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บทคัดย่อภาษาไทย 

55252807 : การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคร/ู ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ 

นางสาว ประภาพร ผาจันทร์: การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้ เกิดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ ์ตันวิมลรัตน์ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู

ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2) ผลการยืนยันการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในภาคกลาง จ านวน 98 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 
3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ และครู รวมทั้งหมดจ านวน 294 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 2) แบบสอบถามความคิดเห็น 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงส ารวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  1) วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) การพัฒนาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 3) การจัดสรรงบประมาณ 4)  การเป็นต้นแบบที่ด ี

2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 องค์ประกอบ มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได ้และเป็นประโยชน ์
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

55252807 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
MISS PRAPAPORN PHAJAN : THE MANAGEMENT FOR TEACHER DEVELOPMENT 

ON ENGLISH SKILLS THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SAKDIPAN 
TONWIMONRAT, Ph.D. 

The purpose of this research were to determine: 1) the factor of 
the management for teacher development on English skills. 2) The confirmation of 
the factors of the management for teacher  development on English skills. The 
sample consisted of 98 schools under primary Educational service area in central 
region. The respondent were 3 persons in each school; school director, academic 
teacher and teacher totally 294. The research instrument were semi- structured 
interview and opinionnaire. The statistical used for data analysis were frequencies, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, and 
content analysis.   

The research findings revealed that: 

1.The factors of the management of teacher for development on English 
skills include 4 components which were 1) vision of school administrators 
2) development of learning organization 3) budget allocation 4) good modeling 

2.The confirmation of the factors of the management of teacher for 
development on English skills were found accurate, appropriate, possible, and useful. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
 สภาพโลกาภิวัตน์ได้เชื ่อมทุกประเทศให้กลายเป็นสมาคมโลก โดยเชื่อมโยงทั้งด้าน    
การถ่ายเทด้านข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจการค้าที่เปิดเสรีมากขึ้น รวมถึง
การคมนาคมขนส่งจากทั่วทุกมุมโลก ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสื ่อกลางในกิจกรรมแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการค้าและ      
การลงทุน การศึกษา การติดต่อสื่อสาร การท่องเที่ยว และการใช้ในชีวิตประจ าวัน แม้ว่าปัจจุบันจะมี
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น ภาษาจีน  ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ     
แต่ภาษาอังกฤษยังคงเป็นที่ยอมรับและน ามาใช้เป็นภาษากลางของคนทั่วโลก ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมโลกจึงไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงนี้          
ได้ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองก่อให้เกิดปัญหาและวิกฤติการณ์ต่างๆ มากมาย 
จึงเป็นที่น่าสนใจว่าในภาวการณ์เช่นนี้ หน่วยงานต่างๆ ควรปรับตัวเปลี่ยนแปลงและผู้คนในหน่วยงาน
ต้องพัฒนาตนเองอย่างไร จึงจะสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน สามารถเอาชนะวิกฤติการณ์
ด้านต่างๆ ที่เผชิญอยู่ได้ 
 การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ การเตรียมพร้อม
ด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ       
ทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอม
ให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม         
มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม
ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลง
โลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี    
ที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
สุขภาพเพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี        
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง      
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังเป้าหมายคือคนไทย              
มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม        
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
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ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 
ที่เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ทุนมนุษย์
ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียน
ค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวน    
ไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล  และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคม        
มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น  ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน           
ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา
ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม  ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้         
ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่
เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสีย        
ต่อสุขภาพ (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขต
พื้นที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  อาทิ 
ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วม
พัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่ เปราะบาง และส่งเสริม
สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้1 

                                                            
1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , 

สรุปสาระส าคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) 
(กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ , 
2560). 
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 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564)          
ให้ความส าคัญในการยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม    
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคมได้ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายไว้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล มุ่งหวังให้คนไทยมี
คุณธรรมจริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ         
การแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่
เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่   ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า2 

 การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุน
ของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษ          
ที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ 
โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนาประเทศ สังคมไทยตระหนักดีว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับว่า “ผู้น า” เป็นบุคคลส าคัญต่อความ
อยู่รอดของชาติ สังคมและหน่วยงาน ผู้น าเป็นกุญแจส าคัญต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กรรวมถึงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ การพัฒนาบุคลากรในองค์การและ
ปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่องค์การลักษณะใหม่ที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน นั่นคือการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ผู้น าจะต้องมีบทบาทส าคัญในการ ก าหนดวิสัยทัศน์ การสื่อสารวิสัยทัศน์ 
การส่งเสริมสมรรถนะด้านต่างๆให้บุคลากร และใช้กลยุทธ์ผลักดันให้เกิดพลังความร่วมมือเพื่อ

                                                            
2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , 

สรุปสาระส าคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) 
(กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ , 
2560). 

https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDXsRE63IpE8f0HS5kUTLA76pFFidAgOloS5sYWiLLyJbX_gTE4Vaelr7m0gRp7O-Fz4RNApVtawBNRfH-abNDru5e5KXfrimUiTG9duvjjJ6JPGaC8xNh7wBiZEZCX2oSLXNABnc21_0s3FsejscC7Bjn8cNrOt1-P0iSeVbDVSNx9mRN1hxPdfsDwXcyPs8D6FtvyaS3TTQBaRAMggGHY&__tn__=%2ANK-R


  4 

วางแผนกลยุทธ์ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่ต้องการและประเมินติดตามผลเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์การแห่งการเรียนรู้ด ารงอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สังคมต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อแสวงหา
ความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วย
เสริมความสามารถ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทส าคัญทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างชน
ชาติต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้จ ากัดเฉพาะเจ้าของภาษา (native speakers) ที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น อันได้แก่ 
คนอังกฤษ คนอเมริกัน คานาดา และออสเตรเลีย แต่ชนชาติอื่นๆที่มีการติดต่อกันระหว่างชนชาติ 
เช่น คนไทยติดต่อกับคนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฯลฯ ก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ การใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร หรือใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพในธุรกิจอย่าง
กว้างขวางและรวดเร็วเช่นนี้ ท าให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นภาษาสากล
นานาชาติ (English as an international language) ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ เป็นภาษา
ส าคัญในด้านการศึกษา จัดเป็นสื่อส าคัญน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานส าคัญ
ส าหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป3  

 การศึกษาเป็นพลังส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และครูเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะ
เอื้ออ านวยให้การศึกษาด าเนินไปในแนวทางที่พึงประสงค์ ในขณะที่ภาษาอังกฤษมีความส าคัญและ 
จ าเป็นมากขึ้น ครูจึงจัดว่าเป็นบุคลากรที ่ส าคัญยิ่งที ่จะถ่ายทอดความรู้ และทักษะทางภาษา   
สร้างบรรยากาศและกิจกรรมทางภาษา อันจะเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของภาษาและรักที่จะเรียนภาษา ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อองค์การสรุปได้หลากหลายประการดังนี้          
1) ช่วยท าให้ระบบและวิธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดต่อประสานงานดียิ่งขึ้น  2) ช่วยท าให้
เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน3) ช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้
งานให้น้อยลง4) ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในการตอบ
ค าถามหรือให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน5) ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อความ

                                                            
3 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553, เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม  2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.onec.go.th/onec_eb/page.php?mod= Category& categoryID 



  5 

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 6) ช่วยท าให้บุคคลนั้นๆ มีโอกาสได้รับคามรู้ ความคิดใหม่ๆ เป็น       
คนทันสมัยต่อความเจริญก้าวหนี้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดังกล่าว เป็นไปตามปรัชญาของการพัฒนาบุคคลที่ส าคัญคือ 1) บุคคลทุกคนมีศักยภาพของตนเอง      
ที่สามารถพัฒนาให้เพิ่มพูนขึ้นได้ทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ ถ้าหากมีแรงจูงใจที่ดีพอ 2) การพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล ควรด าเนินการโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based Development) 
3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นระบบ ตั้งแต่การสรรหา 
การคัดเลือก สู่ระบบการพัฒนาขององค์การ 4) วิธีการในการพัฒนาบุคคลมีหลายวิธี จะต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและภารกิจขององค์การ 5) จัดให้มีระบบการประเมินการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลเป็นระยะๆเพื่อพัฒนาบุคลบางกลุ่มให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น และใน
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถสูงได้ก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งใหม่ที่ต้องใช้
ความสามารถสูงขึ้น 6) ระบบข้อมูลบุคคลขององค์การจะต้องครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัยสามารถ
ตรวจสอบความก้าวหน้ารายบุคคลได้ 7) การพัฒนาบุคคลจะต้องท าทุกด้าน คือ สุขภาพอนามัย 
ความรู้ ความสามารถจิตใจและคุณธรรม ควบคู่กันไป 8) องค์การต้องค านึงถึงความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าของบุคคลควบคู่ไปกับความก้าวหน้าขององค์การ องค์การจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดบุคคลที่มี
ก าลังกาย ก าลังใจและสติปัญญาที่ทุ่มเทให้กับองค์การ จึงไม่ เกินเลยไปนักหากจะกล่าวว่า 
วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็คือ การมุ่งให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานตามที่องค์การต้องการ  ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การที่เราจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานของบุคคลเพื่อให้เป็นไปในทางที่ต้องการได้นั้น  เราจ าเป็นต้อง
พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆอย่างน้อย 3 ด้าน ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
และทัศนคติ (Attitude) หรือ KSA หรือในบางต าราบอกว่าจะมี ความเข้าใจ (Understanding) และ
ก็จะรวมเรียกว่า KUSA KUSA เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาบุคลในทุกองค์กร ประกอบด้วย 1) การ
พัฒนาให้มีความรู้ (Knowledge) เรียนรู้ท าความเข้าใจแล้วจึงน าแนวคิดมาประยุกต์ใช้ การเรียนรู้ จึง
ไม่ใช่เพียงการรับรู้ที่จ าๆ มาโดยไม่เข้าใจ 2) การพัฒนาให้มีความเข้าใจ (Understanding) ต้อง
ท าความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ทบทวนวิเคราะห์ให้เห็นจุดต่างๆเพื่อตอบตัวเองให้ได้ แล้วจึงเชื่อในแนวคิดนั้นๆ 
พร้อมจะน าไปปฏิบัติได้เสมอ 3) การพัฒนาให้มีทักษะความช านาญ (Skill) เมื่อเรียนรู้และเข้าใจใน
ข้อมูลแล้วต้องมีโอกาสน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประสบการณ์ด้วยตัวเอง ฝึกฝนและปฏิบัติบ่อยๆ จนเกิด
ความช านาญ เพิ่มพูนสติปัญญาและมีความรอบรู้มากยิ่งขึ้น4) การพัฒนาให้มีทัศนคติที่ดี (Attitude) 
มีความคิดเชิงสร้างสรรค์คนเราอาจมีความคิดทัศนคติที่เหมือนหรือต่างกันได้ การเปลี่ยนทัศนคติเป็น
สิ่งที่ยาก หากองค์กรใดต้องการประสบความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพองค์กร ก็จ าเป็นจะต้อง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรด้วยการหาเทคนิคหรือแนวทางใหม่ๆ จัดการความแตกต่างทาง
ความคิดและสร้างวัฒนธรรมหรือมาตรฐานใหม่ เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนใน
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องค์กรให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้นั้นควรให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายขององค์การ
หรือนโยบายของรัฐในกรณีที่เป็นราชการ ความรู้ด้านวิชาชีพ ความรู้เสริมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้บุคคลเหล่านั้นสามารถปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาการส่วนในด้านทักษะหรือความช านาญงานหากเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ได้ฝึกปฏิบัติงานให้
เกิดทักษะความช านาญเพิ่มขึ้น จะท าให้บุคคลเหล่านั้นสามารถท างานได้ดีตามมาตรฐาน เป้าหมาย
หรือตามความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท างานได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ท างานได้
อย่างมีคุณภาพที่ดีขึ้น 

 ส าหรับการพัฒนาทางด้านทักษะนี้จะมีทั้งทักษะทางการปฏิบัติ ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ 
และทักษะทางการคิด ส่วนในด้านทัศนคตินั้น บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้องในการท างาน เช่นการพัฒนาจิตส านึกและความเข้าใจในการท างานเพื่อสาธารณะ การท างาน
เป็นทีมและมีความสามัคคี (Team Work) เสริมสร้างความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องในการท างาน (Work 
Attitude) สร้างเสริมจิตส านึกที่ถูกต้องในการให้บริการแก่ประชาชน (Sense of Service) และ
ทัศนคติในการพัฒนาตนเอง (Self-Development) ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อต าแหน่ง
หน้าที่ และตื่นตัวตลอดเวลาในการเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนา
ทางด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย ปัจจุบัน องค์การต่างๆ มุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์การที่เรียนรู้ (Learning 
Organization) องค์การยิ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร เนื่องจากความสามารถในการ
เรียนรู้ของบุคลากรในองค์การหนึ่งๆเป็นเงื่อนไขแห่งความส าเร็จขององค์การนั้น และเป็นวิธีการที่ท า
ให้องค์การมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage) หรือมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงกว่าองค์การอื่นๆ ยิ่งกว่านั้น การพัฒนาบุคลากรยังมีความส าคัญในเชิงปัจจัยที่เป็นเหตุและ
ผลให้เกิดการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงในองค์การต่างๆ ดังนี้ 1) ท าให้มีนวัตกรรม (Innovation) ต่างๆ เข้ามา
ใช้ในองค์การอันจะเป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์การ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการปรับเปลี่ยนรวดเร็วและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น         
ทุกขณะ 2) ก่อให้เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆ ให้เป็นที่เข้าใจและยอมรับไปปฏิบัติในวงกว้างของ
องค์การ 3) กระตุ้นบุคลากรให้เติมความพร้อม ด้านสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การทั้งในระดับนโยบาย 

 กลยุทธ์ในการด าเนินงานโครงสร้างการจัดองค์การ ระบบการท างาน การสร้างนวัตกรรม 
การเผยแพร่นวัตกรรม และการสร้างความพร้อมในการใช้นวัตกรรมเป็นกุญแจส าคัญของการเพิ่ม
คุณค่าให้แก่บุคคลกรในองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based 
Society) ยุคที่องค์การต้องการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) การเพิ่มคุณค่า
และใช้คุณค่าที่มีอยู่ และเพิ่มขึ้นของบุคลากรให้เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตขององค์การเป็นสิ่งจ าเป็น
ยิ่งยวดต่อความส าเร็จขององค์การ การพัฒนาบุคลากรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อปัจจุบันและอนาคต
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ขององค์การ ทั้งนี้ วิธีการที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ทักษะ และ
ทัศนคติ มีหลายวิธีและหลายรูปแบบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการพัฒนาบุคลากรมีแนวทางหลักในการ
ด าเนินการ 3 แนวทาง คือ 1) การให้การศึกษา/เรียนรู้ (Education/Learning) การให้การศึกษาเป็น
เครื่องมือและกระบวนการอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยให้บุคล ากรมีความเจริญงอกงามปรับตัวได้ 
ด าเนินชีวิตดี และมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติในวิถีชีวิต การท างาน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาในระบบโรงเรียน 
ตลอดจนการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ 
การให้การศึกษาอาจท าโดยการให้ทุน และ/หรืออนุญาตให้บุคลากรไปศึกษาต่อในหลักสูตร ระยะสั้น 
ระยะกลาง และการให้ไปศึกษาระดับปริญญาและหลังปริญญา การให้การศึกษาจึงเป็นการลงทุนที่
ส าคัญทั้งขององค์การและตัวบุคลากรเอง 2) การฝึกอบรม (Training) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการ
ที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ ความ ช านาญ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในการยกมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ ในความรับผิดชอบให้ดียิ่ งขึ้น อันจะท าให้
องค์ประกอบประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกันก็มุ่ งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และ/หรือทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคคล  โดยในการจัดการฝึกอบรมนั้น มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ ความรู้ ความช านาญที่จะเป็นต่อความต้องการของ
องค์การ โดยปกติเป้าหมายของการฝึกอบรมได้แก่ 2.1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย 
แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในแต่ละระดับ 
2.2) การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา 2.3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยส่วนร่วม 2.4) การลด
ความสิ้นเปลือง ป้องกันอุบัติเหตุ และการสูญเสียในการปฏิบัติงาน 2.5) การพัฒนาระบบงาน ระบบ
บริหาร และพัฒนาองค์การโดยส่วนรวม 2.6) การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ บทบาท ภารกิจขององค์การ 2.7) การฝึกฝนบุคลากรให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยี/
เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ ที่จะประยุกต์ใช้ให้เกิดความก้าวหน้าขององค์การ 3) การพัฒนาบุคลากร 
(Employee Development/Staff Development) การพัฒนาการด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆเพื่อ
เพิ่มและขยายโลกทัศน์ส าหรับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนทั้งในงานและในสังคมส่วนรวมให้แก่
บุคลากร ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงานพิเศษการสอนงานการให้ค าปรึกษา แนะน า การเป็นพี่เลี้ยง 
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงานการจัดการทัศนศึกษาดูงานการมอบหมายให้ประชุมแทนและ
การมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมสังคมอื่นๆ ซึ่งวิธีการต่างๆดังกล่าวหากเลือกใช้ผสมผสานกันกับ      
2 แนวทางข้างต้น ก็จะช่วยท าให้ระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์การมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 ทั้งนี้ การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้  3.1) การนิเทศงาน 
เป็นการให้ค าแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับงานโดยผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานภายในองค์การ 
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เพื่อให้การด าเนินงานได้ผลดียิ่งขึ้น หรือจัดการนิเทศงานเมื่อพบว่าบุคลากรประสบปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 3.2) การให้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการให้ค าชี้แนะหรือกระตุ้นจากผู้บริหาร เช่น 
การจัดมุมวิชาการในองค์การ การอ่านต ารา หรือนิตยสารทางวิชาการ การค้นคว้าหรือวิจัย เป็นต้น  
3.3) การฝึกอบรม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ ควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 
เช่น มีการเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน โดยการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ จ าพวกเครื่องใช้อัตโนมัติใน
ส านักงาน (Office Automation : O.A.) เข้ามาใช้ช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการปฏิบัติงาน 
3.4) การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวความคิดใหม่ๆของ
บุคลากรที่เข้าสัมมนา 3.5) การให้ไปศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศตามความเหมาะสม
เพื่อจะได้เกิดแนวคิดในการเปรียบเทียบระหว่างองค์การของตนกับองค์การภายนอกอื่น  3.6) การให้
ไปศึกษาต่อองค์การควรส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาต่อ เพราะการที่บุคลากรมีวุฒิสูงขึ้น ช่วยให้เกิด
ความมั่นใจในตัวเองจะเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานมากขึ้น และยังเป็ นโอกาสให้บุคลากรนั้นได้
ต าแหน่ง หรือเงินเดือนเพิ่มตามความสามารถอีกด้วย ตัวอย่างของการพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามกรอบพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ระบุว่า “ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ก าหนด” และโดยบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าว ส านักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ส านักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วย
บริหารงานบุคคลกลางของส่วนราชการ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โดยผู้บังคับบัญชา ไว้สรุปได้ดังนี้1) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล
และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม
และจริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น 
อาจใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธี เช่น ขณะปฐมนิเทศ การสอนงาน/สอนแนะ การมอบหมายงาน        
การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ การจัดพี่ เลี้ยงให้ ส่งไปศึกษาดูงาน จัดการฝึกอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การสัมมนา จัดหาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานไว้ให้ศึกษาอย่างเพียงพอ จัดให้มีคู่มือ
การปฏิบัติงานให้มีพอใช้อย่างทั่วถึง การพัฒนาด้วยตนเอง เช่น โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป การให้
ค าปรึกษา เป็นต้น 3) ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้ง 5 ด้าน คือ 3.1) ด้านความรู้ทั่วไป
ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 3.2) ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่ง
ต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 3.3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและบริหาร 
3.4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ รายละเอียดที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี และส่งเสริมให้สามารถ
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ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  3.5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ส่วนกลวิธีของ
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่มีการใช้กันอยู่ทั่วไป สรุปได้ว่าประกอบด้วยวิธีการที่ส าคัญ 3 วิธี 
ได้แก่ 1) การพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ผู้รับการพัฒนาได้เรียนรู้เทคนิควิธีการท างาน
จนเกิดทักษะมีความช านาญจากการได้ฝึกหรือทดลองปฏิบัติ รวมทั้งอาจได้รับการถ่ายทอดจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือพี่เลี้ยงไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานจริง การพัฒนาในขณะปฏิบัติงานนี้ เป็นวิธีที่ใช้
กันอยู่มากกว่าวิธีอื่นๆ แต่ไม่ได้มีการจัดท ากันอย่างเป็นระบบ เพราะมีลักษณะเป็นวิธีการทดลอง
ปฏิบัติงานมากกว่าการพัฒนาอย่างจริงจัง  

 ข้อเสียของการพัฒนาแบบนี้ คืออาจท าให้ผลงานของหน่วยงานที่มีผู้ได้รับการพัฒนา
รวมอยู่ด้วยต้องลดลงไปบ้างทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพแต่ก็ยังนับว่าคุ้มค่า การพัฒนาในขณะ
ปฏิบัติงานที่นิยมใช้กันอยู่มี 3 วิธี คือ การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
การสอนงาน เป็นกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้ ความสามารถทักษะและความเชี่ยวชาญ
ช านาญงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้น ภายใต้บรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่
เหมาะสมและเชื่อมต่อการเรียนรู้ และการฝึกฝนความช านาญเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆโดยผู้สอนจะท า
หน้าที่เป็นผู้ช่วยชี้แนะในการก าหนดเป้าหมายและระดับขีดความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้เรียนว่า เมื่อสอนงานไปแล้วจะท าให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานอะไรบ้าง อย่างไร 
และจะใช้เวลานานเท่าใด โดยเปรียบเทียบจากพื้นฐานเดิมที่ผู้เรียนมีอยู่เกี่ยวกับขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานนั้นๆหรืออาจกล่าวได้ว่า การสอนงานเป็นเรื่องของการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติงานจริง 
ภายใต้การก ากับดูแลช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานหรือพี ่เลี ้ยงในหน่วยงานที ่มี
ความช านาญสูงกว่า ซึ่งโดยปกติมักเป็นการสอนแนะกันแบบตัวต่อตัวหรืออาจเป็นการสอนกันเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้ 2) การพัฒนานอกจากการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ผู้ได้รับการพัฒนาต้องหยุด
ท างานปกติของตนเอง เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการต่างๆที่ก าหนดขึ้น           
ซึ่งอาจจะจัดขึ้นโดยหน่วยงานพัฒนาของส่วนราชการเอง หรือส่งเข้าไปรับการฝึกอบรมในหน่วยงาน
ภายนอกส่วนราชการ หรืออาจรับการฝึกอบรมอยู ่ที ่บ ้านก็ได้ ทั ้งนี ้น ิยมกันอยู ่ 4 วิธี ดังนี้          
2.1) การฝึกอบรมในห้องหรือในชั้นเรียน เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มีวิทยากรหรือสอนและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงในการถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่างๆ เช่น 
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย กรณีศึกษา เป็นต้น ถ้าต้องการให้มีประสิทธิภาพสูงวิทยากร
ต้องเน้นการสร้างประสบการณ์และความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้อดี
อีกประการหนึ่งของการฝึกอบรมในห้องก็คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะรู้สึกได้รับความอบอุ่นใกล้ชิด
เป็นกันเอง และเมื่อเกิดปัญหาจะสามารถซักถามวิทยากรได้โดยตรงทันที 2.2) การฝึกอบรมทางไกล 
(Distance Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่ผู้รับการฝึกอบรมไม่ต้องไปเข้ารับฟังการบรรยายใน        
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ชั้นเรียน จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับการฝึกอบรมในห้องไม่เน้นเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยากร
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักการฝึกอบรมทางไกลคือ การยอมรับศักยภาพของบุคคลแต่ละคนที่จะ
แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ในสิ่งต่างๆด้วยตนเองอย่างอิสระ กระบวนการฝึกอบรมมีความยืดหยุ่นใน
เรื่องเวลา สถานที่ โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้เรียนเป็นหลัก รูปแบบการฝึกอบรมจะใช้สื่อการเรียน
ประเภทต่างๆแทนวิทยากร เช่น สิ่งพิมพ์ เอกสาร สื่อทางวิทยุ สื่อทางโทรทัศน์ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ประเภทอื่นๆ รวมทั้งการพบกลุ่มโดยมีวิทยากรทบทวนให้ความรู้ อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
หรือตอบปัญหา รวมทั้งสอนเสริมเป็นครั้งคราว 2.3) การดูงาน เป็นวิธีการพัฒนารูปแบบหนึ่งโดยการ
จัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมหน่วยงานหรือวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่มีการ
บริหารจัดการแนวใหม่หรือเทคนิควิธีการท างานที่ทันสมัย โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้ได้รับการพัฒนา
เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการท างานของหน่วยงานที่ไปเยี่ยมชมดูงาน และเป็นการเพิ่ม
ประสบการณ์โดยตรง ทั้งนี้ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและสอบถามความรู้ต่างๆ อันอาจน ามาใช้
ปรับปรุงปรุงการท างานและเกิดประโยชน์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของตน และ
หน่วยงานที่ไปเยี่ยมชมต่อไปในอนาคต 2.4) การศึกษาต่อหมายถึงการจัดส่งผู้ปฏิบัติงานไปรับ
การศึกษาเพิ่มเติมยังสถาบันการศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ได้
วุฒิบัตรสูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบัติงาน และตัวผู้ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นด้วย 
ซึ่งการพัฒนาวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลายาวและถือว่าเป็นการลงทุนให้แต่ละรายไม่ต่ ากว่า 1 ปี ถึง 2 ปี 
หรือมากกว่า รวมทั้งค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากต่อบุคคล 3) การพัฒนาตนเอง (Self-Development) 
การพัฒนาบุคคลจะประสบความส าเร็จไม่ได้เลยหากผู้ที่จะรับการพัฒนาไม่ได้ความสนใจและมอง        
ไม่เห็นประโยชน์ของการพัฒนาอย่างแท้จริง ในทางตรงกันข้ามการพัฒนาบุคคลจะประสบความส าเร็จ
อย่างยิ่งหากผู้ที่จะรับการพัฒนามีความสนใจใฝ่พัฒนาและพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส าหรับ
วิธีการพัฒนาตนเองนั้นอาจท าได้มากมายหลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับเวลา โอกาสความถนัด และความ
สนใจของผู้ปฏิบัติงานเอง เช่น 3.1) ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่องานของตนเอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ
ทันกับความก้าวหน้าอยู่เสมอ 3.2) ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
แผนงาน โครงการของหน่วยงานเพื่อน ามาจัดท าแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้          
การท างานสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน  3.3) ไม่ท างานคนเดียว แต่ใฝ่หาความรู้โดย        
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้เกี่ยวข้อง 3.4) ติดตามข่าวคราวและเหตุการณ์ส าคัญ ทั้งภายในและนอกประเทศเพื่อเป็น         
การเปิดโลกทัศน์ของตน โดยอาจจะเป็นสมาชิกของสมาคมทางวิชาการหรือองค์การที่น่าสนใจบางแห่ง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวทางวิชาการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความรู้
กว้างขวางยิ่งขึ้น  
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 สรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคคลให้องค์การให้มีพฤติกรรมการท างานที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ อาจกระท าได้หลายวิธี เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนาทาง
วิชาการ การศึกษาดูงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการพัฒนาตนเอง  

 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนยังมีปัญหามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โรงเรียนส่วนภูมิภาค ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่มาจากตัวครู จากรายงานผล
การส ารวจเรื่อง ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (กองวิจัยทางการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
ทางภาษาอังกฤษถึงร้อยละ 65 และวุฒิการศึกษาที่ครูส่วนใหญ่ได้รับคือ ร้อยละ 83 จบระดับปริญญา
ตรี ตัวเลขดังกล่าวก่อให้เกิดค าถามขึ้นมาว่าปัญหาของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น จึงเป็นความส าคัญและจ าเป็นในการที่จะศึกษาปัญหาในการสอน
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้เพราะการเรียนการสอน
ภาษาระดับนี้มีความส าคัญยิ่งในการวางรากฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้เกิด
แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาต้องเพิ่มและปรับ
บทบาทความสามารถของตนจากครูระดับประถมศึกษามาเป็นครูระดับมัธยมศึกษา บทบาทใหม่นี้
อาจสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับครูอย่างแน่นอน และปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่ไม่เอื้อและเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กไทย คือ ความจ ากัดด้านคุณภาพและปริมาณครูที่มีความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ ที่ผ่านมาพบว่าครูสอนภาษาอังกฤษจ านวนมากยังขาดความแม่นย าในการออกเสียง
และการใช้ไวยากรณ์ มุ่งสอนแบบท่องจ ามากกว่าการสอนให้รู้จักธรรมชาติของภาษา ซึ่งหากครูไม่มี
ความรู้ในภาษาอังกฤษมากเพียงพอ ย่อมยากที่จะสอนผู้เรียนให้เก่งภาษาอังกฤษได้ในต่างประเทศเช่น
ประเทศแถบเพื่อนบ้านของไทย ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามและมาเลเซีย ต่างเร่งเครื่องโดยน าครูและ
คณาจารย์มาพัฒนาภาษาอังกฤษกันใหม่ เพราะเล็งเห็นว่าครูเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

 จากการน าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษาอังกฤษ English Proficiency 
Index ประจ าปี2556 โดยสถาบันสอนภาษาระดับโลกEducation First ที่ได้ทดสอบในประเทศที่
ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ใน 60 ประเทศทั่วโลกมาวางแผนประกอบในยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของศธ.เนื่องจากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่า ประเทศไทยมีคะแนน
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในล าดับที่ 55 โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางภาษาอังกฤษค่อนต่ าสุดหรือกลุ่มที่แย่ที่สุด ส่วนประเทศในอาเซียนที่เข้ารับการทดสอบประเทศ
มาเลเชียอยู่อันดับที่ 11 สิงคโปร์อันดับที่ 12 อินโดนีเซีย อันดับที่ 25 เวียดนามอันดับที่ 28 ทั้งนี้          
ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์จะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผลสัมฤทธิ์สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และ   

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ภาษาอังกฤษ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ภาษาอังกฤษ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ภาษาอังกฤษ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ภาษาอังกฤษ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ภาษาอังกฤษ
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ต่ ามาก"ผลการทดสอบที่ออกมาถือว่าประเทศไทยมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ ามาก สอดคล้องกับผลการทดสอบ
อื่นๆเช่น ผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ที่ไทยมีอันดับและคะแนน
ลดลง ซึ่งหากผลการทดสอบยังต่ าแบบนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากเพราะประเทศอื่นๆ ได้มีการพัฒนา
ไปมากแต่ประเทศไทยมีผลที่ต่ าลง ซึ่งในระยะยาวหากผลทางการศึกษายังเป็นแบบนี้ก็อาจส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศได้เพราะผลการศึกษาของธนาคารโลกได้ชี้ชัดมาตลอดว่าการศึกษากับเศรษฐกิจ
จะต้องคู่กันไปหากการศึกษาก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจดี " 

 EF English Proficiency Index ถือเป็นการจัดล าดับทักษะทางภาษาที่ใหญ่และ
น่าเชื่อที่สุด จัดท าโดย EF Education First องค์กรชั้นน าระดับโลกด้านการเรียนภาษาและศึกษา    
ต่อต่างประเทศ ได้ส ารวจและจัดล าดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจาก 60 ประเทศชั้นน า 
ทั่วโลก โดยผลส ารวจอยู่บนพื้นฐานของการทดสอบผู้ใหญ่จ านวน 750,000 คน จาก 60 ประเทศ        
ในปี 2012 และบทวิเคราะห์ด้านการพัฒนาความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา 
(2007-2012) ได้ใช้ข้อมูลจากกลุ่มผู้ใหญ่กว่า 5 ล้านคน ประเด็นที่น่าสนใจคือ ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของประเทศไทยอยู่อันดับที่  55 จากทั้งหมด 60 ประเทศ บางประเทศในเอเชีย
โดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนาม ได้พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 6 
ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนได้พัฒนาขึ้นมาเช่นกันแต่เป็นในระดับที่น้อยกว่า ในขณะที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
ไม่ได้พัฒนามากนักแม้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาภาษาอย่างมาก  ประเทศในกลุ่ม BRIC (บราซิล รัสเซีย 
อินเดีย และจีน) มีการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในปีนี้ อินเดียและรัสเซียขยับขึ้นน าหน้า
จีน ในขณะที่บราซิลก าลังพยายามตามขึ้นมาติดๆ 

 ในขณะที่ประเทศต่างๆ ในยุโรปได้แสดงให้เห็นว่า มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ    
ที่ดีมากหรือก าลังจะไปถึงระดับที่ตั้งเป้าไว้ ประเทศฝรั่งเศสกลับมีความถดถอยของความสามารถ        
ในการใช้ภาษาอังกฤษ เราพบว่า 7 ประเทศในยุโรปที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเป็น
ประเทศที่มีขนาดเล็กทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า เพราะความที่เป็นประเทศเล็กจึงต้องเตรียมพร้อมกับ
การเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ  ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือใต้แสดงให้เห็นว่า เป็น
ภูมิภาคที่มีความอ่อนที่สุดในการใช้ภาษาอังกฤษ กลุ่มประเทศเศรษฐีน้ ามันเหล่านี้ต้องพยายามตั้งเสาหลัก
แห่งอนาคโดยมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจที่มีฐานมาจากความรู้ก่อนที่ก าลังการผลิตน้ ามันของประเทศจะไป
ถึงจุดสูงที่สุด อย่างไรก็ตาม เราพบว่ามีบางประเทศที่ยังคงมีการพัฒนาทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งก็คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ตุรกีเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่องและมากที่สุดตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสถิติในเชิงบวกนี้ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็วพอๆ กับตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ   โปแลนด์และฮังการี มีพัฒนา         
การอย่างมากมายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ทักษะทางภาษาใหม่นี้เป็นก้าวที่ส าคัญต่อ         
การพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ประเทศเหล่านี ้
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 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับต่ ายังคงเป็นอุปสรรคส าคัญที่จ ากัดขีด
ความสามารถในการแข่งขันของลาตินอเมริกา มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศในภูมิภาคนี้อยู่ในการ
จัดล าดับของ EF EPI ที่ค่อนข้างต่ า แม้ว่าบราซิล โคลัมเบีย เปรู และชิลี จะมีการพัฒนาเองขึ้น          
แต่ยังคงขาดแคลนผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอีกจ านวนมากที่จ าเป็นต่อตลาดแรงงานที่มีการ
ลงทุนจากต่างชาติมากมาย TOP 10 ประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุด คือ       
1. สวีเดน 2. นอร์เวย์ 3. เนเธอร์แลนด์ 4. เอสโตเนีย  5. เดนมาร์ค 6. ออสเตรีย 7. ฟินแลนด์ 8. โปแลนด์ 
9. ฮังการี 10. สโลวิเนีย 

 สพฐ.ได้ออกประกาศ ศธ. เรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแล้ว พร้อมทั้ง
สรุปผลการวิจัยระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ตาม
กรอบ CEFR  (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการก าหนด
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อให้
โรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และ
อ านวยการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
(English Proficiency)” ให้กับประชากรของตนเอง เพื่อให้ประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพ
ยุโรป สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ความรู้
ต่างๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อด าเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยปัจจุบัน กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ปรับ
จุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้ งขยายโครงการ EP/MEP/EBE/EIS ยกระดับ
ความสามารถของครู และส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี ทั้งนี้ สพฐ. มีแผนที่จะใช้กรอบแนวคิด CEFR 
ในการด าเนินงาน เช่น ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การอบรมครู การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้ เรียนและครู รวมทั้ งจัดให้มี  Conversation Class ใน          
ทุกโรงเรียน จัดระบบวิชาเลือก วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ เพิ่มชั่วโมงเรียนอย่างเพียงพอ จัดค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม และผลิต/สรรหา/ให้บริการ e-Content/Learning Application/สื่อดิจิทัล 

 
ปัญหาของการวิจัย 

 ปัญหาบุคลากรทางการศึกษาของไทยตกอยู่ในสภาพเรื้อรังมาตั้งแต่เริ่มต้นจัดการศึกษา 
แต่มีความแตกต่างกันไปตามสภาพบริบทและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หากจะกล่าวถึงสภาพปัญหา 
สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ยุค คือ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
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1. ยุคฝืดเคืองและขาดแคลน ยุคเริ่มมีการศึกษาถึงสิ้นแผนพัฒนาการศึกษา 2503 เป็นยุค
ที่ขาดแคลนทุกอย่าง ตั้งแต่ขาดแคลนสถานที่เรียนจึงต้องอาศัยอาคารวัด ขาดแคลนครู จึงต้องใช้ครูที่
มีคุณวุฒิต่ าท าหน้าที่สอนไปพลางก่อน ขาดกระบวนการนิเทศติดตามและการพัฒนา 

2. ยุคการอบรม เรียนรู้ นับตั้งแต่ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2520 ในปี พ.ศ. 
2521 มีการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา-มัธยมศึกษา พุทธศักราช 2521 เป็นยุคที่เกิดการปฏิรูป
โครงสร้างและหลักสูตร ครูใช้เวลาส่วนใหญ่กับการฝึกอบรม เนื่องจากต้องเรียนรู้วิธีการสอนแบบใหม่
ที่เน้น จากการสอนหนังสือ ครูเป็นศูนย์กลาง เป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูต้องเรียนรู้วิธีการพัฒนา
หลักสูตร วิธีการวัดผลประเมินผลจากการสอบแบบตัวเลือก (multiple choice) เป็นให้คิดให้เขียน
ตอบ และหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 มอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีความพร้อมทั่วประเทศรวม  119 โรงเรียน โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) การจัดให้มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโรงเรียนประถมศึกษา เรียกว่าเป็น “โรงเรียนขยายโอกาส” ครูในโรงเรียนขยายโอกาสจึงต้องใช้
เวลาส่วนใหญ่กับการฝึกอบรม เนื่องจากหลักการจัดการศึกษาในระดับนี้มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
ความ สามารถให้ออกไปประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายของการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับตนในการท า
ประโยชน์ให้สังคม (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2536) ครูจึงต้องเรียนรู้วิธีการ
สอน การบริหารนักเรียนที่เป็นวัยรุ่น ต้องเรียนรู้วิธีการจัดสภาพเรียนรู ้การจัดหาสื่อที่เหมาะสม 

3. ยุคปฏิรูป นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาเป็นยุคที่ครูเกิดความสับสนในสถานภาพ
ของตนเองเนื่องจากการยุบรวมกรมสามัญและส านัก  งานการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดตั้งเป็น
ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ยุบรวมส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด -อ าเภอและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด-อ าเภอ จัดตั้งเป็น 175 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) เป็นต้นท า
ให้ความสนใจที่จะให้กับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนลดความส าคัญลงคนไทยจึ งได้รับ
การศึกษาโดยเฉลี่ยเพียง 8.6 ปี แรงงานส่วนใหญ่ 56.1% มีการศึกษาแค่ประถมและต่ ากว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพภายนอก(สมศ.) รายงานว่า  
สถานศึกษา ครู นักเรียน ที่ได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีมีสัดส่วนต่ า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ คุณภาพ
ของการศึกษายังมีความแตกต่างกันสูง ระหว่างสถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลางในเมือง และ
สถานศึกษาขนาดเล็กในชนบท และชุมชนแออัดในเมืองและมีความแตกต่างกันสูงระหว่างนักเรียนที่
เก่งกับนักเรียนที่เรียนไม่เก่ง คือมีนักเรียนเก่งจ านวนหนึ่งไปแข่งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์        
โอลิมปิควิชาการได้รับรางวัล มีจ านวนหนึ่งที่สอบระดับชาติได้คะแนนเต็มหรือเกือบเต็มแต่ก็มีนักเรียน



  15 

จ านวนมากที่ได้คะแนนต่ าและต่ ามาก รวมทั้งนักเรียนชั้น ป.2 และ ป.3 จ านวนหนึ่งยังอ่านไม่ออก
หรืออ่านไม่คล่อง4  

 ผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร        
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว เครื่องมือที่ใช้
ในการสื่อสารก็คือภาษา ซึ่งภาษาที่นิยมใช้มากที่สุดคือภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุนี้ภาษาอังกฤษจึง
กลายเป็นภาษาสากล  ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกของการสื่อสารทั้ งทาง 
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ อีเมล หรือโทรศัพท์ เคลื่อนที่  ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้ภาษาอังกฤษมีความส าคัญยิ่งขึ้น เนื่องจากแต่ละประเทศติดต่อกัน
โดยใช้ภาษาอังกฤษซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษาราชการในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันเฉียงใต้ ผลสืบเนื่องจากความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ในปี 2558ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวการเตรียมพร้อม
ด้านการศึกษาของไทยเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียน 
  ในปี 2015 หรือปี 2558 ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ บรูไน เวียตนาม ลาว พม่า และกัมพูชา จะรวมตัวกันเป็นประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนในแต่ละประเทศ จะต้องติดต่อสื่อสาร
กันในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี การท่องเที่ยว และอื่น ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการ
ทางานในประชาคมอาเซียน ดังกฎบัตร อาเซียนข้อ 34 ที่บัญญัติว่า “The Working language of 
ASEAN shall be English” เมื่อเป็นเช่นนี้ในวงการศึกษาจึงมีการตื่นตัว และเตรียมพร้อมกับการก้าว
สู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในการ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชน และคนทางานในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นว่าพลเมืองทุกคนใน
ประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ  

 อย่างไรก็ตาม  การที่นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนในประเทศจะสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีนั้น ผู้ที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเรื่องนี้ คือ ครูผู้สอน จึงจ าเป็นที่
ครูผู้สอนจะต้องยกระดับและพัฒนาตนเองก่อนเป็นอันดับแรก 

                                                            
4 วิทยากร เชียงกูล, สภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551 ปัญหาความเสมอภาคและ

คุณภาพของการศึกษาไทย สานักงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน, 2551). 
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 นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและชีวิตประจ าวันของคนไทย
อย่างมาก เช่น การใช้สินค้าจากต่างประเทศที่มีป้ายฉลากเป็นภาษาอังกฤษ รายการโทรทัศน์และวิทยุ
ทั้งในและต่างประเทศที่ออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ  ดังนั้นคนไทยจึงต้องการความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นในทุกสาขาอาชีพ ความส าคัญของภาษาอังกฤษนี้รัฐบาลไทยเห็นควรจึงร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ว่าด้วยการบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาพื้นฐานภาค
บังคับ12 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6 (Office of National Education 
Commission, 2001)  

 อย่างไรก็ตาม การเรียนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในโรงเรียนของประเทศไทยยังประสบ
ปัญหา เนื่องจากความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครูยังคงอยู่เกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน 
(Prapphal, 2001)จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาพรวมของความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ด้วยเหตุนี้รูปแบบการเรียน
การสอนภาษาจึงต้องให้ความส าคัญต่อครูผู้สอนด้วยเพราะ ครูผู้สอนเป็นผู้ที่ถูกสังคมคาดหวังเป็น
อย่างมากที่จะเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาแก่ผู้เรียนเป็นหลักดังนั้นครูจึงมีบทบาทส าคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะใช้ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้น  

 จากผลคะแนนการทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต    
ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ซึ่งพบว่าคะแนนเกือบทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาหลัก    
มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง และในชั้น ป.6 มีคะแนนต่ าสุด 0.00 ทุกวิชา ว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คะแนน
เฉลี่ยโอเน็ตของเด็กอยู่ที่ 30-40 % มาตลอด โดยมี 3 ล าดับคือ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์ตามล าดับ  และเมื่อมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ก็พบว่าเป็นเพราะข้อสอบโอเน็ต เน้นการ
คิดวิ เคราะห์  ขณะที่การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลของโรงเรียนยังเน้นท่องจ า                      
ซึ่งสอดคล้องกับบทความที่เขียนว่า หลังจากการประกาศผลการประเมินคุณภาพนักเรียนนานาชาติ
ประจ าปี 2555 (PISA 2012) ของประเทศไทย และประเทศที่เข้าร่วมจ านวน 65 ประเทศเมื่อปลายปี
ที่แล้ว มีนักการศึกษาระดับนานาชาติ น าเสนอบทวิเคราะห์ผลคะแนน PISA หลายประเด็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทาง และแนวโน้มการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย มีโอกาสใน
การเรียนรู้สิ่งที่ส าคัญจากโครงการนั่นคือ แต่ละประเทศท าอย่างไรจึงพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เป็น
ผลส าเร็จในระดับประเทศ ภายในระยะเวลาเพียง 10 ปี และเป็นที่น่าสนใจว่าหลายประเทศทั่วโลก
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของตนขึ้นมาด้วยยุทธศาสตร์และทิศทางการปฏิรูปที่คล้ายคลึงกันมากใน 
3 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน และการก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนแก่
ครู และผู้เรียนเอาไว้อย่างชัดเจน 2) การพัฒนาคุณภาพครู และการผลิตครูรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสู่พื้นที่
ยากล าบากที่ยังขาดแคลนครู 3) การปิดช่องว่างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย        
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ทุกคนมีหลักประกันโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมของยุทธศาสตร์หลักทั้ง 3 มาตรการข้างต้นนี้ คือ เกาหลีใต้, จีน (เซี่ยงไฮ้), โปแลนด์ และ
บราซิล ซึ่งประสบความส าเร็จในการสร้างโอกาส และคุณภาพทางการศึกษาพร้อม ๆ กัน ในปี 2557 
ทิศทางและแนวโน้มการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับนานาชาติ คือ ส่งเสริมให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น 
ผลิต และพัฒนาครูที่มีคุณภาพสูงสู่พื้นที่ยากล าบาก และปิดช่องว่างโอกาสทางการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาสทุกประเภท สอดคล้องกับทรรศนะของ "Anthony Jackson" รองประธานด้าน
นโยบายการศึกษาแห่ง Asia Society ซึ่งวิเคราะห์ว่าผล PISA 2012 แสดงให้ เห็นว่ากุญแจสู่
ความส าเร็จของประเทศที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างรวดเร็วใน
ทศวรรษที่ผ่านมาคือการมีโอกาสที่ เท่าเทียมกันส าหรับเด็กและเยาวชนทุกคนสู่การศึกษาที่มี
คุณภาพสูง ความวิตกกังวลในเรื่องดังกล่าวสะท้อนถึงหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่เร่ง
ออกมาตรการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษานับว่าเป็นส่วนส าคัญในการปฏิรูป
การศึกษาให้สัมฤทธิ์ผล รวมถึงหากมีการส่งเสริมสมรรถนะครูที่ดี ย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ค้นหาปัจจัย องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า และผู้ที่ต้องการน า
องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ไปใช้ในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 จากสภาพความเป็นมาและปัญหาต่างๆ ข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
การวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารจัดการเพือ่พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อทราบผลการยืนยันการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
ข้อค าถามของการวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางการหาค าตอบผู้วิจัยได้
ก าหนดข้อค าถามของการวิจัย ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้ เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ            
มีองค์ประกอบใดบ้าง 
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2. ผลการยืนยันการบริหารจัดการเพื ่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ      
เป็นอย่างไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. องค์ประกอบการบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้เกิ ดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นพหุองค์ประกอบ 

2. ผลการยืนยันการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมี
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยจากองค์ความรู้เรื่องแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษาในการพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การท างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ท าภายในสภาพ
องค์การที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานใน
องค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้ง
ข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม5  

 ดรัคเกอร์ (Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกับผู้อื่น การท างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไป โดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ท าภายในสภาพองค์การที่กล่าวนั้น 
ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลัก ขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานในองค์การซึ่งคนเหล่านี้
จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ 
เพือ่ผลิตสินค้าหรือบริการ ออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม6  

                                                            
5 Peter F.  Drucker, The effective executive (Australia : Wadsworth, 2005). 
6 Peter F.  Drucker, The effective executive (Australia : Wadsworth, 2005), 

163. 
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 บาร์ โทล  และมาร์ที น  (Bartol & Martin) ได้ ให้ ความหมาย  การบริห ารว่าเป็ น 
กระบวนการที่ท าให้เป้าหมายขององค์กรประสบผลส าเร็จโดยการวางแผน  การจัดองค์การ การใช้ 
ภาวะผู้น าและการควบคุม7  

 ฟรีแมน (Freemen) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ 
ภาวะผู้น าและการควบคุมการท างานของสมาชิกขององค์กรและการใช้ประโยชน์  จากทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ8  

 เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า 
งานบริหารทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์  ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดย
รอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 9 

 แฮร์ โรลด์  คู น ตซ์  (Harold Koontz) ให้ ค วามหมายของการจั ดการ หมายถึ ง                    
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน  วัสดุสิ่งของ เป็น
อุปกรณ์การจัดการน้ัน10  

 สุนทร โคตรบรรเทา ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง งานของหัวหน้าหรือผู้น า
ที่จะต้องกระท า เพื่อให้กลุ่มต่างๆที่มีคนหมู่มากมาอยู่รวมกัน และร่วมกันท างานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้จนส าเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ กล่าวอย่างง่ายๆ การบริหารคือ การท าให้งานเสร็จลงได้โดยอาศัย
คนอื่นเป็นผู้ท าให้เสร็จนั่นเอง 11  

 ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การบริหารเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่ต้องก าหนด
แบบแผน วิธีและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ เพราะถ้าระบบริหารงานไม่ดี           
จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่นๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์

                                                            
7 Bartol, K. M., & D. C.  Martin, Management, 2nd ed. (New York: McGraw – 

Hill, 1997), 6. 
8 R. E.  Freeman, Management, 5th ed. (New Jersey: Practice – Hall, 1992), 3. 
9 Frederic W. Taylor, The Principles of Scientific Management (New York: 

Harper, 1991). 
10Koontz, Harold, Cyril O’Donnell and Heinz Weihrich. Essentials of Management,  

3 rd ed. (New Delhi : TATA McGraw-hill, 1982). 
11 สุนทร  โคตรบรรเทา, หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: ปัญญาชน, 

2551). 
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และศิลป์ทุกประการ เพราะการด าเนินการต่างๆ มิใช่เพียงแต่กิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพัง
คนเดียว แต่ยังมีเพื่อนร่วมงานอีก หลายคนที่มีส่วนท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จผู้ช่วยงานแต่ละ
คนมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านสติปัญญาความสามารถ ความถนัดและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน 
จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะน าเทคนิควิธีและกระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์การ12   

 วิจิตร ศรีสะอ้าน และคณะ ได้สรุปสาระส าคัญของการบริหารไว้ดังนี้ 1) การบริหารเป็น
กิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 2) ร่วมมือกันท ากิจกรรม 3) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกัน 4) โดยการใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม ส าหรับการบริหารในฐานะที่เป็นวิชาการ
สาขาหนึ่ง มีลักษณะเป็นศาสตร์โดยสมบูรณ์ เช่นเดียวกับศาสตร์สาขาอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นสาขาวิชาที่
มีการจัดระเบียบให้เป็นระบบของการศึกษา มีองค์แห่งความรู้ หลักการและทฤษฎี ที่เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้า เชิงวิทยาศาสตร์ การบริหารจึง เป็นสิ่งที่น ามาศึกษาเล่าเรียนกันได้โดยน าไป
ประยุกต์ใช้ สู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถ 
ประสบการณ์และบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้บริหาร แต่ละคน13 

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปี พ.ศ. 2545 แบ่งการบริหาร ตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง
หน่วยงานไว้ 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนที่สอง การบริหารงาน
ของหน่วยงานภาค ส่วนที่สาม การบริหารของหน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ ส่วนที่สี่ การบริหารงาน
ของหน่วยงานระหว่างประเทศ ส่วนที่ห้า การบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ส่วนที่หก          
การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชน และมีความเห็นว่า การบริหารในฐานะที่เป็นกระบวนการ 
หรือกระบวนการบริหาร เกิดได้จากหลายแนวคิด ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร 7 ประการ ได้แก่ 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอ านวยการ 
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ 
(Budgeting)14 

 
 
 

                                                            
12 ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน,์ การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2553). 
13 วิจิตร ศรีสะอ้าน และคณะ, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร, เข้าถึงเมื่อ 29 

เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก Http ://Members.Thai.Net/Intira/Article Theorymgr 01. Html. 
14 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โฟร์เพซ, 2545), 39. 
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 วิโรจน์ สารรัตนะ  ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงาน  เพื่อให้บรรลุ
จุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่หลักทางการบริหารอย่างน้อย 4 ประการ คือ การวางแผน 
การจัดองค์การ การน าและการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหารเป็น ผู้รับผิดชอบที่จะให้มี
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล15 

 ธงชัย สันติวงษ์ ในปี พ.ศ. 2543 กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ  
1) ในด้านที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 2) ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง 
การจัดระเบียบทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 3) ในด้าน
ของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วย
การอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน16  

 เกษม จันทร์แก้ว กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะ การด าเนินการน าวัตถุดิบสู่ระบบ
ด้วยระบบกระบวนการผลิตจนได้ผลผลิตตามที่ก าหนดไว้  การบริหารจึงเป็นการด าเนินการให้        
ทุกโครงการท าหน้าที่สัมพันธ์กัน เป็นเรื่องยากที่จะท าให้เกิด การผสมผสานกันถ้าไม่วางแผนการ
ด าเนินการที่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่วางแผนบริหารอย่างไร อย่างไรก็ดี ผู้บริหารมีหน้าที่อ านวยการ 
(Directing) ตามอ านาจหน้าที่จากหน่วยงาน (Organizing) ที่เป็นผู้รับผิดชอบควบคุม (Controlling) 
ในการน าแผนงาน (Planning) ที่ได้ก าหนดไว้แล้วไปด าเนินการร่วมกับทรัพยากร  (Assembling 
Resource) ท าให้การผลิตหรือการใช้ปัจจัยการบริหาร (ได้แก่ คน งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
สวัสดิการ ฯลฯ) ก่อให้เกิดผลผลิตขั้นสุดท้าย17  

 บุญทัน ดอกไธสง ในปี พ.ศ. 2537 ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรือ
ประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองค์การ18  

                                                            
15 วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห์

องค์การศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: พิมพ์พิสุทธ,์ 2545). 
16 ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 

2543), 21-22. 
17 เกษม จันทร์แก้ว, โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, 

พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540). 
18บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย, 2537), 1. 
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 ไพบูลย์ ช่างเรียน ในปี พ.ศ. 2532 ให้ความหมายการบริหารว่า หมายถึง ระบบที่
ประกอบไปด้วยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาด าเนินการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล19  

  บวิน และฮาร์สวี่ (Bowin & Harvey) ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง กิจกรรมในการพัฒนา จูงใจ การปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์การให้อยู่ในระดับสูง
รวมทั้งการหลอมรวมความต้องการของบุคคลแต่ละคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ20 

 แมรี่ ปาร์เกอร์ ฟอลเลทท์ (Mary Parker Folleett ) ได้กล่าวถึงความหมายของการ
บริหารว่า “เป็นศิลปะวิทยาในการสร้างความส าเร็จของงานโดยให้บุคคลอื่นท า” นั่นก็คือผู้บริหาร
จะต้องใช้ความสามารถหรือศิลปะในการจัดการให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายของ
องค์การการให้ความของค าว่าการบริหารดังกล่าวข้างต้นของฟอลเลทท์ ได้รับค านิยมในยุคแรกแต่ก็มี
ข้อโต้แย้งว่ายังไม่ชัดเจนที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ เป็นการให้ความหมายในเชิงปรัชญามากกว่า21 

 เมสคอล และคณะ (Mescon , Albert and Kheddouri) จึงได้ขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยได้ให้ความหมายของค าว่าการบริหาร คือ กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และ
การควบคุมการปฏิบัติงาน ของสมาชิกในองค์การ และการใช้ทรัพยากรอื่นใดที่ท าให้องค์การบรรลุ
เป้าหมาย22 

 จิระ หงส์ลดารมภ์  กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย ์เป็นเป็นสิ่งที่มีค่า และให้ผลตอบแทน23  
 มิลโกวิชและโบดริว (Milkovich anf Boudreau) กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ผลิต

สินค้าและบริการ การควบคุมคุณภาพ การตลาด การบริหารการเงิน การก าหนดยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์ส าหรับองค์การ 24 

                                                            
19ไพบูลย ์ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2532), 17. 
20Bowin, R.B. and D. Harvey, Human Resource Management, 2th ed. (Upper 

Saddle River, NJ. : Prentice – Hall, 2001), 6. 
21P. F. Mary, Dynamic Administration: the Collected Papers of Mary 

Parker Follett (New York: Hippocrene Books, 1977) 
22 Mescon H.M., Albert M., and Khedouri F., Management, 3rd Ed. (New York: 

Harper & Row, 1988), 4. 
23 จิระ หงส์ลดารมภ์, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

หน่วยที่ 1-6 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535), 5. 
24 G. T.  Milkovich & J. W. Boudreau, Human Resource Management (U.S.A.: 

Richard, 1991), 2. 
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 Desimone, Werner, and Harris ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ หมายถึง กิจกรรมการวางแผนอย่างเป็น ระบบ เพื่อให้บุคลากรในองค์การมีโอกาสเรียนรู้
และเพิ่มเติมทักษะ ที่จ าเป็นตามความต้องการของ งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเรียนรู้นี้ถือว่า
เป็นสาระส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงควรเริ่มต้น
ตั้งแต่พนักงานเริ่มเข้าทางานและต่อเนื่องตลอด  ช่วงชีวิตสายอาชีพของพนักงาน มีการก าหนด
โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล25 

 Mondy and Noe อธิบายว่า การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการฝึกอบรม
และพัฒนา การวางแผนและพัฒนาอาชีพ การพัฒนา องค์การ และการประเมินผล โดยมีกิจกรรมการ
ฝึกอบรมที่ออกแบบเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ ตามความต้องการสาหรับงานปัจจุบัน ส่วนการพัฒนา
เป็นการเรียนรู้ของพนักงานเพ่ือนามาใช้ ในอนาคตระยะยาว26 

 Dessler ได้กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การก าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ ซึ่งหมายถึงทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน 
อุทศิเวลาเพื่อความส าเร็จที่ยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ขององค์การ27 

 อนิวัช แก้วจ านง ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ทักษะฝีมือโดยทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเพื่อเตรียม ความพร้อมของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานในอนาคตได้ องค์การสมัยใหม่ในปัจจุบันจึงให้ ความส าคัญกับกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นเนื่องจากองค์การมองพนักงานเป็น ทรัพย์สินที่มีค่าหรือที่เรียกว่ามีสภาพเป็น 
“ทุนมนุษย์ (Human capital)” นั่นเอง28 

 พยอม วงศ์สารศรี กล่าว่าการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นองค์การหรือรัฐบาลหรืองาน ธุรกิจ
เอกชนต่างมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่ต้องการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างประหยัดมี ประสิทธิภาพ และ

                                                            
25 R.L. Desimone, J M. Werner, and D. M. Harris, Human Resource Development 

(Ohio: Harcourt College Publishers, 2002). 
26 R. W. Mondy & R. W. Noe, Human Resqurce Management (New York: 

Prentice Hall. Neuhauser, P. C., 2002). 
27 G. Dessler,  Human resource management, 8th ed. (New Jersey: Prentice-

Hall Inc. Frunzi, G. L. and Savini, P. E., 1997). 
28 อนิวัช แก้วจ านง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สงขลา: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย

ทักษิณ, 2552). 
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พัฒนาอยู่เสมอองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารงานคือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการใน
บรรดาเหล่านี้เป็นที่ยอมรับกันว่า “คน” เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีค่าในแต่ละองค์การ จะมีงานที่
รับผิดชอบอยู่จ านวนหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย ดังนั้นคนที่เคยเหมาะสมอยู่ใน
ระยะแรกเข้าท างานอาจกลายเป็น คนที่ไม่เหมาะสมไปได้โดยง่ายในระยะเวลาต่อมา ประกอบกับ
บุคลากร เมื่อปฏิบัติงานไปนาน ๆ อาจจะเกิดความเบื่อหน่าย ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
น้อยลง ดังนั้น หากได้มีการเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ความช านาญและให้ประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ย่อมท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น อันเป็นผลให้การท างานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น29  

 เชาว์ โรจนแสง อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นค าที่ใช้ในการบอกถึงกิจกรรม 
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูด ( Attracting ) การพัฒนา ( Devaloping ) และการธ ารงรักษา          
( Maintaing ) ผู้มีความรู้ความสมารถเป็นก าลังส าคัญขององค์การความเกี่ยวข้องดังกล่าวไม่เพียงแต่
การจัดทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถลงในต าแหน่งเท่านั้น  ยังรวมถึงผลงานที่
คาดว่าจะได้รับในอนาคตอีกด้วย  ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับงานตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ความพึงพอใจและมีความสุขกับการปฏิบัติงาน 30 

 สุนันทา เลาหนันท ์อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ 
และการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน  เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดที่จะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ  กระบวนการที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่              
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคักเลือก การฝึกอบรม และการ
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่าค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูล สุขภาพ 
และความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาองค์การ ตลอดจนการวิจัยด้าน
ทรัพยากรมนุษย3์1  

 กรรณิการ์ นิยมศิลป์ และคณะ ได้อธิบายว่า รูปแบบของการพัฒนาบุคลากรนั้นสามารถ
ท าได้หลายรูปแบบ การให้การศึกษา ซึ่งเป็นการให้ความรู้โดยทั่วไป คือไม่เฉพาะเจาะจงในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
แต่จะเน้นการให้การศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ32  

                                                            
29 พยอม วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ครุสภา, 

2545). 
30 เชาว ์โรจนแสง, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองคก์ารใน เอกสารชุดวิชาการจัดการ

องค์การและทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 11 (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), 8. 
31 สุนันทา เลาหนันทน,์ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(กรุงเทพฯ: ธนการพิมพ,์ 2542). 
32 กรรณิการ ์นิยมศิลป ์และคณะ, การบริหารงานบคุคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 

2541), 187. 
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 นนทวัฒน์ สุขผล ได้อธิบายความหมายของการสัมมนาว่าคือ การที่บุคลากรที่มีความรู้
หรือปฏิบัติงานในสายงานเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ซึ่ง กันและกันในเรื่องที่มี
ความสนใจร่วมกันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีรูปแบบ
การจัดคือ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนหันหน้าเข้าหากัน ร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็น 
ในการที่จะส ารวจปัญหา แก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ
การมอบหมายให้ไปศึกษา และจัดท าเป็นรายงานในเรื่องหรือหัวข้อ ที่จะสัมมนาเพื่อเตรียมน าเข้า
เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งสิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องท าคือ ร่วมอภิปราย วิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริง เสนอ
ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาและสรุปหาทางเลือกในการแก้ปัญหา33   

 พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพรทิพย์ แข็งขัน กล่าวถึงการพัฒนาครูว่า ควรมีการควบคุม
คุณภาพการผลิตครู โดยการใช้ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันผลิตครู คัดคนเก่งระดับหัวกะทิ
ให้มาเป็นครูโดยก าหนด กลุ่มที่มีผลการเรียนสูงสุดเข้าเรียน และเข้าเป็นครู ดังนั้นการพัฒนาครูจึงให้
ความส าคัญและเชื่อว่า ครูเป็นผู้เรียน ที่ต้องเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง และรับการส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงมีกฎหมายและนโยบายว่า ครูทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาจากหน่วยงาน
และพัฒนาตนเองทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูบรรจุใหม่
ต้องผ่านการอบรมตามโปรแกรมการอบรมเพื่อฝึกหัดการสอนและได้รับเงินเดือนสูงระหว่างการอบรม
ต้องพัฒนาตนเองภายใต้ก ากับดูแลของศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร ต้องผ่านการทดลองงาน  1 ปี           
ครูเก่าอายุงาน 10 ปี ขึ้นไป ต้องเข้ารับการพัฒนาด้วย โดยมีองค์กรท าหน้าที่ด้านพัฒนาครูเป็นการ
เฉพาะ มีคูปองการพัฒนาให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามความต้องการในแต่ละปีจากมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา มีระบบพี่เลี้ยง ครูต้นแบบ (master 
teachers) เพื่อช่วยครู มีระบบการนิเทศ ติดตามและพัฒนาการมีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา โดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน นอกจากนี้ยังมีการก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของครูที่ผูกติดกับคุณภาพ
ทางการศึกษาและผู้เรียน ครูทุกคนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก าหนดให้ครูประถมศึกษา
อย่างน้อยต้องจบปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษาต้องจบสูงกว่าปริญญาตรีและมีความเชี่ยวชาญอย่าง
น้อยหนึ่งวิชาในระดับที่สอน และต้องมีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาทั่วไปและความรู้เฉพาะส าหรับ
วิชาชีพครู จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น หลักและเทคนิคการสอน และประวัติศาสตร์ พื้นฐานการศึกษา 
เวลาสอนวันละเพียง 4 ชั่วโมงและมีเวลาเพื่อการพัฒนา วิชาชีพ มีการจูงใจ และการยกย่องอาชีพครู
ว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงเทียบเท่า อาชีพส าคัญๆ การได้รับการยอมรับ เชื่อถือ ไว้วางใจในระดับแนวหน้า
ของประเทศ และมีเงินเดือนสูงระดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบอาชีพอื่นเช่น แพทย์ นักกฎหมาย          

                                                            

 33 นนทวัฒน์ สุขผล, เทคนิคการฝึกอบรมอยา่งมปีระสิทธิผล (กรุงเทพฯ : บริษัท เอกซ์เปอร์เน็ท 
จ ากัด, 2543), 27 – 28. 
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การยกระดับและการพัฒนาครูของต่างประเทศดังกล่าว เป็นบทเรียนหนึ่งที่สามารถน าไปประยุกต์
และบูรณาการเพื่อการยกระดับคุณภาพครูทั้งในด้านการพัฒนาครูภายใต้บริบทสังคมไทย34 

 บุษยมาศ แสงเงิน น าเสนอความหมายของทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็นทักษะใน 
การน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ35 

 ระดับที่ 1 สามารถพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นและสื่อสารให้
เข้าใจได ้

 ระดับที่ 2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และท า
ความเข้าใจสาระส าคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ 

 ระดับที่ 3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติงานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์ 

 ระดับที่ 4 มีทักษะระดับที่ 3 และเข้าใจส านวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเน้ือหา 

 ระดับที่ 5 มีทักษะระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง 
ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและ
สละสลวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้งวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นวิชาทักษะที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้ความมานะพยายาม และความอดทนในการเรียนรู้ และฝึกฝน
เพื่อให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ เพราะทักษะ (Skills) หมายถึง ความชัดเจน และความช านิช านาญใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษจึงหมายรวมถึง 
ทักษะทางภาษาในด้านการฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน 
(Writing) ภาษาอังกฤษ 

 นพเก้า ณ พัทลุง ได้ให้ ความหมายของทักษะการฟัง หมายถึงความสามารถในการจับ
ประเด็นใจความหลักจากสิ่งที่ฟังได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนซึ่งเป็นกระบวนการที่สลับซั บซ้อน 

                                                            
34 พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และ พรทิพย์ แข็งขัน, สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูใน

สังคมที่เปลี่ยนแปลง.ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 
2550). 
 35 บุษยมาศ แสงเงิน, ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐในยุคปัจจุบัน (ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ) , เข้าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2555, 
เข้าถึงไดจ้าก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/435681 
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เพราะผู้เรียนต้องเข้าใจสาระส าคัญจากสิ่งที่พูดอารมณ์และความคิดเห็นของผู้พูดและสามารถ
ตอบสนองระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดหรือบริบทของการพูดได้36  

 ศิริมา โพธิจักร ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ เป็นสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ ประกอบกับในยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร และ
เทคโนโลยีที่ต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ 37 

 แครชเชน (Krashen) ได้กล่าวถึงความหมายของการฟัง คือ การให้ปัจจัยป้อนเข้าที่มี
ความหมายแก่ผู้ฟัง ซึ่งมีวิธีการหลายอย่างที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับปัจจัยป้อนเข้าที่มีความหมาย เช่น 
วิธีการตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response หรือ T.P.R.) ซึ่งเป็นการที่ผู้สอนออกค าสั่ง
ให้ผู้เรียนแสดงหรือปฏิบัติตาม ผู้เรียนจะไม่ถูกบังคับให้พูดภาษาที่สองหรือภาษาเป้าหมายจนกว่า
ผู้เรียนจะเข้าใจความหมายในสิ่งที่ครูพูดออกมา38 

 เบรินส์  และ  จอยส์  (Burins & Joyce) ให้ความหมายของการฟั งไว้ว่า  หมายถึง 
กระบวนการรับข่าวสาร (Massage) ที่มากระทบโสตสัมผัสและสร้างความส าคัญหรือความหมายของ
ข่าวสารที่ ได้ยินผู้ฟังจะต้องมีความสามารถเข้าใจค าพูด ซึ่งต้องพิจารณาจุดประสงค์ของผู้พูด 
ความสัมพันธ์ของประโยคที่ได้ยิน กับข่าวสารของผู้พูดตลอดจน พิจารณาถึงสังคมและวัฒนธรรมของ
ผู้พูดด้วย39 

 ฟินอคคิอาโร และบรัมฟิต (Finochiaro and Brumfit) กล่าวว่า การพูดเป็นปฏิกิริยา          
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่พูด สถานการณ์ของการพูด การปรับเปลี่ยนอวัยวะในการพูดได้
ถูกต้องเหมาะสม การใช้คาพูด กฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์ ความหมายและวัฒนธรรมให้เหมาะสมรวมทั้ง
การไวต่อการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของคู่สนทนา ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กันทั้ง
ทางด้านสมองและร่างกายซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างทันทีและพร้อมกัน ในการพูดนั้นผู้พูดต้องส่งสารโดย

                                                            
36 นพเก้า ณ พัทลุง, การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (สงขลา : 

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548). 
37 ศิริมา โพธิจักร, “การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา .” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์, 2553). 

38 Krashen Stephen &  T.D. Terrell, The Natural Approach: Language 
acquisition in the classroom (Harlow : Longman, 2000). 

39 A. Burns, and H. Joyce, Focus on speaking (Sydney: National Center for 
English Language Teaching and Research, 1997), 107. 
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ใช้ภาษาที่เหมาะสม มีการเน้นเสียง การออกเสียงสูงต่ ารวมทั้งแสดงสีหน้าท่าทางเป็นเครื่องช่วยใน
การแสดงความหมายของสิ่งที่พูดถึง ผู้ฟังจะสามารถเข้าใจสารที่ผู้พูดส่งและในบางครั้งภาษาพูด
อาจจะขาดความสมบูรณ์หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์และยังได้เสนอเสนอกิจกรรมต่างๆใน
การพัฒนาทักษะการพูดซึ่งอาจเลือกใช้ให้เหมาะสม เช่น 1. ให้ตอบค าถาม 2.ให้ท าตามค าสั่ง 3. ถาม
ตอบเกี่ยวกับประสบการณ์  ที่ผ่านมา  4. ให้บอกลักษณะวัตถุสิ่งของต่างๆจากภาพ  5. ให้เล่า
ประสบการณ์ต่างๆ 6. ให้รายงานเรื่องราวต่างๆตามที่ก าหนดหัวข้อให้ 7. จัดสถานการณ์ต่างๆ ใช้บท
สนทนาต่างๆ กันไป เช่น สถานการณ์ในร้านขายของ ร้านอาหาร ธนาคาร เป็นต้น 8. ให้เล่นเกมต่างๆ 
ทางภาษา โต้วาที อภิปราย แสดงความคิดเห็นหัวข้อต่างๆ 9. ให้ฝึกการสนทนาทางโทรศัพท์ 10. ให้
อ่านหนังสือพิมพ์ไทยแล้วรายงานเป็นภาษาอังกฤษ 11. ให้แสดงบทบาทสมมติ กล่าวโดยสรุปว่าการ
จัดกิจกรรมการสอนพูดสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายและท าให้เกิดทักษะทางการพูด  เช่น 
กิจกรรมบทบาทสมมุติช่วยพัฒนาความคล่องทางภาษากิจกรรมสถานการณ์จ าลองช่วยให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเป็นต้น การจัดกิจกรรมการพูดอาจสอนคู่กับ
ทักษะการฟัง โดยมุ่งให้เกิดความสนุกสนานและเกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ40 

 เพ็ตตี้ (Petty) กล่าวว่า การเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่มีความยุ่งยาก เหตุเพราะต้องใช้
ความรู้สึกประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคน41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
40 Finochiaro, Mary and Christopher Brumfit, The Functional National 

Approach : From Theory to Practice (New York : Oxford University Press, 1983. 
41 W. T. Petty, Experiences in Language (USA: Allyn and Bacon, 1985), 182. 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพือ่พัฒนาครู

ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

การสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ
และทรงคุณวฒุ ิ

แนวคิดและทฤษฏีที่
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ 

- Peter F. Drucker 
2005 

- Drucker, 1998, 
- Bartol & Martin 1997 
- Freemen 1992 
- Frederick W. Taylor 

1991 

- Harold Koontz 1990 
-  สุนทร โคตรบรรเทา 

2551 
- ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ 

2551 
- วิจิตร ศรีสะอ้าน 2548 
- วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ 

2548 
- วิโรจน์ สารรัตนะ 2545 
- ธงชัย สันติวงษ์ 2543 
- เกษม จันทร์แก้ว 2540 
- บุญทัน ดอกไธสง 2537 
- ไพบูลย์ ช่างเรียน 2532 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
- Desimone, Werner, and Harris 2002 
- Bowin & Harvey 2001 
- Dessler , 2002 
- Mondy, R. W. & Noe, R. W. 1996 
- Mescon , Albert and Kheddouri 1991 

- Milkovich anf Boudreau 1991 
- Mary Parker Folleett 1977 
- อนิวัช แก้วจ านง 2552 
-  พยอม วงศ์สารศร ี 2545 
-  เชาว์ โรจนแสง 2544 
-   สุนันทา เลาหนันท์  2542 
-  จิระ หงส์ลดารมภ์ 2535 
 

แนวทางการพัฒนาครู 
- Good , Carter V.1973 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพร
ทิพย ์แข็งขัน, 2555 
นนทวัฒน์ สุขผล 2543 
กรรณิการ์ นิยมศิลป์ และ
คณะ 2531 

 

ทักษะภาษาอังกฤษ 
- Krashen. 2000 
- Byrne 1986 
- Petty, W.T. 1985 
- Finochiaro and Brumfit 

1983 
-  Burn,A.& Joyce, H.1983 
- บุษยมาศ แสงเงิน 2554 
- ศิริมา โพธิจักร  2550 
- นพเก้า ณ พัทลุง 2548 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู  หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
ต้องมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ อันจะท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาครูที่
ก าหนดไว้อย่างมีเหตุผล ซึ่งต้องมีปัจจัยใน การด าเนินการ ได้แก่ คนเงิน วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่ความส าเร็จ ตามเป้าหมายและกิจกรรมต่าง ๆ การกระท านั้น ๆ            
จะเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีการด าเนินการเพื่อให้คงอยู่มีการวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ    
การควบคุมและการกระท าที่ท าให้เกิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระบบแบบแผน 

 ครู  หมายถึง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในภาคกลาง 22 จังหวัด 
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  หมายถึง ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนใน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และการท างาน ด้านการจัดการเรียนการสอน 
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บทที่  2  

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ” ผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการครู
ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

1. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคร ู
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคร ู

 
 เมื่อกล่าวถึงค าว่า การบริหารส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการบริหารราชการค าศัพท์ที่ใช้มี 2 ค า 

คือ การบริหาร (Administration) นิยมใช้กับการบริหารราชการหรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย 
ศัพท์อีกค าหนึ่ง คือ การจัดการ (Management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการ 
ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามค าว่า การบริหารกับค าว่า การจัดการใช้แทนกันได้ 
มีความหมายเหมือนกัน 42  ในเอกสารค าสอนเล่มนี ้จะใช้สองค านี ้ ปะปนกันตลอดไปตาม       
ความเหมาะสมจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ทั้งที่เป็นศาสตร์และศิลปะเพื่อ เอาคนทรัพยากรมารวมกันแล้ว
อ านวยการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการปัจจัยในการบริหาร มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี ้ 

1. คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารงาน หน่วยงานหรือองค์การต่างๆ 
จ าเป็นต้องมีคนที่ปฏิบัติงาน  ผลงานที่ดีจะออกมาได้ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณภาพและมี 
ความรับผิดชอบต่อองค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ  

2. เงิน (Money) หน่วยงานจ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณเพื่อการบริหารงานหากขาด
งบประมาณ การบริหารงานของหน่วยงานก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมาย  

3. ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) การบริหารจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรใน 
การบริหาร หากหน่วยงานขาดวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหารแล้วก็ย่อมจะเป็นอุปสรรค 
หรือก็ให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน  

                                                            
42 สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ : จูนพับลิชชิ่ง, 2546), 60. 
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4. การบริหารจัดการ (Management) เป็นภารกิจของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
คือเป็นกลไกและตัวประสานที่ส าคัญที่สุดในการประมวล  ผลักดันและกากับปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง 3 
ประการให้สามารถดาเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามที่  ต้องการ 
นักบริหารและนักวิชาการให้ค าจากัดความของค าว่า การบริหารหรือการจัดการไว้ต่าง ๆ กันตาม
ทัศนะของแต่ละบุคคลที่ส าคัญไว้ดังนี้  
 
แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจดัการ 

 ในการศึกษาความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ควรท าความเข้าใจแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารเป็นเบื้องต้นก่อน กล่าวคือ สืบเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งหมายถึง  มนุษย์
โดยธรรมชาติย่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดยเดี่ยว แต่อาจมีข้อยกเว้นน้อยมากที่มนุษย์อยู่โดด
เดี่ยวตามล าพัง การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรียกต่างกัน เป็นต้นว่า 
ครอบครัว (family) เผ่าพันธุ์ (tribe) ชุมชน (community) สังคม (society) และประเทศ (country) 
เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มย่อมเป็นธรรมชาติอีกที่ในแต่ละกลุ่มจะต้องมี  “ผู้น ากลุ่ม” รวมทั้งมี 
“แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” เพื่อให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย สภาพ
เช่นนี้ได้มีวิวัฒนาการตลอดมา โดยผู้น ากลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดับประเทศของภาครัฐ ในปัจจุบัน
อาจเรียกว่า “ผู้บริหาร” ขณะที่ การควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มนั้ น  เรียกว่า  การบริหาร 
(administration) หรือการบริหารราชการ (public administration) ด้วยเหตุผลเช่นนี้ มนุษย์จึง           
ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได้ง่าย และท าให้กล่าวได้อย่างมั่นใจว่า "ที่ใด 
มีประเทศ ที่นั่นย่อมมีการบริหาร"43 

 ค าว่า การบริหาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administatrae” 
หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมาย
ใกล้เคียงกับค าว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับ
ความหมายดั้งเดิมของค าว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ  

 ส่วนค าว่า การจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่ งมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับ
ผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (by product) เมื่อ
เป็นเช่นนี้ จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ
สาธารณะทั้งหลาย (public services) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่า       

                                                            
43  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2548), 5. 
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การบริหารจัดการ (management administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การน า
แนวคิดผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการ       
การบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไม่จ าเป็น  การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
และการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น  นอกเหนือจากการที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่ง 
เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ได้ท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน เช่น          
จัดโครงการคืนก าไรให้สังคมด้วยการลดราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือ
สังคม เป็นต้น การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ  หมายถึง การด าเนินงาน หรือ        
การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน 
หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุม
เรื่องต่าง ๆ เช่น (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอ านาจหน้าที่ (Authority) (3)          
การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society) (5) การวางแผน 
(Planning) (6) การจัดองค์การ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) (8) การอ านวยการ 
(Directing) (9) การประสานงาน  (Coordinating) (10) การรายงาน  (Reporting) และ  (11) 
การงบประมาณ (Budgeting) เช่นนี้ เป็นการน า “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญ
ต่อการบริหาร” พร้อมกันนี้ อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงาน หรือ  
การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่งของ และ
หน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money)   
(3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) (4) การบริหารงานทั่วไป (Management) (5) การบริหาร
การให้บริการประชาชน (Market) (6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารข้อมูลข่าวสาร 
(Message) (8) การบริหารเวลา (Minute) และ (9) และการบริหารการวัดผล (Measurement) 
เช่นนี้ เป็นการน า “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า 9M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการ
ให้ความหมาย การให้ความหมายทั้ง 2 ตัวอย่างที่ผ่านมานี้ เป็นการน าหลักวิชาการด้านการบริหาร 
คือ “กระบวนการบริหาร” และ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” มาใช้เป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิด
ในการให้ความหมายซึ่งน่าจะมีส่วนท าให้การให้ความหมายค าว่าการบริหารเช่นนี้ครอบคลุมเนื้อหา
สาระส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด้วย นอกจาก 
2 ตัวอย่างนี้แล้ว ยังอาจน าปัจจัยอื่นมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า 3M ซึ่ง
ประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน  (Money) และการบริหารงานทั่ วไป 
(Management) และ 5ป ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจการบริหารมากขึ้น จึงขอน าความหมายค าว่า การบริหาร          
การจัดการ และการบริหารจัดการ มาแสดงไว้ด้วย เช่น 
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 เกษม จันทร์แก้ว44  ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะ การด าเนินการน า
วัตถุดิบสู่ระบบด้วยระบบกระบวนการผลิตจนได้ผลผลิตตามที่ก าหนดไว้  การบริหารจึงเป็น         
การด าเนินการให้ทุกโครงการท าหน้าที่สัมพันธ์กัน เป็นเรื่องยากที่จะท าให้เกิด การผสมผสานกันถ้า 
ไม่วางแผนการด าเนินการที่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่วางแผนบริหารอย่างไร อย่างไรก็ดี ผู้บริหารมี
หน้าที่อ านวยการ (Directing) ตามอ านาจหน้าที่จากหน่วยงาน (Organizing) ที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ควบคุม (Controlling) ในการน าแผนงาน (Planning) ที่ได้ก าหนดไว้แล้วไปด าเนินการร่วมกับ
ทรัพยากร (Assembling Resource) ท าให้การผลิตหรือการใช้ปัจจัยการบริหาร  (ได้แก่ คน 
งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ ์สวัสดิการ ฯลฯ) ก่อให้เกิดผลผลิตขั้นสุดท้าย  

 สุนทร โคตรบรรเทา ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง งานของหัวหน้าหรือผู้น า
ที่จะต้องกระท า เพื่อให้กลุ่มต่างๆ ที่มีคนหมู่มากมาอยู่รวมกัน และร่วมกันทางานเพื่อวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้จนส าเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ กล่าวอย่างง่ายๆ การบริหารคือ การท าให้งานเสร็จลงได้โดย
อาศัยคนอื่นเป็นผู้ท าให้เสร็จนั่นเอง 45  
 ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การบริหารเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่ต้องก าหนด
แบบแผน วิธีและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ เพราะถ้าระบบริหารงานไม่ดี         
จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่นๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์
และศิลป์ทุกประการ เพราะการด าเนินการต่างๆ มิใช่เพียงแต่กิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพัง
คนเดียว แต่ยังมีเพื่อนร่วมงานอีก หลายคนที่มีส่วนท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จผู้ช่วยงานแต่ละคน   
มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านสติปัญญาความสามารถ ความถนัดและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน       
จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะน าเทคนิควิธีและกระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์การ46   

 ไพบูลย์ ช่างเรียน ในปี พ.ศ. 2532 ให้ความหมายการบริหารว่า หมายถึง ระบบที่
ประกอบไปด้วยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาด าเนินการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล47  

                                                            
44 เกษม จันทร์แก้ว, โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2540). 
45 สุนทร  โคตรบรรเทา, หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: ปัญญาชน, 

2551) 
46 ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน,์ การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2553). 
47 ไพบูลย ์ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2532), 17. 
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 ติน ปรัชญพฤทธิ์ ในปี พ.ศ. 2535 มองการบริหารในลักษณะที่เป็นกระบวนการโดย
หมายถึงกระบวนการน าเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึง
เกี่ยวข้องกับการน าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ48  
 บุญทัน ดอกไธสง ในปี พ.ศ. 2537 ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรือ
ประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองค์การ49  
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปี พ.ศ. 2545 แบ่งการบริหาร ตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง
หน่วยงานไว้ 6 ส่วน ดังนี ้ 
 ส่วนที่หนึ่ง การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกว่า การบริหารรัฐกิจ (public 
administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือ การให้บริการสาธารณะ 
(public services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจน
การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป็นต้น การบริหารส่วนนี้เป็นการบริหารของหน่วยงานของ
ภาครัฐ  (public or governmental organization) ไม่ ว่ าจะ เป็ นหน่ วยงานทั้ งในส่ วนกลาง            
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
กรม หรือเทียบเท่า การบริหารงานของจังหวัดและอ าเภอ การบริหารงานของหน่วยการบริหาร
ท้องถิ่น หน่วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดทั้งการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
 ส่วนที่สอง การบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจ ซึ่งเรียกว่า การบริหาร ธุรกิจ 
(business administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน่วยงานของเอกชน ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งเพื่อการแสวงหาก าไร หรือการแสวงหาก าไรสูงสุด  (maximum 
profits) ในการท าธุรกิจ การค้าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให้บริการ เห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจน
จากการบริหารงานของ บริษัท ห้างร้าน และห้างหุ้นส่วนทั้งหลาย 
 ส่วนที่สาม การบริหารของหน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ (non-governmental organization) 
ซึ่งเรียกย่อว่า หน่วยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เป็นการบริหารงานของหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
(non-profit administration) มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือการไม่แสวงหาผลก าไร (non-profit) 
เช่น การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม 

                                                            
48 ติน ปรัชญพฤทธิ์, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2535), 8. 
 49บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย, 2537), 1. 
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 ส่วนที่สี่ การบริหารงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ (international organization) มี
วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น  การบริหารงานของ
สหประชาชาติ (United Nations Organization) องค์การค้าระหว่างประเทศ  (World Trade 
Organization) และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) 
 ส่วนที่ห้า การบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค์กรส่วนนี้
เกิดขึ้นหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้น เช่น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น องค์กรดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน แต่มี
ลักษณะพิเศษ เช่น เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์หลักในการ
จัดตั้งเพื่อปกป้องคุ้มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ส่วนที่หก การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง
เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและ
ถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และ
กลุ่มผู้ให้บริการ50  
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  ในปี พ.ศ. 2545 มีความเห็นว่า การบริหารในฐานะที่ เป็น
กระบวนการ หรือกระบวนการบริหาร เกิดได้จากหลายแนวคิด เช่น โพสคอร์บ (POSDCoRB) เกิด
จากแนวคิดของ ลู เทอร์  กู ลิ ค  (Luther Gulick) และ ลินดอล เออร์วิค  (Lyndall Urwick) 
ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร 7 ประการ ได้แก่ การวางแผน  (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน 
(Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่กระบวนการ
บริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบั งคับการ (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC)51  

                                                            
50 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โฟร์เพซ, 2545), 36-38. 
51 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โฟร์เพซ, 2545), 39. 
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 เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวถึงการบริหารว่าหมายถึง กิจกรรมที่
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 52 
 เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า 
งานบริหารทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์  ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดย
รอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 53 
 ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การท างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ท าภายในสภาพ
องค์การที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานใน
องค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้ง
ข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม54  

  แฮร์โรลด ์ ค ูนตซ ์ (Harold Koontz) ให ้ความหมายของการจ ัดการ  หมายถึง        
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน  วัสดุสิ่งของ          
เป็นอุปกรณ์การจัดการนั้น55  

 ธงชัย สันติวงษ์ ในปี พ.ศ. 2543 กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ  
1. ในด้านที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใด

บุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 
2. ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ

ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
3. ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่าง ๆ 

ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน56  

                                                            
52 Herbert A. Simon, Administrative Behvior (New york: Macmillian, 1947), 

3. 
53 Frederic W. Taylor, (The Principles of Scientific Management (New York: 

Harper, 1991). 
54 Peter F. Drucker, The effective executive (Australia : Wadsworth, 2005). 
55 H. Koontz & H. Weihrich, Essentials of Management (New York: McGraw 

– Hill, 1990). 
56 ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา

พานิช, 2543), 21-22. 
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 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปี พ.ศ. 2548 กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ (management 
administration) การบริหารการพัฒนา (development administration) แม้กระทั่งการบริหาร
การบริการ (service administration) แต่ละค ามีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้
อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 3 ส่วน คือ หนึ่ง ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ น ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (thinking) หรือ
การวางแผน (planning) การด าเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) และ สาม มี
จุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้ง
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพิ่มขึ้น ส าหรับส่วนที่แตกต่างกัน คือ แต่ละค ามีจุดเน้น
ต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้ามาใช้ใน        
การบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลก าไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ์ 
การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะที่การบริหารการพัฒนา
ให้ความส าคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (policy, plan, 
program, project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ  ส่วนการบริหารการบริการเน้นเรื่อง          
การอ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน57  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้รวบรวม ความหมายของค าว่า “การบริหารจัดการ” ได้
ดังนี้  
 การบริหาร (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูงโดยเน้นที่การก าหนดนโยบาย 
ที่ส าคัญและการก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูงเป็นค านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ  (Public 
Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการและค าว่า “ผู้บริหาร” (Administrator) จะหมายถึง 
ผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังก าไร (Schermerhorn) การบริหาร คือ 
กลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ 
(Leading/ Directing) หรืออ านวยการ และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ โดยตรง
กับทรัพยากรขององค์กร (6M’s) เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญใน การบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครบถ้วน58  

                                                            
57 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2548), 5. 
58 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ , กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด  และกรณีศึกษา 

(กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 2548). 
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 สรุปว่า การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ        
การสั่งการหรืออ านวยการและการควบคุม ซึ่งมีความสัมพันธ์ กับทรัพยากรองค์กร (6 Ms)  
 วิโรจน์ สารรัตนะ  ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงาน  เพื่อให้บรรลุ
จุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่หลักทางการบริหารอย่างน้อย 4 ประการ คือ การวางแผน   
การจัดองค์การ การน าและการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหารเป็น ผู้รับผิดชอบที่จะให้มี
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล59 

 การวางแผน (Planning) เป็นหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญประการหนึ่งซึ่งนักวิชาการ 
ทั้งหลายก าหนดขึ้น  จะเริ่มต้นด้วยหน้าที่ทางการวางแผนเป็นอันดับแรกจึงแสดงให้ เห็นถึง 
ความส าคัญของการวางแผนเป็นอย่างดี โดยที่องค์ประกอบของกระบวนการวางแผนองค์การหนึ่ง ๆ 
ประกอบด้วย ภารกิจ จุดหมายและแผน โดยภารกิจเป็นข้อประกาศอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย 
หรือเหตุผลพื้นฐานในการดารงอยู่ขององค์การและขอบข่ายงานเฉพาะขององค์การหรือที่ท าให้ 
องค์การแตกต่างจากองค์การอื่น ส าหรับจุดหมายเป็นเป้าหมายแห่งอนาคต หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ 
องค์การต้องการให้บรรลุผล ขณะเดียวกันแผนงานหมายถึงวิถีทางที่จะก่อให้เกิดการกระท าเพื่อให้ 
บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์การ  

 การจัดองค์การ (Organizing) เป็นหน้าที่ทางการบริหารที่สืบเนื่องจากการวางแผน 
กล่าวคือ เมื่อองค์การจัดท าจุดหมายและแผนเชิงยุทธศาสตร์แล้ว ผู้บริหารควรต้องออกแบบ  

 โครงสร้างองค์การเพื่อให้การบริหารงานบรรลุจุดหมายแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ
นั้น การออกแบบ โครงสร้างองค์การเป็นกิจกรรมที่ควรได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอเนื่องจากปัจจัยที่ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างองค์การเกิดขึ้นมากมาย  

 การน า (Leading) เป็นสภาวะที่ผู้น าใช้ความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อให้   
การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การที่ผู้น าจะเป็น 
ผู้น าที่มีศักยภาพดังกล่าวได้พึงท าความเข้าใจทฤษฎีการจูงใจ (Motivation) ภาวะผู้น า (Leadership) 
การติดตอ่สื่อสาร (Communication) และการบริหารกลุ่ม (Group) เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  

 การควบคุม (Controlling) เป็นกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของ องค์การบรรลุผลตามจุดหมายที่ก าหนดไว้มุ่งให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติ 
ปฏิบัติไปในทิศทางที่จะท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานการท างานที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือใน           

                                                            
59 วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบท

วิเคราะห์องค์การศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: พิมพ์พิสุทธ์, 2545). 
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การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์การ การเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ ไม่พึง
ประสงค์ของสมาชิกในองค์กร  

 สรุปว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การต้อง 
อาศัยหลักทางการบริหาร 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การน าและการควบคุม ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบที่จะท าให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 วิจิตร ศรีสะอ้าน และคณะ ไดส้รุปสาระส าคัญของการบริหารไว้ดังนี้  
 1. การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต ่2 คนขึ้นไป  
 2. ร่วมมือกันท ากิจกรรม  
 3. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน  
 4. โดยการใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม  
 ส าหรับการบริหารในฐานะที่เป็นวิชาการสาขาหนึ่ง มีลักษณะเป็นศาสตร์โดยสมบูรณ์ 

เช่นเดียวกับศาสตร์สาขาอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบให้เป็นระบบของการศึกษา 
มีองค์แห่งความรู้ หลักการและทฤษฎี ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า เชิงวิทยาศาสตร์ การบริหารจึง 
เป็นสิ่งที่น ามาศึกษาเล่าเรียนกันได้โดยน าไปประยุกต์ใช้ สู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์และบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้บริหาร แต่ละคน60  

 สรุปว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมมือ
กัน ด าเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกันโดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากร 
ทางการบริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ผู้บริหารจะบริหารงานให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร  
เพื่อจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทางาสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม  

 จักรกริช หมอประกอบ  สรุปไว้ว่า มีความส าคัญต่อท างานที่มี ประสิทธิภาพมากหากขาด
เสียซึ่งการบริหาร 4M ที่ดีในข้อหนึ่งข้อใด ก็จะท าให้งานนั้นเกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงานส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกันและจะท าให้ การท างานนั้นไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น ๆ และการท างานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้  เกิดประสิทธิภาพนั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่มี กระบวนการบริหารหรือ
การจัดการที่ดีจากความหมายดังกล่าวข้างต้น การบริหารจัดการจึงเป็น กระบวนการของกิจกรรมที่
ต่อเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหารต้องเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุ จุดมุ่งหมายขององค์การประเด็น
ส าคัญของการบริหารจัดการจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตโดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

                                                            
60 วิจิตร ศรีสะอ้าน และคณะ, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร, เข้าถึงเมื่อ 29 

เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http ://members.thai.net/intira/article theorymgr 01. Html. 
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น ากระบวนการบริหารมาใช้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์นี้เป็นการเปิด กว้างอย่างยิ่ง ส าหรับผู้บริหารในการ
บริหารไม่จ าเป็นจะต้องก าหนดตายตัวว่าจะใช้เทคนิคใดใช้  กระบวนการใดเพราะมันขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และเป้าหมายของงานเป็นส าคัญสถานภาพของผู้บริหาร  เองก็จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์และโอกาสเช่นกันผู้บริหารเองจะต้องมีความรู้จริงในทุกกระบวนการแต่การที่จะน ามาใช้
นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมดังกล่าว 61  

 กล่าวโดยสรุป  การท างานของผู้ปฏิบัติงานให้ เกิดประสิทธิภาพนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ 
ความสามารถของผู้บริหาร การบริหารจัดการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและ 
ประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหารจะต้องเข้ามาเป็นผู้ก าหนดตายตัวว่าจะใช้กระบวนการใดขึ้นอยู่กับ 
สถานการณ์และเป้าหมายของงานเป็นส าคัญ  ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในทุกกระบวนการที่จะน า  
มาใช้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและโอกาส  

 พยอม วงศ์สารศรี การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นองค์การหรือรัฐบาลหรืองาน ธุรกิจเอกชน
ต่างมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่ต้องการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างประหยัดมี ประสิทธิภาพ และพัฒนา
อยู่เสมอองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารงานคือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการในบรรดา
เหล่านี้เป็นที่ยอมรับกันว่า “คน” เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีค่าในแต่ละองค์การ จะมีงานที่รับผิดชอบ
อยู่จานวนหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย ดังนั้นในแต่ละ องค์การจึงต้องมี “บุคคล” 
ซึ่งเรียกว่า ข้าราชการบ้างเจ้าหน้าที่บ้างหรือพนักงานบ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน งานจึงส าเร็จและได้ผลตาม
เป้าหมายโดยทั่วไป การเลือกสรรบุคคลเข้ามาท างานในหน่วยราชการ หรือองค์การธุรกิจขนาดใหญ่ ๆ 
จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์เป็นอย่างดี เช่น มีการก าหนดพื้นความรู้ มีการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก 
เมื่อผ่านการทดสอบแข่งขันหรือการสอบคัดเลือกได้แล้วยัง ก าหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานระยะ
หนึ่งก่อน เมื่อปรากฏว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่แล้วจะบรรจุแต่งตั้ง
ให้ดารงต าแหน่งประจ าอีกต่อไป แต่การบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเข้าปฏิบัติงานดังกล่าวแม้จะมีการก าหนด
คุณสมบัติและกฎเกณฑ์ไว้อย่างดีแล้วก็ตาม แต่ก ็ไม่ได้เป็นเครื่องประกันที่ดีในการคัดเลือกบุคลากรได้
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่เสมอไป ทั้งนี้ เพราะปัจจุบันนี้วิทยาการต่าง ๆ ได้เจริญรุดหน้าไปมากได้มี
การค้นพบหลักการและกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งน ามาใช้แทนของเก่าได้อย่างดี ดังนั้นคนที่เคยเหมาะสมอยู่
ในระยะแรกเข้าท างานอาจกลายเป็น คนที่ไม่เหมาะสมไปได้โดยง่ายในระยะเวลาต่อมา ประกอบกับ
บุคลากร เมื่อปฏิบัติงานไปนาน ๆ อาจจะเกิดความเบื่อหน่าย ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

