดับการรับรูในการปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารในการสงเสรมิ
การจัดการเรียนรูของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดานและ
ในสวนของ มนตฤดี ถือสมบัติ (2556) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา การศึกษา
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรยีนประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
  สําหรับผลการศึกษาบทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครู
ในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
ใน 5 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดกระบวนการเรียนรู 2) ดานสื่อการเรียนการสอน 3) ดานการประเมินผล
การเรียนรู 4) การสรางและพัฒนาหลักสูตร 5) การสรางความรวมมือกับชุมชน สามารถอภิปรายผล 
ไดดังน้ี 

   1.1 บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษของครใูนสถานศึกษา
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการจัดกระบวน 
การเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การใหคําแนะนําและสนับสนุนผูเรียน
ภาษาอังกฤษในการพัฒนาตนเองเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการจัดการเรียนรูเน้ือหาภาษาองักฤษ
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ควบคูไปกับกระบวนการสงเสริมพัฒนาตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน มคํ่ีาเฉลีย่ตํ่ากวาขออืน่ ๆ  
ที่เปนเชนน้ี อาจเน่ืองมาจากผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนครูซึ่งเปนบุคลากรหลัก และมีบทบาท
สําคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู ผูบริหารตองสนับสนุนใหครูทําความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการสําคัญ
เพราะจะชวยในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนรู ซึ่ง วัชรี เลี่ยนบรรจง (2553) ไดกลาวไว 
เชนเดียวกับการศึกษาของ บัวเรียน พิลาบุตร (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทผูบริหารในการสงเสรมิ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และขอเสนอแนะของบทบาทผูบรหิารในการสงเสรมิ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอโคกโพธ์ิไชย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 ซึ่งผลการวิจัย พบวา บทบาทของผูบริหาร
ในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งภาพรวม
และรายดาน และจิราภา เพียรเจริญ (2556) ไดทําการศึกษาถึงในเรื่องบทบาทผูบริหารในการสงเสริม
การจัดการเรียนรูของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารและครูมีระดับการรับรูในการปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารในการสงเสรมิ
การจัดการเรียนรูของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน 
   1.2 บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษของครใูนสถานศึกษา
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานสื่อการเรยีน
การสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายในการจดัการเรยีนรู
มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ ที่เปนเชนน้ี อาจเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษา เปนบุคคลสําคัญอยางย่ิง
ที่จะผลักดันการจัดการเรียนการสอนไปสูความสําเร็จ เพราะผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่จะตองคอยอํานวยการ
และอํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา ใหกําลังใจทั้งคําพูดและการปฏิบัติ เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
เกิดกําลังใจและไดแนวทางที่ถูกตองในการดําเนินงาน มนตฤดี ถือสมบัติ (2556) นอกจากน้ี ผูบริหาร
จะตองมีความเขาใจหลักการและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ สอดคลองกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการวางโครงสรางการบริหาร กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน จัดระบบ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาอยางตอเน่ืองและเปนระบบ เพื่อใหการจัดการ
เรียนรูสําเร็จตามภารกิจของสถานศึกษาอยางแทจริง เชนเดียวกับผลการศึกษาของ ยาเบ็น เรืองจรูญศรี
(2553) ไดกลาววา ในการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหการสนับสนุนในดานสื่อ 
วัสดุอุปกรณ และแหลงเรียนรูอยางเพียงพอ จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอน 
สงเสริมสนับสนุนครูใหไดพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรูปแบบ  
   1.3 บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษของครใูนสถานศึกษา
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการประเมินผล
การเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การวัดผลประเมินผลสอดคลองกบั
สภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษที่จัดใหนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการวัดผลประเมนิหลากหลายวิธีการ
เชน การทดสอบปากเปลา การทดสอบภาคปฏิบัติหรือการทดสอบโดยการเขียนตอบ มีคาเฉลี่ยตํ่ากวา
ขออื่น ๆ  ที่เปนเชนน้ีอันเน่ืองมาจากบทบาทผูบริหารในการจดัการเรียนรู ซึ่งเปนบทบาทที่มีความสําคัญตอ
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและการที่จะทําใหรูวาผูเรียนน้ันมีความรูความสามารถตรงตามวัตถุประสงค
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ที่ไดถูกกําหนดไวตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน จําเปนที่จะตองมีตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ และตองมี
การประเมินผลการเรียนรู การวัดและประเมินผลชวยใหผูบริหารสถานศึกษามีขอมูลใชในการตรวจสอบ
และตัดสินใจดําเนินการปรับปรุงแกไข ประยุกตหรือปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหถูกตองเหมาะสม
และตรงกับความตองการของผูเรียนเปนหลัก อัสนีย อัจฉริยบุตร (อางถึงใน มนตฤดี ถือสมบัติ, 2556 : 105) 
โดยผูบริหารมีหนาที่และความรับผิดขอบในดานการวัดและประเมินผล ปรียาพร วงศอนุตรโรจน อางถึงใน
มนตฤดี ถือสมบัติ, 2556 : 105) ดวยกําหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลที่เกี่ยวของ
กับการวัดและการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Minudin (อางถึงใน
มนตฤดี ถือสมบัติ, 2556 : 105) ไดทําการวิจัยบทบาททางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในรัฐซาบาห 
มาเลเซีย พบวา สวนใหญผูบริหารมีหนาที่หลักในการประเมินผลโครงการของโรงเรียน สนับสนุนให
ผูรวมงานมีการศึกษาและประสบการณมากข้ึน กําหนดวัตถุประสงคของโรงเรียนอยางชัดเจน ควบคุม
โครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดของโรงเรียน รูและเขาใจกฎขอบังคับในการเรียนรายวิชาตาง ๆ 
   1.4 บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษของครใูนสถานศึกษา
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการสรางและ
พัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดปริมาณเน้ือหาสาระ
ของวิชาภาษาอังกฤษใหเหมาะสมกับเวลาเรียนมีคาเฉลีย่สูงสุด และการจัดเน้ือหาสาระในหลกัสตูรทีม่ี
ความทันสมัยมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ  ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากความกาวหนาทางดานวิทยาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตอสื่อสารซึ่งกันและกันมากข้ึน ขอมูลขาวสารทาํใหคนตองคน วิเคราะห
แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อใหทันกับเหตุการณในสังคมที่มีความสลับซับซอนมากย่ิงข้ึน 
สิ่งเหลาน้ีนําไปสูสภาวการณและเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหทั้งประเทศตองมุงสงเสรมิผูเรยีนน้ันใหมี
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล รักความเปนไทย มีทักษะในการคิด มีทักษะ
ในการแกปญหา มีทักษะในดานเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร และมี
ทักษะชีวิตสามารถทํางานรวมกับผูอื่น และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ ในระดับที่ไมตํ่ากวา
นักเรียนของนานาอารยประเทศ สงผลตอการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน เปนการเพิ่มขีดความสามารถ
ใหคนไทยกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของโลก กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 3 - 6) 
ซึ่งสอดคลองกับ สาริสา ปราเมต (2553); นวมินทร ประชานันท (2551); และ ศิราณี จุโฑปะมา (2550) 
ไดศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทการบริหารหลักสูตรของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนพรอมใชหลักสูตร
จังหวัดบุรีรัมย ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและกรรมการสถานศึกษา ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหาร ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นตอบทบาทในการบริหารหลักสูตร
ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนพรอมใชหลักสูตร จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งโดยภาพรวมและรายดานน้ัน
มีการปฏิบัติมาก 
   1.5 บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษของครใูนสถานศึกษา
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในดานการสราง
ความรวมมือกับชุมชนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา การสรางความเขาใจ 
สรางความรวมมือจากทุกฝายในชุมชนเพื่อใหชุมชนมีสวนรวม สนับสนุน ชวยเหลอืโรงเรยีนและรวมกนั
จัดการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการเปดโอกาสใหผูปกครองเขามา
มีสวนรวมและรวมวางแผนพัฒนาผูเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ  ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากบทบาท
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ผูบริหารกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จะเกิดไดตองอาศัยความรวมมือกับผูทีเ่กี่ยวของทุกระดับทุกฝายตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแหงชาติ ซึ่งไดกําหนดใหสถานศึกษาน้ันจะตองประสานความรวมมือกับชุมชนตอการมสีวนรวม