                                                            
61 จักรกริช หมอประกอบ, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการทหารในศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร .” (ปัญหาพิเศษรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2547). 
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น้อยลง ดังนั้น หากได้มีการเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ความช านาญและให้ประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ย่อมท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น อันเป็นผลให้การท างานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น62  

 กล่าวโดยสรุป การบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็มีจุดมุ่งหมายส าคัญที่ 
ต้องการให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบส าคัญในการบริหาร คือ 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ ซึ่ง “คน” เป็นปัจจยัที่ส าคัญและมีค่า  

 ฟรีแมน (Freemen) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ 
ภาวะผู้น าและการควบคุมการท างานของสมาชิกขององค์กรและการใช้ประโยชน์  จากทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 63 

 ดรัคเกอร์ (Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย

ร่วมกับผู้อื่น การท างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไป โดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ท าภายในสภาพองค์การที่กล่าวนั้น 

ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลัก ขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานในองค์การซึ่งคนเหล่านี้

จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ 

เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ ออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม64  

 บาร์ โทล  และมาร์ที น  (Bartol & Martin) ได้ ให้ ความหมาย  การบริห ารว่าเป็ น 

กระบวนการที่ท าให้เป้าหมายขององค์กรประสบผลส าเร็จโดยการวางแผน การจัดองค์การ การใช้ 

ภาวะผู้น าและการควบคุม65  

 สรุป การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารงานจัดการใด ๆ ที่องค์กรได้ใช้ทรัพยากร ซึ่ง

ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้ หรือ

ศิลปะและกระบวนการการกระท ากิจกรรมอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่างเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายที่วางไว้โดยใช้คน เงิน วัสดุสิ่งของและการจัดการ การกระท านั้น ๆ จะ เป็นไปในทาง

สร้างสรรค์ มีการด าเนินการเพื่อให้คงอยู่มีการวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ การควบคุมและ  

การกระท าที่ท าให้เกิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระบบแบบแผน  

                                                            
62 พยอม วงศ์สารศร,ี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพค์รุสภา, 2545). 
63 R. E. Freeman, Management, 5th ed. (New Jersey: Practice - Hall., 1992), 3. 
64 Peter F. Drucker, The effective executive (Australia : Wadsworth, 2005), 

163. 
65 K. M. Bartol,  & D. C. Martin, Management, 2nd ed. (New York: McGraw – 

Hill, 1997), 6. 
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 เฮอร์เบิร์ก (Herbert) ให้นิยามว่า การบริหาร หมายถึง การท างานของคณะ บุคคลตั้งแต่ 
2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน66  

 นิวแมน และชาล (Newman & Charles) อธิบายว่า การบริหารเป็นกระบวนการ ทาง
สังคมที่ประกอบด้วยชุดของกิจกรรม อันจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและกิจกรรมต่าง ๆ นั้น 
มักจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสัมพันธ ์67 

 จากค ากล่าวของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านเกี่ยวกับความหมายของการบริหาร สรุปว่า การ
บริหาร หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ อันจะ
ท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีเหตุผล  ซึ่งต้องมีปัจจัยใน การ
ด าเนินการ ได้แก่ คนเงิน วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่ความส าเร็จ 
ตามเป้าหมายและกิจกรรมต่าง ๆ  

 
แนวคิดเกี่ยวกบัการบริหาร  

 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารเพื่อบริหาร 
จัดการองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ปี ค.ศ. 1916 ฟาโย68 ได้เขียน
บทความเกี่ยวกับเรื่องการจัดการและจัดพิมพ์เป็น หนังสือชื่อ Admministration Industrielleet 
Generaleb เป็นภาษาฝรั่งเศส โดย ฟาโย เห็นว่า หลักใน การจัดการนั้นควรยืดหยุ่นและสามารถปรับ
ไปตามตัวแปรต่าง ๆ เขาได้ก าหนดหลักการส าหรับ ผู้บริหารไว้ 14 ประการ คือ  

1. การแบ่งงานกันท า (Division of Work) เป็นการแบ่งงานกันท าตามความช านาญ
เฉพาะ ด้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  

2. อ านาจสั่งการ (Authority) เป็นอ านาจสั่งการซึ่งเป็นอ านาจอันชอบธรรมของบรรดา          
ผู้ที่มีต าแหน่งเพื่อสามารถที่จะออกค าสั่งในการท างานได้ โดยผู้ออกค าสั่งต้องมีความรับผิดชอบต่อ 
ค าสั่งในการท างานได ้ 

3. ระเบียบวินัย (Discipline) เป็นระเบียบวินัยที่คนในองค์การต้องเคารพและยอมรับเพ่ือ 
สร้างสถานภาพงานที่เป็นระเบียบและเรียบร้อย  

                                                            
66 Herbert A. S., Administrative Behvior (New York: Macmillian, 1947),  3. 
67 W. H. Newman, & B. S. Charles, The Process of Management (New Jersey: 

Prentice – Hall, 1964).  9. 
 68 Fayol, 1916, อ้างถึงใน ด ารง วัฒนา, ทฤษฎีองค์การ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยบูรพา
2545), 9. 
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4. หลักการ “สั่งการโดยคน ๆ เดียว” (Unity of Command) เป็นหลักการ ซึ่งคุ้นเคยใน
ชื่อ ของหลัก “เอกภาพในการบังคับบัญชา” ลูกน้องจะต้องฟังค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง รวมถึง 
การรายงานผลการปฏิบัติงานก็จะต้องรายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง  

5. การมีทิศทาง (Unity of Direction) คือ การมีทิศทาง หรือเป้าหมายเดียวกัน โดย
แต่ละ กลุ่มงานย่อย (กอง, แผนก, ฝ่าย) ในองค์การที่มีกิจกรรมแตกย่อยออกมา  

6. ประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of Interests to the General Interests) เป็นประโยชน์ 
ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  

7. หลักการตอบแทน (Rmuneration) เป็นหลักการตอบแทนการท างาน ซึ่งถือเป็นแนวทาง 
ที่คนงานจะต้องได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม  

8. หลักการรวมอ านาจ (Centralizaon) เป็นหลักการรวมอ านาจ หมายถึง ระดับมากน้อย 

ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์  ซึ่ง ฟาโย (Fayol) เห็นว่า การใช้อ านาจ 

หน้าที่ในการตัดสินใจควรกระท าที่สายการบังคับบัญชาระดับสูงที่สุดที่เป็นไปได้ในสถานการณ์นั้น ๆ  

9. การมีสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) เป็นการมีสายการบังคับบัญชา ซึ่งเป็น 

เสมือนห่วงโซ่หรือเส้นทางของค าสั่งและติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในแต่ละสายงาน

ภายใต้โครงสร้างของแต่ละองค์การ  

10. การจัดระเบียบ (Order) เป็นการจัดระเบียบหรือการจัดให้คนตลอดจนวัตถุสิ่งของได้ 

อยู่ในที่ที่ควรอยู่ นั่นคือ ใช้คนให้เหมาะกับงาน จัดสถานที่ท างานให้เป็นระเบียบ และมีระเบียบ 

เกี่ยวกับงานพัสดุ  

11. ความเที่ยงธรรม (Equity) เป็นความเทีย่งธรรมที ่ฟาโย (Fayol) กล่าวถึงหลัก ข้อนี้ว่า 

นักบริหารควรมท้ัีงความยุติธรรม (Justice) และความโอบอ้อมอารี (kindliness)  

12. หลักความมั่นคงในต าแหน่งงานของบุคคลกร (Stability of Tenure of Personnal 

Fayo) เป็นหลักความมั่นคงในต าแหน่งงานของบุคคลกร เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน 

บุคลากรพัฒนานักบริหาร  

13. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความคิดริเริ่ม หมายถึง พลังที่จะคิดให้เกิดแผนงาน 
แล้วท าต่อไปจนส าเร็จ จะเกิดได้ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับการจูงใจ และมีความพึงพอใจในงาน  

14. สามัคคีค ือพลัง  (Esprit De corps) เป็นภาษิตที ่ว ่า  สามัคคีค ือพลัง หมายถึง       
การเสริมสร้างการท างานเป็นทีมอันจะท าให้เกิดความกลมเกลียวและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในองค์การ  

 สรุปว่า ฟาโย ได้ก าหนดหลักการส าหรับผู้บริหารไว้ 14 ประการ ซึ่งในการจัดการควร 
ยืดหยุ่นและสามารถปรับไปตามตัวแปรต่าง ๆ ได ้ 
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 ฟาโย (Fayol) ยังได้พูดถึงหน้าที่ของนักบริหาร (Administrative Dties) 16 ประการ คือ 
1) วางแผนอย่างสุขุม 2) ค านึงถึงโครงสร้างของหลักทรัพยากรและเป้าหมายทางธุรกิจ 3)ก าหนด
สายบังคับบัญชาตามล าดับ 4) ประสานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 5) มีการตัดสินใจที่แน่นอน       
6) เลือกคนงานอย่างมีหลัก 7) บอกหน้าที่อย่างชัดเจน 8) สนับสนุนความคิดริเริ่มและการรับผิดชอบ 
9) สร้างระบบความยุติธรรม เช่น จ้างและประหยัด 10) รักษาระเบียบข้อบังคับ 11) มีการลงโทษ    
12) รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือส่วนบุคคล 13) มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว 14) มีการควบคุม
ในทุกกิจการ 15) ควบคุมความเป็นระเบียบของบุคคลและวัตถ ุ16) ไม่เคร่งครัดต่อระเบียบจนเดินไป 69 

 กูลิค และเรดอน (Gulick & Lydall) เป็นนักทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มการศึกษาการจัดการตาม
หลักการบริหารได้เสนอหลักที่ เกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งคนที่เป็นผู้บริหารจะต้องท ามีหน้าที่ส าคัญอยู่ 
7 ประการ คือ การวางแผนการ จัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การประสานงานการ
รายงานและการงบประมาณหรือ เรียกสั้น ๆ ว่า “POSDCORB” ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้70 

 P = Planning หมายถึง การวางแผนงาน ซึ่งจะต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) ทั้งนี้ 
เพื่อให้ แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องกันในการด าเนินงานแผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ 
20 ความรู้ในทางวิทยาการและวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคตแล้วก าหนดวิธีการ  โดย
ถูกต้อง อย่างมีเหตุมีผล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์  

 O = Organizing หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การ ซึ่งในการศึกษาบางแห่งก็ 
พิจารณารวมไปกับการปฏิบัติงานหรือวิธีการจัดการ (Management) ด้วยเรื่องการจัดแบ่งส่วนงานนี้ 
จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม 
กอง แผนก โดยอาศัยปริมาณงานคุณภาพของงานหรือจัดตามลักษณะของงานเฉพาะอย่าง 
(Specialization) ก็ได้นอกจากนี้อาจพิจารณาในแง่ของการควบคุม (Control) และหรือพิจารณาใน 
แง่หน่วยงาน (Organization) เช่นหน่วยงานหลัก (Line)หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) หรือบ้างก็เรียก 
เป็นหน่วยงานหลัก (Line)หน่วยแนะน าหรือที่ปรึกษา (Staff) และหน่วยงานช่วยเหลือหน่วยงาน 
อนุกร (Auxiliary) เป็นต้น  

 S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
การจัดแบ่งหน่วยงานที่แบ่งไว้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งหมายถึงการจัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

                                                            
69 Henri Fayol, General and Industrial Management (London: Pittman and 

Sons, 1964). 
70 Gulick, Luther and Lyndall Urwick, The Science of Administration (New York: 

Columbia University, 1973). 
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(Personnel Administration) เพื่ อ ให้ ได้บุคคลที่ มี ความสามารถมาปฏิบั ติ งานให้ เหมาะสม 
(Competent Man for Competent Job) หรือ Put the Right Man on the Right Job กับรวมถึง  
การที่จะเสริมสร้างและธ ารงไว้ ซึ่งสัมพันธภาพในการท างานของคนงานและพนักงานด้วย  

 D = Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอ านวยการรวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศงาน 
ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human relations) 
และ การจูงใจ (Motivation) เป็นต้น การอ านวยการในที่นี้รวมถึงการวินิจฉัย สั่งการ (Decision 
Making) ซึ่งเป็นหลักอันส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการบริหารงานและขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานมากเหตุเพราะว่าการที่จะอ านวยการให้ภารกิจด าเนินไปด้วยดีได้
จ าเป็นต้องม ีการตัดสินใจที่ดีและมีการสั่งการที่ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละลักษณะของการตัดสินใจ  

 Co = Coordinating หมายถึง ความร่วมมือประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและราบรื่นศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะช่วยให้การประสานงานดีขึ้นเพื่อช่วย  
แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานการร่วมมือประสานงานเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากใน            
การบริหารเพราะเป็นกิจวัตรประจ าวันที่จะต้องพึงกระท าในการปฏิบัติงานและเป็นสิ่งที่มีอยู่          
ทุกระดับของงานการร่วมมือประสานงานเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องจัดให้มีขึ้นในหน่วยงาน
ของตนเพราะเป็นปัจจัยส าคัญในอันที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์การ  

 R = Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดรวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย อันที่จริงการรายงานนี้มีความสัมพันธ์กับ  

 การติดต่อสื่อสาร (Communication) อยู่มาก การรายงานโดยทั่วไปหมายถึงวิธีการของ

สถาบันใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชา

และหรือ ผู้ร่วมงาน ฯลฯ ความส าคัญของรายงานนัน้อยู่ที่จะต้องอยู่บนรากฐานของความจริง  

 B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณโดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีใน 

การบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณและแผนงานเป็น 

เครื่องมือในการควบคุมงาน วิธีการบริหารงบประมาณโดยทั่วไป มักมีวงจรที่คล้ายคลึงกันอย่างที่ 

เรียกว่า “วงจรงบประมาณ” (Budget Cycle) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี ้ 

1. การเตรียมงบประมาณและการเสนอขออนุมัต ิ(Executive Preparation and Submission)  

2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัต ิ(Legislation Authority)  

3. การด าเนินการ (Execution)  

4. การตรวจสอบ (Audit)  

 สรุปว่า ในการบริหารผู้บริหารจะต้องท ามีหน้าที่ส าคัญอยู่ 7 ประการ คือ การวางแผน 
การจัดองค์การการจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ 
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 สรุปการบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่ เป็น        
สัตว์สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกัน
ภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย  ซึ่งอาจเรียกว่าผู้บริหารและการบริหาร 
ตามล าดับ ดังนั ้น ที ่ใดมีกลุ ่มที ่นั ่นย่อมมีการบริหาร ค าว่า  การบริหารและการบริหารจัดการ 
รวมทั้งค าอื่น ๆ อีก เป็นต้นว่า การปกครอง (government) การบริหารการพัฒนา การจัดการ และ
การพัฒนา (development) หรือแม้กระทั่งค าว่า การบริหารการบริการ (service administration) 
การบริหารจิตส านึกหรือการบริหารความรู้ผิดรู้ชอบ (consciousness administration) การบริหาร
คุณธรรม (morality administration) และการบริหารการเมือง (politics administration) ที่เป็น
ค าในอนาคตที่อาจถูกน ามาใช้ได้ ค าเหล่านี้ล้วนมีความหมายใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจในแต่ละ
ยุคสมัยจะน าค าใดมาใช้โดยอาจมีจุดเน้นแตกต่างกันไปบ้าง อย่างไรก็ตาม ทุกค าที่กล่าวมานี้เฉพาะใน
ภาครัฐ ล้วนหมายถึง (1) การด าเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง (guideline) วิธีการ (method) 
หรือมรรควิธี (means) ใด ๆ (2) ที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้ในการบริหาร
ราชการหรือปฏิบัติงาน (3) ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (4) เพื่อน าไปสู่จุดหมายปลายทาง (end 
หรือ goal) หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น มีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปสู่จุดหมาย
ปลายทางเบื้องต้น (primary goal) คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  หรือช่วย
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปสู่จุดหมาย
ปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ การพัฒนาประเทศที่ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
อย่างยั่งยืน เป็นต้น และทุกค าดังกล่าวนี้ อาจมองในลักษณะที่เป็นกระบวนการ (process) ที่มีระบบ
และมีหลายขั้นตอนในการด าเนินงานก็ได ้
 1. หลักการบริหาร 
  หลักในการบริหารมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและในแต่ละสถานการณ์แต่ที่
ส าคัญที่ได้ยึดถือกันมาโดยตลอดคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) โดยมี
การปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ส าคัญ ๆ ทุกคนควรจะต้องรับรู้
รับทราบ ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันท า รวมทั้งการใช้หลัก การบริหารแบบพี่น้อง มีปัญหาหรือเรื่อง
อะไรที่ส าคัญ จะปรึกษาผู้อาวุโส ซึ่งเป็นที่เคารพของทุกคน ไม่มีการเข้มงวดมาก มีการให้รางวัลและ
พร้อมที่จะไม่ให้รางวัลแก่คนที่ไม่ดี มีอะไรก็จะพูดกันแบบตรงไปตรงมา ดูผู้อาวุโส เป็นต้นแบบ 
(Modeling) ส าหรับผู้บริหารระดับกลางจะต้อง ศึกษา Style การบริหารและวัฒนธรรมของ
หน่วยงานของตน เพราะ style การบริหารแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องปรับรูปแบบการบริหารของเรา
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ให้เข้ากับนายได้ วิธีการพูดหรือ approach กับนายบางคนก็ไม่เหมือนกัน ต้องศึกษาว่านายเป็น
อย่างไร culture ของคณะเป็นอย่างไร71 

 2. ด้านความรู ้ความรู้ที่ผู้บรหิารระดบักลางพึงมีที่ส าคัญคือ 
2.1 ต้องรู้ระเบียบทุกเรื ่องที ่เกี ่ยวข้อง  เพราะราชการมีข้อบังคับ ระเบียบและ

ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องบริหารงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด มิฉะนั้นแล้วก็จะท าให้มีความผิดได้ 
การรู้กฎระเบียบจะท าให้งานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า ดังนั้นก่อนจะส่งงานหรือเสนองานต้อง
ตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎระเบียบหรือไม ่ 

2.2 ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นในระดับผู้บริหาร ผู้บริหารระดับกลางต้องใช้ IT เป็นในระดับ
ผู้บริหาร คืออย่างน้อยใช้ด้วยตัวเองไม่เป็นแต่ต้องรู้ว่าใช้ท าอะไร ในขณะเดียวกันต้องเตรียมตัวให้
พร้อมในการใช้ระบบ IT รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความพร้อมความเข้าใจใน IT มากขึ้น 
นอกจากนั้นแล้วทักษะด้านภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งส าคัญ 

2.3 ต้องแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานจะช่วยท าให้
เพิ่มพูนมากขึ้น ท าให้รู้จักวิธีการท างานของแต่ละหน่วยงาน งานเลขาฯ ที่ส าคัญคือ บางคณะบทบาท
อาจารย์อาจจะมาก บางคณะบทบาทอาจารย์อาจจะน้อย การบริหารก็จะต่างกัน เลขาฯ ได้มี        
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจะช่วยให้งานแต่ละงานดีขึ้น ผู้บริหารระดับกลางต้องมีการพัฒนา
และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และรวมกันให้เป็นหนึ่ง ความส าคัญที่สุดของ
สถาบันที่จะด าเนินการไปได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง เพราะข้างบนท านโยบาย วางกรอบ 
แต่จะขับเคลื่อนด้วยผู้บริหารระดับกลาง ถ้าผู้บริหารระดับกลางท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะ
ด าเนินไปด้วยดี การวางนโยบายไม่ใช่เป็นเรื่องยาก องค์กรของคนญี่ปุ่นคนที่ส าคัญคือคนระดับกลาง 
เพราะคนตรงกลางประสานระหว่างข้างบนกับข้างล่าง ต่อให้ข้างบนวางนโยบายอย่างดีแต่ถ้าไม่ได้มี
การสานต่อก็จะไม่สามารถบรรลุผลได้ 

 3. ด้านมนุษยสัมพันธ ์
3.1 ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการก่อน เพื่อลดปัญหาการขัดแย้ง การโต้เถียงกัน 

ลดการซ้ าซ้อนของงาน  
3.2 การพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจกันให้มาคุยกัน 

อย่าไปเถียงกัน...เถียงกันแล้วก็ไม่สบายใจ ท าให้ผิดใจ 
3.3 สร้างความร่วมมือ ให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยการมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานที่ดี

และบริหารความขัดแย้ง ต้องมี attitude ที่ดีต่อกัน ท าอย่างไรให้ประนีประนอมกันให้มากที่สุด 

                                                            
71 สมพร ศิลป์สุวรรณ์, การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพท าอย่างไร , เข้าถึงเมื่อ 

20 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.km.nida.ac.th/home/index.php?option 
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ใครที่ไม่ชอบใครก็อย่าไปพูดกับคนนั้นให้มาก รายละเอียดเล็กน้อย ปลีกย่อยอย่าแคร์มาก พยายามจัด
กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมกันเพื่อลด conflict เป้าหมายคือประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

3.4 อ่อนน้อมถ่อมตัว อ่อนโยนและจริงใจ อ่อนน้อมถ่อมตัว อ่อนโยนและจริงใจเป็น 
character ที่มีเสน่ห์ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็พูดกับเด็กดี ๆ เด็กก็นับถือ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ ๆ ก็นับถือ 

 4. ด้านการปฏิบัติงาน 
4.1 การจัดล าดับความส าคัญของงาน 
4.2 ตรงต่อเวลา จึงจะถือว่ามีคุณภาพใช้ได้ เหมือนกับสินค้าที่ต้องมีคุณภาพที่ดี 

ราคาถูกต้องและส่งตรงเวลา  
4.3 ลด Boundary ของกองใน สอธ. หลาย ๆ งานจะมีความเกี่ยวข้องกัน ใน สอธ. 

จะไม่มี boundary ของกองงานบางอย่างที่ส าคัญ เช่น งานออกนอกระบบก็อาจท าเป็น task force 
ขึ้นมาหลาย ๆ กองมาช่วยกันท า ประเด็นคือ ใน สอธ.จะต้องท างานร่วมกัน เป็น flat มากขึ้น 

4.4 UPDATE ข้อมูล และใช้ IT เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหน้าที่ของฝ่าย
สนับสนุนคือจะต้อง update ข้อมูลตลอดเวลา การบริหารการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ก็ด้วยระบบ IT เข้ามามีบทบาทมากขึ้น สองส่วนคือ e-learning และ e-office เข้ามามีบทบาทมากขึ้น 
ถ้าหากเราเรียนรู้ได้ก็จะท าให้การให้บริการการศึกษาของเรามีความรวดเร็ว มีความทันสมัย การเรียน
การสอนจะพัฒนาเป็น e-learning ระบบการบริหารจัดการภายใน เป็นระบบ e-office ก็จะท าให้     
มีความรวดเร็ว 

4.5 ต้องกล้าที ่จะเสนอแนะเพื ่อพัฒนางานผู ้บริหารระดับกลางคงท าอะไรใหม่         
ไม่ได้มากเพราะขึ้นอยู่กับคณบดี รองคณบดี เป็นหลัก เราจะตัดสินใจได้ค่อนข้างน้อย แต่เราเป็น        
ผู้เสนอได้ว่า น่าจะท าอย่างนี้ถ้าอาจารย์เห็นดีด้วยก็ท าได้ แต่ถ้าไม่เห็นดีด้วยก็ไม่ต้องท า  เพราะเรา
ไม่ได้อยู่ ในระดับ decision maker ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแต่เสนอได้ซึ่งจะท าให้การปรับปรุง           
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งที่น่าจะช่วยกันได้ก็คือ ถึงแม้เราจะไม่ได้ตัดสินใจ แต่ควรจะเสนอได้ว่า    
ควรเป็นแบบนี้ ผู้บริหารมาแล้วก็ไป ความต่อเนื่องอยู่ที่ผู้บริหารระดับกลาง 

 5. ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
5.1 อย่ายึดติดกับการปรับเปลี ่ยนโยกย้ายคน  ขอให้มองภาพของการโยกย้าย           

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการพัฒนาคน การเปลี่ยนงานมีอยู่ 2 อย่าง คือ หนึ่งเพื่อให้งานไหลลื่นขึ้น 
สอง ประสบการณ์ บางทีท างานสัก 4-5 ปีมันเริ่มเบื่อหน่าย ไม่ใช่การลงโทษแต่ความจริงแล้วมันท าให้
มีประสบการณ์มากขึ้น ท าให้ fresh ขึ้นด้วย มองภาพแบบนี้ซึ่งคงจะ dynamic มากขึ้น 

5.2 การแบ่งโครงสร้างที่มีอยู่เราจะเน้นเรื่องของความรวดเร็ว ความเที่ยงตรง และ
ความมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนต้องมี Job Description สิ่งเหล่านี้จะต้องท าให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ 
เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนต้องมี Job Description ถ้ามี Job Description ครบ ในฐานะหัวหน้า
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หน่วยงานเราจะรู้ว่างานแต่ละงานมีผู้รับผิดชอบหรือยัง และจะรู้ว่ามีงานบางงานมีความซ้ าซ้อนกันไหม 
งานอะไรที่ขาดยังไม่มีคนท า เพราะฉะนั้นจาก Job Description จะท าให้จัดบุคลากรได้เหมาะสม 
เป็นเรื่องที่จะช่วยว่ามีงานครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน 

5.3 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการในฐานะที่ เป็นหัวหน้า
หน่วยงาน ต้องดูแลบุคลากรสายสนับสนุนว่าจะท าอย่างไรให้บุคลากรของเราท างานให้มีประสิทธิภาพ 
เพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแล การบริหาร การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญ  ที่จะต้องเน้นว่าให้        
ผู้ที่ท างานกับเราได้รับการพัฒนา ในแต่ละปีต้องท าแผนพัฒนาบุคลากร ท าอย่างไรให้เจ้าหน้าที่           
ของเราทุกคนมีการพัฒนาตนเอง ท าให้ระบบงานของตนเองมีความก้าวหน้า มีความรวดเร็วโดยตลอด 
ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ขององค์การคือ ทุกคนจะต้องขวนขวายหาความรู้ และในขณะเดียวกันการอบรม 
การสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ควรเพิกเฉยหรือละเลยในเรื่องของการสร้างองค์การแห่ง           
การเรียนรู้ ให้พนักงานทุกคนรู้และเข้าใจองค์การแห่งการเรียนรู ้

5.4 สนับสนุนให้ลูกน้องก้าวหน้าในอาชีพ สิ่งจูงใจประการหนึ่งซึ่งโดยปกติคนเรา            
ทุกคนท างานไม่ว่าจะอยู่สายไหนก็ต้องการความก้าวหน้าทั้งสิ้น ในทางทฤษฎีของเรื่องสิ่งจูงใจถ้าหาก
เราไม่เอามาใช้หรือท าให้คนที่ท างานกับเราก็จะท าให้เป็นข้อติดขัด ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสที่จะ
เติบโตได้สนับสนุนทุกกรณี  เพราะถือเป็นขวัญและก าลังใจที่ส าคัญ เมื่อเราดูแลความก้าวหน้า           
ขวัญก าลังใจและค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่สมควรจะได้รับ ก็ต้อง demand กลับว่าทุกคนต้องท างานด้วย
ความต้ังใจ 

5.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานต้องถูกต้องและยุติธรรม การประเมินต้องมีลักษณะ 
Objective มากขึ้น ถ้าเป็น Subjective มากไม่สามารถแยกให้เห็นว่าคนนี้ต่างกับคนนั้นอย่างไร    
ต้องท าให้มี Objective ให้ชัด ๆ เลยว่า ข้อไหนประเด็นไหนคะแนนเป็นอย่างไร ก็จะท าให้แยก   
ความแตกต่างได้ ถ้าหากเป็นลักษณะ Subjective ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้า ระบบที่ส าคัญที่จะท าให้
คนท างานกับเรามีขวัญก าลังใจก็จะต้องท าให้เขาได้รับการประเมินที่ถูกต้อง และยุติธรรม อาจจะต้อง
ใช้การประเมิน 360 องศา 

5.6 Empower ให้ฝ่ายสนับสนุน มีการ empower ไปยังหัวหน้างาน ท าให้การท างาน
ได้เร็วขึ้น ทุกเรื่องไม่ต้องไปลงที่เลขานุการคณะหรือผู้อ านวยการกองก็จะท าให้แต่ละคนท างาน            
ได้คล่องตัวขึ้น 

5.7 การสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีแก่บุคลากร เพราะงานจะเดินหรือไม่ต้องมี
กองทัพที ่เข้มแข็งและมีความสุขในการท างาน  ดูแลและเอาใจใส่ลูกน้อง ให้ก าลังใจลูกน้อง    
เพื่อนร่วมงานไม่ใช่ลูกน้อง ต้องดูแลไม่ให้อดอยาก ให้กินดีอยู่ดีพอสมควร..ถามลูกน้องว่าเขาเป็นอย่างไร 
สบายดีหรือไม่ ..ค าพูดดี ๆ ก็ท าให้เขาดีใจ..ผู้บริหารต้องท าให้เป็นธรรมชาติ  
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 สรุปการบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่ เป็น        
สัตว์สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกัน
ภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย  ซึ่งอาจเรียกว่าผู้บริหารและการบริหาร 
ตามล าดับ ดังนั้น ที่ใดมีกลุ่มที่นั่นย่อมมีการบริหาร ค าว่า การบริหารและการบริหารจัดการ รวมทั้ง  
ค าอื่น ๆ อีก เป็นต้นว่า การปกครอง (government) การบริหารการพัฒนา การจัดการ และการพัฒนา 
(development) หรือแม้กระทั่งค าว่า การบริหารการบริการ (service administration) การบริหาร
จิตส านึกหรือการบริหารความรู้ผิดรู้ชอบ (consciousness administration) การบริหารคุณธรรม 
(morality administration) และการบริหารการเมือง (politics administration) ที่ เป็นค าใน
อนาคตที่อาจถูกน ามาใช้ได้ ค าเหล่านี้ล้วนมีความหมายใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจในแต่ละ          
ยุคสมัยจะน าค าใดมาใช้โดยอาจมีจุดเน้นแตกต่างกันไปบ้าง อย่างไรก็ตาม ทุกค าที่กล่าวมานี้เฉพาะ    
ในภาครัฐ ล้วนหมายถึง  การด าเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง (guideline) วิธีการ (method) 
หรือมรรควิธี (means) ใด ๆ  ที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้ในการบริหาร
ราชการหรือปฏิบัติงาน  ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปสู่จุดหมายปลายทาง (end หรือ 
goal) หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม  เช่น มีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปสู่จุดหมาย
ปลายทางเบื้องต้น (primary goal) คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  หรือช่วย
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปสู่จุดหมาย
ปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ การพัฒนาประเทศที่ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
อย่างยั่งยืน เป็นต้น และทุกค าดังกล่าวนี้ อาจมองในลักษณะที่เป็นกระบวนการ (process) ที่มีระบบ
และมีหลายขั้นตอนในการด าเนินงานก็ได้ 
 
การบริหารทรพัยากรมนุษย ์
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ( Human Resource Management = HRM ) มีค าที่ ใช้
ใกล้เคียงกันหลายค า เช่น การจัดการทรัพยากรคน การจัดการงานบุคคล การจัดการก าลังคน และ
การบริหารงานบุคคล ค าที่พบในตาราภาษาไทยมากคือ ค าว่า การบริหารงานบุคคล แต่ในปัจจุบัน
นิยมใช้ค าว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุผลที่ว่ามนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งและเป็น
ทรัพยากรที่สามารถปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ต่อสังคมได้มากมายถ้าหากรู้จักน ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์หรือเรียกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกต้อง ในการท าความเข้าใจความหมาย
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
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1. การบริหาร (Management) 
  นักทฤษฎีบริหารในยุคแรก คือ แมรี่ ปาร์เกอร์ ฟอลเลทท์ ( Mary Parker Folleett ) 
ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารว่า “ เป็นศิลปะวิทยาในการสร้างความส าเร็จของงานโดยให้
บุคคลอื่นท า ” 72 นั่นก็คือผู้บริหารจะต้องใช้ความสามารถหรือศิลปะในการจัดการให้บุคลากรได้
ปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายขององค์การการให้ความของค าว่าการบริหารดังกล่าวข้างต้นของฟอลเลทท์ 
ได้รับค านิยมในยุคแรกแต่ก็มีข้อโต้แย้งว่ายังไม่ชัดเจนที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ เป็นการให้ความหมายใน
เชิงปรัชญามากกว่าเมสคอลและคณะ (Mescon , Albert and Kheddouri) จึงได้ขยายความให้
ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยได้ให้ความหมายของค าว่าการบริหาร คือ กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร            
การสั่งการ และการควบคุมการปฏิบัติงาน ของสมาชิกในองค์การ และการใช้ทรัพยากรอื่นใดที่ท าให้
องค์การบรรลุเป้าหมาย73 (Stoner and Freeman) การให้ความหมายตามแนวหลังนี้  ค าว่า 
กระบวนการเป็นวิธีการที่เป็นระบบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่กล่าวว่าการบริหารเป็นวิธี การที่เป็น
ระบบก็เพราะว่าผู้บริหารทุกคนจะมีความสามารถในการจัดการล าดับกิจกรรม เพื่อให้งานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ต้องการ และในความหมายนี้ได้เน้นว่าการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การซึ่งหมายถึงว่า ผู้บริหารขององค์การใด ๆ ก็ตามจะพยายามให้บรรลุผลสุดท้าย
เฉพาะที่ก าหนดไว้ในงาน74 ฟาโย ( Fayol quoted in Shafritz & Ott) และเดสเลอร์ (Dessler) ได้
แบ่งกระบวนการบริหารออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา 
การประสานงานและการควบคุม 
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ชัดเจนและเป็นลาดับขั้นตอน 
 2. ก าหนดบทบาทไว้ชัดเจน 
 3. จัดระบบภายในองค์การเป็นไปตามลาดับขั้นตอน 
 4. มีสายงานการบังคับบัญชา 
 จึงกล่าวได้ว่าการบริหารจะเป็นกิจกรรมหรือวิธีการที่บุคคลหนึ่งกระท าต่อบุคคลหนึ่ง หรือ
หลายบุคคล เพื่อให้งานนั้นส าเร็จ ลักษณะของการบริหารจึงต้องประกอบด้วย ผู้ที่ท าหน้าที่บริหาร
เรียกชื่อต่าง ๆ กัน เช่น เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ เป็นต้น ส่วนผู้ถูก

                                                            
72 P. F. Mary, Dynamic Administration: the Collected Papers of Mary 

Parker Follett (New York: Hippocrene Books, 1977). 
73 H.M. Mescon, M. Albert, and F.  Khedouri, Management,  3rd Ed. (New York: 

Harper & Row, 1988). 
74 Stoner, James A.F. & Freeman, Edward R., Management, 4 th ed. (Englewood 

Cliffs New Jersey : Prentice-Hall, 1989). 
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บริหารเรียกชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกน้อง เจ้าหน้าที่ เป็นต้น บุคคลทั้งสองกลุ่มจะมีความสัมพันธ์กัน
ลักษณะความสัมพันธ์เหล่านี้ มีผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองค์การ ถ้ามีความสัมพันธ์
ในทางที่ดี แนวโน้มของการด าเนินขององค์การก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ถ้ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้ว 
ความส าเร็จจะเป็นไปด้วยความยากล าบาก75 
 2. ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)  
  ค าว่า ทรัพยากรมนุษย์ ถ้าแปลตามตัวอักษรแล้ว แปลว่า คนมีค่าเป็นทรัพย์           
ซึ่งหมายถึง มนุษย์เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่นเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ กล่าวคือ 
คนในหน่วยงาน หรือองค์การเป็นสิ่งมีค่า จึงเป็นการสมควรที่จะต้องทานุบ ารุงรักษาให้คนมีคุณค่า
เหมาะสมกับองค์การให้นานเท่านาน เพราะความมีค่าของคนนั้นสามารถก่อให้เกิดผลผลิตต่อองค์การได้ 
ก็เท่ากับเป็นหลักประกันที่จะท าให้องค์การอยู่รอดปลอดภัยและรุ่งเรือง76 
 นอกจากความหมายของทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ยังมีนักบริหารและ
นักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่าง ๆ ดังจะน ามาเป็นตัวอย่าง เพื่อให้
มองเห็นความหมายของทรัพยากรมนุษย์ได้กว้างขวางขึ้น ดังนี ้ 
 บรรจง ชูสกุลชาติ กล่าว่า ทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource ) หมายถึง แรงงาน 
ความรู ้ความคิด ความช านาญของมนุษย์ 77 
 จิระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย ์เป็นเป็นสิ่งที่มีค่า และให้ผลตอบแทน78  
 ฮาร์บิสัน (Harbison) กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์ คือ พลังงาน ทักษะ พรสวรรค์ และ
ความรู้ของประชาชน ซึ่งสามารถน ามา หรือความน ามาใช้ในการผลิตสินค้า หรือให้บริการที่เป็น
ประโยชน7์9  

                                                            
75 Dessler. Management : Leading People and Organizations in the 21 

Century (New Jersy: Prentice Hall Inc., 2002). 
 76 ทองศรี กาภู ณ อยุธยา, การบริหารงานบุคลในแนวทางใหม่ (กรุงเทพฯ : พิมพ์ลักษณ์, 
2534), 151. 

77 บรรจง ชูสกุลชาติ, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับ
สังคมอุตสาหกรรมในทศวรรษหน้า (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูจันทรเกษมและวิทยาลัยครูพระนคร, 2534). 

78 จิระ หงส์ลดารมภ์, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยที่ 1-6 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535). 

79 F. H.  Harbison, Human Resources as the Wealth of Nations (New York: 
Oxford University Press, 1973). 
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 มิลโกวิชและโบดริว ( Milkovich anf Boudreau) กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ผลิต
สินค้าและบริการ การควบคุมคุณภาพ การตลาด การบริหารการเงิน การก าหนดยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์ส าหรับองค์การ80  
 ไกรยทุธ ธีรตยาคีนันท์ กล่าวว่า ความเข้าใจทรัพยากรมนุษย์จะต้องพิจารณา 3 มิติ คือ 
ทักษะ สุขภาพ และเจตคต ิ81 

1. มิติด้านทักษะ เป็นมิติที่เกี่ยวกับการศึกษา ทั้งที่เป็นการศึกษาในรูปแบบ (Formal) 
และรูปแบบ (Non – Formal) น่าจะเป็นที่ยอมรับกันได้ว่าคนที่ไม่มีทักษะก็ไม่สามารถท างานอะไรได้
เลยนั่นย่อมเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพ (อย่างน้อยที่สุดก็ในด้านทักษะ) และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาย่อมมีคุณภาพที่สูงกว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาประถมศึกษา (เมื่อคุณสมบัติอื่น ๆ 
เสมอกันตลอด)  

2. มิติด้านสุขภาพ เป็นมิติที่เกี่ยวกันกับด้านความสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยเจ็บทั้งด้าน
กายภาพ (Physical) และจิตภาพ (Psychological) ภายในมิตินี้ด้านเดียว ก็น่าจะยอมรับกันได้
เช่นเดียวกันว่าคนที่มีความไม่สมประกอบด้านร่างกาย หรือด้านจิตใจ หรือทั้งสองด้าน ย่อมมีคุณภาพ
ด้อยกว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรง หรือจิตใจที่ถูกสุขลักษณะ (Healthy) ในท านองเดียวกัน คนที่มี
ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ย่อมมีคุณภาพสูงกว่าคนที่มีร่ายกายแข็งแรงแต่มีโรคประสาทหรือโรคจิต
ประจ าตัว  

3. มิติด้านเจตคติ เป็นมิติที่ เกี่ยวพันกับความรู้สึกนึกคิด  ซึ่งขาดความชัดเจนเมื่อ
เปรียบเทียบกับมิติด้านทักษะ และด้านสุขภาพ มิติด้านเจตคติ จะเกี่ยวข้องกับตัวเอง กับบุคคลอื่น
และกลุ่มคนที่เป็นลบย่อมมีคุณภาพด้อยกว่าบุคคลที่มีความรู้สึกนึกคิดในทางบวก  

 สรุปจากการให้ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะมีการให้
ความหมายคล้ายคลึงกัน คือ เป็นการกล่าวถึงศักยภาพหรือความสามารถที่มีในตัวบุคคล ศักยภาพที่มี
จะประกอบด้วยความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพ และความรู้สึกนึกคิด ซึ่งนาไปสู่การผลิต 
การจดัการและการบริหาร อาจมีนักวิชาการบางท่านมองแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดแต่เมื่อสรุป
แล้วจะเป็นการมองที่ตัวบุคคลและมองที่เป็นผลผลิตที่เกิดจากน้ ามือของมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความคิด ซึ่งมีศักยภาพในตัวเองที่แต่ละคนแตกต่างกันทั้งในด้านความรู้ ด้าน
ทักษะและเจตคติและมีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือผลที่ได้จากการปฏิบัติงานก็แตกต่างกัน

                                                            
80 George T. Milkovich and John W. Boudreau, Human Resource Development, 

6th. Ed. (Boston : Homewood, 1991). 
81 ไกรยุทธ ธีรตยาดีนันท์, แนวพระราชด าริด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ : 

สถาบันไทยคดีศึกษาและฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531). 
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ด้วย ทั้งสองประเด็นนี้จึงต้องน ามาพิจารณาร่วมกันเพราะผลจากการปฏิบัติงานจะสะท้อนศักยภาพ
ของมนุษย์และกระบวนการท างาน ถ้าสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามนุษย์มีศักยภาพเพียงใดผลปฏิบัติงาน
เป็นเช่นไร แล้วก็สามารถที่จะด าเนินการพัฒนาหรือดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ เพราะฉะนั้นเมื่อวิเคราะห์ลักษณะของ
ทรัพยากรมนุษย์จากความหมายข้างต้นจะมองเห็นลักษณะเด่นของทรัพยากรมนุษย ์ดังนี ้ 

  Milkovich and Boudreau กล่าว  
1. ทรัพยากรมนุษย์มีราคาแพง องค์การจะต้องเสียเงินเป็นค่าแรงงานทรัพยากรมนุษย์ซึ่ง

นับวันจะยิ่งมีราคาค่าแรงงานเพิ่มขึ้น บริษัทเฮชและอาร์ และซิตี้คอร์ฟ ( H & R , Inc ; Citycorp ) 
ได้เสียค่าใช้จ่ายแรงงานมากกว่าร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในองค์การ ซึ่งนับว่าสูงมากในการ
ลงทุนกิจการขององค์การ  

2. ทรัพยากรมนุษย์มีชีวิตจิตใจ เน่าเปื่อยและสลายได้ถ้าไม่ใช้ประโยชน์ เมื่อกาลเวลา
ผ่านไปย่อมลดศักยภาพลงเพราะแก่ลงทุกวันและตายในที่สุด  

3. การเข้าสู่ระบบการท างานย่อมเป็นไปตามความสามารถของบุคคล มีสิทธิจะเข้า
ท างาน หยุดงาน หรือลาออกจากงาน  

4. การเข้าสู่ระบบงานย่อมเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง อาจจ้างเป็น
รายช่ัวโมงรายวันหรือรายเดือน  

5. องค์การจะเข้มแข็งเจริญก้าวหน้าย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคลากรในองค์การเป็น
ส าคัญ ถ้าองค์การมีบุคลากร มีความรู้ความสมารถย่อมเจริญก้าวหน้ามากกว่าองค์การทีมีบุคลากร
ด้อยประสิทธิภาพ  

6. องค์การจะต้องตอบแทนให้กับบุคลที่เข้าท างาน และช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้า  
7. องค์การมีสิทธิที่จะรับบุคคลเข้ามาท างานและก็มีสิทธิที่จะให้ออกจากงาน  
8. องค์จะต้องดูแลเอาใจใส่ให้ปลอดภัยและสวัสดิการกับบุคลากรในองค์การเพื่อให้เกิด

ความรู้สึกที่มีความตั้งใจที่จะท างานอย่างเต็มที่องค์การก็จะได้รับผลจากการทุ่มเทการท างานของ
บุคลากรเป็นการตอบแทน  

9. ทรัพยากรมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านสภาพร่างกาย ความสามารถ
เฉพาะความคิด และสติปัญญา องค์การจะต้องพิจารณาเลือกสรรให้เหมาะสมกับงาน  

10. ทรัพยากรมนุษย์สามารถพัฒนาให้ศักยภาพสูงและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ ถ้าหาก
ได้รับการฝึกอบรม ให้การศึกษาและพัฒนาที่ถูกต้องและเป็นระบบ82  

                                                            
82 G. T. Milkovich, & J. W. Boudreau, Human Resource Management (U.S.A.: 

Richard, 1991). 
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 สรุปจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดได้วิเคราะห์ให้เห็นความหมายของการบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์ ในลักษณะแยกประเด็นพิจารณา เมื่อนาสองค ามารวมกันเป็นการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ( Human Resource Management = HRM ) จะมีความหมายโดยสรุปตามความคิดเห็น
ของนักบริหารดังนี ้ 

 มิลโกวิชและโบคริว ( Milkovich and Boudreau ) กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างคนท างาน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของคนงาน
ในองค์การ83  

 ฟิชเชอร์ และคณะ ( Fisher, Schoenfedt and Other ) เห็นว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการบริหารทั้งมวล และการปฏิบัติที่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อบุคคล 
หรือทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติเพ่ืองค์การ84  

 มอนดี้ , โน  และพรีแมม็กซ์  ( Mondy, Noe & Premeaux ) กล่าวว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ  

 โบวิน และฮาร์สวี่ ( Bowin & Harvey ) ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง กิจกรรมในการพัฒนา จูงใจ การปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์การให้อยู่ในระดับสูง
รวมทั้งการหลอมรวมความต้องการของบุคคลแต่ละคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ85  

 จิระ หงส์ลดารมภ์ ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นการบริหารและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นให้ได้ประโยชน์สูงสุด86  

 สุนันทา เลาหนันท ์อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ 
และการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน  เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดที ่จะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ  กระบวนการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่      
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคักเลือก การฝึกอบรม และการพัฒนา 

                                                            

 83 G. T. Milkovich, and J. W. Boudreau, Human Resource Management (U.S.A. : 
Richard, 1991), 3. 

84 Fisher, Schoenfedt and Others, Human Resource Management (Boston : 
Houghton Miffin Company, 1993), 5.  

85 R.B. Bowin and D. Harvey, Human Resource Management, 2 th ed. (Upper 
Saddle  River, NJ. : Prentice – Hall, 2001).  6. 
 86 จิระ หงส์ลดารมภ์, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยที่ 1-6 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535). 
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่าค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูล สุขภาพ และ
ความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาองค์การ ตลอดจนการวิจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์87  

 พยอม วงศ์สารศรี อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่
ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีความสมบัติเหมาะสมให้
ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพัฒนา ธ ารงรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การเพิ่มพูน 
ความรู้ความสมารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน และยังรวมไปถึงการแสวงหา
วิธีการ ที่ท าให้สมาชิกในองค์การที่ต้องการพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุหรือ
เหตุอ่ืนใดในงาน ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข88  

 เชาว์ โรจนแสง อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นค าที่ใช้ในการบอกถึงกิจกรรม 
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูด ( Attracting ) การพัฒนา ( Devaloping ) และการธ ารงรักษา              
( Maintaing ) ผู้มีความรู้ความสมารถเป็นก าลังส าคัญขององค์การความเกี่ยวข้องดังกล่าวไม่เพียงแต่
การจัดทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถลงในต าแหน่งเท่านั้น  ยังรวมถึงผลงานที่
คาดว่าจะได้รับในอนาคตอีกด้วย  ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับงานตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ความพึงพอใจและมีความสุขกับการปฏิบัติงาน89  
 จากความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักบริหารดังกล่าวข้างต้น  พอสรุป 
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ว่าเป็นกระบวนการทางการบริหารที่จะสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรมาปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ90 
 
 
 

                                                            
87 สุนันทา เลาหนันทน,์ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(กรุงเทพฯ: ธนการพิมพ,์ 2542). 
88 พยอม วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏ 

สวนดุสิต, 2544), 5. 
 89 เชาว์ โรจนแสง, "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ," ใน เอกสารชุดวิชาการ
จัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 11 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
2544), 8. 

90 เชาว์ โรจนแสง, "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ," ใน เอกสารชุดวิชาการ
จัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่  11 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
2544). 
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ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
1. องค์การที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถ จะท าให้องค์การพัฒนาและ

เจริญเติมโต ถ้าผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์เชื่อและยอมรับข้อความนี้ จะด าเนินการสรรหา คัดเลือก 
และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเข้ามาอยู่ในองค์การ  ท าให้องค์การไม่เกิดปัญหา  
การปฏิบัติงานให้บรรลุแผนงานที่ก าหนดไว้  

2. องค์การประกอบด้วยสมาชิกที่มีความพึงพอใจระหว่างสมาชิกกับสมาชิก และระหว่าง
สมาชิกกับผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ แล้ว จะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์การ จากความคิดดังกล่าว 
จะเป็นแนวทางแก่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ  การสื่อสารการสร้าง
ขวัญ ก าลังใจ ให้แก่มวลสมาชิก เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ  

3. การจัดให้บุคคลได้ท างานตรงกับความถนัด ความสามารถของตน จะเกิดความพึงพอใจ
และมีความสุขในการท างาน แนวความคิดนี้คล้ายข้อแรกแตกต่างตรงที่เน้นบุคคล ฉะนั้นการพัฒนา
บุคลากร การเลื่อนต าแหน่งและการโยกย้าย ควรค านึงถึงแนวคิดนี้ เพื่อก่อให้เกิดผลดีในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  

4. บุคคลที่เข้ามาท างานในองค์การนั้น มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต   
5. การประนีประนอม การประสานประโยชน์ระหว่างสมาชิกกับองค์การ องค์การกับสังคม

และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและสรา้งความสงบสุขแก่สังคมโดยส่วนรวม  
6. สภาพสังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ฉะนั้นวิทยาการใหม่ๆ  และความทันสมัย

ในความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ  
7. องค์การเป็นระบบหนึ่งที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ฉะนั้น ควรมีการพิจารณาจัดหาเงิน

ทดแทน เมื่อสมาชิกในองค์การเกิดอันตรายต่างๆ ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อท างานครบเกษียณที่
จะต้องออกจากงาน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกเหล่านี้มีความสุขใจ เมื่อต้องออกไปเผชิญกับสังคมภายหน้า 
ขณะเดียวกันการด าเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ ยังส่งผลสะท้อนกลับให้บุคคลที่ก าลังปฏิบัติงานมี
ก าลังใจและมองเห็นได้ว่ามีการเอาใจใส่พวกตน อันเป็นการเพิ่มความจงรักภักดีต่อองค์การและยังเป็น
การสร้างความรู้สึกที่ดีต่อมวลสมาชิกในสังคมทั่วไป ยอมรับ และศรัทธาองค์การมากยิ่งขึ้น  
 
ปรัชญาสู่การปฏิบัติ  
 ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นกรอบความคิดในการก าหนดปรัชญาของ
ผู้บริหาร ดังนั้นจะขอเสนอแนวทางส าหรับผู้บริหารและผู้ที่มีความสนใจ ดังนี ้ 

1. การเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในองค์การ ควรด าเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน ด้วยหลักที่ว่า จัดบุคลากรให้ตรงกับงาน (Put the Right 
Man into the Right Job)  
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2. การช่วยพนักงานให้รู้จักการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและลักษณะงานในระยะแรก
ของการเข้าท างาน  จะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับพนักงานใหม่  เกิดความรู้สึกที่ดี                   
เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน  

3. การสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงานจะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานทุ่มเทก าลังกาย
ก าลังใจในการท างานให้กับองค์การ ซึ่งสามารถกระท าได้หลายวิธี เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง
การให้สิทธิพิเศษ เป็นต้น หรือแม้แต่ค าชมเชย การยกย่อง และการให้เกียรติ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างขวัญและก าลังใจแก่พนักงานสิ่งเหล่าน้ีจะมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ  

4. การเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระดับที่เหมาะสม 
เพื่อให้พนักงานได้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการด้วย  จะช่วยสร้างความมั่นใจ              
มีความคิดริเริ่ม รักและภักดีต่อองค์การ เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้ก้าวหน้า  

5. การประนีประนอม จะช่วยให้ลดข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับองค์การ
และองค์การกับองค์การ ดังนั้น การใช้วิธีการเจรจา หรือการปรึกษาหารือจะเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาขององค์การ 

6. การจัดระบบงานในองค์การให้ชัดเจน มีเป้าหมายที่แน่นอนก าหนดสายการบังคับบัญชา 
แจกแจงลักษณะงานส าหรับพนักงานทุกระดับ  เพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน  จะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจบุคคลและงานที่ปฏิบัติ  

7. การพัฒนาบุคลากร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เนื่องจากวิทยาการมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การแข่งขันในระบบการตลาดมีสูง การเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรใน
องค์การจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งอาจทาได้หลายลักษณะ เช่น การฝึกอบรม การศึกษานอกสถานที่ และ
การศึกษาต่อ เป็นต้น   

8. การสร้างความยุติธรรมในองค์การ จะช่วยให้องค์การอยู่รอด มีความมั่นคงและก้าวหน้า 
การที่จะสร้างความยุติธรรม ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ เช่นจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน         
ทุกคน ตั้งแต่ประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน และลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เพื่อช่วยให้สามารถ
ตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแต่ละคน เป็นต้นว่า การเลื่อนต าแหน่งการเปลี่ยนงาน 
เปลี่ยนหน้าที่ เป็นต้น นอกจากนั้นในกรณีที่พนักงานกระท าความผิด ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ             
ทุกคนเท่าเทียมกัน 
 
ความเป็นมาของการบริหารทัพยากรมนุษย ์ 

 การที่บุคคลลดความเป็นอิสรเสรีของตนเองมาสังกัดอยู่ในองค์การ  ยอมรับปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนแนวทางประพฤติปฏิบัติตลอดจนปรับตนให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์การ เป็นสิ่งที่
ต้องเข้าใจธรรมชาติและความรู้สึกนึกคิดของคนว่าคนแต่ละคนต้องการสิ่งทดแทนอย่างไรซึ่ง               
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ไม่จ าเป็นต้องมีเหตุผลและแรงจูงใจอย่างเดียวกัน แม้จะอยู่บนพื้นฐานเพื่อสนองความต้องการของ
ตนเองเหมือนกัน การบริหารทรัพยากรบุคคลมีข้อควรค านึงในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อ
บุคคล และบุคคลต่อองค์การ เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ทั้งยังจะต้องท าให้บรรลุ
เป้าหมายในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการผลิตการตลาดการเงินและการบริหารทั่วไป  
 การบริหารงานทรัพยากรบคุคลอาจพิจารณาแบ่งเปน็ 3 ยุคได้แก่  

 ยุคคลาสสิก (Classic Theory) วัตถุประสงค์ขององค์การเน้นประสิทธิภาพ และประหยัด  
 ยุคนิโอคลาสสิก (Neo Classic Theory) วัตถุประสงค์ขององค์การเน้นพฤติกรรมของ

มนุษย์เป็นส าคัญ ยุคสมัยใหม่ ( Modem Theory) วัตถุประสงค์ขององค์การเน้นความต้องการ
กว้างขวางหลายด้านดังนี้ การปรับตัวและการอยู่รอดการพัฒนาศักยภาพของบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ เมื่อองค์การเน้นความต้องการหลายด้านดังกล่าวข้างต้น การบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ปัจจุบันจึงต้องค านึงถึงเป้าหมายขององค์การควบคู่เป้าหมายของบุคคล  โดยพิจารณาถึงค่านิยม      
ความคาดหวัง ความต้องการของบุคคล และจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านคน
และเทคโนโลยี ในยุคที่การบริหารงานทุกด้านต้องเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนเป็นความจ าเป็นที่
อาชีพ HR ต้องเพิ่มคุณค่าในงานของตน มีความจ าเป็นต้องรื้อปรับระบบ เช่น เดียวกับการบริหาร
จัดการทั่วไปให้มากเท่าที่จะมากได้ เทคโนโลยีช่วยให้เราก้าวออกมาจากระบบประเพณีปฏิบัติ 
(Tradition) ในฐานะ “ผู้สนับสนุน” มาเป็นบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในฐานะผู้วางแผนรวม (Corporate 
plowmen) และนักกลยุทธ ์( Strategist)  
 
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
 การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องมาก่อนระบบ เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการ
พัฒนาสถาบัน หรือองค์การ คือ การจัดทาระบบที่ดี ที่มีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่ม
จากการที่ต้องให้ได้คนดี คนเก่ง มาจัดทาระบบให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนในสถาบัน หรือ
องค์การเสียก่อน ดังนั้น การจัดการในเรื่องทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญ ในการวางต าแหน่ง           
การบริหารงานต่างๆ (Put the right man to the right job) เป็นประการแรก เพื่อให้มีการขับเคลื่อน
อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management at work) 
เป็นสิ่งส าคัญยิ่งและมีความจ าเป็น ที่ต้องกระท า เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในสถาบัน  หรือ
องค์การสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ตลอดจนเพื่อความอยู่รอดและ  
ความเจริญก้าวหน้าของสถาบัน หรือองค์การ การพิจารณามองหาบุคคล ต้องมองว่าเป็นเรื่องของ   
การลงทุน มองคนให้เป็น Asset เป็นการลงทุนที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจ้างคนจึงต้องค านึงถึง
การบริหารความเสี่ยงด้วย โดยแนวคิดการบริหารปริมาณคน (Human Capital Idea) ต้องมองคน
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เป็น Asset ไม่ใช่ liability จึงจะเป็นการลงทุนท าให้เพิ่มมูลค่าได้ ซึ่งขอแบ่งทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 
4 กลุ่ม คือ  
 กลุ่มที่ 1 “คนดี คนเก่ง” เป็นคนที่มีจิตคุณธรรมที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรู้และทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นกลุ่มคนที่หายากที่ทุกๆ สถาบัน หรือองค์การต่างอยากได้
และอยากมีมากๆ  
 กลุ่มที่ 2 “คนดี คนไม่เก่ง” เป็นคล้ายกับคนกลุ่มที่ 1 เพียงแต่อาจจะมีความรู้และทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับปานกลางเรียกว่า เก่งน้อยหน่อย แต่ถ้าได้ประสบการณ์มากขึ้น              
ก็จะสามารถเก่งขึ้นไปได้เรื่อย ๆ กลุ่มนี้ทางสถาบัน หรือองค์การต่าง ๆ อยากจะหาเข้ามาอย่างน้อย            
ก็เป็นคนดี ความเก่งสามารถฝึกฝนกันได้ ถ้าให้โอกาส  
 กลุ่ม ที่ 3 “คนไมดีแต่เป็นคนเก่ง” แม้จะเป็นคนทีมี ความรู้และทักษะในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่ความคิด ความประพฤติทุจริต คอรัปชั่น เอาดีเข้าใส่ตัว ไม่มีจิต
คุณธรรม คนกลุ่มนี้ จึงน่ากลัวมากเพราะจะใช้ความเก่งในทางที่ผิด จะสามารถท าให้สถาบัน หรือ
องค์การถึงกาลล่มสลายได้  
 กลุ่มที่ 4 “คนไม่ดี คนไม่เก่ง” เป็นคนไม่ดี มีความคิด ความประพฤติ ทุจริต คอรัปชั่น 
เอาดีเข้าใส่ตัว ไม่มีจิตคุณธรรมอยู่แล้ว ยังเป็นคนด้อยปัญญา มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
น้อยนิดคิดว่า คงไม่มีสถาบัน หรือองค์การไหนเอาคนกลุ่มนี้เข้ามาท างานเป็นแน่ยกเว้นการเล่นพรรค
เล่นพวกเพื่อการทุจริต 

 สรุปในเบื้องต้นของการพิจารณารับบุคคลเข้ามาท างาน ต้องเลือกคนดีเป็นประการแรก 
ความเก่งจึงเป็นรอง เป็นทักษะที่ต้องอาศัยประสบการณ์ การที่จะพิจารณาดูว่า คนไหนเป็นคนด ี 
หรือคนไหนเป็นคนไม่ดี หรือเป็นคนชั่ว  ดูได้จากพฤติกรรม ผลงานและแนวคิดในการปฏิบัติตน เช่น 
คนที่มีปัญหาทางการเงิน ใช่ว่าจะเป็นคนไม่ดี หรือคนชั่วไปทุกคน เพราะเขาอาจจะมีปัญหาทาง
การเงินจากการถูกกระท ามาก็ได้ เช่น การถูกคดโกงจากการทาธุรกิจหุ้นส่วน เป็นต้น ในท านอง
เดียวกัน คนที่มีเงินทอง มีความร่ ารวย ก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีไปทุกคน เพราะเขาอาจจะร่ ารวยมาจาก
ความไม่ซื่อตรง การกินส่วนต่าง การทุจริต หรือการคอรัปชั่น มาก็ได้ดังนั้น คนจะดีก็อยู่ที่เจตนาของ
ความคิดและการกระท าของแต่ละบุคคล เพราะยังมีความยุติธรรมอยู่ จึงยังมีค าพูดที่ว่า “ท าดีแล้ว
ไม่ได้ดี ทุ่มเทการท างานด้วยจิตวิญญาณแล้ว แต่เจ้านายไม่เห็น” ซึ่งมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในสังคมมนุษย์ 
 ทักษะการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญต่อผู้บริหารทุกคน  (The 
important of human resource management to all managers) เพ ร าะผู้ บ ริ ห า รทุ ก ค น              
ไม่ต้องการให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการบริหารงาน  ซึ่งตัวอย่างความผิดพลาดที่ผู้บริหารงาน            
ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เช่น การจ้างคนไม่เหมาะสมกับงาน อัตราการออกจากงานสูง การพบว่าพนักงาน
ไม่ตั้งใจที่จะท างานให้ดีที่สุด การเสียเวลากับการสัมภาษณ์ที่ไม่ได้ประโยชน์ การท าให้สถาบัน หรือ
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องค์การต้องขึ้นศาลเนื่องจากความไม่เป็นธรรมของผู้บริหาร การท าให้สถาบันหรือองค์การถูกฟ้อง
ศาล จากการจัดการทางด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมการท างานทั้งภายในและภายนอกที่ไม่ปลอดภัย            
การท าให้พนักงานคิดว่าเงินเดือนที่เขาได้รับไม่ยุติธรรม การกระท าที่ไม่ยุติธรรมและมีความสัมพันธ์           
ที่ตึงเครียดกับพนักงาน การไม่ยอมให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นต้น ตัวอย่างเหล่านี้จึงเป็นต้น
เหตุการณ์ท าลายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบัน  หรือองค์การในความเป็นจริง แต่ละ
สถาบัน หรือองค์การ ก็จะมีวัฒนธรรมการท างานที่แตกต่างกัน ระบบและรูปแบบ จึงเป็นตัวแสดง
ศักยภาพของการบริหารจัดการของแต่ละสถาบัน หรือองค์การว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดดังนั้น ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานมาหลายสถาบัน หรือองค์การ ก็ย่อมเห็นสัจจะธรรมของระบบการท างาน
ในแต่ละแห่ง ที่สามารถพิจารณาดังนี ้ 

1. ถ้าได้หัวหน้างานที่เก่งและด ีต้องรีบเรียนรู้ เก็บทักษะ ตักตวงความรู้ให้ได้มากที่สุด  
2. ถ้าได้หัวหน้างานที่ไม่เก่ง แตด่ ีก็ยังพอทน แต่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง เหนื่อยหน่อย 
3. ถ้าได้หัวหน้างานที่เก่ง แต่ไม่ดี ต้องทนกับความเจ็บปวด แต่ผลที่ได้จากการเรียนรู้             

จะคุ้มค่า และเร็ว  
4. ถ้าได้หัวหน้างานที่ไม่เก่งและไม่ดี ให้ลาออกจากงานได้เลย ไปแสวงหางานใหม่ที่ดีกว่า 

แล้วชีวิตจะดีขึ้นปัจจุบันนี้ การท างานในสถาบันหรือองค์การ จึงมีผู้บริหารอยู่หลายช่วงอายุคน 
(Generation) ซึ่งคนแต่ละรุ่น (Generation) ก็จะมีแนวคิดและมุมมองที่แตกต่างกันไป  ดังนั้น 
สถาบัน หรือองค์การใดที่มีผู้บริหาร หรือบุคคลากรหลาย Generations อยู่ด้วยกัน ย่อมท าให้เกิด
ปัญหาในสถาบัน  เนื ่องจากมีแนวคิด  มุมมองและความต้องการที่แตกต่างกัน ข้อดีของการมี           
ความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างในการตัดสินใจนั้นมีหลายประการด้วยกัน ทั้งท าให้เกิดมุมมอง
ที่หลากหลายไม่ใช่การมองเรื่องๆ หนึ่งจากมุมมองเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น  อีกทั้งหลักการ
สมัยใหม่ที่เน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ก็กระตุ้นให้มีความหลากหลายในข้อมูลและมุมมอง
ก่อนการตัดสินใจ  
 อย่างไรก็ดี ความยากส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจท่ามกลางความคิดเห็นที่หลากหลาย
ก็มีอยู่มากเริ่มตั้งแต่การที่ผู้บริหารจะเปิดใจและยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเอง 
เนื่องจากผู้บริหารหลายท่านที่ประสบความส าเร็จและมีความมั่นใจในตนเองสูงก็จะมีความยึดมั่นและ
ถือมั่นต่อความคิดของตนเองพอสมควรดังนั้น การที่สมาชิกในทีมจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้นั้น
จะต้องเริ่มจากการที่ผู้บริหารจะต้องเปิดใจและยอมรับต่อความแตกต่างนั้นเสียก่อน  นอกจากนี้
ผู้บริหารยังจะต้องมีทักษะและความสามารถในการบริหารและนาการประชุมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารจัดการความขัดแย้งจากที่ประชุมที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและถ้าสมาชิกต่างยึดมั่น
และถือมั่นต่อความเห็นของตนเอง จะน าไปสู่ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องยาก 
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 สรุปการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการน ามนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและ
ด้วยเหตุที่มนุษย์เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาองค์การ ทุกองค์การจึงให้ความส าคัญต่อทรัพยากร
มนุษย์เป็นอย่างยิ่งโดยพยายามนาศักยภาพหรือความสามารถของทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได ้ในการที่จะน าเอาทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในองค์การนั้น จะต้องมีความเข้าในลักษณะของ
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น มีคุณค่าและราคาแพงและนับวันจะยิ่งมีค่าจ้างแรงงานแพงยิ่งขึ้น  มีชีวิตมี
ความรู้และมีสภาพเสื่อมถอยเมื่ออายุสูงขึ้น  ในการเข้าสู่ระบบแรงงานต้องเป็นไปตามลักษณะ
ความสามารถและข้อตกลงทั้งในด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน  ทรัพยากรมนุษย์แต่ละคนมี                
ความแตกต่างกัน แต่ก็สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงได้ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเดิม
เรียกว่า การบริหารบุคคล จึงต้องให้ความสนใจต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เพื่อการพัฒนา
องค์การให้ก้าวหน้า ปรัชญาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเกี่ยวข้องกับวิธีการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ได้มีแนวความคิดส าคัญ เช่น ให้ความส าคัญในงานการเลือกบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงานในองค์การ การช่วยพนักงานในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน การสร้างขวัญและก าลังใจ 
รู้จักประนีประนอม จัดระบบองค์การให้ชัดเจนและให้ยุติธรรมแก่ทุกคน เป็นต้น ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มีขอบข่ายและขั้นตอนส าคัญ คือ ขอบข่ายประกอบด้วยลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ 
ระบบบริหาร การจัดรูปแบบองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ กระบวนการพัฒนา
ฝึกอบรม การพัฒนาและการรักษาทรัพยากร การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก 
การบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์   

 การพัฒ นาทรัพยากรยามนุษย์  (Human resource development: HRD) ได้ รับ             
ความสนใจ จากนักวิชาการทุกสาขาอาชีพ จึงมีผู้ให้ความหมายจ านวนมาก สรุปโดยสังเขปมีดังนี้ 

 Desimone, Werner, and Harris ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ หมายถึง กิจกรรมการวางแผนอย่างเป็น ระบบ เพื่อให้บุคลากรในองค์การมีโอกาสเรียนรู้
และเพิ่มเติมทักษะ ที่จ าเป็นตามความต้องการของ งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเรียนรู้นี้ถือว่า
เป็นสาระส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงควรเริ่มต้น
ตั้งแต่พนักงานเริ่มเข้าทางานและต่อเนื่องตลอด  ช่วงชีวิตสายอาชีพของพนักงาน มีการก าหนด
โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล91 

                                                            
91 R.L. Desimone, J M. Werner, and D. M. Harris, Human Resource Development 

(Ohio : Harcourt College Publishers, 2002). 
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 Mondy and Noe อธิบายว่า การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการฝึกอบรม
และพัฒนา การวางแผนและพัฒนาอาชีพ การพัฒนา องค์การ และการประเมินผล โดยมีกิจกรรมการ
ฝึกอบรมที่ออกแบบเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ ตามความต้องการสาหรับงานปัจจุบัน ส่วนการพัฒนา
เป็นการเรียนรู้ของพนักงานเพ่ือนามาใช้ ในอนาคตระยะยาว92 

 Dessler  ได้กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การก าหนดนโยบายและ
แนวปฎิบัติที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ ซึ่งหมายถึงทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน 
อุทิศเวลาเพื่อความส าเร็จที่ยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ขององค์การ93 

 อนิวัช แก้วจ านง ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การด าเนิน

กิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ

ทักษะฝีมือโดยทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเพื่อเตรียม ความพร้อมของพนักงานให้

สามารถปฏิบัติงานในอนาคตได้ องค์การสมัยใหม่ในปัจจุบันจึงให้ ความส าคัญกับกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นเนื่องจากองค์การมองพนักงานเป็น ทรัพย์สินที่มีค่าหรือที่เรียกว่ามีสภาพเป็น 

“ทุนมนุษย์ (Human capital)” นั่นเอง94 

 สรุปจากความหมายดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัดระบบ 

การด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ เพื ่อที ่จะเพิ ่มศักยภาพในการพัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ   

ความช านาญงาน ทัศนะคติและพฤติกรรมของบุคลากรเพื่อบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์การ 

          การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่งานซ้ าซากหรือน่าเบื่อ (Routine)  แต่เป็นงานท้าทาย          

ในการก าหนดงานที่ได้รับมอบเพื่อวัตถุประสงค์  ผู้ช านาญการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            

มีกิจกรรมกว้างและลึกซึ้งมากยิ่งกว่าหลักสูตรในมหาวิทยาลัย    วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             

ได้กลายเป็นสาขาอาชีพหนึ่งที่ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิต  สร้างความพึงพอใจให้กับคนตั้งแต่คนงาน  

ผู้จัดการ และสมาชิกองค์การ มีการทุ่มเทเพื่อสร้างผู้ช านาญการและ เตรียมคนเหล่านี้เพื่อช่วยการ

ปฏิบัติงาน  เป็นการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรลง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชื่อมระหว่าง ความรู้

บุคคล  ทัศนคติ  ความช านาญและนโยบายเข้าด้วยกันซึ่งมีส่วนท าให้ระบบงานและการท างานของ

                                                            
92 R. W. Mondy, & R. W. Noe, Human Resqurce Management, (New York: 

Prentice Hall. Neuhauser, P. C., 2002). 
93 Dessler G., Human resource management, 8th ed. (New Jersey: Prentice-

Hall Inc. Frunzi, G. L. and Savini, P. E., 1997). 
94 อนิวัช แก้วจ านง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สงขลา: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย

ทักษิณ, 2552). 
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บุคคลเข้มแข็งขึ้น   ในการปฏิบัติงานมีความพยายามใช้วิธีการเพื่อพัฒนา  เปลี่ยนแปลงระบบโดยใช้

ค่าใช้จ่าย (cost) ที่ต่ าสุดและให้ผล  (out put)  ออกมามากที่สุด  พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างาน

ที่ดีที่สุด  โดยมีปริมาณการผลิตมากที่สุด   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ น าไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

และสร้างคุณค่าต่อการผลิต บริการ ปัจจุบันวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กลายเป็นการศึกษา

ทางวิชาการทั้งในวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย โดยมีโปรแกรมการฝึกนักศึกษาเพ่ือสร้างผู้ช านาญการ95 

 

ค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development HRD) 

          มนุษย์ คือ สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล  สัตว์ที่มีจิตใจสูง   ทรัพยากร หมายถึง  สิ่งทั้งปวงอันเป็น

ทรัพย์   ส่วนพัฒนา  หมายถึง  ท าให้เจริญ (พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)        

     จากความหมายของศัพท์ดังกล่าวอาจประมวลความได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรคือ

การท าให้มนุษย์เจริญ มีศักยภาพมากขึ้นจนกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าในสังคมและในประเทศ 

          ในการพัฒนาองค์การ จะมีความหมายคือ การให้ความก้าวหน้าทางความรู้ ความสามารถ  

ทักษะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงผลงานภายในองค์การ  สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ

บุคคลเท่าเทียมกับผูกมัดที่ยึดหลักปรัชญาในการพัฒนาคนภายในองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ 

          การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เป็น การพัฒนาองค์รวมของการพัฒนาบุคคล (ID) 

พัฒนาวิชาชีพ (CD) และพัฒนาองค์การ (OD) เพื่อมุ่งสู่การผลิตสูงสุด คุณภาพ โอกาสและการเพิ่มพูน

สงูสุด  เพื่อสมาชิกองค์การที่พวกเขาท างานท าให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผล 

 

การพัฒนาบคุคล (ID  Individual Development) 
          ช่วยให้พนักงานเห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็งของตน  เสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อน  โดยใช้

ศักยภาพทั้งหมดเพื่อสร้างประสิทธิภาพองค์การขณะเดียวกันก็บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลด้วย เป็น

การพัฒนาบุคคลที่เกิดจากการผ่านทักษะงานหลายต าแหน่ง เช่น ผู้วิเคราะห์  วางแผน  สร้าง

โปรแกรม  บรรยาย เป็นต้น  เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ทัศนคติ  ทักษะใหม่ ๆ และพฤติกรรมให้ดี ขึ้น  

เพื่อที่จ าท าให้ผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นและดีขึ้น อาจกระท าผ่านแผนงานที่เป็นทางการหรือไม่เป็น  

หรือการอบรมขณะปฏิบัติงานก็ได้  

                                                            
95 บุญยง  ชื่นสุวิมล, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ความหมาย และ ประวัติความเป็นมา, 

เข้าถึงเมื่อ 26 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/journal-hrd.doc 
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การพัฒนาวิชาชีพ (CD  Career Development) 
       เน้นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบความสนใจ  ค่านิยม  ความรู้ความสามารถ  กิจกรรม  และ

การมอบหมายงานให้บุคคลปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต   การพัฒนา

อาชีพนั้น ทั้งบุคลากรและองค์การต่างต้องมีกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติทั้ง 2 ฝ่าย  ทางฝ่ายบุคลากร

จะต้องมีการวางแผนอาชีพ ตระหนักในอาชีพตน  ใช้ประโยชน์จากศูนย์พัฒนาอาชีพในหน่วยงานตน

ให้มากที่สุด  ส่วนกิจกรรมองค์การครอบคลุม  ระบบให้ค าปรึกษา  จัด Workshop  สัมมนา การวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  แผนงานเส้นทางอาชีพ   

 

การพัฒนาองค์การ  (OD  Organization Development) 
          มุ่งพัฒนาวิธีแก้ปัญหาองค์การด้วยวิธีการใหม่ ๆ และสร้างสรรค์โดยพยายามปรับ

โครงสร้าง  วัฒนธรรม กระบวนการบริหาร  และกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกัน   

วิธีการแก้ปัญหาโดยปรับส่วนต่าง ๆ ให้กลมกลืนกันสามารถท าให้องค์การปรับตัวได้ด้วยตนเอง  และ

มองเห็นปัญหาและความอ่อนแอของตนเองแล้วน ามาแก้ไข เคยมีผู้กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่า  การพัฒนาแรงงาน ( Work Force) ไม่ใช่

สิ่งฟุ่มเฟือยอีกต่อไป การอบรมและพัฒนา เป็นความจ าเป็นเพื่อความอยู่รอดและการปฏิบัติงานของ

องค์การ และช่วยส่งเสริมในการสร้างเป้าหมายชีวิตที่สมบูรณ์ให้กับทุกคน  ไม่เพียงในองค์การธุรกิจ  

แต่ในความสัมพันธ์กับครอบครัว ศาสนาและชุมชนด้วย 

 

ขอบเขตงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

 โดยปกติทุกองค์การจะต้องมีทรัพยากร  3  ประเภทคือ 

1.  Physical  Resource   

       ได้แก่เครื่องจักร อุปกรณ์ ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์  เป็นทรัพย์สินขององค์การ แสดงให้

เห็นถึงความมั่นคง แข็งแกร่งขององค์การ เป็นสิ่งที่เห็นจับต้องได้และสามารถวัดความส าเร็จของ

องค์การได้  เช่น  ส านักงานใหญ่ 

2. Financial  Resource 

  ได้แก่ เงินสด สินค้าคงเหลือ  การลงทุน เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนขององค์การ มี

ความส าคัญต่อองค์การเพราะเป็นปัจจัยท าให้องค์การตอบสนองโอกาสที่จะเติบโตขยายตัวได้  

สามารถค านวณได้จาก ทรัพย์สินลบด้วยหนี้สินขององค์การ เป็นปัจจัยที่นักลงทุนประเมินสภาพการเงิน

ขององค์การ 
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3. Human  Resource 
  คนที่องค์การจ้าง การวัดมูลค่าท าได้ยาก  ผู้บริหารมักมองข้ามความส าคัญเพราะ

สะท้อนความมั่งคั่งขององค์กรได้ยาก  เป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมค่าเหมือนทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรมนุษย์
สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าสุทธิองค์การเหมือนทรัพยากรทางการเงิน  ส าคัญเท่าการเงิน ฝ่ายบริหารวัดค่า
ของทรัพยากรมนุษย์ได้   
  ก. การหาต้นทุนในการหาคนแทน  เช่น ต้นทุนคัดเลือก  จ้าง  วางต าแหน่ง  การฝึกหัด    
อบรม 
  ข. ฝ่ายบริหารประเมินมูลค่าจากการวัดความรู้  ความสามารถ  ความช านาญ  
ทัศนคติของสมาชิกองค์การ  พนักงานที่ฝึกฝนช านาญจะสะท้อนผลิตผล  ประสิทธิภาพการท างาน  
ทัศนคติต่องานและองค์การ 

 องค์การมักไม่เอาทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ขององค์การ หลายบริษัทละเลย
ความส าคัญของการให้ความรู้ ฝึกหัด พัฒนา ความช านาญ โดยแท้จริงแล้ว ทุกองค์การไม่ว่าทางธุรกิจ  
ราชการ บริการได้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างถึงที่สุดเพ่ือการแข่งขัน 

 Nadler ได้อธิบายว่าการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย ์แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภท ดังนี9้6  
1. การฝึกอบรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในช่วงระยะเวลาอันสั้นให้บคุคลมีความรู ้

ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในต าแหน่งงานปัจจุบัน  
2. การศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในช่วงระยะกลางให้บุคคลเกิดการเรียนรู้งาน 

เตรียมบุคลากรเพื่อเลื่อนต าแหน่ง (ความก้าวหน้าอาชีพในแนวดิ่ง) หรือเพื่อเพิ่มความสามารถด้าน 
เทคนิคในงานปัจจุบัน (ความก้าวหน้าอาชีพในแนวนอน)  

3. การพัฒนา หมายถึง ความพยายามเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลาระยะยาวให้บุคคล 
เกิดการรับรู้ สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงขององค์การในอนาคต  

 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  
 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขวัญและก าลังใจของพนักงาน เพิ่ม 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จะประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้97  

                                                            

 96 Nadler, 1989, อ้างถึงใน วรารัตน์ เขียวไพรี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
(กรุงเทพฯ : พิมพ์ลักษณ์, 2551), 1. 
 97 วรารัตน์ เขียวไพรี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (กรุงเทพฯ : พิมพ์ลักษณ์, 
2551), 24-25. 
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1. การก าหนดโครงสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์และแนวปฏิบัติ ผลักดันให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ            
ทุกหน่วยงานภายในองค์การประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของ องค์การ  

2. การก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้องค์การมีวิธีการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยที่มี 
อิทธิพลต่อการด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมุ่งเน้นให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่      
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

3. การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามโครงสร้างและกลยุทธ์ดังกล่าวมีกิจกรรม 
เชื่อมโยงเป็นวงจรดังนี้  

3.1 การประเมินความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกิจกรรมใน           
การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์การ ระดับแผนกงานหรือกลุ่มงาน และ 
ระดับบุคคล เพื่อนาข้อมูลจากการวิเคราะห์มาจัดลาดับความส าคัญของความต้องการพัฒนาต่อไป  

3.2 การออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการก าหนดขอบเขตการเรียนรู้ของ 
องค์การ กลุ่ม และบุคคล เพื่อนาไปก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดโปรแกรมการเรียนรู้ และ 
รายละเอียดในแต่ละโปรแกรมการเรียนรู้  

3.3 การน าไปสู่การปฏิบัติ เป็นการเลือกใช้โปรแกรมการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนา อย่าง
ยั่งยืน และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาการบริหาร อาชีพ 
การพัฒนาองค์การ และการบริหารความรู้  

3.4 การประเมินผล เป็นการก าหนดขอบเขตและออกแบบการประเมินผลโปรแกรม 
การเรียนรู้ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เพื ่อเป็นข้อมูลย้อนกลับใน การปรับปรุงแก้ไข   
การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 
 
ขอบเขตงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)  
 ในองค์การมีเป้าหมาย 3 ประการคือ 

1. Create the system             งานสร้างระบบ 
2. Maintain the system          บ ารุงรักษาระบบ 
3. Improve  the system          ปรับปรุงระบบ 

          ผู้ที่ต้องการเข้ามาท างานในหน้าที่  HRD.ในองค์การจะต้องเตรียมความรู้ในทางวิชาการใน
แต่ละสาขาให้พร้อม  เช่น  ผู้ท างานใน Information System  จะแตกต่างจากผู้ท างานใน Organization  
Development  ในใจกลางของวงกลมประกอบด้วยเป้าหมายหลัก  3  ประการคือ  สร้างรักษา  และ 
ปรับปรุงระบบ   โดยที่เป้าหมายแต่ละส่วนจะท าให้บรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อได้ท าหน้าที่ตามวงกลม       
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รอบนอกแต่ละส่วนให้บรรลุผลในการท าให้ระบบขององค์การท าหน้าที่นั้น  ยกตัวอย่าง  เช่น จะต้อง
มีการระบุและจ้างพนักงาน (มักเรียกการคัดเลือกและบรรจุเป็น Staff)  ระบบจะมีการบ ารุงรักษาด้วย
การให้เงินเดือน หรือบ ารุงสุขภาพ  (อยู่ในขอบเขตงาน Compensation and Benefits) ในส่วนของ  
Improving the System มีการอบรมบุคลากร เรียก Individual Development  จะเห็นได้ว่า  
ขอบข่ายงาน  H.R.D.  ในแต่ละส่วนมีภาระหน้าที่ที่ส าคัญที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า องค์การจะอยู่ใน
สภาพที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขอบเขตงานหลัก  3  ประการ 
 1. Creating the System 
  เป็นส่วนที่ให้ความส าคัญกับตัวองค์การเอง  เช่น การ designed, structure, และ 
implemented   กิจกรรมของงาน  เช่น  Organization and Job design  ในทางทฤษฎีจะเป็น
งานที่มาก่อนงานอื่น ๆ เนื่องจากมันเป็นไปไม่ได้ที ่องค์การจะท างาน โดยปราศจากระบบในตัว   
ในความเป็นจริงงาน (job) จะต้องถูกก าหนดให้กับบุคคลที่สามารถจะท าให้ส าเร็จ  การ Planning & 
Selection and  Staffing  มุ่งสู่การจัดบุคคลเหมาะสมกับงานและองค์การและดึงดูดผู้คนให้สนใจ
องค์การ งานที่กล่าวมาจะสร้างพ้ืนฐานทั่วไปให้กับส่วน  Creating the System 
 2. Maintaining the System 
  เมื่อระบบถูกสร้างขึ้นมาและมี staff แล้ว ก้าวต่อไปคือ  ท าให้ระบบเดินงานได้ เป็น
ส่วนที่มุ่งให้บริการแก่ทรัพยากรมนุษย์ภายหลังที่องค์การได้ก้าวไป  นโยบายและ ยุทธศาสตร์ ได้รับ
การจัดตั้งขึ้นส่วนต่าง ๆ ทั้ง 4 ( Compensation and Benefits, Employee Assistance, Information 
System, Labor Relation )  ต่างมุ่งสร้างการปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นและสร้างฐานให้กับ  Maintain the 
System  เป็นส่วนส าคัญที่สุดถ้าบริษัทต้องการประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 3. Improving the System 

  มีเป้าหมายหลัก 3 ประการเพื่อมุ่งปรับปรุงการผลิตทั้งส่วนของบุคคล  และองค์การ  
รวมถึงคุณภาพการประกอบการ  เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายองค์การและประสิทธิผลขององค์การโดย 
ไม่ต้องทิ้งเป้าหมายส่วนบุคคล ส่วนที่เรียกว่า  Individual  Development, Career Development, 
Organization Development นี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการท างานและวิถีชีวิตการท างาน   
สร้างพ้ืนฐานให้กับ Improving the System 

  เป้าหมายของ  Improving the System  คือ 
1. มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์การ 
2. ระบุและคัดเลือกบุคคลที่ดีทีสุ่ดเพื่อบรรจุในต าแหน่ง 
3. มุ่งฝึกคนที่มีต าแหน่งในองค์การให้มีทักษะมากขึ้น 

  เป้าหมายทั้ง  3  นี้จะท าให้ H.R.D  บรรลุเป้าหมายของการปรับปรุงระบบ 
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สรุป 
 

          การพัฒนาทรัพยากรคือการท าให้มนุษย์เจริญขึ้นกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าในสังคม   
แต่ในการพัฒนาองค์การทรัพยากรมนุษย์คือการให้ความก้าวหน้าทางความรู้  ความสามารถ  ทักษะ 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงผลงานภายในองค์การ  สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับบุคคล
เท่าเทียมกับผูกมัดที่ยึดหลักปรัชญาในการพัฒนาคนภายในองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยผ่าน             
การพัฒนาบุคคล (ID) พัฒนาอาชีพ (CD) และพัฒนาองค์การ (OD) 
          การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับแต่มนุษย์ได้อุบัติ
ขึ้นมาบนโลก   ผ่านการต่อสู้กับธรรมชาติจนมนุษย์สามารถเอาตัวรอดมาได้  ในยุคกรีกได้ให้สถาบัน 
ที่ส าคัญคือโรงเรียนและปรัชญาการศึกษา โรมันได้ให้ภาคปฏิบัติคือการฝึกทักษะภายใต้ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้ฝึกกับผู้รับการฝึก  เมื่อเข้าสู่ยุคกลางที่ศาสนาคริสต์มีอิทธิพลในสังคม  ศาสนาคริสต์ได้
ให้กฎเกณฑ์ทางสังคมและศีลธรรมแก่สังคมท าให้ความสัมพันธ์ทางแรงงานมีระบบศีลธรรมเข้ามา
เกี่ยวข้องและสร้างความเท่าเทียมในด้านการศึกษาแก่ชายหญิงเท่าเทียมกัน  Locke, Rousseau และ  
Pestalozzi  ได้เพิ่มคุณค่าแก่การฝึกงานทางด้านทรัพยากรผ่านประสาทสัมผัส  ประสบการณ์ และ 
การฝึกงาน แก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   และเมื่อการพัฒนาได้เข้ามาสู่ดินแดนใหม่คืออเมริกาการ
พัฒนานี้ก็ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์กับดินแดนใหม่  และประชากรในโลกใหม่  ท าให้การพัฒนานี้ได้เจริญ
ขึ้นจนกลายเป็นวิชาที่ส าคัญที่สอนกันในมหาวิทยาลัยและสถาบันฝึกอาชีพที่ส าคัญทุกแห่ง 
 
การพัฒนาคร ู

 การพัฒนาครูเป็นหน้าที่ของต้นสังกัด และมีองค์กรกลางด้านนโยบายและส่งเสริม          
การพัฒนาครู (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา: สคบศ.) ที่ยังคงต้องการ          
การกระจายการพัฒนาไปที่สถานศึกษาโดยตรง ตามความต้องการการพัฒนาที่แท้จริงของครู           
ความเสมอภาคในโอกาสได้รับการพัฒนาระหว่างครูในเมืองและครูในชนบทครูในโรงเรียนขนาดใหญ่
และครูในโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดเล็ก  โดยเฉพาะนวัตกรรมการพัฒนาที่หลากหลายที่ให้
ความส าคัญว่าครูคือผู้เรียนที่ต้องแสวงหาและได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อศิษย์ที่มีคุณภาพ 

 กู๊ด (Good) ได้ให้ความหมายของคาว่า “คร”ู ไว้ดังนี้  
1. ครู คือ บุคคลที่ทางราชการจ้างไว้ เพื่อท าหน้าที่ให้คาแนะน า หรืออ านวยการในการจัด

ประสบการณ์ในการเรียน ส าหรับนักเรียนหรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือ
เอกชน  
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2. ครู คือ บุคคลที่มีประสบการณ์หรือมีการศึกษามากหรือดีเป็นพิ เศษ  หรือมีทั้ ง
ประสบการณ์ในการเรียน ส าหรับนักเรียนหรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือ
เอกชน  

3. ครู คือ บุคคลที่ส าเร็จหลักสูตรวิชาชีพจากสถาบันฝึกหัดครู และการฝึกอบรมได้รับรอง
อย่างเป็นทางการ โดยการมอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคคลนั้น  

4. คร ูคือ บุคคลที่สั่งสอนอบรมคนอื่น ๆ98 
 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ กล่าวว่า ครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญยิ่งของการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู้ จึงต้องเริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนบทบาทและพฤติกรรมของครู เป็นอันดับแรก ด้วยการสร้าง
ความตระหนักให้แก่คร ู3 สภาวะ  

1. การเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนแปลง ระบบวิธี หลักการ 
แนวคิด ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงกระบวนการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย และรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่องานที่ท า วิธีทางาน วิธีการคิด ครูซึ่งมี
หน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จะต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเรียนการสอน  

2. การแข่งขัน การท างานทุกวันนี้อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันจึงมีความ

จ าเป็นครูจะต้องแข่งขันกับตนเอง และแข่งขันกับคนอื่นทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  

3. ลูกค้า เป้าหมายการท างานของครูอยู่ที่ลูกค้า  ซึ่งได้แก่ ชุมชน นักเรียน พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง สังคม และหน่วยงานที่รับเด็กเข้าศึกษาต่อ หรือเข้าท างาน การท างานจึงสนองความ

ต้องการของลูกค้า รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ลูกค้า รับรู้

สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ผู้เรียนมีความก้าวหน้าอย่างไร ชั้นเรียนก าลังท ากิจกรรมอะไร  

 จาก 3 สภาวะดังกล่าว ครูต้องตระหนักว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการ

แข่งขันและต้องค านึงถึง นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม นอกจากสร้างความตระหนักใน 3 สภาวะ

แล้ว ครูยังต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ความเชื่อมั่นในตนเองช่วยให้ได้

ความส าเร็จ เป็นตัวของตัวเอง กล้าปฏิเสธ กล้าแสดงออก สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 

 ได้อย่างดี ครูท าสิ่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ท าสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยความมั่นใจ ยอมรับผล       

ที่เกิดขึ้นด้วยความพอใจ และภาคภูมิใจสามารถเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ และแก้ปัญญาด้วยความรู้สึก  

ที่มั่นคง ซึ่งจะทาให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตด ีและมีความสุขในการด ารงชีวิต  

                                                            
98 C.V. Good, Dictionary of Education (New York : McGraw-hill Book, 1973). 
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 การปรับบทบาทของครูให้เป็นผู้ชี้แนะ เป็นพี่เลี้ยง และเป็นผู้ชี้ประเด็นและมุมมองที่น่าคิด 
หรือผู้จัดการให้ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย หรือมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด บทบาทที่ครูควร
ปฏิบัติ ได้แก่ กระตุ้นความสนใจ การจัดสิ่งแวดล้อมทางบวก ให้ผู้เรียนอย่างมีความสุข ให้ความรัก       
ให้ความมั่นคง ให้อิสรภาพเอาใจใส่ ให้การยอมรับอธิบายด้วยเหตุและผล ให้ข้อมูลย้อนกลับ (ติดตาม
ความก้าวหน้า บันทึกผลการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน) รับรู้ความรู้สึกขอนักเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดี 
รวมทั้งจะต้องมีทักษะในเรื่องภาษาอังกฤษด้วย99 

 คนึงนิจ กองผาพา สรุปความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากรว่ า          
การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน เพราะทาให้บุคคลได้เพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ 
ทักษะเจตคติในการปฏิบัติงาน ปรับตัวให้ทันกับวิทยาการ เทคโนโลยีและ สิ่งแสดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งยังท าให้หน่วยงานได้รับ
ผลผลิตเพิ่มขึ้น และลดความสิ้นเปลือง เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว ความสามารถ และความประพฤติ
ของบุคลกรจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่หน่วยงานต้องการ100  

 ปริศนา สเหร่บาง สรุปความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรว่า การพัฒนา บุคลากรเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะทาให้บุคคลมีความรู้ ความช านาญเพิ่มขึ้น สามารถ ติดตาม วิทยาการใหม่ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ทันท่วงที ซึ่งนอกจากจะท าให้บุคลากรก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้ว
ยังส่งผลให้หน่วยงานได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  และลดความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมากอันเป็น
เป้าหมายสูงสุดของทุกหน่วยงาน101 
 การวางแผนพฒันาบุคลากร  

 การวางแผนพัฒนาบุคลากร เป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บริหารต้องดาเนินการก่อนที่จะลงมือ 
ปฏิบัติเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรล่วงหน้าว่าจะทาอะไร  ที่ไหน เมื่อไร และให้ใครท าข้อเสนอ 
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร จะต้องคิดในการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ 

                                                            
99 สมศักดิ ์สินธุระเวชญ,์ มุ่งสู่คณุภาพการศึกษา, พิมพ์ครั้งที ่2 (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิชย,์ 

2542) 
100 คนึงนิจ กองผาพา, “การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  สังกัดสา

นักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น” (รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2544). 

101 ปริศนา เสร่บาง, “ความต้องการพัฒนาครูอาจารย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรม
อาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541). 
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หรือตามขอบเขตนโยบายของหน่วยงาน มีหลายประการ เช่น เราจะจัดโปรแกรมอะไร ด้วยวิธีการ 
อย่างไร ภายในขอบเขตแค่ไหน แต่ควรจะจัดความส าคัญก่อนหลังอย่างไร เรื่องอะไรในการวางแผน
ระยะยาว และเรื่องอะไรที่ต้องรีบดาเนินการจัดทา การจัดสรรงบประมาณการปฏิบัติการก าหนด       
ตัว บุคคลที่จะรับผิดชอบ ดังนี ้ 

1. การก าหนดนโยบายที่แน่ชัดว่าจะใช้วิธีการใดส่งเสริมการพัฒนาตัวบุคลากรให้มี 
ความก้าวหน้า จากการได้รับการอบรมหรือพัฒนา เช่น ต าแหน่งว่างงานที่มีอยู่จะแต่งตั้งจากบุคลากร
ให้ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเป็นอันดับแรก หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
อายุการท างาน หรือคุณสมบัติพิเศษเฉพาะต าแหน่ง  

2. การจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนทางด้านการเงิน ต้องพิจารณาจากกรอบการ
ด าเนินงาน เช่น จัดอบรมบุคลากรทั้งหมดหรือจัดอบรมเป็นบางส่วน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
กิจกรรมที่จะจัดขึ้น รวมทั้งค่าอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ค่าใช้จ่ายด้านวิทยากร  

3. ก าหนดแผนการพัฒนา ในขั้นนี้อาจมีปัญหาต่างๆที่ต้องค านึงถึง เช่น จะจัดโปรแกรม
อย่างไรจึงจะเหมาะสมและได้สัดส่วนในระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ควรจะยึดหลักการและทฤษฎีการ
เรียนรู้แนวใด เพื่อพัฒนาให้ผลการอบรมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างเต็มที่และจะใช้
วิทยากรจากหน่วยงานอื่น และหาแนวทางดาเนินขั้นตอนการฝึกอบรมอย่างไร  

4. วิธีการประเมินผลการฝึกอบรม การก าหนดความจ าเป็นหรือปัญหาที่จะต้องพัฒนา
บุคลากรนั้นจะต้องพัฒนาโดยวิธีใด อย่างไร เมื่อไร และจะให้ผู้ใดรับผิดชอบการวางแผนในการพัฒนา
มีการดาเนินการดังนี้  

4.1 ก าหนดขอบข่ายของการพัฒนาก าลังคน  ว่าจะพัฒนาก าลังคนโดยวิธีใดบ้าง 
เพื่อที่จะแก้ปัญหาของหน่วยงาน ก าหนดเป็นงานหรือโครงการ  

4.1.1 การฝึกอบรม  
4.1.2 การส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน  
4.1.3 พัฒนาโดยกระบวนการปฏิบัติงาน  
4.1.4 การพัฒนาตนเอง  
4.1.5 การพัฒนาทีมงานหรือพัฒนาองค์การ  

4.2 วางแผนการด าเนินการพัฒนาบุคลากรในแต่ละวิธีหรือ ก าหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนว่าจะด าเนินการ
เมื่อไร อย่างไร  

4.3 ก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรแต่ละเรื่องแต่ละโครงการจะใช้
งบประมาณจากหมวดไหน จานวนเท่าไร  
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4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลาคล (Research Participants) และ
พัฒนาบุคคลแต่ละวิธีนั้นจะติดตามและประเมินผลอย่างไร  

4.5 จัดท าโครงการและเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติโครงการ  ได้แก่ การจัดทา
โครงการตามแบบที่ก าหนด เพื่อเสนอผู้มีอ านาจให้อนุมัติโครงการ  

 การวางแผนพัฒนาบุคคลเป็นเรื่องที่ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการจะต้องด าเนินการ
ก่อนส่วนอื่นทั้งหมด เพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ที่ไหน ท าอย่างไร และให้ใครเป็น
ผู้ท า ปฏิบัติเช่นเดียวกับการวางแผนโครงการต่างๆ เนื่องจากบุคลากรมีหลายระดับ ต าแหน่งหน้าที่
การงาน จะต้องพิจารณาให้ทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนาให้เท่าเทียมกันและอย่างต่อเนื่อง กฎระเบียบ
ต่างๆที่ใช้จะต้องยึดเป็นหลักและด้วยความเป็นธรรม ผู้บริหารจะต้องมีความเป็นกลางในการปฏิบัติจะ
ได้ไม่เกิดปัญหาตามมา ตลอดจนแผนทั้งหลายต้องเกิดจากความร่วมมือ ความคิดเห็นของสมาชิกไม่
เป็นความคิดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือผู้บริหารเพียงคนเดียว 

 จากแนวคิดของบุคคลต่างๆดังที่ได้เสนอมาแล้วในตอนต้น พอสรุปได้ว่าความส าคัญของ 
การพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นยุทธวิธีที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการนาองค์การไปสู่ความส า เร็จอย่างมี 
ประสิทธิภาพเนื่องจากบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของปัจจัยการบริหารงานองค์การ 
 
แนวทางการพฒันาคร ู

 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาตนเอง หมายถึง 
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

 การพัฒนาศักยภาพครู หมายถึง การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความช านาญ
และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้ง การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพตลอดเวลา102 

 จากการศึกษาการยกระดับและพัฒนาครูของต่างประเทศในทวีปต่างๆ เช่น ฟินแลนด์
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน (เซี่ยงไฮ้) พบว่า แต่ละ
ประเทศต่างมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของประเทศ  ความต้องการของ
แรงงานและตอบสนองต่อโลกสมัยใหม่ แนวคิดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 นอกจากนั้น ยังพบว่า แม้ว่าแต่ละประเทศจะมุ่งสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ พัฒนา
ครูให้มีความเป็นสากลก็ตาม แต่ประเทศเหล่านั้นต่างล้วนพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นท้องถิ่นที่

                                                            
102 แนวทางการพัฒนาครู, เข้าถึงเมื่อ 11 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://www. 

l3nr.org/posts/462044. 