ในการพัฒนาศักยภาพผูเรียน ดังน้ัน ชุมชนจะตองมีความเขาใจและรูบทบาท ภารกิจ หนาที่ ตลอดจน
แนวทางการปฏิบัติที่ชวยสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2554) ทั้งยังผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดมีการนําแนวคิด นวัตกรรมหรอืทางเลอืก
ใหม ๆ มาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ มีความยืดหยุนในการทํางาน โดยเปดรับขอมูล 
มุมมองความคิดเห็นใหม ๆ  อยูตลอดเวลา เพื่อนํามาประยุกตหรือปรับใชกับงานในหนาที่ไดอยางเหมาะสม
กับสถานการณ และเปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรไดแสดงความคิดเหน็ในการปฏิบติังาน สอดคลองกบั 
ชิตพร คําวัน (2554) ไดศึกษาเรื่องบทบาทผูบริหารในการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัย พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจงัหวัดปทมุธานี 
ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สวน มนตรา ผลศรัทธา และสุเทพ ลิ่มอรุณ (2557) ไดศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
  2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสรมิการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
อภิปรายผล ไดดังน้ี 
   2.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษา
ในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยรวมไมแตกตางกัน ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษา
น้ันไดใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษ 
มีตัวช้ีวัดและรูปแบบการประเมินผลที่ชัดเจนในการจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน, 2553) ครูที่มีวุฒิการศึกษาที่ตางกันไดนําตัวช้ีวัดและการประเมินผลในหลักสูตรแกนกลาง
เหมือนกัน ดังน้ัน ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันจึงมีความคิดเห็นในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวเพราะในหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน
ไวอยางชัดเจน โดยรวมจึงไมมีผลตอความแตกตางของบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัด 
การเรียนรูภาษาอังกฤษของสถานศึกษา ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสรางความรวมมือกับชุมชนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการเขาสังคมหรือการสรางสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลเปนความสามารถของแตละบุคคลที่แตกตางกัน ซึ่งอาจจะข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน การสือ่สาร 
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การมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น โดยการคํานึกถึงกฎ กติกาของสังคม ความสามารถในการสราง
ความสัมพันธ ดังน้ัน การสรางความสัมพันธกับผูอื่นจึงเปนลักษณะที่แตกตางกันในแตละบุคคล สอดคลอง
กับ ชนิดา สุวรรณลาภเจริญ (2552) กลาวไววา การเขาสังคมหรือการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
(Interpersonal Relationship) เปนความสามารถในการสรางสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน และสามารถ
รักษาสัมพันธภาพไวไดยืนยาว การเขาสังคมจึงเปนการปฎิสัมพันธและการสื่อสารระหวางกันในสังคม 
อันไดแก ทักษะการสื่อสาร การพูด การฟง การทํางานรวมกันเปนทีม ฯลฯ และรวมทั้งความสามารถ
ในการเขาใจถึงสถานการณที่หลากหลาย กฎ กติกาตางในสังคม ความสามารถในการรูจักผูอื่น 
   2.2 ครูที่มีประสบการณในการทํางานที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหาร
สถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันที่เปนเชนน้ี
อาจเน่ืองมาจาก ความคิดเห็นหรือความรูสึกตาง ๆ  ที่มีอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตอการตอบสนอง
ของบุคคลไปสูบุคคล สิ่งของ และสถานการณของแตละบุคคล ความรูสึกพึงพอใจในสิ่งตาง ๆ น้ัน ข้ึนอยูกับ
ความรูสึกของแตละบุคคลซึ่งแตกตางกันออกไป ความรูสึกตอสิ่งใดสิง่หน่ึงของแตละบคุคลทีไ่มแตกตาง
กันน้ัน อาจจะข้ึนอยูกับตัวแปรใดตัวแปรหน่ึงที่เหมือนกัน ดังน้ัน ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกนั 
มีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารไมแตกตางกัน ซี่งเน่ืองจากไดอิทธิพลจากสิ่งตาง ๆ  หรือสถานการณ
เดียวกัน สอดคลองกับ จิตราภรณ  เพ็งดี (2541) กลาววา ความพึงพอใจหรือความพอใจ เปนภาวะทาง
อารมณ หรือความรูสึกทางอารมณของบุคคลที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมของงานในดานความพอใจ
วาชอบมากนอยเพียงใด ซึ่งสอดคลองกับ จิตตินันท นันทไพบูลย (2551) กลาววา ความพึงพอใจ คือ
ภาวะการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวก ที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทยีบประสบการณการไดรบั
บริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวังหรือดีเกินกวาความคาดหวัง 
 