  75 

ค านึงถึงเอกลักษณ์และความเป็นชาติของตนเองอีกด้วย จากการศึกษาผลการศึกษา/วิจัยเกี่ยวกับ   
การพัฒนาครูของต่างประเทศ พบประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการยกระดับและพัฒนาครูของต่างประเทศ
โดยภาพรวมว่า ครูเป็นบุคคลส าคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพของ
ผู้เรียน คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้มากขึ้น มีความเป็นมืออาชีพ              
มีความสามารถและศักยภาพสูง เป็นผู้ที่มีนวัตกรรม การสอนเพื่อให้นักเรียนได้ผลการเรียนรู้ที่
ต้องการ และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเข้าสู่ โลกของการท างานในศตวรรษที่  21 
(OECD) รักในอาชีพ มีชีวิตเรียบง่ายและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีการก าหนดสมรรถนะของครู
โดยภาพรวมประกอบด้วย 1) ความรู้ในเนื้อหาวิชา 2) การสื่อสารและการใช้ภาษา 3) การพัฒนา
หลักสูตร 4) การจัดการเรียนรู้ 5) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 6) การบริหารจัดการ             
ชั้นเรียน7) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา  8) การวัดและประเมินผล                    
9) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 10) จิตวิทยาส าหรับครู 11) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
12) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 13) ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 14) การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 15) การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพรทิพย์ แข็งขัน, 
2555) มีการควบคุมคุณภาพการผลิตครู โดยการใช้ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันผลิตครู คัด
คนเก่งระดบัหัวกะทิให้มาเป็นครูโดยก าหนด กลุ่มที่มีผลการเรียนสูงสุดเข้าเรียน และเข้าเป็นครู ดังนั้น
การพัฒนาครูจึงให้ความส าคัญและเชื่อว่า ครูเป็นผู้เรียน ที่ต้องเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง และ           
รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงมีกฎหมายและนโยบายว่า ครูทุกคน ต้องได้รับ         
การพัฒนาจากหน่วยงานและพัฒนาตนเองทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องเข้ารับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ครูบรรจุใหม่ต้องผ่านการอบรมตามโปรแกรมการอบรมเพื่อฝึกหัดการสอนและได้รับ
เงินเดือนสูงระหว่างการอบรมต้องพัฒนาตนเองภายใต้ก ากับดูแลของศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร               
ต้องผ่านการทดลองงาน 1 ปี ครูเก่าอายุงาน 10 ปี ขึ้นไป ต้องเข้ารับการพัฒนาด้วย โดยมีองค์กร           
ท าหน้าที่ด้านพัฒนาครูเป็นการเฉพาะ มีคูปองการพัฒนาให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามความต้องการ
ในแต่ละปีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา มีระบบพี่เลี้ยง 
ครูต้นแบบ (master teachers) เพื่อช่วยครู มีระบบการนิเทศ ติดตามและพัฒนาการมีการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน นอกจากนี้ยังมีการก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของครู
ที่ผูกติดกับคุณภาพทางการศึกษาและผู้เรียน ครูทุกคนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก าหนดให้
ครูประถมศึกษาอย่างน้อยต้องจบปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษาต้องจบสูงกว่าปริญญาตรีและมีความ
เชี่ยวชาญอย่างน้อยหนึ่งวิชาในระดับที่สอน และต้องมีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาทั่วไปและความรู้
เฉพาะส าหรับวิชาชีพครู จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น หลักและเทคนิคการสอน และประวัติศาสตร์ พื้นฐาน
การศึกษา เวลาสอนวันละเพียง 4 ชั่วโมงและมีเวลาเพื่อการพัฒนา วิชาชีพ มีการจูงใจ และการยกย่อง
อาชีพครูว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงเทียบเท่า อาชีพส าคัญๆ การได้รับการยอมรับ เชื่อถือ ไว้วางใจในระดับ
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แนวหน้าของประเทศ และมีเงินเดือนสูงระดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบอาชีพอื่นเช่น แพทย์ นักกฎหมาย
การยกระดับและการพัฒนาครูของต่างประเทศดังกล่าว เป็นบทเรียนหนึ่งที่สามารถน าไปประยุกต์
และบูรณาการเพื่อการยกระดับคุณภาพครูทั้งในด้านการพัฒนาครูภายใต้บริบทสังคมไทยต่อไป103 

 คนึงนิจ กองผาพา กล่าวว่า ผู้บริหารต้องก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานโดยจัดทากระบวนการพัฒนาบุคลากรตามขั้นตอน 5 ขั้นตอนดังนี ้ 

 1. ศึกษาปัญหา และส ารวจความต้องการเพ่ือการพัฒนา  
 2. ก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนา  
 3. วางแผนการพัฒนา  
 4. ด าเนินการพัฒนา  
 5. ประเมินการพัฒนา  
 สรุปวิธีการพัฒนาบุคลากร มีวิธีพัฒนาบุคลากร 5 วิธี คือ การฝึกอบรม การส่งคนไป

ศึกษาต่อการฝึกอบรมและดูแลงาน การพัฒนาโดยกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองและ         
การพัฒนาทีมงาน วิธีการพัฒนาบุคลากรดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายวิธีที่จะ
น าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานได้ ดังนั้นในการที่จะเลือกใช้วิธีการพัฒนาบุคลากรแบบใด
นั้นจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพทั่วไปและสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

 สรุป  กระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่ งที่ จะต้องดาเนินการตามแนวทางของ 
กระบวนการต่าง ๆอย่างสอดคล้องสัมพันธ์โดยตลอด ซึ่งเริ่มจากการส ารวจสภาพปัญหา ความจ าเป็น
ในการพัฒนา การวางแผน การดาเนินการ และการติดตามประเมินผล 

 รูปแบบการพฒันาคร ู
 การจัดฝึกอบรม 
 ในปัจจุบันการฝึกอบรมถือว่าเป็นรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับความนิยมเป็น 

อย่างยิ่งในหลาย ๆ องค์กร ทั้งในองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน การฝึกอบรมสามารถสอดรับ
กับเนื้อหาสาระและวิทยาการในทุกด้านที่องค์กรต้องการจัดประสบการณ์ให้กับบุคลากรของตน ดังที่  

 เนลสัน,บ๊อบ ได้กล่าวถึง เทคนิคในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาดังนี้ คือองค์กรที่มีความ
เป็นเลิศ รู้ดีว่าการให้โอกาสพนักงานได้เรียนรู้ จะให้ผลตอบแทนกลับคืนทั้งต่อองค์กร และพนักงาน 
องค์กรจะได้พนักงานที่มีความรู้รอบตัว และคล่องแคล่วว่องไวในการท างานที่ได้รับ  มอบหมาย 

                                                            
103 พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และ พรทิพย์ แข็งขัน, สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูใน

สังคมที่เปลี่ยนแปลง ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 
2550). 
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พนักงานจะได้ทักษะในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ได้วิธีการมองโลกในมุมมองใหม่ ๆ อีกทั้งได้พบปะและ
สร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงาน การที่มีโอกาสพักงานประจ าที่ท าอยู่เป็นการสร้าง บรรยากาศในการ
ท างานที่ดีและได้โอกาสในการเรียนรู้ เพื่อยกระดับตัวเองในองค์กร ซึ่งผู้บริหาร ควรต้องค านึงถึงหลัก
ที่ส าคัญ 4 ประการ104 คือ  

 1. ปล่อยให้พนักงานเลือกหลักสูตรฝึกอบรมด้วยตนเอง  
 2. สนับสนุนพนักงานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  
 3. ก่อนที่พนักงานจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือเรียนต่อผู้บริหารควรใช้เวลา  
 เพื่อพบปะพนักงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังให้พนักงาน

เรียนรู้ทักษะที่ต้องการมุ่งเน้นให้ตรงกับความต้องการขององค์กร และหลังจากที่การฝึกอบรมเสร็จสิ้น 
ผู้บริหารก็ควรต้องตรวจสอบดูว่า พนักงานได้เรียนรู้สิ่งไหนไปบ้างและจะ ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้
อย่างไร  

 4. ให้พนักงานได้แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยวิธีการสัมมนารว่มกับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน ๆ  
 ประเวศน์ มหารัตน์สกุล ได้กล่าวถงึ การฝึกอบรมว่าเป็นการประกันข้อผิดพลาดอันอาจจะ
เกิดความเสียหายให้กับองค์กรได้ เพราะการที่องค์กรรับบุคลากรใหม่ เข้ามา ไม่อาจแน่ใจได้ว่า 
ความรู้ความสามารถมีมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามที่องค์กร คาดหวังและอีกปราการหนึ่งก็
คือ เป็นการยกระดับความรู้ความสามารถทั้งสามองค์ประกอบของ พนักงาน กล่าวคือประการที่หนึ่ง 
ความรู้ในเชิงจัดการ ประการต่อมาคือ ในการแก้ปัญหา และ ประการสุดท้ายคือ ความรับผิดชอบทั้งนี้
ให้สามารถปฏิบัติงานได้เชี่ยวชาญหลากหลายรวมทั้ง เทคนิคการฝึกอบรม เกิดความสามารถเพื่อ
พัฒนางานใหม่ ๆ วิธีการทางานแบบใหม่105  

 นนทวัฒน์ สุขผล ได้อธิบายถึงเทคนิคการฝึกอบรมว่า หมายถึง กลวิธีในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ ทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในเรื่องใด เรื่องหนึ่งแก่ผู้เข้ารับการอบรม 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและได้แบ่ง
เทคนิคในการจัดฝึกอบรมออกเป็นสองลักษณะคือ เทคนิคในการจัดฝึกอบรมโดยใช้วิทยากรเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และเทคนิคในการจัดฝึกอบรมโดยใช้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลาง เทคนิคใน
การจัดฝึกอบรมโดยใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้ประกอบด้วย106  

                                                            
104 เนลสัน,บ๊อบ,  1001 วิธีชารต์แบตพนักงาน (กรุงเทพฯ : ซีเอดส์ยูเคช่ัน, 2549), 74. 
105 ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย – ญี่ปุ่น), 2544). 
 106 นนทวัฒน ์สุขผล, เทคนิคการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล (กรุงเทพฯ : บริษัท เอกซ์
เปอร์เน็ท จ ากัด, 2543). 
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 1. การบรรยาย (Lecture)  
 2. การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion)  
 3. การประชุมปาฐกถา หรือการประชุมทางวิชาการ (Symposium)  
 4. การสาธิต (Demonstration)  
 5. การสอนงาน (Coaching)  
 ส่วนเทคนิคในการจัดฝึกอบรมโดยใช้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย  
 1. การระดมสมอง (Brainstorming)  
 2. การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Session)  
 3. กรณีศึกษา (Case Study)  
 4. การประชุมใหญ ่(Convention)  
 5. เกมการบริหาร (Management Game)  
 6. การแสดงบทบาทสมมุต ิ(Role Playing)  
 7. การสัมมนา (Seminar)  
 8. ทัศนศึกษา (Field Trip)  
 9. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
 10. การฝึกปราสาทสัมผัส (Sensitivity Training)  
 11. การใช้กิจกรรมสันทนาการ (Recreational Activity)  
 12. การฝึกอบรมในงาน (On – the – job Training)  
 13. การฝึกหัดงาน (Apprenticeship Training)  
 14. การโยกย้ายสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)  
 15. สถานการณ์จาลอง (Simulation Technique or Simulators)  
 ชูชีพ พุทธประเสริฐ ได้กล่าวถึงเทคนิคในการฝึกอบรมว่าผู้จัดการอบรมสามารถเลือกใช้

เทคนิคได้หลากหลายทั้งนี้ควรยึดเป้าหมายของการฝึกอบรมว่าต้องการให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ เพิ่ม
ความรู้ในเรื่องใด เช่นความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือในด้านของทัศนคติ ค่านิยม วิธีการที่สอคล้อง
กับเป้าหมายซึ่งอาจพิจารณาได้ในเรื่องต่อไปน้ีคือ107  
           1. พัฒนาความรู้ความเข้าใจ  

1.1 การบรรยาย (Lecture) โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถในด้านนั้น ๆ 
โดยเฉพาะ  

                                                            
107 ชูชีพ พุทธประเสริฐ, การพัฒนาองค์การ เทคนิคการบริหารการศึกษา (เชียงใหม่ : 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542), 84 – 85. 
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1.2 การประชุมอภิปราย (Conference Method) เป็นวิธีที่ทาการแลกเลี่ยนความรู้ใน
การปฏิบัติงาน  

1.3 การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็นการใช้บทบาทสมมุติ เป็นสื่อกลางใน
การถ่ายทอดความรู้  

1.4 การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) เป็นการอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญ  
 2. ทักษะการปฏิบัติงาน (Case Method) เช่น การศึกษากรณีตัวอย่าง  
 3. ทัศนะคติหรือความคิดใหม่ ๆ โดยวิธีการระดมสมอง การระดมความคิดเห็น ในเรื่อง 
ดังกล่าว กล่าวโดยสรุปคือ การจัดการฝึกอบรมผู้จัด หรือองค์กรควรพิจารณาถึงความต้องการของ 
บุคลากรเป็นหลัก สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร               
ด้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 การศึกษาดูงาน  
 การศึกษาดูงานหรือการทัศนศึกษา (Field Trip) เป็นวิธีพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่
นิยมปฏิบัติเพราะบุคลากรได้รับการเปลี่ยนบรรยากาศในการพัฒนา ได้ศึกษาในสถานที่ใหม่ รู้สึก ได้
ผ่อนคลายตลอดจนสร้างความบันเทิงด้วย  
 นนทวัฒน์ สุขผล ได้กล่าวถึงการพัฒนาในรูปแบบการศึกษาดูงานหรือการทัศนศึกษา 
(Field Trip) ว่า เป็นการน าผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษายังสถานที่อื่นนอกสถานที่อบรม เพื่อให้พบเห็น
ของจริงเป็นการเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนสร้างความสนใจและความกระตือรือร้น108  

 ธัญญา ผลอนันต์ ได้กล่าวอธิบายไว้ว่าการศึกษาดูงานเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ  และ
สร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มในทางที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการเรียนรู้นอกสถานที่  โดยเน้นให้เห็น
สถานการณ์จริงซึ่งมีประเด็นส าคัญที่ควรค านึงถึงสามประเด็นใหญ่ ๆ คือ109  

1. หน่วยงานที่เลือกต้องมีความเหมาะสม กับลักษณะงาน ที่ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานปฏิบัติ 
อยู ่และการนามาใช้ประโยชน์ต่อองค์การเมื่อไปศึกษาดูงานเสร็จสิ้นแล้ว  

2. วัตถุประสงค์ของการไปศึกษาดูงาน ควรมีการระบุอย่างชัดเจน ว่าองค์การต้องการให้ 
เกิดความรู้ด้านใด ต่อบุคลากร มุ่งเน้นประสบการณ์ด้านใด เพราะหากไม่มีการก าหนดที่ชัดเจน จะ
เป็นการเสียเวลา  

                                                            

 108 นนทวัฒน์ สุขผล, เทคนิคการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล  (กรุงเทพฯ : บริษัท 
เอกซ์เปอร์เน็ท จ ากัด, 2543). 
 109 ธัญญา ผลอนันต์, การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางการสร้างความพึงพอใจแก่
พนักงาน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อินโนกราฟฟิกซ์, 2546).  
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3. หลังเสร็จสิ้นภารกิจ ไปศึกษาดูงาน ผู้บริหารควรให้บุคลากรเขียนสรุปรายงาน การไป
ศึกษาดูงานเสนอต่อผู้บริหาร ว่าการศึกษาดูงานบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด110  
 กล่าวโดยสรุปคือ การจัดการศึกษาดูงานในแต่ละครั้ง องค์การควรมีการวางแผน            
ไว้ล่วงหน้า มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และให้บุคลากรเขียนรายงานสรุปการไปศึกษาดูงาน เพื่อ
เป็นข้อมูลประเมินผลส าเร็จ และประกอบการพิจารณาการจัดการศึกษาดูงานขององค์การในอนาคต 
 การจัดสัมมนาทางวิชาการ  
 การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในตนเองหรือได้รับ อิทธิพล
จากผู้อื่น และสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่กระตุ้นให้มนุษย์ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  คือ ปัญหาที่
มนุษย์ต้องเผชิญในแง่ของการด าเนินชีวิต การท างานและการศึกษาเล่าเรียน จึงท าให้มนุษย์ เราคิด
วิธีการที่จะ น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน โดยร่วมกันปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกันเพื่อหาข้อสรุป จากเรื่องที่นามาหารือร่วมกัน ซึ่งวิธีการ 
ลักษณะเช่นนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นศัพท์ทางวิชาการขึ้นเรียกว่า “การสัมมนา” การสัมมนาทาง 
วิชาการเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร เป็นวิธีการที่ทาให้บุคลากรได้มีโอกาส แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันจะเป็นการส่งเสริมให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็ว ขึ้นกว่าเดิม  
 นนทวัฒน์ สุขผล ได้อธิบายความหมายของการสัมมนาว่า คือ การที่บุคลากรที่มีความรู้
หรือปฏิบัติงานในสายงานเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ซึ่งกันและกันในเรื่องที่มี             
ความสนใจร่วมกันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีรูปแบบ
การจัดคือ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนหันหน้าเข้าหากัน ร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็น 
ในการที่จะส ารวจปัญหา แก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ
การมอบหมายให้ไปศึกษา และจัดท าเป็นรายงานในเรื่องหรือหัวข้อ ที่จะสัมมนาเพื่อเตรียมน าเข้า
เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งสิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องท าคือ ร่วมอภิปราย วิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริง เสนอ
ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาและสรุปหาทางเลือกในการแก้ปัญหา111  

                                                            
110 ธัญญา ผลอนนัต,์ การมุ่งเน้นทรัพยากรบคุคล : แนวทางการสร้างความพึงพอใจแก่

พนักงาน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรงุเทพฯ : อินโนกราฟฟิกซ์, 2546). 
111 นนทวัฒน์ สุขผล, เทคนิคการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล  (กรุงเทพฯ : บริษัท 

เอกซ์เปอร์เน็ท จ ากัด, 2543).  27 – 28. 
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 ระวีวรรณ เสวตามร ได้อธิบายความหมายของการประชุมสัมมนาว่า คือการพัฒนาทาง
วิชาการโดยมีบุคคลกลุ่มใหญ่  มาร่วมกันในการศึกษาหาความรู้ หาแนวทาง ในการทางานและ
แก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยการร่วมแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน112 
 สมคิด บางโม ได้กล่าวอธิบายถึงความหมายของการสัมมนา ว่าคือ เป็นการประชุมของผู้ที่
ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน หรือคล้ายกันและพบปัญหาที่เหมือน ๆ กัน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
หาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาทุกคนต้องช่วยกันแสดง ความคิดเห็น ปกติจะบรรยายให้ความรู้
ก่อน แล้วแบ่งกลุ่มย่อย และนาผลการอภิปรายของกลุ่มย่อย รายงานที่ประชุมใหญ่ ข้อดีในการจัด
สัมมนาคือ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ส่วนข้อจ ากัดคือ สมาชิกที่มีความรู้ วัย และ
ประสบการณ์การทางานที่สูงกว่าอาจครอบง าความคิด ของผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ 113 
 การศึกษาต่อ  

 ในความเป็นจริงแล้วสภาพสังคมปัจจุบัน  และสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ ไม่หยุดนิ่ง 
การศึกษาต่อจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้บุคคล  ได้เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถของตนให้ทันต่อ              
การเปลี่ยนแปลง  

 เกศรา รักชาติ ได้อธิบายถึงความหมายขององค์การ แห่งการเรียนรู้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ต่างมี
ความเข้าใจว่า การที่คนในองค์การมุ่งใฝ่เรียนใฝ่รู้ ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ให้ได้มากที่สุด โดยอาจจะ
มาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study) การเข้ารับ ฝึกอบรม (Training) และการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น (Higher Study)114 

 กรรณิการ์ นิยมศิลป์ และคณะ ได้อธิบายว่า รูปแบบของการพัฒนาบุคลากรนั้นสามารถ
ท าได้หลายรูปแบบ การให้การศึกษา ซึ่งเป็นการให้ความรู้โดยทั่วไป คือไม่เฉพาะเจาะจงในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
แต่จะเน้นการให้การศึกษาเพื่อน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ115  

  อุดร ชื่นกลิ่นธูป ได้อธิบายความหมายของการศึกษาของข้าราชการพลเรือนไว้ว่า เป็นการ
พัฒนาตนเอง ของบุคลากร โดยเพิ่มพูนความรู้ การเรียน การทาวิจัย ตามสถาบันทางการศึกษา             
จนส าเร็จการศึกษา ได้ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรหลังจากจบหลักสูตรนั้น  ๆ ทั้งนี้ยัง

                                                            
112 ระวีวรรณ เสวตามร, การประชุมที่มีประสิทธิภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สายใจ

การพิมพ์, 2530), 68. 
113 สมคิด บางโม, เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 

บริษัทจูนพับลิชซิ่งจ ากัด, 2545), 92. 
 114 เกศรา รักชาต,ิ องค์กรแห่งการตื่นรู ้(กรุงเทพฯ: เนช่ันมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2549), 28. 

115 กรรณิการ์ นิยมศิลป์ และคณะ, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 
2541) 187 



  82 

หมายความรวมถึง การฝึกฝนภาษา การรับการปฐมนิเทศก่อนเข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม หรือ    
การดูงานอันเป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษา116 

 การแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง  
 สภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ผู้คนในสังคมได้รับข้อมูลข่าวสาร    
ที่กว้างขวางและทันสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับข้อมูลที่อยากรู้โดย การอ่านหนังสือหรือต าราที่มี
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เขียนรวบรวมขึ้นและมีจาหน่ายตามร้านหนังสือ ให้เลือกสรรอย่างมากมาย 
จากรายการสาระต่าง ๆ ในโทรทัศน์ และจากการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ  

 ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ ได้ให้ทัศนะว่า ปัจจุบันมีแหล่งความรู้อยู่มากมายหลายองค์กรมี
ระบบ Internet ที่บุคลากรสามารถบริโภคข้อมูลได้อย่างหลากหลาย  เช่น หลักสูตร การเรียนรู้ 
Online ทางระบบInternet ใน Website WWW.httpp:ocsc.go.th/ การเรียนในลักษณะ ดังกล่าว 
จะไม่จากัดอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และทุกสถานการณ์ ที่คนต้องการ117  

 เกศรา รักชาติ ได้อธิบายถึงการมีวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personnel Vision) ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กร (Corporate Vision) อันจะส่งผลถึงการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร หากสมาชิก
องค์กรมีการเรียนรู้ ถึงการสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน การสร้างเป้าหมาย ส่วนตัวในการทางานในแต่ละวัน 
แต่ละสัปดาห์ตลอดไป จนถึงการสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับงานที่ก าลังทาอยู่ ให้สอดคล้องหรือเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กับ วิสัยทัศน์ขององค์กร การมีวิสัยทัศน์จะท าให้เราใฝ่เรียนใฝ่รู้ ทุ่มเท ฝึกฝน พัฒนา
ตนเอง อยู่เสมอ เพื่อที่จะได้มีความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพของตนนั่นเอง118 

 การนิเทศภายใน  
 การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง ในการให้ค าแนะน าและ 
การชี้ช่องทาง ในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครู และนักเรียน เพื่อปรับปรุงบุคลากรมีการด าเนินการอย่าง
เป็นกระบวนการ ยึดหลักเสมอภาค และความเป็นประชาธิปไตย ของบุคลากรในโรงเรียน  

 บันลือ พฤกษะวัน ได้กล่าวถึงความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาว่า ไม่ว่าในวงการธุรกิจ
และองค์กรทั้งหลายจ าเป็นต้องมีการนิเทศ และติดตามผลเพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานของบุคคลากร
ได้รับการส่งเสริมขวัญและก าลังใจโดยค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ  3 ประการ คือ ประสิทธิภาพของงาน 
ความประหยัดและประสิทธิผลของงาน119 

                                                            
116 อุดร ชื่นกลิ่นธูป, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิทยาการ, 2537), 33. 
117 ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, เริ่มต้นอย่างไรเมื่อจะน า Competency มาใช้ในองค์กร 

(กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์, 2548), 57. 
118 เกศรา รักชาต,ิ องค์กรแห่งการตื่นรู ้(กรุงเทพฯ: เนช่ันมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2549). 33. 
119 บันลือ พฤกษะวัน, มิติใหม่ในการสอนอ่าน (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2532), 2. 
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 ชาญชัย อาจินสมาจาร ได้อธิบายถึงความส าคัญของการนิเทศ  ไว้ว่าการนิเทศเป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนา คือกระบวนการสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งในการให้ ค าแนะน าและการชี้
ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือ สถานศึกษา120 

 ชารี มณีศรี ได้กล่าวอธิบายถึงกระบวนการนิเทศ ภายในโรงเรียนว่าประกอบไปด้วยสี่
ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่หนึ่ง การศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการ ประกอบด้วย          
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพเช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การส ารวจความต้องการ
ของครูการจัดลาดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ การวิเคราะห์สาเหตุส าคัญของปัญหา 
ก าหนดทางเลือกของการแก้ปัญหาและด าเนินตามความต้องการ  ขั้นที่สองการวางแผนคือน าเอา
ทางเลือกตามขั้นที่หนึ่งมาก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม โดยเขียนเป็นโครงการนิเทศ ขั้นตอนที่
สาม การปฏิบัติการนิเทศ เป็นขั้นลงมือท าตามโครงการนิเทศที่ก าหนด  และขั้นตอนสุดท้ายคือ               
ขั้นของการประเมินผล ตรวจสอบผลการด าเนิน การนิเทศตามโครงการนิเทศที่ก าหนดขึ้น121  

 กล่าวโดยสรุปการจัดให้มีการนิเทศ ภายในสถานศึกษาก็คือ กระบวนการในการแนะน าให้
ค าปรึกษาเพื่อหาแนวทาง ในการแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนา โดยค านึงถึงคุณภาพของนักเรียนมากที่สุด 
ซึ่งการนิเทศจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของ หลาย ๆ ฝ่ายทั้งการสนับสนุน
ของผู้บริหาร การร่วมมือของครู ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อีกประการหนึ่งก็คือ การนิเทศ
จะต้องด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มีแบบแผน การกากับติดตามที่เป็น ขั้นตอนที่ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้อยู่ตลอดเวลา 

 ความจ าเปน็ในการพัฒนาศกัยภาพคร ู
 การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกรรมวิธีที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ได้ผลดี มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ตามแนวคิดดั้งเดิมเชื่อว่าการพัฒนาบุคลากร เป็นสิ่งไม่จ าเป็น
ส าหรับองค์กร ผู้น าองค์กรมีหน้าที่เฉพาะแต่เพียงบังคับบัญชาควบคุมให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติ
หน้าที่ตามค าสั่ง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ถ้าหากบุคคลใดต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
ตนจะต้องขวนขวายเอง แต่แนวคิดสมัยใหม่เชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นหน้าที่ที่ส าคัญและจ าเป็นที่
องค์กรทุกองค์กรจะต้องกระท าอย่างสม่ าเสมอ ถึงแม้ว่าจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
แต่องค์กรจะได้รับประโยชน์มากกว่าโดยมีเหตุสนับสนุน 2 ประการ คือ 

                                                            
120 ชาญชัย อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2540), 22. 
121 ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ์, 2538),  

202 – 203. 
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1. ถึงแม้ว่าองค์กร จะมีระบบการสรรหาคัดเลือกที่ดีพอ ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เพียงใดก็ตาม ก็มิได้เป็นหลักประกันว่าบุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ในทันที
และตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการเลื่อนต าแหน่งหรือโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่น  ย่อมมี
ความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีเสียก่อน 

2. ในปัจจุบันได้มีการคิดค้น และน าเอาวิทยาการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย จึงเป็นความจ าเป็นที่บุคคลทุกคนจะต้องปรับปรุงตนเองให้มีความรู้
ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่ต้องแข่งขันกับผู้อื่น ย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
ของตนให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นอยู่เสมอ ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์นี้ ความเชื่อเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรมีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการก้าวกระโดดสู่ความเจริญทางด้าน
วิชาการและเทคโนโลยีอย่างไร้พรมแดน ซึ่งองค์กรต้องด าเนินการแข่งขันกับต่างประเทศด้วยการ
พัฒนา ต้องด าเนินงานเฉพาะที่เฉพาะองค์กร ไม่มีการลอกเลียนแบบกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่
องค์กรนั้น ๆ มีความจ าเป็นและต้องการพัฒนาเรื่องอะไร ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญและ
ความจ าเป็นมากส าหรับหน่วยงานหรือสถานศึกษา  เพราะการพัฒนาบุคลากรท าให้คนเรามี
ความสัมพันธ์ที่ดีเกิดความถูกต้องระหว่างบุคคล ท าให้มีวิธีการท างานที่ดี จะท าให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย  หรืองานที่รับผิดชอบ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพบรรลุตามจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 กล่าวโดยสรุปว่า แต่ละหน่วยงานต้องมีการก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อจะได้ก าหนดทิศทางของการพัฒนาบุคลากรว่า แต่ละหน่วยงานจะพัฒนาบุคลากรในลักษณะใดที่
จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานนั้น ๆ และหน่วยงานจะได้วางแผนก าหนดความจ าเป็นเพื่อ
จัดกิจกรรมในการพัฒนาต่อไป การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร
ควรได้รับการพัฒนาให้สามารถน าภาวะผู้น าและบุคลิกภาพประชาธิปไตยมาเอื้อต่อการท างานของครู 
ให้ครูมีเสรีภาพในการคิด มีโอกาสพัฒนาคุณภาพผลงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการน า
หลักสูตรไปใช้ การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการและระดับพัฒนาการของผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีที่มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า ครูเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมือง ทั้งนี้เพราะครูต้องรับหน้าที่ในการพัฒนา
บุคคลในสังคมให้มีความเจริญงอกงามอย่างเต็มที่  จนบุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะใช้ความรู้
ความสามารถของตนเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ดังนั้นการพัฒนาครูให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ
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อย่างที่สุด จึงเป็นงานที่นักวิชาการศึกษา / ผู้นิเทศ และ / หรือผู้บริหารการศึกษาจะต้องกระท าอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง  

 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาครูก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ดังนี ้
1. การพัฒนาครู ช่วยพัฒนาคุณภาพและวิธีการท างานของครู ท าให้ครูมีสมรรถภาพใน

การสอน มีความรู้เพิ่มขึ้น เข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องให้ดีขึ้น 

2. การพัฒนาครู ช่วยท าให้เกิดการประหยัดเวลาและลดความสูญเปล่าทางวิชาการเพราะ
ครูที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นครูที่มีคุณภาพนั้นย่อมไม่ท าสิ่งใดผิดพลาดง่าย ๆ สามารถใช้สื่อ การเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ท าการสอนนักเรียนได้ผลเต็มที่และตรงตามจุดประสงค์ ส่วนนักเรียน     
ก็มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. การพัฒนาครู ช่วยท าให้ครูได้เรียนรู้งานในหน้าที่ได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่เพิ่ง
ได้รับการบรรจุให้เข้าท างานใหม่ ๆ และครูที่ย้ายไปท าการสอน ณ ที่ท างานแห่งใหม่ 

4. การพัฒนาครู ช่วยแบ่งเบาหรือลดภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานใน
สายงานต่าง ๆ เพราะครูที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง จะมีความเข้าใจงาน การสอน
และงานอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี

5. การพัฒนาครู ช่วยกระตุ้นให้ครูปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ การงาน
กล่าวคือ ท าให้ครูทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งทางการบริหารที่มีสถานภาพดีขึ้น 

6. การพัฒนาครู ช่วยท าให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่ เสมอ  ทั้งในด้านความรู้และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งหลักการปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 

7. การพัฒนาครูช่วยท าให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. การพัฒนาครูช่วยท าให้ครูเป็นที่ยอมรับเช่ือถือซึ่งกันและกันกับบุคคลทั่วไป 
9. การพัฒนาครูช่วยท าให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเองและชีวิตส่วนตัว 
10. การพัฒนาครูช่วยท าให้ครูมีบุคลิกภาพที่ด ีมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสูง 
11. การพัฒนาครูช่วยท าให้ครู มีความสมัครสมานสามัคคีกัน ร่วมมือในการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรยากาศในการท างานเป็นไปอย่างฉันท์มิตร 
12. การพัฒนาครูช่วยท าให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนร่วมงาน

และบุคลากร ในสถานศึกษาอื่น ๆ 
13. การพัฒนาครูช่วยท าให้ครูมีขวัญและก าลังใจดีอยู่เสมอ 
14. การพัฒนาครูช่วยท าให้ครูมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีอยู่เสมอ 

 สรุปได้ว่าการพัฒนาครูเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารการศึกษา เพราะงานทุกชนิดของ
สถานศึกษาจะด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่เพียงใด
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ขึ้นอยู่กับความสามารถและความร่วมมือของครู ถ้าครูขาดความรู้ความสามารถ ขาดขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน ไม่จงรักภักดีต่อหน่วยงานของตนเองและขาดความรับผิดชอบ ทะเลาะเบาะแว้งกัน 
แตกแยกความสามัคคี ต่างคนต่างอยู่และท างานไปวัน ๆ โดยไม่ให้ความร่วมมือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่
สถานศึกษาได้วางไว้ก็จะประสบความล้มเหลว เพราะมีคนก็เหมือนไม่มีในเมื่อคนเหล่านั้นไม่ร่วมมือ
กันและหย่อนสมรรถภาพ การพัฒนาครูจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารการศึกษา 
แม้ว่าครู ทุกคนของสถานศึกษาจะมีความสามารถเพียงใดก็ตาม ถ้าเวลาผ่านไปนาน ๆ บรรดาความรู้ 
ความช านาญก็ย่อมอ่อนลงไปเป็นของธรรมดา หรือบางทีการท างานจ าเจอยู่เสมอ ๆ งานที่ท าอาจจะ
กลายเป็นความเบื่อหน่ายได้เหมือนกัน ดังนั้น การที่ผู้บริหารให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยแก้ปัญหาและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น อย่างยิ่งเพื่อให้ครูท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีขวัญและก าลังใจ 

 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะใช้เป็นสื่อกลาง

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง ทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทยจะท าให้ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญมากยิ่งขึ้น แต่จากการส ารวจพบว่า ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครู นักเรียนและนักศึกษาไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่ า              
จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนไทยเด็กและเยาวชนไทย   
ให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารและใช้ประโยชน์ได้ แต่จากงานวิจัย
หลายชิ้นกลับพบว่า เด็กไทยมีความอ่อนด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก โดยเด็กไทยส่วนใหญ่                   
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับต้องปรับปรุง 

 ปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่ไม่เอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
เด็กไทย คือ ความจ ากัดด้านคุณภาพและปริมาณครูที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่ผ่านมา
พบว่าครูสอนภาษาอังกฤษจ านวนมากยังขาดความแม่นย าในการออกเสียงและการใช้ไวยากรณ์            
มุ่งสอนแบบท่องจ ามากกว่าการสอนให้รู้จักธรรมชาติของภาษา ซึ่งหากครูไม่มีความรู้ในภาษาอังกฤษ
มากเพียงพอ ย่อมยากที่จะสอนผู้เรียนให้เก่งภาษาอังกฤษได้ ในต่างประเทศเช่นประเทศแถบเพื่อน
บ้านของไทย ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามและมาเลเซีย ต่างเร่งเครื่องโดยน าครูและคณาจารย์มาพัฒนา
ภาษาอังกฤษกันใหม่ เพราะเล็งเห็นว่าครูเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
บทความนี้ จะกล่าวถึงครูกับการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ในระดับที่สามารถสื่อสารและสอนผู้เรียน รวมถึงน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งไม่เพียงแต่
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กลุ่มครูที่สอนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่รวมถึงกลุ่มครูที่สอนในวิชาอื่นด้วยที่ควรมีพื้นฐานด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ดี ซึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อการพัฒนาตนเอง และมีส่วนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนด้วย แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครู มีดังนี้ 

 หมั่นเข้าหาแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ จ าเป็นที่ครูทุกคนจะต้องพัฒนา
ความรู้ความช านาญในการสอนและงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่ครูสามารถท าได้คือ การเข้าถึง
แหล่งข้อมูล-องค์ความรู้ ที่เป็นภาษาต่างประเทศมากขึ้น ไม่ว่าเป็นจากหนังสือ เอกสาร รวมถึงจาก
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ และมีนวัตกรรมด้านการศึกษาใหม่ ๆ  

 สอดแทรกสอนภาษาอังกฤษในวิชาที ่รับผิดชอบ ครูควรน าเอาภาษาอังกฤษไป  
บูรณาการกับงานสอน ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ครู เช่น สอดแทรกศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เป็นค าเฉพาะ การใช้วลีหรือประโยคภาษาอังกฤษที่น่าให้ข้อคิด ให้เกิดความสนุกสนาน
และน่าสนใจ การเชื่อมโยงแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้เรียน เป็นต้น 

 ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความกล้าและความคุ้นเคยใน
การใช้ภาษาอังกฤษผ่านการใช้จริงในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น ครูควรฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
แม้ว่าการใช้ไวยากรณ์ หรือค าศัพท์ต่าง ๆ จะผิดบ้างถูกบ้างก็ตาม ซึ่งสามารถท าได้ง่าย เช่น อ่านป้าย
ฉลากยาและป้ายโฆษณา ฟังข่าวภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนรอบข้างเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ฯลฯ 

 จัดตารางและมีวินัยฝึกฝนต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต้องอาศัยเวลาและ
การฝึกฝนต่อเนื่อง ดังนั้น ครูควรสร้างวินัยให้กับตนเอง ด้วยการจัดสรรเวลาอย่างเจาะจงในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เช่น ช่วงเย็นหลังเลิกงาน ช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ฯลฯ โดยอาจเป็น
รูปแบบของการเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ และหรือพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เช่น 
การศึกษาและเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษจากหนังสือ เทป ซีดี วีซีดี  ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันมีวางจ าหน่าย 
และมีให้ยืมตามแหล่งวิชาการหรือห้องสมุดต่าง ๆ หรือเรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษทาง
อินเทอร์เน็ตที่เปิดสอนภาษาอังกฤษฟรี เป็นต้น 

 สร้างแรงจูงใจพัฒนาภาษาอังกฤษให้ตนเอง ครูอาจเริ่มพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจาก
สิ่งที่ชอบ เช่น ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง อ่านหนังสือหรือนิตยสารภาษาอังกฤษเล่มโปรด ฯลฯ หรืออาจ
สร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลตนเอง เมื่อก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงขึ้น เป็นต้น 

 รวมตัวพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากที่ครูจะใช้สิทธิในการเข้ารับฝึกอบรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษที่รัฐบาลได้จัดขึ้นแล้ว ควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มคณะที่มีจ านวนมากพอ เพื่อมีพลังต่อรอง
ให้รัฐบาลฝึกอบรมครูจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับครู อีกทั้ง ยังสามารถรวมตัวกันเจรจากับสถาบันสอน
ภาษาภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้ามาสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูในราคาที่พอเหมาะ หรืออาจเสนอให้
โรงเรียนในเขตพื้นที่เดียวกันที่มีครูเก่งภาษาอังกฤษ จัดส่งครูมาสอนให้แก่ครูต่างโรงเรียนที่รวมตัวกัน
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่าครูมีช่องทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีได้หลากหลาย แล้วแต่จะเลือกตาม
ความสะดวกและสมัครใจ อย่างไรก็ตาม ประเด็นส าคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษคือ การมี
วินัยในการฝึกฝนและท าให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกสนาน ย่อมจะน าไปสู่การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเกิดประโยชน์ต่อบุคคลรอบข้าง 

 การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ ยิ่งก้าวสู่โลกไร้พรมแดนมากขึ้นเท่าใด                
ผู้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนที่ผู้คนส่วนใหญ่ ในโลกใช้
ติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง การค้า การศึกษา ฯลฯ ย่อมมีความได้เปรียบ ทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสาร
และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบคือ การสอนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศของไทยยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร เนื่องจากครูผู้สอนมีความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูจ านวนมากไม่ได้
จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง และมีแนวโน้มว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า การพัฒนาการสอนทักษะ
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแม้ปัจจุบันจะตื่นตัวมากขึ้น แต่ยังไม่ก้าวหน้าไปมาก
เท่าที่ควร เพราะทรัพยากรด้านบุคลากรสอนภาษาต่างประเทศนี้ขาดแคลนมาก 
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ ได้แก่      
การพูด การอ่าน การเขียนและการฟัง บุษยมาศ แสงเงิน น าเสนอความหมายของทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษว่าเป็นทักษะใน การน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ 

 ระดับที่ 1 สามารถพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นและสื่อสารให้
เข้าใจได ้

 ระดับที่ 2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และ           
ท าความเข้าใจสาระส าคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได ้

 ระดับที่ 3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ใน              
การปฏิบัติงานได้โดยถูกหลักไวยากรณ์ 

 ระดับที่ 4 มีทักษะระดับที่ 3 และเข้าใจส านวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเน้ือหา 

 ระดับที่ 5 มีทักษะระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง 
ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและ
สละสลวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้งวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นวิชาทักษะที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้ความมานะพยายาม และความอดทนในการเรียนรู้ และฝึกฝน
เพื่อให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ เพราะทักษะ (Skills) หมายถึง ความชัดเจน และความช านิช านาญ           
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษจึงหมายรวมถึง 
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ทักษะทางภาษาในด้านการฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน 
(Writing) ภาษาอังกฤษ122 
 
ทักษะการฟัง  

 นพเก้า ณ พัทลุง ได้ให้ ความหมายของทักษะการฟัง หมายถึงความสามารถในการจับ
ประเด็นใจความหลักจากสิ่งที่ฟังได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนซึ่งเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อน  
เพราะผู้เรียนต้องเข้าใจสาระส าคัญจากสิ่งที่พูดอารมณ์และความคิดเห็นของผู้พูดและสามารถ
ตอบสนองระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดหรือบริบทของการพูดได้123  

 ศิริมา โพธิจักร ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ เป็นสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ ประกอบกับในยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร และ
เทคโนโลยีที่ต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ 124 

 แครชเชน (Krashen) ได้กล่าวถึงความหมายของการฟัง คือ การให้ปัจจัยป้อนเข้าที่มี
ความหมายแก่ผู้ฟัง ซึ่งมีวิธีการหลายอย่างที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับปัจจัยป้อนเข้าที่มีความหมาย เช่น 
วิธีการตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response หรือ T.P.R.) ซึ่งเป็นการที่ผู้สอนออกค าสั่ง
ให้ผู้เรียนแสดงหรือปฏิบัติตาม ผู้เรียนจะไม่ถูกบังคับให้พูดภาษาที่สองหรือภาษาเป้าหมายจนกว่า
ผู้เรียนจะเข้าใจความหมายในสิ่งที่ครูพูดออกมา125 

 เบรินส์  และ  จอยส์  (Burins & Joyce) ให้ความหมายของการฟั งไว้ว่า  หมายถึง 
กระบวนการรับข่าวสาร (Massage) ที่มากระทบโสตสัมผัสและสร้างความส าคัญหรือความหมายของ
ข่าวสารที่ ได้ยินผู้ฟังจะต้องมีความสามารถเข้าใจค าพูด  ซึ่งต้องพิจารณาจุดประสงค์ของผู้พูด 

                                                            
122 บุษยมาศ แสงเงิน, ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งของข้าราชการ

และบุคลากรภาครัฐในยุคปัจจุบัน (ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ), สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2555, 
เข้าถึงไดจ้าก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/435681 

123 นพเก้า ณ พัทลุง, การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548), 22. 

124 ศิริมา โพธิจักร, “การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา” (วิทยานิพนธ์ ค.ม. 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย,์ 2553). 

125 Krashen Stephen & T.D. Terrell, The Natural Approach: Language 
acquisition in the classroom (Harlow : Longman, 2000), 79-98. 
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ความสัมพันธ์ของประโยคที่ได้ยิน กับข่าวสารของผู้พูดตลอดจน พิจารณาถึงสังคมและวัฒนธรรมของ
ผู้พูดด้วย126 

 สรุป การสอนทักษะการฟังเป็นทักษะแรกที่มีความส าคัญสาหรับภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารครูคือควบคุมดูแลกิจกรรมทุกอย่างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนตื่นตัวสนใจในการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติมีความสุขในการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งส าคัญ 
 
ทักษะการพูด  

 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษจึงอาจเป็นทักษะที่ดูเหมือนค่อนข้างจะยาก  ในด้านของ          
การออกเสียงหรือสาเนียงให้ถูกต้อง องค์ประกอบส าคัญ นอกจากเสียงหรือสาเนียงแล้ว ได้แก่ ศัพท์ 
ไวยากรณ์ ระเบียบวิธีของความสัมพันธ์ระหว่างประโยค ตลอดจนการใช้กริยา ท่าทาง ประกอบใน
การสื่อสาร  

 สุมิตรา อังวัฒนกุล ได้ให้ความหมายว่า การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ 
และความรู้สึกให้ผู้ฟังได้รับรู้ และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้พูด ดังนั้น ทักษะการพูดจึงเป็นทักษะที่
ส าคัญส าหรับบุคคลในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ในการประกอบอาชีพธุรกิจต่างๆ ในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการพูดจึงนับได้ว่าเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นมาก เพราะผู้ที่พูดได้ย่อม
สามารถฟังผู้อื่นได้เข้าใจ และจะช่วยให้การอ่านและเขียนง่ายขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ทักษะการพูดเป็น
ทักษะทางภาษาที่ซับซ้อนและเกิดจากการฝึกฝนเป็นเวลานาน ไม่ใช่เกิดจากการเข้าใจและจดจ า 127 

 เบริ์น (Byrne) กล่าวว่า การพูดเป็นกระบวนการสื่อสารสองทิศทางที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง
ทักษะการรับสารของผู้ฟังและทักษะการผลิตสารของผู้พูด ผู้พูดจะทาหน้าที่ส่งรหัสเพื่อสื่อถึงเจตนา
และความต้องการ ส่วนผู้ฟังจะเป็นผู้ถอดรหัสของสารนั้น ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้ในเรื่องระบบภาษา 
เช่น เสียงหนักเบาในคาตลอดจนความเข้าใจภาษาท่าทางของผู้พูดเป็นเครื่องช่วยให้การตีความสารนั้น
ตรงตามเจตนาของผู้สื่อ หรืออาจกล่าวสรุปได้ว่าในความเป็นจริงความสามารถในการพูดเกี่ยวข้อง  
กับการฟังโดยตรง โดยผู้พูดจะทาหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับผู้ฟัง เป็นลักษณะการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
โดยมีการแลกเปลี่ยนบทบาทกันเป็นผู้พูดและผู้ฟัง128 

                                                            
126 A. Burns, and H. Joyce, Focus on speaking (Sydney: National Center for 

English Language Teaching and Research, 1997), 107. 
127 สุมิตรา อังวัฒนกุล, วิธีการสอนภาษาอังกฤษ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2539), 167. 
128 D. Byrne, Teaching oral English (London : Longman, 1986), 36. 
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 ฟินอคคิอาโร และบรัมฟิต (Finochiaro and Brumfit) กล่าวว่า การพูดเป็นปฏิกิริยาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่พูด สถานการณ์ของการพูด การปรับเปลี่ยนอวัยวะในการพูดได้
ถูกต้องเหมาะสม การใช้คาพูด กฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์ ความหมายและวัฒนธรรมให้เหมาะสมรวมทั้ง
การไวต่อการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของคู่สนทนา ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กันทั้ง
ทางด้านสมองและร่างกายซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างทันทีและพร้อมกัน ในการพูดนั้นผู้พูดต้องส่งสารโดย
ใช้ภาษาที่เหมาะสม มีการเน้นเสียง การออกเสียงสูงต่ ารวมทั้งแสดงสีหน้าท่าทางเป็นเครื่องช่วยใน
การแสดงความหมายของสิ่งที่พูดถึง ผู้ฟังจะสามารถเข้าใจสารที่ผู้พูดส่งและในบางครั้งภาษาพูด
อาจจะขาดความสมบูรณ์หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ ์
 ฟินอคคิอาโร และบรัมฟิต (Finochiaro and Brumfit) เสนอกิจกรรมต่างๆในการพัฒนา
ทักษะการพูดซึ่งอาจเลือกใช้ให้เหมาะสม ดังนี้129 ให้ตอบค าถาม 2.ให้ท าตามค าสั่ง 3. ถามตอบ
เกี่ยวกับประสบการณ์ ที่ผ่านมา 4. ให้บอกลักษณะวัตถุสิ่งของต่างๆจากภาพ 5. ให้เล่าประสบการณ์
ต่างๆ 6. ให้รายงานเรื่องราวต่างๆตามที่ก าหนดหัวข้อให้  7. จัดสถานการณ์ต่างๆใช้บทสนทนา
ต่างๆกันไป เช่น สถานการณ์ในร้านขายของ ร้านอาหาร ธนาคาร เป็นต้น 8. ให้เล่นเกมต่างๆ ทาง
ภาษา โต้วาที อภิปราย แสดงความคิดเห็นหัวข้อต่างๆ 9. ให้ฝึกการสนทนาทางโทรศัพท์ 10. ให้อ่าน
หนังสือพิมพ์ไทยแล้วรายงานเป็นภาษาอังกฤษ 11. ให้แสดงบทบาทสมมติ กล่าวโดยสรุปว่าการจัด
กิจกรรมการสอนพูดสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายและท าให้เกิดทักษะทางการพูด  เช่น 
กิจกรรมบทบาทสมมุติช่วยพัฒนาความคล่องทางภาษากิจกรรมสถานการณ์จ าลองช่วยให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเป็นต้น การจัดกิจกรรมการพูดอาจสอนคู่กับ
ทักษะการฟัง โดยมุ่งให้เกิดความสนุกสนานและเกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 

 ชีทโชปูลู (Tsitsopoulou) อธิบายว่าการพูดไม่ใช่เพียงแต่ออกเสียงจากการฝีกตาม
โครงสร้างประโยคได้เท่านั้นแต่ต้องให้คสวามรู้ความเข้าใจ รวมทั้งสามารถแสดงความรู้สึกได้อย่าง
เหมาะสม130 
 สรุปว่าทักษะการพูดคือ การแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
ผู้พูดต้องใช้ถ้อยค า น้ าเสียงรวมถึงกิริยาท่าทางที่ถูกต้องและสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจถึงเน้ือหาและ
จุดประสงค์ของผู้พูดว่าต้องการที่จะสื่อให้ผู้ฟังทราบในเรื่องใดจนเป็นที่เข้าใจตรงกันการพูดจึงจะมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น การพูดภาษาอังกฤษ จึงหมายถึง การสื่อสาร

                                                            
129 Finochiaro, Mary, and Christopher Brumfit, The Functional National 

Approach : From Theory to Practice (New York : Oxford University Press, 1983). 
130 E.Tsitsopoulou, “Conversation classes,” In English teaching forum (New York: 

Oxford university Press, 1992), 56. 
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ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยมีการเลือกใช้สานวน ถ้อยค า ภาษา ถูกต้องตามหลักภาษา 
สามารถสื่อความได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ในการสนทนาความสามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องสามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ หลีกเลี่ยงการท าให้ผู้ฟังสับสนเนื่องจาก
การออกเสียงผิด ไวยากรณ์ผิด ใช้ค าผิดหรือไม่เหมาะสม นอกจากนั้นยังต้องพูดให้เหมาะสมกับสังคม
และวัฒนธรรมด้วย 
 
ทักษะการอ่าน  

 ทักษะการอ่าน หมายถึงความสามารถในการน าความรู้ทางภาษา ประสบการณ์ และ
ความคิดของผู้อ่านมารวมกันเพื่อทาความเข้าใจและตีความหมายของข้อความหรือข้อมูลภาษาอังกฤษ
ที่ได้อ่านแล้ว สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์และความคิดที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารแก่ผู้อ่านได้ถูก
ต้องการอ่านภาษาอังกฤษ มี 2 ลักษณะ คือ การอ่านออกเสียง (Reading aloud) และ การอ่านในใจ 
(Silent Reading ) การอ่านออกเสียงเป็นการอ่านเพื่อฝึกความถูกต้อง  (Accuracy) และความ
คล่องแคล่ว ( Fluency) ในการออกเสียง ส่วนการอ่านในใจเป็นการอ่านเพื่อรับรู้และทาความเข้าใจ
ในสิ่งที่อ่านซึ่งเป็นการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย เช่นเดียวกับการฟัง ต่างกันที่ การฟังใช้การรับรู้จาก
เสียงที่ได้ยิน ในขณะที่การอ่านจะใช้การรับรู้จากตัวอักษรที่ผ่านสายตา ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความช านาญและมีความสามารถเพิ่มพูนขึ้นได้  ด้วยเทคนิค
วิธีการโดยเฉพาะ ครูผู้สอนจึงควรมีความรู้และเทคนิคในการสอนทักษะการอ่านให้แก่ผู้เรียนอย่างไร
เพื่อให้การอ่านแต่ละลักษณะประสบผลส าเร็จ 

  แอนเดอร์สัน, ไฮเบิร์ท และ สกอตท์ (Anderson, Hiebert, and Scott) ให้ความหมาย
ของการอ่านว่า คือ กระบวนการค้นหาหาความหมายในหลายระดับ นั่นคือผู้อ่านต้องใช้ความสามารถ 
ทางภาษาหลายระดับพร้อมกัน เช่น ระดับตัวอักษร (Graphophonemic) โครงสร้างทางภาษา
(Syntactic) และความหมาย (Semantic) ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา โครงสร้างของเรื่อง
และความรู้เดิมของผู้อ่าน เพื่อสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน แล้วสามารถท านายลงสรุปข้อมูล
จากการอ่านได ้131 

 แฮริส และสมิธ (Haris and Smith) กล่าวว่า การอ่านคือ แบบของการสื่อสารเป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  และความคิดระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน โดยผู้เขียนจะแสดงความคิดเห็น

                                                            
131 D. E. Anderson, J. Hiebert, and I. W. Scott, Becoming a national of readers: 

The report of the commission on reading (Washington D.C.: National Institute of 
Education, 1985), 7. 
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ของตัวเองผ่านตัวอักษร และตามลักษณะการเขียนของตน ผู้อ่านจะรับรู้ สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรด้วย
สายตา จากนั้นก็ค้นหาความหมายและท าความเข้าใจกับสัญลักษณ์นั้น132 

 สรุปทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความช านาญและ
มีความสามารถเพิ่มพูนขึ้นได้โดยการฝึกการอ่านออกเสียง และ การอ่านในใจ การอ่านออกเสียงเป็น
การอ่านเพื่อฝึกความถูกต้อง  

 
ทักษะการเขียน  

 ทักษะการเขียน เป็นทักษะที่ต้องผ่านกระบวนการทางความคิดหลายขั้นตอน  ตั้งแต่         
การรวบรวมความคิด การลาดับเรื่อง และเลือกสรรถ้อยคาในการถ่ายทอดออกมาเป็นข้อความที่สามารถ
สื่อความหมายได้ตรงความต้องการ ทักษะการเขียนจะต้องอาศัยความเข้าใจโครงสร้างภาษาอย่าง
ถูกต้อง รู้ศัพท์ สานวน รูปแบบ ประโยค ไวยากรณ์ และเช่นเดียวกับทักษะอื่น ๆ ผู้เรียนจะต้องหมั่น
ฝึกฝนและหัดเขียนอยู่เสมอ นอกจากนั้นการเขียนและการอ่านเป็นทักษะที่เชื่อมโยงกัน ดังต่อไปนี ้ 

1. มีความถูกต้อง คือ ข้อมูลถูกต้อง ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  
2. มีความชัดเจน คือ ใช้ค าที่มีความหมายชัดเจน รวมถึงประโยคและถ้อยค าส านวน 

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงตามจุดประสงค ์ 
3. มีความกระชับและเรียบง่าย คือ รู้จักเลือกใช้ถ้อยค าธรรมดาเข้าใจง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย 

เพื่อให้ได้ใจความชัดเจน กระชับ ไม่ท าให้ผู้อ่านเกิดความเบ่ือหน่าย  
4. มีความประทับใจ โดยการใช้ค าให้เกิดภาพพจน์ อารมณ์และความรู้สึกประทับใจ มี

ความหมายลึกซึ้งกินใจ ชวนติดตามให้อ่าน  
5. มีความไพเราะทางภาษา คือ ใช้ภาษาสุภาพ มีความประณีตทั้งสานวนภาษาและ

ลักษณะเนื้อหา อ่านแล้วไม่รู้สึกขัดเขิน  
6. มีความรับผิดชอบ คือ ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล มุ่งให้เกิดความรู้และ

ทัศนคติอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น นอกจากหลักการเขียนที่จ าเป็นต่อการเขียนแล้ว สิ่งที่มีความจ าเป็น
อีกประการหนึ่งคือกระบวกการคิดกับกระบวนการเขียนที่จะต้องดาเนินควบคู่ไปกับหลักการเขียน 
เพื่อที่จะทาให้สามารถเขียนได้ดียิ่งขึ้น  

 เพ็ตตี้ (Petty) กล่าวว่า การเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่มีความยุ่งยาก เหตุเพราะต้องใช้
ความรู้สึกประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคน133 

                                                            
132 L. A. Harris, and C.B. Smith, Reading Instruction Diagnostic Teaching in 

the Classroom (New York: Holt, Rinehart and Winston,1980), 28. 
133 W. T. Petty, Experiences in Language (USA: Allyn and Bacon, 1985), 182. 
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 อะราพอฟ (Arapoff ) กล่าวว่า การเขียนเป็นกระบวนการทางความคิดและได้ย้ าว่า 
ในขณะที่เขียนหนังสือจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ และพยายามเรียงล าดับความส าคัญให้เป็นตาม
ขั้นตอน134 

 แมคคริมอน (Mccrimon) กล่าว่า การเขียนที่ดีต้องส่อความรู้สึก ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ
ได้และท าให้ผู้อื่นเข้าใจ ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้เขียน135 

 ลาทูลิพพ์ (Latulippe) กล่าวถึงความหมายของการเขียน ว่าเป็นวิธีการหรือกระบวนการ 
ถ่านทอดความคิดจากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน136 

 วินเจอร์สกี้ (Wingerski) ให้ความหมายของการเขียน หมายถึง กระบวนการที่ผู้เขียน 
ค้นพบ เรียงล าดับ และถ่ายทอดความคิดเพ่ือสื่อข้อมูลออกมาให้ผู้อ่านทราบ137 

 ไวท์รอน และอาร์ท (White, Ron & Arndt) กล่าวว่า ความสามารถทางการเขียน คือ 
ความสามารถในการเรียงประโยคให้เชื่อมโยงอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และสมเหตุสมผล เขียน
ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียน และการเขียนต้องชัดเจนเพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้138 

 ไรมส์ (Raimes) กล่าว่า ความสามารถทางการเขียนคือ ความสามารถที่จะใช้ตัวอักษร
อย่างมีความหมายและสามารถเรียบเรียงข้อความจากโครงสร้างของการเขียนให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย
ของการเขียน139 

 สรุปการเขียนเป็นทักษะที่ต้องเอาใจใส่ฝึกฝนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความรู้ความช านาญ 
และป้องกันความผิดพลาด ดังนั้น การเขียนจึงจ าเป็นต้องใช้หลักในการเขียนโครงสร้างภาษาอย่าง
ถูกต้อง รู้ศัพท ์สานวน รูปแบบ ประโยค ไวยากรณ์ด้วย 

 

                                                            
134 N. Arapoff, Writing: A thinking Process (California: Tesol Quarterly, 1967), 

119 - 120. 
135 P. M. Mccrimon, Writing with a Purpose Shorted (Boston: Hongton Mifflin, 

1978), 3. 
136 L. D. Latulippe, Writing as a personal product (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall, 1992), 2. 
137 Wingerski, Writing paragraphs and essays integrating reading, writing, 

and grammar skills (New York: Wadsworth Publishing, 1999), 4. 
138 Ron White, and Arndt, Process writing (Hong Kong: Longman Group, 

1982). 
139 A. Raimes, Techniques in teaching writing (Oxford: University Press, 1983). 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 

 กนกกรานต์ คชชะ ได้กล่าวถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ควรมี

คุณลักษณะ ดังนี้ 1) ด้านบุคลิกภาพ คือ บุคลิกภาพภายนอกและภายใน ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีย่อมท าให้

เป็นที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ เป็นที่ยอมรับในสังคม ส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ 2) ด้าน

ลักษณะนิสัย คือ ความประพฤติของแต่ละบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ สุจริตความยุติธรรม การตรงต่อเวลา 

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความขยันหมั่นเพียร ความกระตือรือร้นความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

และความเสียสละ ถ้าผู้บริหารมีลักษณะนิสัยในทางบวกก็จะท าให้ประสบความส าเร็จในการท างาน

ยิ่งขึ้น 3) ด้านความรู้ คือ ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลที่สามารถรับรู้ ในเรื่องทั่ว ๆ ไปซึ่ง

ความรู้มากสามารถท าให้ผู้ที่มีความรู้น าไปพัฒนาองค์การให้ประสบผลส าเร็จในการทางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 4) ด้านทักษะ คือ ความช านาญในด้านต่าง ๆ ท างานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพวินิจฉัย

และสั่งการ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี140  

 เกศริน  มนูญผล ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเสริม

สมรรถภาพด้านการจัดท าหนังสือเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยการวิจัยพบว่า 

ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษามีความรู้และทักษะด้านการจัดท าหนังสือเสริมประสบการณ์สูงขึ้น 

ตลอดจนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตรงตามที่ก าหนดไว1้41 

 ชุลีพร  เพียรช่าง ได้ศึกษาผลการฝึกอบรมครูเรื่องการสอนทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรม

ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ผลจากการศึกษาพบว่า 

ภายหลังการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น

                                                            
140 กนกกรานต์ คชชะ, “คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่คาดหวังของผู้บริหาร

สตรีตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2550). 

141 เกศริน  มนูญผล, “การพัฒนาการฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถภาพด้านการจัดท าหนังสือ
เสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น” (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยพัฒนา
หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544). 
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อย่างมีนนัยส าคัญทางสถิติ และสามารถสร้างและจัดกิจกรรม การพูดเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ142 

 ชลิตา เทพวรสุข ได้ศึกษา “ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ ครู: กรณีศึกษา

อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนา  ตนเองของ

ข้าราชการครู: กรณีศึกษาอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และเปรียบเทียบความต้องการ พัฒนาตนเอง

ของข้าราชการครูที่มีความแตกต่างกันด้านปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลารับราชการ ระดับต าแหน่ง และระดับเงินเดือน โดยประชากรที่ใช้ศึกษา ในครั้งนี้ คือ 

ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จานวน 135 คน ผลการศึกษา

พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับ มากเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้าราชการครูมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียน การสอน

อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ ส่วนตัว และ

อันดับสุดท้ายคือด้านการบริการ และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเอง ของ

ข้าราชการครู พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลารับราชการ ระดับต าแหน่ง และระดับ 

เงินเดือนต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน143 

 ธนากร  ทองประยูร ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการสอน

แบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า             

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะเฉลี่ยสูงขึ้นภายหลังการอบรม ซึ่งผลการวิเคราะห์ ชี้มูลแสดง

ให้เห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในเรื่องการสอนแบบบูรณาการ

                                                            
142 ชุลีพร  เพียรช่าง, “การศึกษาผลการฝึกอบรมครูเรื่องการสอนทักษะการพูดโดยใช้

กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ” (ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2554) 

143 ชลิตา เทพวรสุข, “ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู: กรณีศึกษาอ าเภอ
มะขามจังหวัดจันทบุรี” (ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552). 
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ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับสูง และค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเท่ากับ 

90.34/86.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้144 

 ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารที่มุ่งเน้น   
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน  ผลการวิจัยพบว่าระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ        
ของสถานศึกษาเอกชน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และแนวปฏิบัติใน          
แต่ละองค์ประกอบย่อย โดยองค์ประกอบหลักของระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชนมี 9 องค์ประกอบคือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 2) การมุ่งเน้นนักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) โครงสร้างองค์กร 5) การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล 6) การบริหารงานวิชาการ 7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารทั่วไป และ 9) การจัดการ
สารสนเทศและความรู้ และประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยทั้งหมด 35 องค์ประกอบ และมีแนว
ปฏิบัติรวมทั้งหมด 209 ข้อ145  

 ผะอบ พวงน้อย และคณะ ไดท าการวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อ
การสื่อสารในงานอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นควรให้สามารถยืดหยุ่นได้-
ตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งอาจมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันและ
ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับผู้สอนจะดัดแปลงปรับเปลี่ยน 
2) เพิ่มเติมในด้านเนื้อหา เวลาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางภาษาที่เหมาะสมกับความจ าเป็นในการ
ใช้งานของผู้เขาอบรมในแต่ละกลุ่มได้ตามสมควร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจส าหรับผู้เข้า
อบรม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อาจเป็นการเปิดวิดิโอเทป หรือวีซีดีภาพยนตร์เสียงในฟิล์ม
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
ตลอดจนสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิธีคิดและการสื่อความหมายของสังคมตะวันตกที่
อาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างจากวัฒนธรรมตะวันออก ที่ผู้เข้าอบรมอาศัยอยู่หลายๆ ประการ
โดยมีครูผู้สอนท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าการอธิบาย การถอดความภาษาที่สื่อความหมายใน
บางช่วงจากบทสนทนาในภาพยนตร์ ตลอดจนฝึกฝนทักษะการฟังด้วยตนเองในบางประโยคที่ส าคัญ

                                                            
144 ธนากร  ทองประยูร, “ การพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่องการสอนแบบบูรณาการทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร”(ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551). 

145 ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช, “การพัฒนาระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชน” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550). 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%98%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A
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และตรงเนื้อหาที่เรียน หรือฝึกอบรม เช่น การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้อื่น การถามสารทุกข์สุขดิบ
การรับโทรศัพท์ การแนะน าสินค้า การโต้แย้งปัญหา เป็นต้น146 

 แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี ได้ท าการวิจัยถึงรูปแบบการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการสอน
งานให้กับหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการฝึกอบรม
การสอนงานควรเป็นการอบรมระยะสั้น โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษาบทบาท
สมมติ และการฝึกปฏิบัติการสอนงาน (Workshop) ที่เป็นขั้นเป็นตอน ส าหรับด้านเนื้อหาสาระ
ความรู้จะต้องตรงกับความต้องการของผู้เรียนในขณะนั้น และเป็นความรู้ที่สามารถถ่ายโยงไปสู่         
การปฏิบัติงานได้จริง ส่วนด้านการใช้สื่อการสอนนั้น ควรใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยหลากหลาย และใช้-
เกมที่เหมาะสม ทั้งนี้ควรจะมีเอกสารคู่มือ การฝึกอบรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ ซึ่ง       
การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมจะต้องเป็นไปตามหลักสูตรและทฤษฎีการเรียนรูข้องผู้ใหญ่ (Andragogy)147 
 
งานวิจัยต่างประเทศ  

 Asato ได้ศึกษาการตระหนักรู้ด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครูสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) และในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL) จากแบบสอบถามและ         
การสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ครูสอนภาษาอังกฤษมีการตระหนักรู้ ด้านความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของตนเองอยู่ในระดับต่ า โดยครูสอนภาษาอังกฤษได้แสดงความคิดเห็นว่า ถ้าหากได้อยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ตนเองในด้านความสามารถในการใช้ภาษาจะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของครู
สอนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะน าไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองด้านความสามารถในการใช้ภาษา 
จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของครูสอนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และท าให้มี

                                                            
146 ผะอบ พวงน้อย และคณะ, “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารใน

งานอาชีพรายงานการวิจัย” (ภาควิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549), 217. 

147 แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี, “การฝึกกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนงานให้กับ
หัวหน้างาน ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษากรณี บริษัท แคล – คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)” (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550). 
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การตระหนักรู้ด้านความสามรถทางภาษาสูงขึ้น นอกจากจากนี้ยังสามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ148 

 Yasuda ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาด้านการตระหนักรู้ ความรู้ด้านภาษาศาสตร์และ
ความสามารถในการเขียนภาษาต่างประเทศของผู้เข้าอบรม โดยใช้โครงงานแบบอรรถลักษณะ 
(Genre-based Task) ผลการวิจัยพบว่าผู้ เข้าอบรมมีการตระหนักรู้  ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ 
ตลอดจนความสามารถในการเขียนสูงขึ้น149 

 Long Thanh Vo ได้ท าการวิจัยด้ านการพัฒนาครูผู้ สอนภาษาอั งกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศโดยใช้เทคนิค Critical Friends Group หรือ  CFG ซึ่งมีรูปแบบการฝึกอบรมโดย
ให้เพื่อนร่วมงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิจารณ์การสอนของกันและกัน เพื่อน าไปพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิคการเรียนรู้รูปแบบนี้  
ที่มีต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวเอเซีย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวเวียดนาม 
ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CFG 
เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ สวามารถ
เรียนรู้ซึ่งกันและกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ตลอดจนยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพ่ือนร่วมงานอีกด้วย150 

 Ping Wang น าเสนองานวิจัยด้านการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมร่วมกันที่เรียกว่า Community of Practice หรือ Cop) หรือเรียกใน
ภาษาไทยได้ว่าชุมชนนักปฏิบัติ มีลักษณะส าคัญคือเป็นกลุ่มของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีเป้าหมาย
เดียวกันมารวมตัวกัน กล่าวคือ มีความต้องการพัฒนาคุณภาพของตนเองเหมือนกันและต้องการที่จะ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการจากการท างาน เพื่อพัฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง 
ตลอดจนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สายอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิค 
Cop ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพของครูสอนภาษาอังกฤษ ใช้วิธี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

                                                            
148Shio Asato, Non-Native English Speaking teacher’s  Self- Perceptions : 

Case studies  Of ESL and EFL Teachers, Accessed 10 December 2014, Available 
from http://www.personal.psu.edu/sua    

149Sacchiko Yasuda, “Genre- Based Tasks in Foreign Language Writing : 
Development writers’ Genre Awareness, Linguistic Knowledge, and Writing competence,” 
Journal of Second Language Writing 20, 2 (June 2011): 111- 113.  

150Long  Thanh Yo, “Critical Friends Group for EFL Teacher Professional 
Development” ELT  Journal 64, 2 (April 2010). 

http://www.personal.psu.edu/sua
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สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม บันทึกการประชุมกลุ่มย่อยของผู้เข้าอบรม และติดตามผลภายหลังผ่านไปแล้ว       
6 เดือน ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบฝึกอบรม 
ตลอดจนมีการพัฒนาและสามารถปรับตัวเข้าสู่การฝึกฝนในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการฝึกอบรมนี้มีผลให้ครูภาษาอังกฤษเกิดความพึงพอใจ 
และสามารถเรียนรู้กลวิธีการสอนใหม่ๆ ตลอดจนช่วยปรับปรุงคุณภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้น 151 

 อีกาน (Egan) ได้ท าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความพอใจของครู โดยการอ้างอิงจาก
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร์ซเบอร์ก โดยมีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อก าหนดปัจจัยที่สร้ างแรงจูงใจครู
ของโรงเรียนในเมืองซิคาโก (Chicago) โดยทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร์ซเบอร์ก ได้ก าหนดปัจจัยค้ าจุนไว้ 
10 ปัจจัย ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน (policy and administration) การควบคุมดูแล
(supervision) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (relations with supervisor) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
(relations with peers) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (relations with subordinates) สภาพ
การท างาน (work condition) เงินเดือน (salary) ชีวิตส่วนตัว (private life) ต าแหน่งหน้าที่(status) 
ความมั่นคงของการงาน (job security) และปัจจัยจูงใจ 6 ตัว ได้แก่ ความสัมฤทธ์ิผล (achievement) 
การยอมรับนับถือ (recognition) ลักษณะงาน (Work itself) ความรับผิดชอบ (responsibility) 
ความก้าวหน้าในงาน (advancement / promotion) และโอกาสในการเติบโต (possibility of 
growth) ผลการวิจัยพบว่าครูให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจต่อไปนี้ คือ ลักษณะงาน (Work itself) 
ความสัมฤทธิ์ผล (achievement) ความรับผิดชอบ (responsibility) ตามล าดับนอกจากนี้ยังพบว่า 
ขนาดของโรงเรียนมีผลอย่างยิ่งแรงจูงใจในการท างานของครู ปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดต่อแรงจูงใจ          
ในการท างานของครู คือ ประสบการณ์การท างานและพบว่าโดยทั่วไปแล้ว ครูมีความพอใจใน             
การท างาน152 

 เลียว (Liao) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู้และความพึงพอใจของนักเรียนที่ เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศต่อการวิจารณ์ของครูนั้น ผลการศึกษาพบว่า การวิจารณ์มี
ประโยชน์อย่างมากท าให้นักเรียนได้พัฒนางานเขียน และความสามารถในการเขียน ทั้งระดับมหภาค

                                                            
151 Ping  Wang, “Professional Development through CoPs : a Case study of 

Chinese Teacher.” Enhancing L learning Experience in Higher Education : International 
Conference 7 ( December 2012) : 2-3 

152 Sean Dennis Egan, Motivation and Satisfaction of Chicago Public School 
teachers: Analysis Based on the Herzberg Motivation Theory, accessed 17 July 
2006, Available from http://wwwlib. umi.com/dissertations/. 
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และจุลภาค การมีความเข้าใจ ต่อการวิจารณ์ของนักเรียนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากที่สุด            
กับความสามารถในการเขียนขั้นสูง 153 

 บรอน (Braun) ได้อธิบายไว้ว่า การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์เป็นการน าวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นไปสู่
การปฏิบัติที่ีแท้จริง โดยความร่วมมือทุ่มทุนก าลังกาย ความคิดและความพยายามของสมาชิกภายใน
องค์กรเพื่อให้วิสัยทัศน์ ที่สร้างขึ้นด าเนินไปอย่างมีผลส าเร็จ  นั่นคือเป็นการรวมพลังเพื่อบรรลุ
สภาพการณ์ในอนาคตที่ปรารถนา ซึ่งเป็นการปรับปรุงองค์กรให้ดีหรือมีความเป็นเลิศ154 

 มิงกุชชี่ ( Minggucci ) ได้ศึกษาการพัฒนาครูที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สองโดยใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการกลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 8 คน และ
ผู้ร่วมวิจัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในมหาวิทยาลัย ประเด็นปัญหาที่ผู้ศึกษาต้องการทราบว่า 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถส่งเสริมการสร้างชุมชน การเรียนรู้ได้อย่างไรและศึกษาการวิจัยในชั้น
เรียนของครู นั้นสามารถให้ประสบการณ์ในการพัฒนาวิชาชีพซึ่งมีความหมายต่อการสอนมากกว่า
หรือไม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้หลายวิธี ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และจดบันทึกสภาพ 
รวมทั้งบันทึกการสัมภาษณ์ ผลการศึกษา พบว่า ครูที่ใช้การวิจัยในชั้นเรียนได้ประโยชน์หลายด้าน
จากการฝึกปฏิบัติได้แก่ การมีความเชื่อมั่น ในตนเองและประสบการณ์ในวิชาชีพ อันเป็นผลมาจาก
การท าโครงการวิจัยในชั้นเรียนนอกจากนี้ ยังมีหลักฐานยืนยันว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถช่วย
สร้างชุมชนการเรียนรู้ด้านการศึกษาได้ ผู้ร่วมวิจัยมีการอภิปรายร่วมกัน ท าให้มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ปัญหา มีการเรียนรู้จากเพื่อนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในเชิงสร้างสรรค์ผลงาน155 
 Janet cheng lian Chew ได้ศึกษาการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ของประเทศออสเตรเลีย ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมและจ าแนกตามขนาด
ของมหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติวิธีการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยภาพรวม รายด้าน 3 ด้าน คือ 
ด้านการพัฒนาทีมงาน ด้านการพัฒนาระหว่างการปฏิบัติงาน และด้านการประเมินผลและวิจัยในชั้น
เรียน อยู่ในระดับปานกลาง และอีก 2 ด้านที่เหลือ คือด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่ออยู่ใน

                                                            
153 M. T. Liao, University students’ reactions to teacher commentary 

and the relationship between the reactions and writing proficiency in an EFL 
setting. Dissertation Abstracts International. Item 65-09A, accessed May 5, 2005, 
Available from http://proquest.umi.com 

154 Braun, J. B. (1991). “An analysis of principal leadership vision and its 
relationship to school Climate,” Dissertation Abstracts International 52(04) : 1139-A. 

155 Mingucci, Monica Marcolin, “Action Research as ESL Teacher Professional 
Development,” Dissertation Abstracts International 63, 2 (August 2002): 451-A . 
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ระดับปานกลาง ยกเว้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยขนาดกลางมีการปฏิบัติด้านการประเมินผลและวิจัยอยู่
ในระดับมาก156 

 แมกนูสัน (Magnuson) ได้ท าการศึกษาและพบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่
ประสบผลส าเร็จในการบริหารโรงเรียนนั้น ประกอบด้วยคุณลักษณะทางด้านส่วนตัวและทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะส่วนตัว ได้แก่ ความยุติธรรม ความรอบรู้ ความจริงใจ ความเป็นกันเอง และมีอารมณ์ขัน 
คุณลักษณะด้านวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในติดต่อกับบุคคลอื่นได้ดี สามารถท างานร่วมกันและ
ประสานประโยชน์ได้ด1ี57 

 Bass ได้ศึกษาผลงานวิจัย ของสต๊อกดิลล์เกี่ยวกับบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้บริหาร 
โดยจ าแนกออกเป็นกลุ่มตาม ดังนี้ 1) บุคลิกภาพและพฤติกรรม จากผลการวิจัยมากกว่า 15 เรื่อง 
พบว่า ผู้บริหารควรมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหนือบุคคลอื่น ๆ ในเรื่องต่อไปนี้ คือ มีเชาวน์ปัญญาดี 
มีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความรู้ทันสมัย และกว้างขวาง ชอบ
กิจกรรมและงานสังคม มีมารยาทสังคมดี มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 2) บุคลิกลักษณะของผู้บริหารที่
ได้รับการยืนยันจากผลการวิจัยมากกว่า 10 เรื่อง พบว่า ผู้บริหารจะมีบุคลิกลักษณะ ดังนี้ คือ            
มีความสามารถในการเข้าสังคม รู้จิตวิทยาในการเจรจา มีมารยาททางสังคมดี มีความคิดริเริ่มท าสิ่งใหม่ ๆ 
เพื่อน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มีความอดทนต่อความยากล าบาก อดทนต่อปัญหา
รอบด้านโดยไม่เสียก าลังใจ รู้หลักและวิธีทางานมีความเชื่อมั่นในตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อ
เสริมคุณค่าของตนให้เป็นผู้มีความสามารถ มีความเชื่อมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ มีความสามารถใน   
การคาดการณ์ข้างหน้าได้  ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะในการท างานเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป                  
มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและคิดสิ่งใหม่ ๆเป็นผู้มีความสามารถในการพูดและสามารถเขียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) คุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์สูงกับการเป็นผู้บริหาร คือ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เป็นที่นิยมของปวงชน มีความสามารถในการเข้าสังคม มีความสามารถในการตัดสินใจ          
มีความปรารถนาที่จะท าดีที่สุด มีอารมณ์ขัน มีความร่วมมือกับผู้อื่นและมีความสามารถในทางกีฬา158 

                                                            
156 Janet cheng lian Chew, “The Influence of Human Resource Management of 

Australian Orgnaization” (An Empirical Studey Dotoral Thesis, 2004).   
157 Walter G. Magnuson, “The Characteristics of Successful School Business 

Managers (Unpublished)” (Doctoral Dissertation, University of Southern California, Los 
Angeless Inc, 1971). 

158 M.  Bass,  Stogdill’s Hand Booh of Leadership: A Survey of Theory and 
Research (New York: The Free Press, 1981). 
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สรุป 
   

 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญ โดยต้อง
อาศัยผู้บริหารในการใช้ศาสตร์และศิลป์ ด าเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน
โดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากร ทางการบริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ผู้บริหารจะบริหารงานให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร เพื่อจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทางา
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมการท างานของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ 
ความสามารถของผู้บริหาร การบริหารจัดการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและ 
ประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหารจะต้องเข้ามาเป็นผู้ก าหนดว่าจะใช้กระบวนการใดขึ้นอยู่กับ สถานการณ์
และเป้าหมายของงานเป็นส าคัญ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในทุกกระบวนการที่จะน า มาใช้ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมและโอกาส อนึ่งการบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็มีจุดมุ่งหมายส าคัญที่ 
ต้องการให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบส าคัญในการบริหาร คือ 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ ซึ่ง “คน” เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีค่า ดังนั้น การบริหารและ    
การบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 
โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดความสุขและ
ความสงบเรียบร้อย ซึ่งอาจเรียกว่าผู้บริหารและการบริหาร ตามล าดับ ที่ ใดมีกลุ่มที่นั่นย่อมมี
การบริหาร ค าว่า การบริหารและการบริหารจัดการ รวมทั้งค าอื่น ๆ อีก เป็นต้นว่า การปกครอง 
(government) การบริหารการพัฒนา การจัดการ และการพัฒนา (development) หรือแม้กระทั่ง
ค าว่า การบริหารการบริการ (service administration) การบริหารจิตส านึกหรือการบริหารความรู้
ผิดรู้ชอบ (consciousness administration) การบริหารคุณธรรม (morality administration) และ
การบริหารการเมือง (politics administration) ที่เป็นค าในอนาคตที่อาจถูกน ามาใช้ได้ ค าเหล่านี้
ล้วนมีความหมายใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจในแต่ละยุคสมัยจะน าค าใดมาใช้โดยอาจมีจุดเน้น
แตกต่างกันไปบ้าง อย่างไรก็ตาม ทุกค าที่กล่าวมานี้เฉพาะในภาครัฐ ล้วนหมายถึง การด าเนินงาน 
การปฏิบัติงาน แนวทาง (guideline) วิธีการ (method) หรือมรรควิธี (means) ใด ๆ  ที่หน่วยงาน
ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้ในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงาน  ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ เพื่อน าไปสู่จุดหมายปลายทาง (end หรือ goal) หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
เช่น มีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปสู่จุดหมายปลายทางเบื้องต้น (primary goal) คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการ หรือช่วยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม หรือ         
มีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ การพัฒนาประเทศที่
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ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน เป็นต้น และทุกค าดังกล่าวนี้ อาจมองในลักษณะ
ที่เป็นกระบวนการ (process) ที่มีระบบและมีหลายขั้นตอนในการด าเนินงานก็ได้  

 จากข้างต้นจะเห็นได้ได้ทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในการบริหารที่จะส่งผลให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย คือการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถที่มีในตัวบุคคล ศักยภาพ
ที่มีจะประกอบด้วยความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพ และความรู้สึกนึกคิด ซึ่งนาไปสู่                
การผลิต การจัดการและการบริหาร อาจมีนักวิชาการบางท่านมองแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียด 
แต่เมื่อสรุปแล้วจะเป็นการมองที่ตัวบุคคลและมองที่เป็นผลผลิตที่เกิดจากน้ ามือของมนุษย์  

 ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความคิด ซึ่งมีศักยภาพในตัวเองที่แต่ละคน
แตกต่างกันทั้งในด้านความรู้ ด้านทักษะและเจตคติและมีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือผลที่ได้
จากการปฏิบัติงานก็แตกต่างกันด้วย ทั้งสองประเด็นนี้จึงต้องน ามาพิจารณาร่ วมกันเพราะผลจาก              
การปฏิบัติงานจะสะท้อนศักยภาพของมนุษย์และกระบวนการท างาน ถ้าสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามนุษย์
มีศักยภาพเพียงใดผลปฏิบัติงานเป็นเช่นไร แล้วก็สามารถที่จะด าเนินการพัฒนาหรือดึงศักยภาพของ
มนุษย์ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์ ประกอบกับ
สภาวะในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีผู้คนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก
ภาษาหนึ่ง ครูจึงเป็นบุคคลส าคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียน 
คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้มากขึ้น มีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถ
และศักยภาพสูง เป็นผู้ที่มีนวัตกรรม การสอนเพื่อให้นักเรียนได้ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ และเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเข้าสู่โลกของการท างานในศตวรรษที่ 21 ครูเป็นปัจจัยส าคัญต่อ      
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื ่อง “การบริหารจัดการเพื ่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ”              

มีวัตถุประสงค์คือ  เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ และ เพื่อทราบผลการยืนยันการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research ) โดยใช้โรงเรียนประถมศึกษา 

จ านวน 98 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน 

ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครูวิชาการ 1 คน และครู 1 คน รวมทั้งสิ้น 294 คน 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้าง ( Semi structure interview)                    

2)  แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) และ 3) แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  

(Questionnaire)  ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 
 

 เพื่อให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

ผู้วิจัยจึงได้วางแผนล าดับขั้นตอนด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

ขั้นที่ 1 การจดัเตรียมโครงการ 
 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย เริ่มต้น

ด้วยการศึกษาสภาพปัญหาและความจ าเป็นในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

จากต ารา เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศจาก           

สื่อหลากหลายทั่วไปและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย จัดท าโครงร่างการวิจัย 

น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และสอบปกป้องโครงร่างการวิจัย โดยขั้นสุดท้ายของขั้นนี้เป็นการปรับ

แก้ไขโครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกป้องโครงร่างการวิจัย และ                       

ขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อด าเนินการวิจัย 
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ขั้นที่ 2 การด าเนนิการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยเพื่อตอบค าถามการวิจัยสามารถตอบค าถามการวิจัย ข้อที่  1 

“องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบใดบ้าง”    

ข้อที่ 2 “ผลการยืนยันการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร” 

ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน  

 ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้าตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้  

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ต ารา เอกสาร บทความ วรรณกรรม  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในและต่างประเทศ 

1.2 น าข้อสรุปที่ได้จาก 1.1 มาสังเคราะห์ (Content analysis) เพื่อให้ได้ตัวแปรเกี่ยวกับ
องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ แล้วจึงน าไปพัฒนาเป็น
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structure interview) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้
ตามค าแนะน า 

1.3 สัมภาษณ์ ผู้ เชี่ยวชาญ โดยน าแบบสัมภาษณ์ กึ่ งโคร งสร้าง (Semi structure 
interview) ที่ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
7 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพฐ. และครู 

1.4 สรุปองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
จากการวิเคราะห์ต ารา เอกสาร งานวิจัย วรรณกรรม การสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
(Content Synthesis) สรุปเป็นตัวแปรน าไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  
 ขั้นที่ 2 การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้  

2.1 น าตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้ เกิดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ มาพัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถามความคิดเห็น  

2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) ด้วยดัชนีความสอดคล้องที่เรียกว่า IOC ( index of item objective 
congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน  

2.3 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัยครั้งนี้จ านวน 10 
โรงเรียนรวมถึงผู้ให้ข้อมูลจ านวน 30 คน รวบรวมข้อมูลทั้งหมด วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 

(reliability)  ของแบบทดสอบด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient)  ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach) แล้วปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
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2.4 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) คือ 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 5091 โรง การก าหนดขนาด

ตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของTaro Yamane ที่ความเชื่อมั่น 90 %  ได้ กลุ่ม

ตัวอย่าง 98 โรง โดยศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาในภาคกลาง 22 จังหวัด รวม 40 เขต สุ่มโดยใช้

วิธีสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling)  หาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบ

สัดส่วนจากจ านวนประชากรในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ได้ 98 โรง ตามขนาดของกลุ่มตัวอย่าง            

(Sample size)   

 ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล  

 น าข้อมูลที่ ได้มาสังเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยความถี่  ( frequency) ค่าร้อยละ 

(percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) ละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) น ามาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) ด้วยวิธีการสกัดตัวแปร 

(Principal component analysis: PCA) เพื่อให้ได้องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้

เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (factor Analysis) ด้วย

วิธีสกัดองค์ประกอบ  PCA ( Principal Components Analysis) เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 ขั้นที่ 4 การยืนยันผลการวิจยั 

 น าผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ เชิงเนื้อหาขององค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในขั้นที่ 3 มาน าเสนอตามประเด็นเพื่อน าไปให้ผู้เชี่ ยวชาญ

และทรงคุณวุฒิตรวจสอบยืนยัน องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษว่ามีความถูกต้องเหมาะสม เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ และข้อคิดเห็นอื่นๆ โดยใช้แบบ

ตรวจสอบการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 

 
ขั้นที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการท าวิจัย อภิปรายผลและ

ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ น าเสนอคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพ์รายงาน 

ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากรายละเอียดขั้นตอน                

การด าเนินการวิจัย สรุปได้ดังรูปที่ 1 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การบริหารจัดการเพื่อครูให้เกิดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1  
ศึกษา ค้นคว้า แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้
เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

กระบวนการ ผลที่ได้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ตัวแปรที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ครูให้เกิดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

ขั้นตอนที่ 2 
วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ขั้นตอนที่ 3 
ยืนยันผลการวิจัย 

สร้างเครื่องมือแบบสอบถามตัวแปร
องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ตรวจสอบเครื่องมือ(แบบสอบถาม)  
- Content Validity โดยวิธี IOC 
- Try out และหาค่า Reliability  
 

เครื่องมือในการวิจัย  
 

น าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก      
กลุ่มตัวอย่าง 
 

วิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
(Exploratory  factor analysis) 
 

องค์ประกอบการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันผลการวิจัย
องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

รายงานผลการวิจัย 
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ระเบยีบวิธีวิจยั 
 

 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนด
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสถิติที่ใช้ในการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะการศึกษาแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, 
non-experimental design)  ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี ้

 
                                O 
 
 
R                              X 

 
 เมื่อ R  หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งประเภท 

X หมายถึง ตัวแปรต่างๆ ที่น ามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
O หมายถึง ข้อมลูที่ได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

 
ภาพที่ 3 แสดงแผนผังของแบบแผนการวิจัย 
 
ประชากร 
 ประชากรการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในภาคกลาง จ านวน 5091 โรง  
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กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในภาคกลาง ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากร การก าหนดขนาดตัวอย่าง
โดยใช้ตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของTaro Yamane ที่ความเชื่อมั่น 90 %  ได้ กลุ่มตัวอย่าง 
98 โรง ผู้วิจัยใช้วิธีการดังนี้ 

1. ศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาในภาคกลาง 22 จังหวัด รวม 40 เขต 
2. สุ่มโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling)  หาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง

โดยการเปรียบเทียบสัดส่วนจากจ านวนประชากรในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ได้ 98 โรง  
 
ผู้ให้ข้อมลู 

ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษา 1 คน ครวูิชาการ 1 คน และ
ครู 1 คน รวมทั้งสิ้น 294 คน  
 
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ี 
 

ภาคกลาง 
จังหวัด 

 
สพป. (จ านวน) 

ประชากร 

โรงเรียน 
(จ านวน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล(คน) 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู
วิชาการ 

คร ู

1 กรุงเทพ สพป.กรุงเทพมหานคร 37 1 1 1 1 

2 สมุทรปราการ 
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 72 1 1 1 1 

สพป.สมุทรปราการ เขต 2 71 1 1 1 1 

3 นนทบุรี 
สพป.นนทบุรี เขต 1 32 2 2 2 2 

สพป.นนทบุรี เขต 2 64 1 1 1 1 

4 ปทุมธานี 
สพป.ปทุมธานี เขต 1 103 2 2 2 2 

สพป.ปทุมธานี เขต 2 67 1 1 1 1 

5 พระนครศรีอยุธยา 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 181 3 3 3 3 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 

161 4 4 4 4 

6 อ่างทอง สพป.อ่างทอง 146 3 3 3 3 
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ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ท่ี 
 

ภาคกลาง 
จังหวัด 

 
สพป. (จ านวน) 

ประชากร 

โรงเรียน 
(จ านวน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล(คน) 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู
วิชาการ 

คร ู

7 ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 162 3 3 3 3 

  สพป.ลพบุรี เขต 2 139 3 3 3 3 

8 สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี 108 2 2 2 2 

9 ชัยนาท สพป.ชัยนาท 178 4 4 4 4 

10 สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 128 2 2 2 2 

  สพป.สระบุรี เขต 2 139 3 3 3 3 

11 ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 128 3 3 3 3 

  สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 205 4 4 4 4 

12 นครนายก สพป.นครนายก 132 2 2 2 2 

13 นครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 124 2 2 2 2 
  สพป. นครปฐม เขต 2 121 2 2 2 2 

14 สุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 138 3 3 3 3 

  สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 134 3 3 3 3 

  สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 128 2 2 2 2 

15 สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 103 2 2 2 2 

16 สมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 72 1 1 1 1 

17 เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 151 3 3 3 3 

  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 155 3 3 3 3 

18 พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 140 3 3 3 3 

  สพป.พิจิตร เขต 2 129 2 2 2 2 
19 พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 122 2 2 2 2 

  สพป.พิษณุโลก เขต 2 131 2 2 2 2 

  สพป.พิษณุโลก เขต 3 167 3 3 3 3 

20 สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 135 3 3 3 3 

  สพป.สุโขทัย เขต 2 165 3 3 3 3 
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ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ท่ี 
 

ภาคกลาง 
จังหวัด 

 
สพป. (จ านวน) 

ประชากร 

โรงเรียน 
(จ านวน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล(คน) 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู
วิชาการ 

คร ู

21 อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 86 2 2 2 2 

  สพป.อุทัยธานี เขต 2 128 2 2 2 2 

22 นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 167 3 3 3 3 

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 141 3 3 3 3 

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 201 4 4 4 4 

รวม 22 40 5091 98 98 98 98 

 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา

ซึ่งมีรายละเอียด  ดังน้ี 

1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์การท างาน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู

ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  

 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วยแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ

แบบสอบถามโดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ( Semi- structured interview) ผู้วิจัยได้สร้างแบบ

สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี ้

1.1 ท่านคิดว่าองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ  เป็นอย่างไร 

1.2 ท่านมีหลัก/แนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้ เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพ 
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1.3 ความคิดเห็นอื่นๆ 

2. แบบวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจัยได้สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยจัดท าเป็นตาราง

วิเคราะห์ ซึ่งได้จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  จากเอกสาร ต ารา วารสารบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จากการสัมภาษณ์ 

3. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม จากแนวคิด

ทฤษฎีที่ได้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามนี้ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ตอน ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) วุฒิการศึกษา              

4) ต าแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา 5) ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบันโดยก าหนดการตอบเป็น

แบบเลือกตอบ (check list)  

 ตอนที่ 2 การถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้

เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) ตามแบบ

ของ ไลเคอร์ท (Likert scale) โดยคะแนนมีความหมายดังต่อไปนี้  

 ระดับ 1 หมายถึง   เห็นด้วยว่าการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อยที่สุด  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

 ระดับ 2 หมายถึง   เห็นด้วยว่าการบริหารจัดการเพื่ อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

 ระดับ 3 หมายถึง   เห็นด้วยว่าการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

 ระดับ 4 หมายถึง   เห็นด้วยว่าการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

 ระดับ 5 หมายถึง   เห็นด้วยว่าการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

 

การสร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไว้ 3 ประเภท แต่ละประเภทมีการสร้างและ                

การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี ้
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1. สร้างแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (Semi- structured interview) มีการสร้างและ         

การพัฒนาดังนี ้

1.1  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร หลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวช้องกับ            

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อน าความรู้มาสร้างเป็นประเด็น

ค าถามในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยจึงได้ยกร่างเครื่องมือโดยก าหนดประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

1.2 น าร่างเครื่องมือให้กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่ใช้ใน

การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ว่ามีความครอบคลุม สอดคล้อง เหมาะสมหรือไม ่

1.3  ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า หลังจากนั้นน าแบบ

สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน 

2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) มีการสร้างและการพัฒนาดังนี้ 

2.1 การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และการก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเป็น

การศึกษาเอกสารหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

ครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดย

การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดของการวิจัยและตัวแปรที่ต้องศึกษา

แล้วน าไปสร้างแบบสอบถาม 

2.2 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการน าผลที่ได้จากขั้นที่ 1 มา

สร้างแบบสอบถามและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาจากนั้นน าแบบสอบถามไปให้

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คนพิจารณา 

2.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า

ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โดยใช้เทคนิค IOC (Item of Objective Congruence Index) 

เลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไปและปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะจาก

ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.4 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับที่ใช้

ในการวิจัยและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 30 คน 
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2.5 ค่ าความเที่ ยง  (reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach) เพื่อน ามาปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.951 

 3. แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ (questionnaire) มีการสร้างและการพัฒนา

ดังนี้ 

3.1 เมื่อผู้วิจัยได้ผลการวิจัยแล้ว จึงได้ก าหนดประเด็นต่างๆ ให้ครอบคลุมกับ

ผลการวิจัย ซึ่งก าหนดไว้ คือ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ 

3.2 น าร่างเครื่องมือเสนอกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่

ใช้ในการยืนยันผลการวิจัยว่ามีความครอบคลุมหรือไม่ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นคือ มีความถูกต้อง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์  

3.3 ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า หลังจากนั้นน าแบบ

สอบส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อยืนยันผลการวิจัย 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน คือ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแจ้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษาที่เป็น

กลุ่มตัวอย่างในทุกขั้นตอน 

2. การเก็บข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  ผู้วิจัยจัดส่งและรับคืน

แบบสอบถามด้วยตนเองส าหรับโรงเรียนที่สามารถด าเนินการได้ แต่ส าหรับโรงเรียนที่ติดขัดด้วย

ข้อจ ากัดด้านความพร้อมและเวลา ได้ใช้วิธีการส่งละรับคืนทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน 

3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

 

การวิเคราะหข์้อมูล 
  ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 
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1. ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อหาตัวแปรองค์ประกอบการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

1.1 การวิเคราะห์จากเอกสารแนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรองค์ประกอบการ

บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

1.2 การวิเคราะห์จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

1.3 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จ านวน 7 คน 

1.4 สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้

เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้ เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งในปัจจุบัน  ด้วยการหาความถี่  (frequency) และร้อยละ 

(percentage) 

2.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพ่ือ

พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ถือว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการตอบ

แบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลตกอยู่ในช่วงพฤติกรรมใด ก็แสดงว่าลักษณะของการปฏิบัติตรงตามสภาพ

ที่เป็นจริงแบบนั้น โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์  (Best)159 ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี ้

    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษระดับน้อยที่สุด 

    ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษระดับน้อย 
                                                            

 159John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : 
Prentice-Hall Inc., 1970), 190. 
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   ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษระดับมาก 

   ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษระดับมากที่สุด 

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อสกัดตัวแปร

ให้เหลือตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบส าคัญด้วยการสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis : 

PCA) วิเคราะห์ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) โดยใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัย

ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (varimax rotation) โดยข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการเลือก

ปัจจัยย่อยที่น้ าหนักปัจจัย (factor loading) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (Comrey and Lee)160 มีค่าไอเกน 

(eigen values) เท่ากับหรือมากกว่า 1 และมีตัวแปรที่สังเกตได้ในแต่ละปัจจัยตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป 

(Kerlinger)161 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์การตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2.2 การวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้

เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ เป็น

ประโยชน์ และข้อคิดเห็นอื่นๆ  

                                                            
160Lee, Howard B., Aadraw L. Comrey, A first course in factor analysis, 2 nd ed. 