ขอเสนอแนะ 
  
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 สามารถนําผลวิจัยไปใชในสถานศึกษาได ดังน้ี 

  1. ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ผลวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูเน้ือหาภาษาอังกฤษ 

ควบคูไปกับกระบวนการสงเสริมพัฒนาตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน 
ผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมใหครูคนหาความถนัดและความสนใจของผูเรียน และผูบริหารจึงควรจดั
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามความถนัดของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพของผูเรยีน 

  2. ดานสื่อการเรียนการสอน ผลวิจัยพบวา ดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
ในการจัดการเรียนรู โดยมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมในดานสื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน และจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ เพื่อสงเสรมิการจดัการเรยีนรู
ที่ทันสมัยและกาวทันเทคโนโลยี 
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  3. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ผลวิจัยพบวา การวัดผลประเมินผลหลากหลายวิธี
มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมใหครูวัดและประเมินผลหลากหลายวิธี เพื่อการวัด
และประเมินผลการเรียนรูที่ถูกตองและเที่ยงตรง 

  4. ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร ผลวิจัยพบวา การจัดเน้ือหาหลักสูตรที่ทันสมัยมี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมใหครูสรางและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมยั เหมาะสม
กับผูเรียนและมีคุณภาพ เพื่อการจัดการเรียนรูที่ทันสมัย ผูเรียนมีความสนใจในเน้ือหาและพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพ 

  5. ดานการสรางความรวมมือกับชุมชน ผลวิจัยพบวา การเปดโอกาสใหผูปกครองเขามา
มีสวนรวมและรวมวางแผนพัฒนาผูเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมให
ผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาผูเรียนมากย่ิงข้ึน เพื่อใหไดทราบถึงความตองการ
ของผูปกครองและชุมชนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่ตรงกับเปาหมายของผูปกครองหรือชุมชน และ
การจัดการเรียนรูที่ตรงกับสภาพของชุมชน 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษของครูผูสอนกลุมสาระภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ 
  2. ควรมีการศึกษาแนวทางรูปแบบหรือนวัตกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู
ไดพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสงเสริมใหนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยาง
คลองแคลวอยางแทจริง 
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หนังสือขอความอนุเคราะห 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1. นายสุชาติ  สุขสม 
ตําแหนง   ผูอํานวยการชํานาญการ 
สถานที่ทํางาน  โรงเรียนบานบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎรธานี 
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

2. นายโสมนัส ศรีขวัญ 
ตําแหนง   ผูอํานวยการชํานาญการ 
สถานที่ทํางาน  โรงเรียนบานหาดงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 

3. นางวัฒนา สมหวัง 
ตําแหนง   ครูชํานาญการพเิศษ 
สถานที่ทํางาน  โรงเรียนบานบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎรธานี 
วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

4. นางสาววียะ  ชาลุเด็น 
ตําแหนง   ครูชํานาญการ 
สถานที่ทํางาน  โรงเรียนบานบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎรธานี 
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

5. นางรุงกานต ทองปาน 
ตําแหนง   ครูชํานาญการ 
สถานที่ทํางาน  โรงเรียนวัดแจง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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แบบสอบถามเพ่ือการคนควาอิสระ 
เรื่อง 

บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรยีนรูภาษาอังกฤษของครู ในสถานศึกษา 
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 
คําช้ีแจง 
 
 1. แบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพความเปนจริง
ของบทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครใูนสถานศึกษาในอาํเภอเกาะสมยุ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
 2. กรุณาตอบแบบสอบถามดวยความจริงใจตามความคิดเห็นของทานตามสภาพความเปนจรงิ
ของบทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรู ทั้งน้ีเพือ่นําขอมลูทีไ่ดไปใชในการกาํหนดแนวทาง 
การพัฒนาตอไป 
 3. ขอมูลที่ไดถือเปนความลับและใชประโยชนเพื่อการศึกษาเทาน้ันโดยผูวิจยัตองการนําเสนอ
ในภาพรวมเทาน้ันทั้งน้ีจะไมกระทบตอหนาที่การงานของทานแตอยางใด 
 4. แบบสอบถามแบงออกเปน2ตอน 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ 
 1. ดานหลักสูตร 
 2. ดานสื่อการเรียนการสอน 
 3. ดานเทคนิควิธีการ 
 4. ดานการจัดการเรียนรู 
 5. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 
 ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