(Hillsdale, N.J. : Lawrence Erlbaum Association, Publishers, 1998), 204. 
161Fred N. Kerlinger, Foudations of Behaeoral Research, 3 nd ed. (U.S.A. : 

Holt Rinehart and Winston, Inc,. 1997), 196. 
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การน าเสนอขอ้มูล 
   การน าเสนอข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ

และพรรณนาตามลักษณะของข้อมูล 

 

สรุป 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ เพื่อทราบผลการยืนยันการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research ) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม

ขั้นตอน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลสถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ต าราต่างๆ 

ทั้งภายในและต่างประเทศ เอกสารประกอบการสอน วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจนงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยน าผลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าแบบสอบถามของการวิจัย 

ขั้นตอนที่  2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้ เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน

ภาคกลาง จ านวน 98  โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน คือ ผู้บริหาร ครูวิชาการ และครู 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ( Semi structured interview) 

แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) และแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญ 

(questionnaire) การสัมภาษณ์ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

โดยการส่งทางไปรษณีย์ และเก็บรวบรวมด้วยตนเอง สถิติที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าความถี่ 

(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) และการวิ เคราะห์ปั จจัย เชิ งส ารวจ (Exploratory factor 

Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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บทที่ 4  
การวิเคราะหข์้อมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู

ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ 2) เพื่อทราบผลการยืนยันการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้

เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ โรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคกลาง จ านวน 98 โรงเรียน มีผู้ ให้ข้อมูล

ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ และครู รวมโรงเรียนละ 3 คน ผู้วิจัยส่ง

แบบสอบถามจ านวน 294 ฉบับ ได้รับคืนมาจ านวน 85 โรง รวม 255 ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 

86.73 โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 

1. ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อหาองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

1.1 การวิเคราะห์จากเอกสารแนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

1.2 การวิเคราะห์จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

1.3 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จ านวน 7 คน 

1.4 สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งในปัจจุบัน และประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

2.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
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2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อสกัดตัวแปร 

ให้เหลือตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบส าคัญด้วยการสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis : 

PCA) เพื่อให้ได้ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์การตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน  

  ขั้นตอนนี้เป็นการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ คือ ค่าความถี่ ค่ามัชฌิมเลข

คณิต และความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive 

sampling) เพื่อยืนยัน ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน ์

2.2 การวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้

เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

  โดยผู้วิจัยได้น าแบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ มาพิจารณา

เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ และข้อคิดเห็นอื่นๆ  

 ล าดับต่อไป  ผู้วิจัยจะได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย โดยเรียงล าดับ

การน าเสนอ ดังนี ้

 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ
การใช้ภาษาองักฤษ 

1. ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อหาองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้

1.1 การวิเคราะห์จากเอกสารแนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี

เกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  โดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดรหัสแทนชื่อนักวิชาการและชื่อเอกสาร 

ดังตารางที่ 1 และเสนอตัวแปรที่เกี่ยวข้องในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 รหสัแทนชื่อเอกสารและชื่อนักวิชาการ 

ชื่อเอกสารหรอืชื่อนักวิชาการ รหัส 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ.แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

A 

ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน.์ 2553 ไพบูลย ์ช่างเรียน 2532 B 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

C 

สุนทร  โคตรบรรเทา 2551 D 
   วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ  2548   E 

วิจิตร ศรีสอ้าน 2548  F 
สมคิด บางโม  2546     G 
พยอม วงศ์สารศรี 2545 H 
วิโรจน์ สารรัตนะ. 2545 I 
ธงชัย สันติวงษ์ 2543   J 
เกษม จันทร์แก้ว 2540 K 
บุญทัน ดอกไธสง  2537 L 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 76 M 
บรรจง ชูสกุลชาติ. 2534 N 

  ไพฑูรย ์เจริญพันธุวงศ ์2532 O 
  Peter F. Drucker 2005  P 
  Bartol & Martin 1997  Q 
  Freemen 1992   R 
 Frederick W. Taylor 1991 S 
 Harold Koontz  1990 T 
 Mescon H.M., Albert M., and Khedouri F. 1988 U 
 Newman & Charles  1964 V 
 Herbert A. Simon 1947 W 
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

1. ผู้บริหารต้องเสริมสร้างทุนสังคม 

(ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทาง

วัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่

สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน

ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว 

และชุมชน สามารถจัดการ   

ความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับ

การเปลี่ยนแปลง 

                       

2. ผู้บริหารสามารถมุ่งพัฒนา

เศรษฐกิจภายในประเทศให้

เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และความคิดสร้างสรรค์ 

                       

3 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ     

การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิต

ภาคเกษตร 

                       

4 การเตรียมความพร้อมรองรับ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้ง

การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้า 

จากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม 

ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทย

ในเวทีประชาคมโลก 

                       

5 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่

ประชาชน 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง(ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

6 นโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานผู้เรียน ครู 

คณาจารย์ บุคลากรทาง      

การศึกษา และสถานศึกษา 

                       

7 ผู้บริหารส่งเสริมงานวิจัยและ

พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                       

8 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษา และการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

                       

9 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา 

                       

10 องค์การแห่งการเรียนรู้ผู้น า

จะต้องมีบทบาทส าคัญในการ 

ก าหนดวิสัยทัศน์ การสื่อสาร

วิสัยทัศน์ การส่งเสริมสมรรถนะ

ด้านต่างๆ ให้บุคลากร 

                       

11 ผู้บริหารประเมินติดตามผลเพื่อ

สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์การ 

แห่งการเรียนรู้ด ารงอยูใ่นสภาวะ

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง(ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

12 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล

นานาชาติ (English as an 

international language) ใน

การติดต่อสื่อสารระหว่าง

ประเทศ เป็นภาษาส าคัญใน

ด้านการศึกษา จัดเป็นสื่อส าคัญ

น าไปสู่ความก้าวหน้าทาง

วิชาการ 

                       

13 ครูเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะ

เอื้ออ านวยให้การศึกษาด าเนิน

ไปในแนวทางที่พึงประสงค์ 

                       

14 ครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญยิ่งที่จะ

ถ่ายทอดความรู้และทักษะทาง

ภาษา สร้างบรรยากาศและ

กิจกรรมทางภาษา 

                       

15 ครูเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทัศนคติ

ที่ดีต่อการเรียนภาษา 

                       

16 ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็น

ความส าคัญของภาษาและรักที่

จะเรียนภาษา ใช้ภาษาเป็น

เครื่องมือในการแสวงหาความรู้

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

                       

17 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี

ความส าคัญต่อองค์การ 

                       

18 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จะต้องด าเนินการอย่างเป็น

กระบวนการต่อเนื่องเป็นระบบ 

ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก    

สู่ระบบการพัฒนาขององค์การ 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

19 การพัฒนาบุคคลมีหลายวิธี

จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ

ลักษณะของบุคคลและภารกิจ

ขององค์การ 

                       

20 จัดให้มีระบบการประเมินการ

พัฒนาความสามารถของบุคคล

เป็นระยะๆเพื่อพัฒนาบุคลบาง

กลุ่มให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น  

                       

21 ระบบข้อมูลบุคคลขององค์การ

จะต้องครบถ้วน ถูกต้องและ

ทันสมัยสามารถตรวจสอบ

ความก้าวหน้ารายบุคคลได้ 

                       

22 การพัฒนาบุคคลจะต้องท า        

ทุกด้าน คือ สุขภาพอนามัย 

ความรู้ ความสามารถจิตใจ     

และคุณธรรม ควบคู่กันไป 

                       

23 องค์การต้องค านึงถึงความมั่นคง

และความก้าวหน้าของบุคคล

ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของ

องค์การ องค์การจะอยู่ไม่ได้    

ถ้าขาดบุคคลที่มีก าลังกาย 

ก าลังใจและสติปัญญาที่ทุ่มเท

ให้กับองค์การ 

                       

24 ต้องพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ

อย่างน้อย 3 ด้าน ประกอบด้วย 

ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 

(Skill) และทัศนคติ (Attitude) 

หรือ KSA 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง(ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

25 บางต าราบอกว่าจะมี ความ

เข้าใจ (Understanding) และ  

ก็จะรวมเรียกว่า KUSA KUSA 

เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา  

บคุคลในทุกองค์กร 

                       

26 การพัฒนาให้มีความรู้ 

(Knowledge) เรียนรู้ท า     

ความเข้าใจแล้วจึงน าแนวคิด       

มาประยุกต์ใช้ การเรียนรู้ ไม่ใช่

เพียงการรับรู้ที่จ าๆ มาโดย     

ไม่เข้าใจ 

                       

27 การพัฒนาให้มีความเข้าใจ 

(Understanding) ต้องท า    

ความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ทบทวน

วิเคราะห์ให้เห็นจุดต่างๆ เพื่อ

ตอบตัวเองให้ได้ แล้วจึงเชื่อใน

แนวคิดนั้นๆ พร้อมจะน าไป

ปฏิบัติได้เสมอ 

                       

28 การพัฒนาให้มีทักษะความ

ช านาญ (Skill) เมื่อเรียนรู้และ

เข้าใจในข้อมูลแล้วต้องมีโอกาส

น าความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประสบการณ์ด้วยตัวเอง ฝึกฝน

และปฏิบัติบ่อยๆจนเกิดความ

ช านาญ เพิ่มพูนสติปัญญาและ 

มีความรอบรู้มากยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

29 การพัฒนาให้มีทัศนคติที่ดี 

(Attitude) มีความคิดเชิง

สร้างสรรค ์

                       

30 การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้

นั้นควรให้ความรู้เกี่ยวกับ

นโยบายขององค์การหรือ

นโยบายของรัฐในกรณีที่เป็น

ราชการ 

                       

31 เน้นการพัฒนาบุคลากรให้ได้ฝึก

ปฏิบัติงานให้เกิดทักษะความ

ช านาญเพิ่มขึ้น จะท าให้บุคคล

เหล่านั้นสามารถท างานได้ดี  

ตามมาตรฐาน 

                       

32 การพัฒนาจิตส านึกและ     

ความเข้าใจในการท างานเพื่อ

สาธารณะ การท างานเป็นทีม

และมีความสามัคคี (Team 

Work)  

                       

33 เสริมสร้างความรู้สึกนึกคิดที่

ถูกต้องในการท างาน (Work 

Attitude)  

                       

34 สร้างเสริมจิตส านึกที่ถูกต้องใน

การให้บริการแก่ประชาชน 

(Sense of Service) และ 

                       

35 ทัศนคติในการพัฒนาตนเอง 

(Self-Development) ให้มี

ความรู้ความสามารถเหมาะสม

ต่อต าแหน่งหน้าที ่
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง(ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

36 มีนวัตกรรม (Innovation) 

ต่างๆ เข้ามาใช้ในองค์การอันจะ

เป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง

ให้เกิดขึ้นในองค์การ 

                       

37 การเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆให้

เป็นที่เข้าใจและยอมรับไป

ปฏิบัติในวงกว้างขององค์การ 

                       

38 กระตุ้นบุคลากรให้เติม      

ความพร้อม ด้านสมรรถนะ 

ความรู้ ความสามารถ ใน      

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงขององค์การ   

ทั้งในระดับนโยบาย 

                       

39 เพิ่มคุณค่าให้แก่บุคคลกรใน

องค์การ 

                       

40 การพัฒนาบุคลากรมีแนวทาง

หลักในการด าเนินการ  แนวทาง 

คือการให้การศึกษา/เรียนรู้ 

(Education/Learning) 

                       

41 การพัฒนาบุคลากรมีแนวทาง

หลักในการด าเนินการ แนวทาง 

คือการฝึกอบรม (Training)    

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่

จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้

และเสริมสร้างทักษะ           

ความช านาญ 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

42 การเสริมสร้างความรู้                 

ความเข้าใจนโยบาย แผนงาน 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ

องค์การ ตลอดจนบทบาทและ

หน้าที่ของบุคลากรใน           

แต่ละระดับ 

                       

43 การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ

วิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เพื่อ

แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

                       

44 การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการปฏิบัติงานโดย

ส่วนร่วม 

                       

45 การลดความสิ้นเปลือง ป้องกัน

อุบัติเหตุ และการสูญเสียใน  

การปฏิบัติงาน 

                       

46 การพัฒนาระบบงาน ระบบ

บริหาร และพัฒนาองค์การโดย

ส่วนรวม 

                       

47 การเตรียมความพร้อมของ

บุคลากร เพื่อรองรับ               

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์      

บทบาท ภารกิจขององค์การ 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

48 การฝึกฝนบุคลากรให้คุ้นเคยกับ

เทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการ

สมัยใหม่ ที่จะประยุกต์ใช้ให้เกิด

ความก้าวหน้าขององค์การ 

                       

49 การพัฒนาบุคลากรมีแนวทาง

หลักในการด าเนินการ  แนวทาง 

คือขยายโลกทัศน์ การปฏิบัติตน

ทั้งในงานและในสังคมส่วนรวม

ให้แก่บุคลากร  

                       

50 ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงาน

พิเศษการสอนงานการให้

ค าปรึกษา แนะน า การเป็น       

พี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนหมุนเวียน

หน้าที่ 

                       

51 การงานการจัดการทัศนศึกษา     

ดูงานการมอบหมายให้ประชุม

แทนและการมอบหมายให้         

เข้าร่วมกิจกรรมสังคมอื่นๆ 

                       

52 การนิเทศงาน เป็นการให้

ค าแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับ

งานโดยผู้บริหารหรือหัวหน้า

หน่วยงานภายในองค์การ 

เพื่อให้การด าเนินงานได้ผลดี

ยิ่งขึ้น หรือจัดการนิเทศงานเมื่อ

พบว่าบุคลากรประสบปัญหาใน

การปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

53 การให้ค้นคว้าหาความรู้ด้วย

ตนเอง โดยการให้ค าชี้แนะหรือ

กระตุ้นจากผู้บริหาร เช่น         

การจัดมุมวิชาการในองค์การ 

การอ่านต ารา หรือนิตยสาร       

ทางวิชาการ การค้นคว้าหรือ

วิจัย เป็นต้น 

                       

54 การฝึกอบรม เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ ส่งเสริม   

ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม    

เช่น มีการเปลี่ยนแปลงระบบ

การท างาน โดยการน าเอา

เทคโนโลยีใหม่ๆ จ าพวก

เครื่องใช้อัตโนมัติในส านักงาน 

(Office Automation : O.A.) 

เข้ามาใช้ช่วยประหยัดแรงงาน

และเวลาในการปฏิบัติงาน 

                       

55 การสัมมนาทางวิชาการเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์แนวความคิดใหม่ๆ

ของบุคลากรที่เข้าสัมมนา 

                       

56 การให้ไปศึกษาดูงานทั้งภายใน

และภายนอกประเทศตาม     

ความเหมาะสมเพื่อจะได้เกิด

แนวคิดในการเปรียบเทียบ

ระหว่างองค์การของตนกับ

องค์การภายนอกอื่น 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

57 การให้ไปศึกษาต่อองค์การควร

ส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาต่อ 

เพราะการที่บุคลากรมีวุฒิสูงขึ้น 

ช่วยให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง

จะเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน

มากขึ้น 

                       

58 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี 

คุณธรรม และจริยธรรม อันจะ

ท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

                       

59 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่

รับผิดชอบในการควบคุมดูแล

และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของ

ตนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาทั้ง

ด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 

คุณธรรมและจริยธรรม และ

สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

                       

60 ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น 

อาจใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธี 

เช่น ขณะปฐมนิเทศ กา รสอน

งาน/สอนแนะ  
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

61 การพัฒนาด้วยตนเอง เช่น โดย

ใช้บทเรียนส าเร็จรูป การให้

ค าปรึกษา เป็นต้น 

                       

62 การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่                         

63 ส่งไปศึกษาดูงาน                        

64 การจัดพี่เลี้ยงให้                        

65 การมอบหมายงาน                        

66 จัดการฝึกอบรม                        

67 ประชุมเชิงปฏิบัติการ                        

68 การสัมมนา                        

69 จัดหาเอกสารทางวิชาการที่

เกี่ยวกับงานไว้ให้ศึกษาอย่าง

เพียงพอ 

                       

70 จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานให้มี

พอใช้อย่างทั่วถึง 

                       

71 ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชาท้ัง 5 ด้าน 

                       

72 ด้านความรู้ทั่วไปในการ

ปฏิบัติงาน 

                       

73 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานโดยทั่วไป 

                       

74 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ

ของงานในแต่ละต าแหน่ง 

                       

 



 134 
 

 
 

ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

75 ด้านการบริหาร ได้แก่ 

รายละเอียดที่เกี่ยวกับ         

การบริหารงานและบริหาร 

                       

76 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ 

รายละเอียดที่ช่วยส่งเสริม

บุคลิกภาพที่ดี และส่งเสริมให้

สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ    

บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และ    

มีประสิทธิภาพ 

                       

77 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง   

กับการพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

                       

78 การพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน

การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง และ

การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 

                       

79 การสอนงาน เป็นกระบวนการ

ในการสร้างองค์ความรู้ 

                       

80 การพัฒนานอกจากการ

ปฏิบัติงานคือการที่ผู้ได้รับการ

พัฒนาต้องหยุดท างานปกติของ

ตนเอง เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

ตามหลักสูตรหรือโครงการต่างๆ

ที่ก าหนดขึ้น 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

81 การฝึกอบรมในห้องหรือในชั้น

เรียน เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มี

วิทยากรหรือสอนและผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมได้มีปฏิสัมพันธ์กัน

โดยตรงในการถ่ายทอดความรู้

โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบ

ต่างๆเช่น การบรรยาย การฝึก

ปฏิบัติ การอภิปราย กรณีศึกษา 

                       

82 การฝึกอบรมทางไกล (Distance 

Training) เป็นวิธีการฝึกอบรม  

ที่ผู้รับการฝึกอบรมไม่ต้องไปเข้า

รับฟังการบรรยายในชั้นเรียน

รูปแบบการฝึกอบรมจะใช้สื่อ

การเรียนประเภทต่างๆแทน

วิทยากร เช่น สิ่งพิมพ์ เอกสาร 

สื่อทางวิทยุ สื่อทางโทรทัศน์ 

และสื่อโสตทัศนูปกรณ์      

ประเภทอื่นๆ 

                       

83 การดูงาน เป็นวิธีการพัฒนา

รูปแบบหนึ่งโดยการจัดให้

ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสไปเยี่ยม

ชมหน่วยงานหรือวิธีการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ   

ที่มีการบริหารจัดการแนวใหม่

หรือเทคนิควิธีการท างานที่

ทันสมัย 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

84 การศึกษาต่อหมายถึงการจัดส่ง
ผู้ปฏิบัติงานไปรับการศึกษา
เพิ่มเติมยังสถาบันการศึกษา ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ได้
วุฒิบัตรสูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อการ
ปฏิบัติงาน 

                       

85 การพัฒนาตนเอง (Self-
Development) การพัฒนา
บุคคลจะประสบความส าเร็จ
ไม่ได้เลยหากผู้ที่จะรับการ
พัฒนาไม่ได้ความสนใจและมอง
ไม่เห็นประโยชน์ของการพัฒนา
อย่างแท้จริง 

                       

86 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่องานของตนเอง        
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ ทันกับ
ความก้าวหน้าอยู่เสมอ 

                       

87 ศึกษาและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย แผนงาน โครงการของ
หน่วยงานเพื่อน ามาจัดท าแผน
ปรับปรุงการปฏบิัติงานให้
ชัดเจน เพื่อให้การท างาน
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
หน่วยงาน 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

88 ไม่ท างานคนเดียว แต่ใฝ่หา

ความรู้โดยการแลกเปลี่ยน

ความรู้ ประสบการณ์และ    

ความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชา 

เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 

และผู้เกี่ยวข้อง 

                       

89 ติดตามข่าวคราวและเหตุการณ์

ส าคัญ ทั้งภายในและนอก

ประเทศเพื่อเป็นการเปิดโลก

ทัศน์ของตน โดยอาจจะเป็น

สมาชิกของสมาคมทางวิชาการ

หรือองค์การที่น่าสนใจบางแห่ง 

เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารข้อมูล

เกี่ยวกับเรื่องราวทางวิชาการ 

หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จะ

ก่อให้เกิดความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

                       

90 มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ (English 

Proficiency)” ให้กับประชากร

ของตนเอง เพื่อให้ประชากรของ

ทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เป็น

ภาษากลาง ในการสื่อสาร 

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ      

องค์ความรู้ต่าง ๆ 

                       

91 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล                        
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง(ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

92 การพัฒนาคุณภาพครู และการ

ผลิตครูรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสู่พื้นที่

ยากล าบากที่ยังขาดแคลนครู 

                       

93 ปัจจัยการบริหาร ได้แก่ คน 

งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

สวัสดิการ 

                       

94 การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์                        

95 การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคล

เป็นองค์ประกอบ 

                       

96 การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการ

บริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน 

                       

97 การบริหารมีลักษณะการ

ด าเนินการเป็นกระบวนการ 

                       

98 การบริหารอาศัยความร่วมมือ

ร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ 

ความร่วมใจ (collective 

mind) จะก่อให้เกิดความ

ร่วมมือของกลุ่ม (group 

cooperation) อันจะน าไปสู่

พลังของกลุ่ม (group effort)     

ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

                       

99 การบริหารเป็นกระบวนการ

ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ

จุดหมายขององค์การ 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

100 การวางแผน การจัดองค์การ 

การน าและการควบคุม ซึ่ง

กระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหาร

เป็น ผู้รับผิดชอบท่ีจะให้มีการ

ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                       

101 การจัดระเบียบให้เป็นระบบ   

ของการศึกษา มีองค์แห่งความรู้ 

หลักการและทฤษฎี ที่เกิดจาก

การศึกษาค้นคว้า เชิง

วิทยาศาสตร์ 

                       

102 ผู้บริหารมีกระบวนการวางแผน 

การจัดองค์การ ภาวะผู้น าและ

การควบคุมการท างานของ

สมาชิกขององค์กรและการใช้

ประโยชน์ จากทรัพยากรเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายขององค์การ  

                       

103 ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็น

ทรัพยากรหลัก ขององค์การที่

เข้ามาร่วมกันท างานในองค์การ

ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้

ทรัพยากรด้านวัตถุอื่น 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

104 การบริหารว่าเป็น กระบวนการ

ที่ท าให้เป้าหมายขององค์กร

ประสบผลส าเร็จโดยการ

วางแผน การจัดองค์การ การใช้ 

ภาวะผู้น าและการควบคุม  

                       

105 ผู้บริหารส่งเสริมการท างานเป็น

ทีมมือกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน  

                       

106 ผู้บริหารวางแผนอย่างสุขุม                         

107 ผู้บริหารค านึงถึงโครงสร้าง

ของหลักทรัพยากรและ

เป้าหมายทางธุรกิจ  

                       

108 ผู้บริหารก าหนดสายบังคับ

บัญชาตามล าดับ  

                       

109 ผู้บริหารประสานความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน  

                       

110 ผู้บริหาร มีการตัดสินใจที่

แน่นอน  

                       

111 ผู้บริหารเลือกคนงานอย่าง      

มีหลัก  

                       

112 ผู้บริหารบอกหน้าที่อย่าง

ชัดเจน  

                       

113 ผู้บริหารสนับสนุนความคิด

ริเริ่มและการรับผิดชอบ  
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

114 ผู้บริหารสร้างระบบความ

ยุติธรรม เช่น จ้างและประหยัด  

                       

115 ผู้บริหารรักษาระเบียบ

ข้อบังคับ  

                       

116 ผู้บริหารมีการลงโทษ                         

117 ผู้บริหารรักษาผลประโยชน์

ส่วนรวมเหนือส่วนบุคคล  

                       

118 ผู้บริหารมีผู้บังคับบัญชาเพียง

คนเดียว  

                       

119 ผู้บริหารมีการควบคุมใน        

ทุกกิจการ  

                       

120 ผู้บริหารควบคุมความเป็น

ระเบียบของบุคคลและวัตถุ  

                       

121 ผู้บริหารมีการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตความเป็นอยู่ของครูให้ดีขึ้น 

                       

 

122 ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณ

พิเศษกรณีครูเจ็บป่วยหรือ

เสียชีวิต 

                       

123 ผู้บริหารมีการก าหนด

ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เมื่อครู

ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

                       

124 ผู้บริหารประเมินผลการ

ท างานของครูอย่างต่อเนื่อง 

                       

125 ผู้บริหารจัดให้มีการดูงานนอก

สถานที่ 

                       

  จากตารางที่ 3 พบว่าวิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องจ านวน

ทั้งสิ้น 23 รายการ พบตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 125 ตัวแปร 
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1.2 การวิเคราะห์จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

  ในการวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยใช้รหัสแทนชื่อนักวิจัยดัง

ตารางที่ 4 แล้ววิเคราะห์เนือ้หาในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 4 รหสัแทนชื่อนักวิจัยจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

นักวิจัย รหัส 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 2555  A 
ชลิตา เทพวรสุข  2552  B 
ธนากร  ทองประยูร  2551 C 
วรารัตน์ เขียวไพรี  2551 D 
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช 2550 E 
แพรวพรรณ บญุฤทธิ์มนตรี 2550  F 
ศิริมา โพธิจักร  2550 G 
เกศรา รักชาติ  2549 H 
ผะอบ พวงน้อย และคณะ 2549 I 
นพเก้า ณ พัทลุง  2548 J 
บุษยมาศ แสงเงิน  2544 K 
ชุลีพร  เพียรช่าง  2544 L 
เกศริน  มนูญผล 2544 M 
Ping Wang  2011  N 
Yasuda  2011  O 
Long Thanh Vo  2009  P 
Asato  2008  Q 
Mondy and Noe 2005 R 
Desimone, Werner, and Harris 2002 S 
Krashen. 2000  T 
Nadler 1989 U 
Byrne 1986 V 
Finochiaro and Brumfit 1983 W 

 

 

 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%98%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

1. ผู้บริหารก าหนดโครงสร้าง 

อ านาจ หน้าที่ความ

รับผิดชอบของการบังคับ

บัญชาอย่างชัดเจน 

                       

2. ผู้บริหารก าหนด กฎระเบียบ

ในการท างานสู่ความส าเร็จ

อย่างชัดเจน 

                       

3 ผู้บริหารจัดฝ่ายบริหาร ฝ่าย

การสอน สายชั้นที่ชัดเจน 

                       

4 ผู้บริหารมีนโยบายพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ในโครงสร้าง  

กลยุทธ์รูปแบบการจัดการ 

                       

5 ผู้บริหารสร้างคณุค่าร่วมใน

องค์กร 

                       

6 ผู้บริหารให้ค าปรึกษา แนะน า

แก่ครู 

                       

7 ผู้บริหาร ออกแบบภาระงาน                        

8 ผู้บริหารก าหนดขอบข่าย 

แนวทางปฏิบัติงานแบ่ง

ออกเป็น 4 ด้านอย่างชัดเจน 

                       

9 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการ

สอนโดยมีความตระหนักถึง 

วัฒนธรรมองค์กรของการ

ท างานร่วมกัน 

                       

10 ผู้บริหารยึดหลัก

ประชาธิปไตยในการท างาน    

มีความยุติธรรม โปร่งใส 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

11 ผู้บริหารมีเหตุมีผล ในการ

บริหารจัดการ 

                       

12 ครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีระเบียบในการปฏิบัติงาน 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

                       

13 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการ

คุณภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้น

ให้ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

                       

14 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม 

                       

15 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หรือระบบสถานภาพ ระหว่าง

ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาความ

แตกต่างของเงินเดือน 

ต าแหน่งในล าดับชั้นเป็น

เครื่องชี้วัด 

                       

 

 

 

 

16 ผู้บริหารความความรู้ความ

เข้าใจในหลักและแนวคิด

ทฤษฎีทางการบริหารการจัด

การศึกษา 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

17 ผู้บริหารพัฒนาการเรียน      

การสอนโดยมีการพัฒนาขา

ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

                       

18 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ

งานวิชาการและกระบวนการ

สอนของครู 

                       

19 ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท างานเป็นระบบราชการ 

                       

20 ครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีความยืดหยุ่นในการท างาน  

                       

21 ผู้บริหารมีการควบคุมการ

ท างานโดยยึดหลัก

ประชาธิปไตย 

                       

22 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีความสัมพันธ์

ที่ดี ต่อนักเรียนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกคน 

                       

23 ผู้บริหารมีการพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษโดย

เผยแพร่ผลงานวิชาการแก่

หน่วยงานอื่นเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

24 ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมให้

ครูใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

                       

25 ผู้บริหารมีความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ 

                       

26 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ

การใช้ภาษาอังกฤษ 

                       

27 ผู้บริหารพูดภาษาอังกฤษ                         

28 ผู้บริหารมีทัศนะคติที่ดีต่อ

ภาษาอังกฤษ 

                       

29 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าร่วม

การอบรมภาษาอังกฤษ 

                       

30 ผู้บริหารจัดอบรมพัฒนาครูให้

เกิดทักษะภาษาอังกฤษ 

                       

31 ผู้บริหารส่งเสริมการ

พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษอย่าง

ต่อเนื่อง 

                       

32 ผู้บริหารเชิญวิทยากร

ภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษ 

                       

33 ผู้บริหารทักทายครูเป็น

ภาษาอังกฤษ 

                       

34 ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการใช้

ภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

35 ผู้บริหารนิเทศน์การจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

                       

36 ผู้บริหารมุ่งเน้นพัฒนายก

ผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ

ทางการของผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 

                       

37 ผู้บริหารจัดหาสื่อ การเรียน

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้

ในการจัดการเรียนการสอน 

                       

38 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาพัฒนา

ตนเองด้านภาษาอังกฤษ 

                       

39 ผู้บริหารจัดท าป้ายบอก

สถานที่ต่างๆ เป็น

ภาษาอังกฤษ 

                       

40 ผู้บริหารปรับปรุงดูแล

ห้องปฏิบัติการทางภาษาอย่าง

สม่ าเสมอ 

                       

41 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ

ศูนย์ ERIC 

                       

42 ผู้บริหารน าโรงเรียนเข้าร่วม

โครงการ EBE 

                       

43 ผู้บริหารให้ครูเข้าร่วมการ

ทดสอบ CEFR 

                       

44 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจ ให้ครู

ใช้ภาษาอังกฤษ 

                       

 

 



 148 
 

 
 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

45 ครูใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียน 

ในบางครั้ง 

                       

46 ครูมีความรู้ความเข้าใจใน

ภาษาอังกฤษ 

                       

47 ครูมีทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

                       

48 ผู้บริหารมีการสรรหาและ

บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู

ด้านภาษาอังกฤษ 

                       

49 ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

                       

50 ผู้บริหารจัดการศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

                       

51 ผู้บริหารพัฒนาโรงเรียนให้

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สมรรถนะสูง อย่างแท้จริง 

                       

52 ผู้บริหารมีพัฒนาการจัดการ

สอนโดยการประเมินวิทย

ฐานะครู 

                       

53 ผู้บริหารมีการจัดระบบความ

ปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

                       

54 ผู้บริหารมีผลการปฏิบัติงาน 

ได้รับการยกย่อง ด้านวิชาการ

และเชิดชูเกียรติ 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

55 ผู้บริหารพัฒนาการจัด          

การเรียนการสอนโดยมีการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 

                       

56 ผู้บริหารพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนโดยการ

ปฐมนิเทศครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ 

เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

                       

57 ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

และมีคุณภาพ 

                       

58 ผู้บริหารจัดให้มีครูพี่เลี้ยงให้

ค าปรึกษาแนะน าแก่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุ

ใหม่ 

                       

59 ผู้บริหารจัดให้มีการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว 

                       

60 ผู้บริหารน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการสม่ าเสมอ 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

61 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีวุฒิ

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

                       

62 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อ

การพัฒนาภาษาอังกฤษแก่

คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

                       

63 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ

การรับบริการจากองค์กรอื่นๆ 

ในการจัดการร่วมกัน 

                       

64 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีความผูกพัน 

ความรัก ความสามัคคี  มี

คุณค่าร่วม มีจริยธรรมและ

คุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

                       

65 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีทักษะ ใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียน คิดเป็นแก้ปัญหา

อย่างมีเหตุผล 

                       

66 ผู้เรียนมีทักษะ ใฝ่เรียนรู้ คิด

แก้ปัญหาเป็น 

                       

67 นักเรียนมีคุณลักษณะอัน       

พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 

                       

68 ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

69 นักเรียนน าความรู้ภาษาอังกฤษ

ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

                       

70 ผู้บริหารน าภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาใช้ในการบริหารจัดการ 

                       

71 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

ไตร่ตรอง สรุปความคิดรวบ

ยอดได้ 

                       

72 ผู้บริหารมุ่งจัดการศึกษาให้

นักเรียนมีทักษะการท างาน     

มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

                       

73 ผู้บริหารมุ่งจัดการศึกษาให้

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

มีความซื่อสัตย์ 

                       

74 ผู้บริหารมุ่งจัดการศึกษาให้

นักเรียนมีสุนทรียภาพด้าน

ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

                       

75 ผู้บริหารมีการวางแผน       

การบริหารงานวิชาการ 

จัดการเรียนการสอนโดย         

มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

                       

76 ผู้บริหารก าหนด วิธีการ แนวทาง 

การปฏิบัติในการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

                       

77 ผู้บริหารจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาและแนะน า

หลักสูตรไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

78 ผู้บริหารมีการรายงานผล   

การตรวจสอบทบทวน        

การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

                       

79 ผู้บริหารมีการพัฒนาการ

เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

                       

80 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

                       

81 ครูมีการพัฒนาผู้เรียนโดย    

การท าวิจัยในชั้นเรียนอย่าง      

มีประสิทธิภาพ 

                       

82 ผู้บริหารมีการพัฒนานักเรียน

สู่ความเป็นอัจฉริยะ และ

จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มี

ความสามรถพิเศษ 

                       

83 ผู้บริหารมีการจัดการศึกษา

มุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษสู่

มาตรฐานสากล 

                       

84 โรงเรียนมีมาตรฐาน การ

ประกันคุณภาพทางการศึกษา

ทั้งภายในและภายนอกอย่าง

เป็นระบบ 

                       

85 ผู้บริหารมีการจัดท าแผนการ

บริหารงานงบประมาณอย่าง

เป็นระบบ 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

86 โรงเรียนมีการขอตั้ง

งบประมาณ ค่าพัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพ 

                       

87 โรงเรียนได้รับการจัดสรร

งบประมาณ เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลอย่างเพียงพอ 

                       

88 โรงเรียนมีระบบการจัดซื้อจัด

จ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มี

ประสิทธิภาพ 

                       

89 โรงเรียนมีระบบการบริหาร

การเงินการบัญชีท่ีโปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้ 

                       

90 โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูล

ทะเบียนประวัติการขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่าง

เป็นระบบ 

                       

91 โรงเรียนจัดการอบรมด้าน

เทคนิคการสอนให้แก่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

                       

92 ผู้บริหารมีระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและการเลื่อนขั้น

เงินเดือนที่มีความเป็นธรรม 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

                       

93 ผู้บริหารมีการเสริมสร้าง      

การรักษาและการด าเนินการ

ทางวินัยที่มีความเป็นธรรม   

แก่ทุกคน 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

94 โรงเรียนมีระบบการ

ด าเนินการ เพื่อขอให้มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   

ที่มีประสิทธิภาพ 

                       

95 โรงเรียนมีการพัฒนาเครือข่าย 

ข้อมูลสารสนเทศ จัดท า

ทะเบียน  ระบบฐานข้อมูล 

การตรวจสอบและ           

การประเมินผล 

                       

96 โรงเรียนมีแผนการบริหารงาน

ธุรการ งานสารบรรณ และ

งานทะเบียนนักเรียนอย่าง

เป็นระบบ 

                       

97 โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ

ชุมชน การร่วมมือ การ

ประสานกับหน่วยงาน

ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 

                       

98 โรงเรียนมีการจัดอาคาร

สถานที่ บรรยากาศ 

สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะและ

มีระบบความปลอดภัยที่มี

ประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

99 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความ

มุ่งมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ 

                       

100 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้รับ

การอบรมด้านภาษาอังกฤษ 

                       

101 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมี

ความรู้ทางวิชาการและ

ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ภาษาอังกฤษ 

                       

102 ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูเป็น  

ผู้มีบุคลิกดี 

                       

103 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนา

ตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

                       

104 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครู

พูดภาษาอังกฤษ 

                       

105 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้       

สื่อการเรียนการสอน 

                       

106 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้

ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ในประเทศ 

                       

107 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้

ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ในต่างประเทศ 

                       

108 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง

ในการท างานและการปฏิบัติตน 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

109 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้

ครูสร้างผลงาน แสดง

ศักยภาพได้เต็มที่ 

                       

110 ผู้บริหารมีการจัดองค์กรแห่ง

การเรียนรู้  มีการจัดการ

ความรู้ 

                       

111 ผู้บริหารมีการจัดสรรทุน 

งบประมาณที่เพียงพอส าหรับ

การศึกษาอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

                       

112 การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์                        

113  การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคล

เป็นองค์ประกอบ 

                       

114  การบริหารต้องใช้ทรัพยากร

การบริหารเป็นองค์ประกอบ

พื้นฐาน 

                       

115  การบริหารมีลักษณะการ

ด าเนินการเป็นกระบวนการ 

                       

116  การบริหารเป็นการ

ด าเนินการร่วมกันของกลุ่ม

บุคคล 

                       

117 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอน

โดยมีความตระหนักถึง 

วัฒนธรรมองค์กรของการ

ท างานร่วมกัน 

                       

 

 



 157 
 

 
 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

118 ผู้บริหารยึดหลัก

ประชาธิปไตยในการท างาน    

มีความยุติธรรม โปร่งใส 

                       

119 ผู้บริหารมีเหตุมีผล ในการ

บริหารจัดการ 

                       

120 ครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีระเบียบในการปฏิบัติงาน 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

                       

121 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการ

คุณภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้น

ให้ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

                       

122 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม 

                       

123 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หรือระบบสถานภาพ ระหว่าง

ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาความ

แตกต่างของเงินเดือน 

ต าแหน่งในล าดับชั้นเป็น

เครื่องชี้วัด 

                       

124 ผู้บริหารความความรู้       

ความเข้าใจในหลักและ

แนวคิดทฤษฎีทางการบริหาร

การจัดการศึกษา 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

125 ผู้บริหารพัฒนาการเรียน     

การสอนโดยมีการพัฒนาขา

ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

                       

126 ผู้บริหารการจัดการศึกษาเพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านใน

อาเซียน 

                       

127 ผู้บริหารจัดการศึกษาเพื่อ

เพิ่มพูนทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงถูกก าหนด

เบื้องต้นให้เป็นภาษาราชการ

ของอาเซียนให้แก่คนไทย     

ทุกระดับ 

                       

128 ผู้บริหารการจัดการศึกษาเพื่อ

สร้างความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎบัตรของอาเซียน 

                       

129 ผู้บริหารจัดการอบรมเพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภาษาของประเทศ

เพื่อนบ้านอาเซียนหรือใน

บริบทที่อาเซียนจะเข้าไป

เกี่ยวข้อง 

                       

130 ผู้บริหารจัดให้มีการเตรียม

ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อ

รองรับผลอันเนื่องมาจาก

ความร่วมมือในเสาต่าง ๆ 
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 จากตารางที่ 5 พบว่าวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวน

ทั้งสิ้น 23 รายการ พบตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 130 ตัวแปร 

1.3 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จ านวน 7 คน 

 การสรุปตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 7 ดังรายชื่อ ในตารางที่ 6 และสรุปเนื้อหาในตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 6 รายช่ือผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ ์

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. ดร. ธาดา  อักษรชื่น 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 

จังหวัด สุราษฏร์ธานี 

2. ดร. อ าพรกัญ  บัวครอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

จังหวัด ราชบุรี 

3. ดร.ภารดี  ผาสง่างาม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4. ดร.วิไล ปรึกษากร  ครูโรงเรียนวัดโรงเข้ จังหวัดสมุทรสาคร 

5. นางสาวเพ็ญพรรณ  กรึงไกร  

 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

 6. นายสมนึก จิตรีปลื้ม  

 

ประธานศูนย์ ERICอ าเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

7. นายจ ารูญ  หอมระร่ืน   

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหญ้าไทร(ราษฎร์ประสิทธิ์) 

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 7  สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 1
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 2
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 3
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 4
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 5
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 6
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 7
 

1 ผู้บริหารก าหนดโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ความ

รับผิดชอบของการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน 
       

2 
ผู้บริหารก าหนด กฎระเบียบในการท างานสู่

ความส าเร็จอย่างชัดเจน 
       

3 ผู้บริหารจัดฝ่ายบริหาร ฝ่ายการสอน สายชั้นที่

ชัดเจน 

 
      

4 ผู้บริหารมีนโยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ในโครงสร้างกลยุทธ์รูปแบบ           

การจัดการ 
       

5 ผู้บริหารสร้างคณุค่าร่วมในองค์กร        

6 ผู้บริหารให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ครู        

7 ผู้บริหาร ออกแบบภาระงาน        

8 ผู้บริหารก าหนดขอบข่าย แนวทางปฏิบัติงานแบง่

ออกเป็น 4 ด้านอย่างชัดเจน 
       

9 ผู้บริหารก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ

บุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       

10 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

จากบนลงลา่ง จากซ้ายไปขวาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
       

11 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ

กระจายอ านาจ 
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ตารางที่ 7  สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 1
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 2
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 3
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 4
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 5
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 6
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 7
 

12 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความ

ตระหนักถึง ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
       

13 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความ

ตระหนักถึง ค่านยิม ความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆ 

 
      

14 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความ

ตระหนักถึง วัฒนธรรมองค์กรของการท างาน

ร่วมกัน 
       

15 ผู้บริหารยึดหลักประชาธิปไตยในการท างาน       

มีความยุติธรรม โปร่งใส 

 
      

16 ผู้บริหารมีเหตุมีผล ในการบริหารจัดการ        

17 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
       

18 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์รวม 

มุ่งเน้นให้ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       

19 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามา

มีส่วนร่วม 
       

20 ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือระบบ

สถานภาพ ระหว่างผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาความแตกต่างของเงินเดือน 

ต าแหน่งในล าดับชั้นเป็นเครื่องชีว้ัด 
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ตารางที่ 7  สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 1
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 2
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 3
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 4
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 5
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 6
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 7
 

21 ผู้บริหารความความรู้ความเข้าใจในหลักและ

แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารการจัดการศึกษา 
       

22 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
      

23 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับงานวิชาการและ

กระบวนการสอนของครู 

 
      

24 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานเป็นระบบ

ราชการ 

 
      

25 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความยืดหยุ่นใน

การท างาน  

 
      

26 ผู้บริหารมีการควบคุมการท างานโดยยึดหลัก

ประชาธิปไตย 

 
      

27 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี

ความสัมพันธ์ที่ดี ต่อนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกคน 
       

28 ผู้บริหารมีการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษโดยเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่

หน่วยงานอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       

29 ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมให้ครูใช้ภาษาอังกฤษใน

โรงเรียน 
       

30 ผู้บริหารมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ        
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ตารางที่ 7  สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 1
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 2
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 3
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 4
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 5
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 6
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 7
 

31 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการใชภ้าษาอังกฤษ        

32 ผู้บริหารพูดภาษาอังกฤษ         

33 ผู้บริหารมีทัศนะคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ        

34 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรม

ภาษาอังกฤษ 
       

35 ผู้บริหารจัดอบรมพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

 
      

36 ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
       

37 ผู้บริหารเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
       

38 ผู้บริหารทักทายครูเป็นภาษาอังกฤษ        

39 ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการใช้ภาษาอังกฤษ        

40 ผู้บริหารนิเทศน์การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
       

41 ผู้บริหารมุ่งเน้นพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ

ทางการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
       

42 ผู้บริหารจัดหาสื่อ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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ตารางที่ 7  สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น/ ตัวแปร 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 1
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 2
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 3
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 4
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 5
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 6
 

 ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญค
นท

ี่ 7
 

43 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ 

 
      

44 ผู้บริหารจัดท าป้ายบอกสถานที่ต่างๆ เป็น

ภาษาอังกฤษ 
       

45 ผู้บริหารปรับปรุงดูแลห้องปฏิบัติการทางภาษา

อย่างสม่ าเสมอ 
       

46 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับศูนย์ ERIC        

47 ผู้บริหารน าโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ EBE        

48 ผู้บริหารให้ครูเข้าร่วมการทดสอบ CEFR        

49 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจ ให้ครูใช้ภาษาอังกฤษ        

50 ครูใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียน ในบางครั้ง        

51 มีกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า        

52 ผู้บริหารทักทายครูเป็นภาษาอังกฤษ        

53 สนับสนุนส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น        

54 มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษในห้องสมุด 

 
      

55 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรม boot 

camp 

       

56 ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูรู้เท่าทันและยอมรับความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ 
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1.4 สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ 

 จากตารางที่ 3, 5 และ 7 พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีจ านวนมากดังนั้นผู้วิจัยจึงน าประเด็นที่ได้ทั้งหมดมา

วิเคราะห์ร่วมกันและปรับรายละเอียดของตัวแปรหรือประเด็นที่เหมือนกันให้เป็นตัวแปรหรือประเด็น

เดียวกันซึ่งยังคงสาระส าคัญในแต่ละตัวแปรหรือประเด็นได้ครบถ้วน ส าหรับตัวแปรหรือประเด็นที่          

ไม่เหมือนกัน ผู้วิจัยได้น ามาเป็นตัวแปรทุกรายการ แล้วน ามาสังเคราะห์ใหม่เป็น ตัวแปรที่เกี่ยวกับ

ปัจจัยการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาให้ครูเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องจ านวน 

135 ตัวแปร ดังตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8  การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ 

ล าดับ ตัวแปรที่ศึกษา 

แหล่งที่มา 

เอ
กส

าร
  

งา
นว

ิจัย
 

กา
รส

ัมภ
าษ

ณ์
 

1 
ผู้บริหารก าหนดโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบของการบังคับ

บัญชาอย่างชัดเจน 

   

2 ผู้บริหารก าหนด กฎระเบียบในการท างานสู่ความส าเร็จอย่างชัดเจน    

3 ผู้บริหารจัดฝ่ายบริหาร ฝ่ายการสอนภาษาอังกฤษ สายชั้นที่ชัดเจน    

4 
ผู้บริหารมีนโยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใน

โครงสร้างกลยุทธ์รูปแบบการจัดการ 

   