     นางสาวธิดารัตน  มาตยสถิตย 
นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

       บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 
1. วุฒิการศึกษา 
 

  1. ปริญญาตร ี
  2. สูงกวาปริญญาตร ี

 
2. ประสบการณในการทํางาน 
 

  1. ตํ่ากวา 10 ป 
  2. 10 ปข้ึนไป 

 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอบทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 คําช้ีแจงโปรดทําเครือ่งหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ขอความ ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานการจัดกระบวนการเรียนรู  
1. สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูเน้ือหาภาษาอังกฤษ

ควบคูไปกับกระบวนการสงเสรมิพัฒนาตาม 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 

     

2. สงเสริมใหครูจัดกจิกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เพื่อสงเสรมิใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห 
และสงัเคราะห  

     

3. สงเสริมใหครูใหคําแนะนํา และสนับสนุนผูเรียน
ภาษาอังกฤษในการพัฒนาตนเองเปนรายบุคคล 

     

4. สงเสริมใหครูคนหาศักยภาพความถนัด 
ดานภาษาอังกฤษของผูเรียนแตละคน 

     

5. สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
เปนการเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

ดานสื่อการเรียนการสอน 
6. สงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู 
     

7. สงเสริมใหครูใชอินเทอรเน็ต เพื่อพฒันา 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
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ขอความ ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานสื่อการเรียนการสอน (ตอ) 
8. สงเสริมใหครูมีทกัษะในการสรางสารสนเทศ 

เพื่อใชแลกเปลี่ยนเรียนรู 
     

9. สงเสริมใหครูสรางสื่อสารสนเทศข้ึนและสงเสรมิ 
ใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

     

10. สงเสริมใหครูประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดการเรียนรู 

     

ดานการประเมินผลการเรียนรู 
11. สงเสริมใหครูประเมินผลกอนเรียนเพื่อตรวจสอบ

ความรูพื้นฐานทางภาษาในทักษะการพูด การฟง
การอานและการเขียน 

     

12. สงเสริมใหครูประเมินผลการเรียนรูระหวางสอน
เชน ทดสอบยอยแบบฝกหัดหรือมอบหมายงาน 
ในปริมาณทีเ่หมาะสม 

     

13. สงเสริมใหครูวัดผลประเมินผลสอดคลองกับเน้ือหา
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนการใชสื่อการสอน
ตลอดจนการจัดการเรียนรูตาง ๆ 

     

14. สงเสริมใหครูวัดผลประเมินผลหลากหลายวิธีการ 
เชน การทดสอบปากเปลา การทดสอบภาคปฏิบัติ
หรือการทดสอบโดยการเขียนตอบ 

     

15. สงเสริมใหครูวัดผลประเมินผลสอดคลองกับ 
สภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษที่จัดใหนักเรียน 

     

ดานการประเมินผลการเรียนรู 
16. สงเสริมใหครูจัดปรมิาณเน้ือหาสาระของวิชา

ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับเวลาเรียน 
     

17. สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการ
เน้ือหาสาระ 

     

18. จัดเน้ือหาสาระในหลักสูตรมีความทันสมัย      
19. สงเสริมใหครูผูสอนมกีารตรวจสอบทบทวนหลักสูตร

อยางตอเน่ืองทุกป 
     

20. สงเสริมใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษ 
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
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ขอความ ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานการสรางความรวมมือกับชุมชน 
21. สรางความเขาใจ สรางความรวมมือจากทุกฝาย 

ในชุมชนเพื่อใหชุมชนมสีวนรวม สนับสนุน ชวยเหลอื
โรงเรียนและรวมกันจัดการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ 

     

22. การเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามสีวนรวม และ
รวมวางแผนพฒันาผูเรียน 
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ภาคผนวก ง 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอแบบสอบถาม 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ 
การหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค  

(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 
 เรื่อง  บทบาทผูบรหิารในการสงเสรมิการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของสถานศึกษา 
  ในอําเภอเกาะสมุย สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 
ขอ ขอคําถาม ความคิดเห็น

ผูเชี่ยวชาญ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 
การจัดกระบวนการเรียนรู 
1. สงเสรมิใหครจูดัการเรียนรูเน้ือหาภาษาองักฤษ

ควบคูไปกับกระบวนการสงเสรมิพัฒนา 
ตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน
เสริมใหคร ู 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2. สงเสริมใหครจูัดกจิกรรมการเรียนรูภาษาองักฤษ
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห
และสงัเคราะห 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

3. สงเสรมิใหครใูหคําแนะนําและสนับสนุนผูเรียน
ภาษาอังกฤษในการพัฒนาตนเองเปนรายบุคคล 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4. สงเสริมใหครูคนหาศักยภาพความถนัด 
ดานภาษาอังกฤษของผูเรียนแตละคน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5. สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
เปนการเนนผูเรียนเปนสําคัญ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

สื่อการเรียนการสอน 
6. สงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
7. สงเสริมใหครูใชอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนา 

กระบวนการจัดการเรียนรู 1 0 1 1 1 4 0.8 ใชได 
8. สงเสริมใหครูมีทกัษะในการสรางสารสนเทศ

เพื่อใชแลกเปลี่ยนเรียนรู 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
9. สงเสริมใหครูสรางสื่อสารสนเทศข้ึน และ

สงเสริมใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
10. สงเสรมิใหครปูระยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียนรู 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ ขอคําถาม ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 
การประเมินผลการเรียนรู 
11. สงเสริมใหครปูระเมินผลกอนเรียนเพือ่ตรวจสอบ

ความรูพื้นฐานทางภาษาในทักษะการพูด 
การฟง การอาน และการเขียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12. สงเสริมใหครปูระเมินผลการเรียนรูระหวางสอน
เชน ทดสอบยอยแบบฝกหัดหรือมอบหมาย
งานในปรมิาณที่เหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

13. สงเสริมใหครูวัดผลประเมินผลสอดคลองกับ
เน้ือหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช
สื่อการสอน ตลอดจนการจัดการเรียนรูตาง ๆ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

14. สงเสริมใหครูวัดผลประเมินผลหลากหลาย
วิธีการ เชน การทดสอบปากเปลา การทดสอบ
ภาคปฏิบัติหรือการทดสอบโดยการเขียนตอบ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15. สงเสริมใหครูวัดผลประเมินผลสอดคลองกับ 
สภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษที่จัดใหนักเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

การสรางและพัฒนาหลักสูตร 
16. สงเสริมใหครูจัดปรมิาณเน้ือหาสาระของวิชา

ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับเวลาเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
17. สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน 

โดยบูรณาการเน้ือหาสาระ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
18. จัดเน้ือหาสาระในหลักสูตรมีความทันสมัย 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
19. สงเสริมใหครูผูสอนมกีารตรวจสอบทบทวน

หลักสูตรอยางตอเน่ืองทุกป 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
20. สงเสริมใหผูเรยีนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษ

ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
การสรางความรวมมือกับชุมชน 
21. สรางความเขาใจ สรางความรวมมือจากทกุฝาย

ในชุมชนเพื่อใหชุมชนมีสวนรวม สนับสนุน 
ชวยเหลือโรงเรียนและรวมกันจัดการเรียนรู
ใหเกิดกบัผูเรียนอยางมปีระสิทธิภาพ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22. การเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามสีวนรวม
และรวมวางแผนพัฒนาผูเรียน 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

 



122 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม คาความเชื่อมั่น 
 1. กระบวนการจัดการเรียนรู 0.96  
 2. สื่อการเรียนการสอน 0.96  
 3. วัดและประเมินผลการเรียนรู 1  
 4. การสรางและพฒันาหลักสูตร 1  
 5. การสรางความรวมมือกับชุมชน 0.90  

รวม 0.96  
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ประวัตผิูทําการคนควาอิสระ 
 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน  มาตยสถิตย 
 
วัน เดือน ปเกิด 1 สิงหาคม 2530 
 
สถานท่ีอยูปจจุบัน 15/1  หมู 4  ตําบลชองไมแกว     
 อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร   
 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2549 มัธยมศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สรุาษฎรธานี 
 อําเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎรธานี 
 พ.ศ. 2553 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
 พ.ศ. 2555 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   
ประสบการณทํางาน  
 พ.ศ. 2557 ครูผูชวย โรงเรียนบานบอผุด อําเภอเกาะสมุย 
  จังหวัดสรุาษฎรธานี 
 
ตําแหนงปจจุบัน ครูคศ. 1 
 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนบานบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎรธานี 
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