5 ผู้บริหารสร้างคณุค่าร่วมในองค์กร    

6 ผู้บริหารให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ครู    

7 ผู้บริหาร ออกแบบภาระงาน    

8 
ผู้บริหารก าหนดขอบข่าย แนวทางปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 4 ด้านอย่าง

ชัดเจน 

   

9 
ผู้บริหารก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทางการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 8  การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ล าดับ ตัวแปรที่ศึกษา 

แหล่งที่มา 

เอ
กส

าร
  

งา
นว

ิจัย
 

กา
รส

ัมภ
าษ

ณ์ 

10 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากอย่างมีประสิทธิภาพ    

11 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ    

12 
ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความตระหนักถึง ศีลธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

   

13 
ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความตระหนักถึง ค่านิยม        

ความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆ 

   

14 
ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความตระหนักถึง วัฒนธรรม

องค์กรของการท างานร่วมกัน 

   

15 ผู้บริหารยึดหลักประชาธิปไตยในการท างาน มีความยุติธรรม โปร่งใส    

16 ผู้บริหารมีเหตุมีผล ในการบริหารจัดการ    

17 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระเบียบในการปฏิบัติงาน รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ 

   

18 
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นให้ครู นักเรียน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   

19 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม    

20 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือระบบสถานภาพ ระหว่าง

ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาความแตกต่างของ

เงินเดือน ต าแหน่งในล าดับชั้นเป็นเครื่องชี้วัด 

   

21 
ผู้บริหารความความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดทฤษฎีทางการ

บริหารการจัดการศึกษา 

   

22 
ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
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ตารางที่ 8  การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ล าดับ ตัวแปรที่ศึกษา 

แหล่งที่มา 

เอ
กส

าร
  

งา
นว

ิจัย
 

กา
รส

ัมภ
าษ

ณ์ 

23 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับงานวิชาการและกระบวนการสอนของครู    

24 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานเป็นระบบ    

25 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความยืดหยุ่นในการท างาน     

26 
ผู้บริหารสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษแก่

หน่วยงานอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   

27 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดี ต่อนักเรียน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 

   

28 ผู้บริหารมีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    

29 ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมให้ครูใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน    

30 ผู้บริหารมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ    

31 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการใชภ้าษาอังกฤษ    

32 ผู้บริหารพูดภาษาอังกฤษ     

33 ผู้บริหารมีทัศนะคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ    

34 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ    

35 ผู้บริหารจัดอบรมพัฒนาครูให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ    

36 
ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่าง

ต่อเนื่อง 

   

37 ผู้บริหารเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ    

38 ผู้บริหารทักทายครูเป็นภาษาอังกฤษ    

39 ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการใช้ภาษาอังกฤษ    
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40 ผู้บริหารนิเทศก์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    

41 
ผู้บริหารมุ่งเน้นพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษทางการของผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 

   

42 
ผู้บริหารจัดหาสื่อ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 

   

43 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองด้าน

ภาษาอังกฤษ 

   

44 ผู้บริหารจัดท าป้ายบอกสถานที่ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ    

45 ผู้บริหารปรับปรุงดูแลห้องปฏิบัติการทางภาษาอย่างสม่ าเสมอ    

46 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับศูนย์ ERIC    

47 ผู้บริหารน าโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ EBE    

48 ผู้บริหารให้ครูเข้าร่วมการทดสอบ CEFR    

49 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจ ให้ครูใช้ภาษาอังกฤษ    

50 ครูใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียน ในบางครั้ง    

51 ครูมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ    

52 ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูรู้เท่าทันและยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ    

53 ผู้บริหารมีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูด้านภาษาอังกฤษ    

54 ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    

55 ผู้บริหารจัดการศึกษาดูงานด้านโรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษ    



 169 
 

 
 

ตารางที่ 8  การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ล าดับ ตัวแปรที่ศึกษา 

แหล่งที่มา 

เอ
กส

าร
  

งา
นว

ิจัย
 

กา
รส

ัมภ
าษ

ณ์ 

56 
ผู้บริหารพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สมรรถนะสูง        

อย่างแท้จริง 

   

57 ผู้บริหารพัฒนาการจัดการสอนโดยการประเมินครูอย่างต่อเนื่อง    

58 
ผู้บริหารมีการจัดระบบความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   

59 
ผู้บริหารมีผลการปฏิบัติงาน ได้รับการยกย่อง ด้านวิชาการและเชิดชู

เกียรติ 

   

60 
ผู้บริหารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมีการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 

   

61 
ผู้บริหารปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ เพื่อ       

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

62 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ  

   

63 
ผู้บริหารจัดให้มีครูพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาภาษาอังกฤษแก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

   

64 
ผู้บริหารจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

   

65 ผู้บริหารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสม่ าเสมอ    

66 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

   

67 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส าคัญต่อการพัฒนา

ภาษาอังกฤษแก่ 
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68 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการรับบริการจากองค์กรอ่ืนๆ ในการจัดการ

ร่วมกันด้านภาษาอังกฤษ 

   

69 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามัคคี      

70 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็นแก้ปัญหา

อย่างมีเหตุผล 

   

71 ผู้เรียนมีทักษะ ใฝ่เรียนรู้ คิดแก้ปัญหาเป็น    

72 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ    

73 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเห็นความส าคัญ

ของภาษาอังกฤษ 

   

74 นักเรียนน าความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้    

75 ผู้บริหารน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารจัดการ    

76 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ไตร่ตรอง สรุปความคิดรวบยอดได้    

77 ผู้บริหารมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ    

78 ผู้บริหารมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์    

79 
ผู้บริหารมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและ

กีฬา 

   

80 
ผู้บริหารมีการวางแผน การบริหารงานวิชาการ จัดการเรียนการสอนโดย

มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

   

81 
ผู้บริหารก าหนด วิธีการ แนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
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82 
ผู้บริหารจัดท าหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

และแนะน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

83 
ผู้บริหารมีการรายงานผล การตรวจสอบทบทวน การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

   

84 
ผู้บริหารมีการพัฒนาการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

   

85 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

86 ครูมีการพัฒนาผู้เรียนโดยการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ    

87 
ผู้บริหารมีการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นอัจฉริยะ และจัดการศึกษาให้แก่

นักเรียนที่มีความสามรถพิเศษ 

   

88 ผู้บริหารมีการจัดการศึกษามุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล    

89 
โรงเรียนมีมาตรฐาน การประกันคุณภาพทางการศกึษาทั้งภายในและ

ภายนอกอย่างเป็นระบบ 

   

90 ผู้บริหารมีการจัดท าแผนการบริหารงานงบประมาณอย่างเป็นระบบ    

91 โรงเรียนมีการขอตั้งงบประมาณ คา่พัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพ    

92 
โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่าง

เพียงพอ 

   

93 โรงเรียนมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพ    

94 
โรงเรียนมีระบบการบริหารการเงินการบัญชีที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได้ 

   

95 
โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อย่างเป็นระบบ 

   

96 
โรงเรียนจัดการอบรมด้านเทคนิคการสอนให้แก่ครูและบุคลากรทาง   

การศึกษา 
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97 
ผู้บริหารมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการเลื่อน

ขั้นเงินเดือนที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   

98 
ผู้บริหารมีการเสริมสร้าง การรักษาและการด าเนินการทางวินัยที่มี   

ความเป็นธรรมแก่ทุกคน 

   

99 
โรงเรียนมีระบบการด าเนินการ เพื่อขอให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    

ที่มีประสิทธิภาพ 

   

100 
โรงเรียนมีการพัฒนาเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ จัดท าทะเบียน  ระบบ

ฐานข้อมูล การตรวจสอบและการประเมินผล 

   

101 
โรงเรียนมีแผนการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ และงานทะเบียน

นักเรียนอย่างเป็นระบบ 

   

102 
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชน การร่วมมือ การประสานกับหน่วยงาน

ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

103 
โรงเรียนมีการจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะและ

มีระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

   

104 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ    

105 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมด้านภาษาอังกฤษ    

106 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้ทางวิชาการและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับภาษาอังกฤษ 

   

107 ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูเป็นผู้มีบุคลิกดี    

108 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง    

109 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูพูดภาษาอังกฤษ    
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110 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน    

111 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในประเทศ    

112 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในต่างประเทศ    

113 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการท างานและการปฏิบัติตน    

114 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้างผลงาน แสดงศักยภาพได้เต็มที่    

115 ผู้บริหารมีการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการจัดการความรู้    

116 
ผู้บริหารมีการจัดสรรทุน งบประมาณที่เพียงพอส าหรับการศึกษาอบรม

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   

117 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับศูนย์ ERIC    

118 ผู้บริหารน าโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ EBE    

119 ผู้บริหารให้ครูเข้าร่วมการทดสอบ CEFR    

120 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจ ให้ครูใช้ภาษาอังกฤษ    

121 ครูใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียน ในบางครั้ง    

122 มีกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า    

123 ผู้บริหารทักทายครูเป็นภาษาอังกฤษ    

124 สนับสนุนส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น    
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ตารางที่ 8  การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ(ต่อ) 

ล าดับ ตัวแปรที่ศึกษา 

แหล่งที่มา 

เอ
กส

าร
  

งา
นว

ิจัย
 

กา
รส

ัมภ
าษ

ณ์ 

125 มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในห้องสมุด    

126 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรม boot camp    

127 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในประเทศ    

128 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในต่างประเทศ    

129 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการท างานและการปฏิบัติตน    

130 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้างผลงาน แสดงศักยภาพได้เต็มที่    

131 ผู้บริหารมีการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการจัดการความรู้    

132 
ผู้บริหารมีการจัดสรรทุน งบประมาณที่เพียงพอส าหรับการศึกษาอบรม

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   

133 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในประเทศ    

134 
ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและ

ต่างประเทศ 

   

135 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการท างานและการปฏิบัติตน    

 

 จากตารางที่ 8 ผู้วิจัยได้น าตัวแปรจ านวน 135 ตัวแปร น าไปเป็นแบบสอบถามความ

คิดเห็น และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item-objective congruence : IOC) ของ

เครื่องมือ จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พบว่า มีปัจจัยบางตัวแปรที่ไม่สอดคล้อง จึงได้ปรับแก้ไขตาม

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จ านวน  120 ตัวแปร หลังจากนั้นจึงได้น าแบบสอบถาม

ความคิดเห็นไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และหาความเชื่อมั่นของ
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แบบสอบถาม (reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) พบว่า ได้ค่าความเชื่อมันเท่ากับ 0.951  จึงน าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้ในการ

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคกลาง จ านวน 98 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา ครูวิชาการ และครู รวมโรงเรียนละ 3 คน และได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน  255 

ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.73 และเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงน ามาวิเคราะห์ผล ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งในปัจจุบัน และประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ครู

วิชาการ และครู จ านวน 85 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 255 คน เมื่อแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา ต าแหน่งในปัจจุบัน และประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน โดยการแจกแจงความถี่ 

(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) มีรายละเอียดดังตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อ สถานภาพ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 

1 เพศ 

-ชาย 

-หญิง 

 

122 

133 

 

47.84 

52.16 

รวม 255 100 
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ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อ สถานภาพ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 

2 อาย ุ

-ไม่เกิน 30 ป ี

-31-40 ป ี

-41-50 ป ี

-51 ปีขึ้นไป 

 

58 

99 

97 

1 

 

22.75 

38.82 

38.04 

0.39 

รวม 255 100 

3 วุฒิการศึกษา 

-ปริญญาตรี 

-ปริญญาโท 

-ปริญญาเอก 

 

175 

80 

0 

 

68.63 

31.37 

0.00 

รวม 255 100 

4 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

-ผู้บริหารสถานศึกษา 

-ครูวิชาการ 

-ครู 

 

85 

85 

85 

 

33.33 

33.33 

33.33 

รวม 255 100 

5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

-ไม่เกิน 5 ป ี

-6-10 ป ี

-11-15 ป ี

-15 ปีขึ้นไป 

 

38 

115 

79 

23 

 

14.90 

45.10 

30.98 

9.02 

รวม 255 100 
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  จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 255 คน มีจ านวนเพศ

ชายจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 47.84 เพศหญิงจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 52.16 ด้านอายุ

พบว่า ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31-40 ปี มีมากที่สุดจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 38.82 น้อยที่สุดอายุ

ไม่เกิน 50 ขึ้นไป ปีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.39 ด้านวุฒิศึกษาพบว่าระดับปริญญาตรีมากที่สุด

จ านวน  175 คน คิดเป็นร้อยละ 68.63 และระดับปริญญาโทจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 31.37

ด้านต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ครู

วิชาการจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ครู จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ด้าน 

ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

6-10 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10 และน้อยสุดคือมากกว่า 15 ปีขึ้นไป จ านวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 9.02 

2.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

  ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นเป็นองค์ประกอบการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามแนวคิดของเบส์ท (Best) ดังแสดงในตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10  ค่ามัชฌิมเลขคณิต (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบ
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 (n=255) 

ข้อ 
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู

ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ค่ามัชฌิม

เลขคณิต

(X̅) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

1 

ผู้บริหารก าหนดโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ความ

รับผิดชอบของการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน 

3.04 .37 ปานกลาง 

2 ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการใช้ภาษาอังกฤษ 4.36 .77 มาก 

3 

ผู้บริหารจัดฝ่ายบริหาร ฝ่ายการสอนภาษาอังกฤษ สาย

ชั้นที่ชัดเจน 

4.31 .72 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละตัวแปรที่ เป็น

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

 (n=255) 

ข้อ 
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู

ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ค่ามัชฌิม

เลขคณิต

(X̅) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

4 

ผู้บริหารมีนโยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ในโครงสร้างกลยุทธ์รูปแบบการจัดการ 

4.22 .75 มาก 

5 ผู้บริหารสร้างคณุค่าร่วมในองค์กร 4.13 .74 มาก 

6 ผู้บริหารให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ครู 4.08 .83 มาก 

7 ผู้บริหาร ออกแบบภาระงาน 4.11 .80 มาก 

8 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการท างานและการปฏิบัติตน 4.13 .79 มาก 

9 

ผู้บริหารก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร

ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.24 .77 มาก 

10 

ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

4.32 .74 มาก 

11 

ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการกระจาย

อ านาจ 

4.18 .80 มาก 

12 

ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความตระหนักถึง 

ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.07 .83 มาก 

13 

ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความตระหนักถึง 

ค่านิยม ความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆ 

4.26 .89 มาก 

14 

ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความตระหนักถึง 

วัฒนธรรมองค์กรของการท างานร่วมกัน 

4.24 .88 มาก 

15 

ผู้บริหารยึดหลักประชาธิปไตยในการท างาน มีความ

ยุติธรรม โปร่งใส 

4.27 .79 มาก 

16 ผู้บริหารมีเหตุมีผล ในการบริหารจัดการ 4.23 .71 มาก 

17 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระเบียบในการปฏิบัติงาน 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

4.33 .49 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละตัวแปรที่ เป็น

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

 (n=255) 

ข้อ 
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู

ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ค่ามัชฌิม

เลขคณิต

(X̅) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

18 

ผู้บริหารมีการบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้น

ให้ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.28 .77 มาก 

19 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม 4.35 .78 มาก 

20 

ผู้บริหารจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษใน

โรงเรียน 

4.31 .76 มาก 

21 

ผู้บริหารความความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิด

ทฤษฎีทางการบริหารการจัดการศึกษา 

4.28 .78 มาก 

22 

ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.26 .80 มาก 

23 

ผู้บริหารให้ความส าคัญกับงานวิชาการและกระบวนการ

สอนของครู 

4.26 .77 มาก 

24 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานเป็นระบบ 4.20 .76 มาก 

25 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความยืดหยุ่นในการ

ท างาน 

4.25 .78 มาก 

26 

ผู้บริหารสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการเป็น

ภาษาอังกฤษแก่หน่วยงานอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.19 .79 มาก 

27 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์   

ที่ดี ต่อนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 

4.09 .85 มาก 

28 ผู้บริหารมีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4.15 .81 มาก 

29 

ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมให้ครูใช้ภาษาอังกฤษใน

โรงเรียน 

4.27 .77 มาก 

30 ผู้บริหารมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 4.23 .81 มาก 

31 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการใชภ้าษาอังกฤษ 4.21 .83 มาก 

32 ผู้บริหารพูดภาษาอังกฤษ 4.11 .82 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละตัวแปรที่ เป็น

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

 (n=255) 

ข้อ 
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู

ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ค่ามัชฌิม

เลขคณิต

(X̅) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

33 ผู้บริหารมีทัศนะคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 4.26 .77 มาก 

34 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ 4.30 .70 มาก 

35 ผู้บริหารจัดอบรมพัฒนาครูให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ 4.25 .74 มาก 

36 

ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

4.15 .81 มาก 

37 

ผู้บริหารเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษ 

4.22 .80 มาก 

38 ผู้บริหารทักทายครูเป็นภาษาอังกฤษ 4.20 .80 มาก 

39 

ผู้บริหารก าหนด กฎระเบียบในการท างานสู่ความส าเร็จ

อย่างชัดเจน 

4.26 .79 มาก 

40 ผู้บริหารนิเทศน์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4.25 .86 มาก 

41 

ผู้บริหารมุ่งเน้นพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษทางการ

ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

4.22 .80 มาก 

42 

ผู้บริหารจัดหาสื่อ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้

ในการจัดการเรียนการสอน 

4.24 .78 มาก 

43 

ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา

ตนเองด้านภาษาอังกฤษ 

4.29 .78 มาก 

44 ผู้บริหารจัดท าป้ายบอกสถานที่ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 4.23 .78 มาก 

45 

ผู้บริหารปรับปรุงดูแลห้องปฏิบัติการทางภาษาอย่าง

สม่ าเสมอ 

4.18 .81 มาก 

46 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับศูนย์ ERIC 4.20 .81 มาก 

47 ผู้บริหารน าโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ EBE 4.21 .78 มาก 

48 ผู้บริหารให้ครูเข้าร่วมการทดสอบ CEFR 4.25 .80 มาก 
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ตารางที่  10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละตัวแปรที่ เป็น

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ(ต่อ) 

(n=255) 

ข้อ 
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้

เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ค่ามัชฌิม

เลขคณิต

(X̅) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

49 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจ ให้ครูใช้ภาษาอังกฤษ 4.20 .84 มาก 

50 ครูใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียน ในบางครั้ง 4.10 .79 มาก 

51 ครูมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ 4.21 .76 มาก 

52 

ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูรู้เท่าทันและยอมรับความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ 

4.30 .74 มาก 

53 

ผู้บริหารมีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูด้าน

ภาษาอังกฤษ 

4.28 .77 มาก 

54 

ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

4.19 .78 มาก 

55 ผู้บริหารจัดการศึกษาดูงานด้านโรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษ 4.24 .77 มาก 

56 

ผู้บริหารพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สมรรถนะสูง อย่างแท้จริง 

4.27 .78 มาก 

57 

ผู้บริหารพัฒนาการจัดการสอนโดยการประเมินครูผู้สอน

อย่างต่อเนื่อง 

4.37 .78 มาก 

58 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูพูดภาษาอังกฤษ 4.41 .75 มาก 

59 

ผู้บริหารมีผลการปฏิบัติงาน ได้รับการยกย่อง ด้าน

วิชาการและเชิดชูเกียรติ 

4.38 .73 มาก 

60 

ผู้บริหารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมีการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 

4.38 .77 มาก 

61 

ผู้บริหารปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุ

ใหม่ เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.35 .76 มาก 

62 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

4.37 .76 มาก 

63 

ผู้บริหารจัดให้มีครูพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาภาษาอังกฤษแก่ครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

4.29 .76 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละตัวแปรที่ เป็น

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ(ต่อ) 

(n=255) 

ข้อ 
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้

เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ค่ามัชฌิม

เลขคณิต

(X̅) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

64 

ผู้บริหารจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4.25 .79 มาก 

65 

ผู้บริหารมีการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการจัดการ

ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

4.27 .77 มาก 

66 

ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิ

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.28 .76 มาก 

67 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส าคัญต่อ    

การพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ 

4.24 .81 มาก 

68 

ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการรับบริการจากองค์กรอ่ืนๆ 

ในการจัดการร่วมกันด้านภาษาอังกฤษ 

4.33 .77 มาก 

69 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิด

เป็นแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

4.29 .76 มาก 

70 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 4.27 .72 มาก 

71 

ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ 

4.21 .73 มาก 

72 

นักเรียนน าความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

4.26 .78 มาก 

73 

ผู้บริหารมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ 

4.22 .80 มาก 

74 

ผู้บริหารมีการวางแผน การบริหารงานวิชาการ จัดการ

เรียนการสอนโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

4.21 .74 มาก 

75 

ผู้บริหารก าหนด วิธีการ แนวทางการปฏิบัติในการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

4.21 .80 มาก 
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ตารางที่  10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละตัวแปรที่ เป็น

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ(ต่อ) 

(n=255) 

ข้อ 
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้

เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ค่ามัชฌิม

เลขคณิต

(X̅) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

76 

ผู้บริหารจัดท าหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษและแนะน าหลักสูตรไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.24 .81 มาก 

77 

ผู้บริหารมีการรายงานผล การตรวจสอบทบทวน           

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

4.26 .78 มาก 

78 

ผู้บริหารมีการพัฒนาการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.32 .77 มาก 

79 

ครูมีการพัฒนาผู้เรียนโดยการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.36 .77 มาก 

80 

ผู้บริหารมีการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นอัจฉริยะ และ

จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความสามรถพิเศษ 

4.31 .74 มาก 

81 

ผู้บริหารมีการจัดการศึกษามุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษสู่

มาตรฐานสากล 

4.24 .76 มาก 

82 

โรงเรียนมีมาตรฐาน การประกันคุณภาพทางการศกึษา

ทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ 

4.23 .73 มาก 

83 

ผู้บริหารมีการจัดท าแผนการบริหารงานงบประมาณอย่าง

เป็นระบบ 

4.16 .79 มาก 

84 

โรงเรียนมีการขอตั้งงบประมาณ คา่พัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ที่มี

ประสิทธิภาพ 

4.21 .79 มาก 

85 ผู้บริหารก าหนดวันพูดภาษาอังกฤษประจ าสัปดาห์ 4.22 .74 มาก 

86 

โรงเรียนจัดการอบรมด้านเทคนิคการสอนให้แก่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

4.25 .78 มาก 

87 

ผู้บริหารมีการเสริมสร้าง การรักษาและการด าเนินการ

ทางวินัยที่มีความเป็นธรรมแก่ทุกคน 

4.22 1.00 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละตัวแปรที่ เป็น

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ(ต่อ) 

(n=255) 

ข้อ 
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้

เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ค่ามัชฌิม

เลขคณิต

(X̅) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

88 

โรงเรียนมีการพัฒนาเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ จัดท า

ทะเบียน  ระบบฐานข้อมูล การตรวจสอบและการ

ประเมินผล 

4.16 .75 มาก 

89 

โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชน การร่วมมือ การ

ประสานกับหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.18 .77 มาก 

90 

โรงเรียนมีการจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 

ยานพาหนะและมีระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

4.33 .90 มาก 

81 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ 4.14 .85 มาก 

92 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมด้านภาษาอังกฤษ 4.06 .83 มาก 

93 

ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้ทางวิชาการและศาสตร์

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 

4.27 .73 มาก 

94 ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูเป็นผู้มีบุคลิกดี 4.22 .73 มาก 

95 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 4.18 .76 มาก 

96 

ผู้บริหารมีการจัดระบบความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.26 .77 มาก 

97 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 4.18 .81 มาก 

98 

ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ในประเทศ 

4.23 .74 มาก 

99 

ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ในต่างประเทศ 

4.27 .75 มาก 

100 

ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการท างานและการปฏิบัติ

ตน 

4.22 .76 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละตัวแปรที่ เป็น

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ(ต่อ) 

(n=255) 

ข้อ 
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้

เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ค่ามัชฌิม

เลขคณิต

(X̅) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

101 

ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้างผลงาน แสดง

ศักยภาพได้เต็มที่ 

4.21 .78 มาก 

102 

ผู้บริหารมีการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการจัดการ

ความรู้ 

4.12 .77 มาก 

103 

ผู้บริหารมีการจัดสรรทุน งบประมาณที่เพียงพอส าหรับ

การศึกษาอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.17 .72 มาก 

104 ผู้บริหารให้ครูในโรงเรียนเข้าร่วมความส าคัญกับศูนย์ ERIC 4.20 .74 มาก 

105 

โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลอย่างเพียงพอ 

4.14 .77 มาก 

106 

ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้

ภาษาอังกฤษ 

4.15 .78 มาก 

107 ผู้บริหารจัดให้มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นชาวต่างชาติ 4.20 .78 มาก 

108 นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษกับครูผู้สอน ในบางครั้ง 4.17 .77 มาก 

109 มีกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 4.17 .87 มาก 

110 ผู้บริหารทักทายครูเป็นภาษาอังกฤษ 4.20 .84 มาก 

111 

ผู้บริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางวัฒนธรรม

ต่างประเทศ 

4.14 .76 มาก 

112 

มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษในห้องสมุด 

4.18 .76 มาก 

113 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรม boot camp 4.28 .80 มาก 

114 

ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ในประเทศ 

4.23 .81 มาก 

115 

ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ในต่างประเทศ 

4.27 .78 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละตัวแปรที่ เป็น
องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

(n=255) 

ข้อ 
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้

เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ค่ามัชฌิม

เลขคณิต

(X̅) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

116 

ผู้บริหารก าหนดขอบข่าย แนวทางปฏิบัติงานแบง่

ออกเป็น 4 ด้านอย่างชัดเจน 

4.32 .75 มาก 

117 

ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้างผลงาน แสดง

ศักยภาพได้เต็มที่ 

4.29 .78 มาก 

118 

บริหารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการสม่ าเสมอ 

4.33 .81 มาก 

119 

ผู้บริหารมีการจัดสรรทุน งบประมาณที่เพียงพอส าหรับ

การศึกษาอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.36 .76 มาก 

120 

ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยและเผยแพร่

ผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 

4.30 .78 มาก 

 

  จากตารางที่ 10 พบว่าโดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 120 ตัวแปร มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) 

ของคะแนนความเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 3.04 – 4.41 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นต่อตัวแปรอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.30 -0.90 แสดงว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็น

ต่อตัวแปรหรือมีความสอดคล้องกัน อยู่ในระดับมาก โดยมีตัวแปรที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) มากที่สุด 

3 อันดับแรก คือ ตัวแปรที่ 58 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูพูดภาษาอังกฤษ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) 

4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.75 ตัวแปรที่ 60 ผู้บริหารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมี

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการเรียนรู้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต  (X̅) 4.38 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.77, และตัวแปรที่ 59 ผู้บริหารมีผลการปฏิบัติงาน ได้รับการยกย่อง ด้าน

วิชาการและเชิดชูเกียรติ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.73  

2.3 การวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ  
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  ในการวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) โดย

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญ คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ ในการตรวจสอบจ านวนแบบสอบถามที่ เหมาะสมที่ ในการวิเคราะห์

องค์ประกอบนั้น โคมเรย์ และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการพิจารณาจ านวนตัวอย่างที่

เพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบว่า จ านวนตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง จ านวน

ตัวอย่าง100 ตัวอย่าง ไม่เหมาะสม จ านวนตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง พอใช้ จ านวนตัวอย่าง 300 

ตัวอย่างดี จ านวนตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ดีมาก และจ านวนตัวอย่างมากกว่า 1,000 ตัวอย่าง ดีที่สุด 

ซึ่งสอดคล้องกับ ทาบาชนิค และไฟเดล (Tabachnick and Fidell) ที่ยืนยันว่า การวิเคราะห์

องค์ประกอบ ต้องมีตัวอย่างจ านวนอย่างน้อย 300 ตัวอย่าง ซึ่งงานวิจัยนี้เก็บแบบสอบถามได้จ านวน 

255 ฉบับ จึงมีความเหมาะสมในระดับดี สามารถที่จะน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

  นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบโดยใช้สถิติทดสอบ ซึ่งในที่นี้ใช้การตรวจสอบโดย

สถิติตัวแปรมีความสัมพันธ์กันโดยพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ 

Bartlett’sTest of Sphericity ใช้ทดสอบตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ จากการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ ได้ผลดังตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 11 คา่ KMO-Meyer-Olkin and Bartlett’s Test 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .946 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 38224.991 

df 7140 

Sig. 0.000 

  จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบค่า KMO ของข้อมูลชุดที่เก็บได้จากการวิจัย ได้

เท่ากับ .946 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ  Bartlett’s Sphericity 

Test มีนัยส าคัญทางสถิติ sig < 0.05 แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ  มี

ความสัมพันธ์กัน ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อมูลชุดนี้ มีค่าBartlett’s Sphericity Test มีนัยส าคัญทาง

สถิติ sig = .000 ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 
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  การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ใช้การสกัดองค์ประกอบ  (factor extraction) ด้วยวิธี

วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตั้ง

ฉาก(orthogonal rotation) และการหมุนแกนด้วยวิธีวาริแมกซ์ (varimax rotation) โดยข้อตกลง

เบื้องต้น ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบดังนี้ 1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 

0.50 ขึ้นไป ซึ่งค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่ 0.50 ขึ้นไปเป็นค่าน้ าหนักที่มีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ 

(practically significant) 2) มีค่าไอเก็น (eigenvalues) เท่ากับหรือมากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของ         

ไคเซอร์ (Kaiser's criterion) และ 3) มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ มากกว่า 3 ตัวขึ้น ไป เมื่อพิจารณา

ตามเกณฑ์ดังกล่าวได้จ านวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรดังตารางที่ 12 

 

ตารางที่ 12  องค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการครูเพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

Total Variance Explained 

Component 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 55.053 45.878 45.878 10.545 8.787 8.787 

2 3.463 2.886 48.763 10.240 8.533 17.321 

3 2.822 2.352 51.115 9.336 7.780 25.100 

4 2.261 1.884 52.999 6.364 5.304 30.404 

5 2.138 1.782 54.781 5.192 4.327 34.731 

6 1.848 1.540 56.321 5.005 4.171 38.902 

7 1.719 1.432 57.753 4.349 3.624 42.526 

8 1.629 1.358 59.111 3.563 2.969 45.494 

9 1.579 1.315 60.427 3.116 2.597 48.091 

10 1.472 1.227 61.654 2.940 2.450 50.541 

11 1.437 1.198 62.851 2.922 2.435 52.976 
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ตารางที่ 12 องค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน

สะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการครูเพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

Total Variance Explained 

Component 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

12 1.384 1.153 64.005 2.796 2.330 55.305 

13 1.329 1.107 65.112 2.775 2.312 57.618 

14 1.304 1.087 66.199 2.770 2.308 59.926 

15 1.288 1.074 67.273 2.621 2.184 62.110 

16 1.223 1.020 68.292 2.544 2.120 64.230 

17 1.161 .968 69.260 2.420 2.017 66.247 

18 1.146 .955 70.214 2.367 1.973 68.219 

19 1.105 .921 71.135 1.941 1.618 69.837 

20 1.072 .893 72.029 1.687 1.406 71.243 

21 1.048 .873 72.902 1.526 1.272 72.515 

22 1.013 .844 73.746 1.477 1.231 73.746 

 

 จากตารางที่ 12 แสดงจ านวนองค์ประกอบการบริหารจัดการครูเพื่อพัฒนาครูให้

เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คัดเลือกองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักตั้งแต่ 0.50 

ขึ้นไป มีค่าไอเก็น (eigenvalues) เท่ากับหรือมากกว่า 1 และมีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบมากกว่า 3 

ตัวขึ้นไป  พบว่า มี 22 องค์ประกอบ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ องค์ประกอบที่ 1-4 

สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมดได้ร้อยละ 73.746 เมื่อหมุนแกนองค์ประกอบที่ 1 มีค่าไอเก็น 

สูงสุดเท่ากับ 10.545 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 8.787 องค์ประกอบที่ 2           

มีค่าไอเก็น สูงสุดเท่ากับ 10.240 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 8.533 องค์ประกอบ       

ที่ 3 มีค่าไอเก็น สูงสุดเท่ากับ 9.336 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 7.780 และ
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องค์ประกอบที่ 4 มีค่าไอเก็น สูงสุดเท่ากับ 6.364 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 

5.304 

 นอกจากนี้ น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลัง

หมุนแกน แสดงไว้ในตางที่ 13 

 

ตารางที่ 13 คา่น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน 

 ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

กลุ่ม1 กลุ่ม 2  กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

X40 .654    

X39 .620    

X29 .600    

X30 .597    

X22 .589    

X34 .577    

X21 .577    

X59 .577    

X19 .576    

X58 .574    

X96 .560    

X33 .554    

X41 .550    

X116 .550    

X28 .545    

X35 .541    

X20 .536    

X120 .534    
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ตารางที่ 13  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน (ต่อ) 

 ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

กลุ่ม1 กลุ่ม 2  กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

X42 .525    

X18 .517    

X26 .513    

X97 .510    

X118 .504    

X52 .501    

X69  .631   

X68  .626   

X51  .614   

X61  .614   

X67  .613   

X70  .604   

X63  .592   

X62  .588   

X60  .580   

X74  .570   

X66  .569   

X55  .569   

X77  .566   

X64  .565   

X71  .560   

X73  .553   
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ตารางที่ 13  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน (ต่อ) 

 ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

กลุ่ม1 กลุ่ม 2  กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

X65  .545   

X56  .543   

X75  .529   

X76  .527   

X85  .515   

X43  .505   

X105   .677  

X102   .654  

X101   .651  

X100   .642  

X103   .624  

X106   .624  

X88   .614  

X94   .609  

X104   .600  

X92   .592  

X111   .591  

X95   .550  

X99   .547  

X91   .544  

X109   .528  

X93   .525  
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ตารางที่ 13  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน (ต่อ) 

 ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

กลุ่ม1 กลุ่ม 2  กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

X115   .517  

X89   .517  

X112   .508  

X107   .500  

X2    .710 

X3    .669 

X4    .639 

X6    .627 

X5    .609 

X13    .572 

X14    .540 

X7    .522 

X8    .506 

  

 จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การคัดเลือก มี 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 24       

ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 จ านวน 22 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 จ านวน 20 ตัวแปร และองค์ประกอบ 4 

จ านวน 9 ตัวแปร  ดังตารางที่ 14-18 
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ตารางที่ 14 องค์ประกอบการบริหารจัดการครูเพ่ือให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ล าดับที ่ องค์ประกอบ 
จ านวน 

ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

 (factor loading) 

1 องค์ประกอบที่ 1 24 .501- .654 

2 องค์ประกอบที่ 2 22 .505 - .631 

3 องค์ประกอบที่ 3 20 .500 - .677 

4 องค์ประกอบที่ 4 9 .506- .710 

รวม 75 .500 - .710 

 

 จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดมีจ านวน        

4 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ จ านวน 24 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก  

อยู่ระหว่าง .501- .654 องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ จ านวน 22 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก 

อยู่ระหว่าง .505 - .631 องค์ประกอบ 3 มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ จ านวน 20 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก

อยู่ระหว่าง .500 - .677 และองค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ จ านวน 9 ตัวแปร         

มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง .506 - .710 รวมตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบทั้งสิ้น จ านวน 75 ตัวแปร            

มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง .500 - .710 

 

ตารางที่ 15 รายละเอียดองค์ประกอบที่ 1 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X40 ผู้บริหารนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ .654 

X39 
ผู้บริหารก าหนด กฎระเบียบในการท างานสู่ความส าเร็จอย่าง

ชัดเจน 
.620 

X29 ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมให้ครูใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน .600 
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ตารางที่ 15  รายละเอียดองค์ประกอบที่ 1 (ต่อ) 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X30 ผู้บริหารมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ .597 

X22 
ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
.589 

X34 ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ .577 

X21 
ผู้บริหารความความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดทฤษฎีทาง   

การบริหารการจัดการศึกษา 
.577 

X59 
ผู้บริหารมีผลการปฏิบัติงาน ได้รับการยกย่อง ด้านวิชาการและ  

เชิดชูเกียรติ 
.577 

X19 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม .576 

X58 
ผู้บริหารมีการจัดระบบความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
.574 

X96 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครพููดภาษาอังกฤษ .560 

X33 ผู้บริหารมีทัศนะคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ .554 

X41 
ผู้บริหารมุ่งเน้นพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษทางการของ

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
.550 

X116 
ผู้บริหารก าหนดขอบข่าย แนวทางปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 4 ด้าน

อย่างชัดเจน 
.550 

X28 ผู้บริหารมีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ .545 

X35 ผู้บริหารจัดอบรมพัฒนาครูให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ .541 

X20 
ผู้บริหารส่งเสรมิการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

อย่างต่อเนื่อง 
.536 
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ตารางที่ 15  รายละเอียดองค์ประกอบที่ 1 (ต่อ) 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X120 
ผู้บริหารส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นใน

ประเทศ 
.534 

X42 
ผู้บริหารจัดหาสื่อ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
.525 

X18 
ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
.517 

X26 
ผู้บริหารสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ      

แก่หน่วยงานอ่ืนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
.513 

X97 ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน .510 

X118 
ผู้บริหารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

สม่ าเสมอ 
.504 

X52 ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูรู้เท่าทันและยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ .501 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %  of variance) 

10.545 

8.787 

8.787 

  

 จากตารางที่ 15 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 อธิบายตัวแปรส าคัญจ านวน 24 ตัวแปร 

หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักตัวแปร (factor loading) อยู่ระหว่าง .501- .654 มีค่าความแปรปรวนของ

ตัวแปเท่ากับ 10.545 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 8.787 ซึ่งเมื่อเทียบความความ

แปรปรวนของตัวแปรองค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 1 กล่าวคือ    

ตัวแปรทั้ง 24 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยกพิจารณาเป็น

รายข้อ  พบว่า ตัวแปร “ผู้บริหารนิเทศน์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” มีค่าน้ าหนักมากที่สุด      

คือ .654 ส าหรับ ตัวแปร “ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูรู้เท่าทันและยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ” 
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พบว่า มีค่าน้ าหนักน้อยที่สุดคือ .501 ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์

ของผู้บริหารสถานศึกษา” 

 

ตารางที่ 16 รายละเอียดองค์ประกอบที่ 2  

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X69 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
.631 

X68 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการรับบริการจากองค์กรอื่นๆ ในการ

จัดการร่วมกันด้านภาษาอังกฤษ 
.626 

X51 ครูมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ .614 

X61 
ผู้บริหารปฐมนเิทศครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม ่

เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
.614 

X67 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส าคัญต่อการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ 
.613 

X70 นักเรียนมทัีศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ .604 

X63 
ผู้บริหารจัดใหม้ีครูพี่เลี้ยงใหค้ าปรึกษาภาษาอังกฤษแก่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
.592 

X62 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ 
.588 

X60 
ผู้บริหารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมีการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการเรียนรู ้
.580 

X74 
ผู้บริหารมีการวางแผน การบริหารงานวิชาการ จัดการเรียนการสอน

โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
.570 

X66 
ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
.569 
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ตารางที่ 16  รายละเอียดองค์ประกอบที่ 2 (ต่อ) 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X55 ผู้บริหารจัดการศึกษาดูงานด้านโรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษ .569 

X77 
ผู้บริหารมีการรายงานผล การตรวจสอบทบทวน การพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสตูรอย่างสม่ าเสมอ 
.566 

X64 
ผู้บริหารจัดใหม้ีการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
.565 

X71 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเห็น

ความส าคัญของภาษาอังกฤษ 
.560 

X73 ผู้บริหารมุ่งจัดการศึกษาให้นกัเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ .553 

X65 
ผู้บริหารมีการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการจัดการความรู้

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
.545 

X75 
ผู้บริหารก าหนด วิธีการ แนวทางการปฏิบัติในการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
.529 

X76 
ผู้บริหารจัดท าหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษและแนะน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
.527 

X85 ผู้บริหารก าหนดวันพูดภาษาอังกฤษประจ าสัปดาห ์ .515 

X43 
ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง

ด้านภาษาอังกฤษ 
.505 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %  of variance) 

10.240 

8.553 

17.321 
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 จากตารางที่ 16 พบว่าองค์ประกอบที่ 2  อธิบายตัวแปรส าคัญจ านวน 22 ตัวแปร 

หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .505 - . 631 มีค่าความแปรปรวน

ของตัวแปรเท่ากับ 10.240 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 8.553  ซึ่งเมื่อเทียบค่า      

ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่นๆ พบว่าองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 2 

กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 22 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยก

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ .631 ส าหรับตัวแปร “ผู้บริหาร

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ” พบว่า มีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบน้อยที่สุดคือ .505 ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือองค์ประกอบนี้ว่า “องค์ประกอบด้านการพัฒนาให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้” 
 

ตารางที่ 17 รายละเอียดองค์ประกอบที่ 3 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X105 
โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

อย่างเพียงพอ 
.677 

X102 ผู้บริหารมีการจัดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย .654 

X101 ผู้บริหารจัดท าป้ายบอกสถานที่ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ .651 

X100 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการท างานและการปฏิบัติตน .642 

X103 
ผู้บริหารมีการจัดสรรทุน งบประมาณที่เพียงพอส าหรับ

การศึกษาอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
.624 

X106 
ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครเูกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้

ภาษาอังกฤษ 
.624 

X88 
โรงเรียนมีการพัฒนาเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ จัดท าทะเบียน  

ระบบฐานข้อมูล การตรวจสอบและการประเมินผล 
.614 

X94 ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูเป็นผู้มีบุคลิกด ี .609 

X104 ผู้บริหารให้ครใูนโรงเรียนเข้าร่วมความส าคัญกับศูนย ์ERIC .600 

X92 ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูได้รับการอบรมด้านภาษาอังกฤษ .592 
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ตารางที่ 17 รายละเอียดองค์ประกอบที่ 3 (ต่อ) 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X111 มีครูชาวต่างชาติในโรงเรียน .591 

X95 ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง .550 

X99 
ผู้บริหารส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นใน

ต่างประเทศ 
.547 

X91 ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูมีความมุ่งมั่นในการใชภ้าษาอังกฤษ .544 

X109 มีกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า .528 

X93 
ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูมีความรู้ทางวิชาการและศาสตร์ต่างๆ          

ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 
.525 

X115 
ผู้บริหารส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นใน

ต่างประเทศ 
.517 

X89 
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชน การร่วมมือ การประสานกับ

หน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 
.517 

X112 
มีหนังสือพิมพ ์นิตยสาร สื่อ สิง่พิมพ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษใน

ห้องสมุด 
.508 

X107 
โรงเรียนมีการจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 

ยานพาหนะและมีระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
.500 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %  of variance) 

9.336 

7.780 

25.100 
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 จากตารางที่ 17 พบว่าองค์ประกอบที่ 3  อธิบายตัวแปรส าคัญจ านวน 20 ตัวแปร 
หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .500 - . 677 มีค่าความแปรปรวน
ของตัวแปรเท่ากับ 9.336 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 7.780 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวน
ของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่นๆ พบว่าองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 3 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 
20 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ตัวแปร “ผู้บริหารก าหนดวันพูดภาษาอังกฤษประจ าสัปดาห์” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด
คือ .677 ส าหรับตัวแปร “โรงเรียนมีการจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะและ  
มีระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ .500 ผู้วิจัย  
จึงต้ังช่ือองค์ประกอบนี้ว่า “องค์ประกอบด้านการจัดสรรงบประมาณ” 
 
ตารางที่ 18 รายละเอียดองค์ประกอบที่ 4 
 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
X02 ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการใช้ภาษาอังกฤษ .710 
X03 ผู้บริหารจัดฝ่ายบริหาร ฝ่ายการสอนภาษาอังกฤษ สายชั้นที่

ชัดเจน 
.669 

X04 ผู้บริหารมีแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านสอนภาษาอังกฤษ ใน
โครงสร้างแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

.639 

X06 ผู้บริหารให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คร ู .627 
X05 ผู้บริหารสร้างคุณค่าร่วมในองค์กร .609 
X13 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความตระหนักถึง ค่านิยม 

ความเช่ือ พิธีกรรมต่างๆ 
.572 

X14 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความตระหนักถึง 
วัฒนธรรมองค์กรของการท างานร่วมกัน 

.540 

X07 ผู้บริหาร ออกแบบภาระงาน .522 
X08 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการท างานและการปฏิบัติตน .506 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %  of variance) 

6.364 
5.304 
30.404 
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 จากตารางที่ 18 พบว่าองค์ประกอบที่ 4  อธิบายตัวแปรส าคัญจ านวน 9 ตัวแปร 

หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .506 - . 710 มีค่าความ

แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 6.364 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.304 ซึ่งเมื่อเทียบค่า

ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่นๆ พบว่าองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 4 

กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยก

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “ผู้บริหารก าหนด กฎระเบียบในการท างานสู่ความส าเร็จอย่าง

ชัดเจน” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ .710 ส าหรับตัวแปร “ผู้บริหารก าหนดขอบข่าย 

แนวทางปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 4 ด้านอย่างชัดเจน” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ 

.506 ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือองค์ประกอบนี้ว่า “องค์ประกอบด้านการเป็นต้นแบบที่ด”ี 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อ

สกัดตัวแปรให้เหลือตัวแปรประกอบที่ส าคัญโดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 

(Maximum Likelihood) เพื่อให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญ ซึ่งปรากฏว่าได้องค์ประกอบการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาครูให้ เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มาทั้ งหมด 4 องค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้สรุป

องค์ประกอบได้ดังรูปที่ 3 

 

ภาพที่ 4 องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

การบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาครูให้เกิด

ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

1. วสิัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร 

2. การพัฒนาให้
เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู ้

4. การเป็น
ต้นแบบที่ด ี

3. การจัดสรร
งบประมาณ 
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 จากภาพที่ 3 อธิบายได้ว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ         

การใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 

1. องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารนิเทศการจัด           

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2) ผู้บริหารก าหนด กฎระเบียบในการท างานสู่ความส าเร็จอย่างชัดเจน       

3)  ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมให้ครูใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน  4)  ผู้บริหารมีความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ 5)  ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 6)  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ 7)  ผู้บริหารความความรู้

ความเข้าใจในหลักและแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารการจัดการศึกษา  8)  ผู้บริหารมีผลการ

ปฏิบัติงาน ได้รับการยกย่อง ด้านวิชาการและเชิดชูเกียรติ  9)  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียได้เข้ามามีส่วนร่วม 10)  ผู้บริหารมีการจัดระบบความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 11)  ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูพูดภาษาอังกฤษ  12)  ผู้บริหารมีทัศนะคติที่ดีต่อ

ภาษาอังกฤษ 13)  ผู้บริหารมุ่งเน้นพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษทางการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

14)  ผู้บริหารก าหนดขอบข่าย แนวทางปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 4 ด้านอย่างชัดเจน 15)  ผู้บริหารมี

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 16)  ผู้บริหารจัดอบรมพัฒนาครูให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ 

17)  ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  18)  ผู้บริหาร

สง่เสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในประเทศ 19)  ผู้บริหารจัดหาสื่อ การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 20)  ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

จากอย่างมีประสิทธิภาพ 21)  ผู้บริหารสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษแก่

หน่วยงานอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  22)  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 23)  ผู้บริหารน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสม่ าเสมอ 24)  ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูรู้เท่าทันและ

ยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

2. องค์ประกอบด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย 1)  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีทักษะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็นแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 2)  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ

การรับบริการจากองค์กรอื่นๆ ในการจัดการร่วมกันด้านภาษาอังกฤษ  3)  ครูมีความรู้ความเข้าใจใน

ภาษาอังกฤษ 4)  ผู้บริหารปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ เพื่อการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ  5)  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
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ภาษาอังกฤษ 6)  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 7)  ผู้บริหารจัดให้มีครูพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา

ภาษาอังกฤษแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 9)  ผู้บริหารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมีการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 10)  ผู้บริหารมีการวางแผน การบริหารงาน

วิชาการ จัดการเรียนการสอนโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 11)  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีวิทยฐานะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 12)  ผู้บริหารจัดการศึกษาดูงานด้านโรงเรียนใช้

ภาษาอังกฤษ 13)  ผู้บริหารมีการรายงานผล การตรวจสอบทบทวน การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 14)  ผู้บริหารจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว 15)  ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเห็น

ความส าคัญของภาษาอังกฤษ 16)  ผู้บริหารมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ            

17)  ผู้บริหารมีการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 18)  ผู้บริหาร

พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สมรรถนะสูง อย่างแท้จริง 19)  ผู้บริหารก าหนด วิธีการ 

แนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน  20)  ผู้บริหารจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและแนะน าหลักสูตร ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   

21)  ผู้บริหารก าหนดวันพูดภาษาอังกฤษประจ าสัปดาห์ 22)  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ 

3. องค์ประกอบด้านการจัดสรรงบประมาณ  ประกอบด้วย 1)  โรงเรียนได้รับการจัดสรร

งบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ   2)  ผู้บริหารมีการจัดแหล่งการเรียนรู้ที่

หลากหลาย 3)  ผู้บริหารจัดท าป้ายบอกสถานที่ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 4)  ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่

ดีทั้งในการท างานและการปฏิบัติตน 5)  ผู้บริหารมีการจัดสรรทุน งบประมาณที่เพียงพอส าหรับ

การศึกษาอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6)  ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูเกิดทัศนคติที่ดี

ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 7)  โรงเรียนมีการพัฒนาเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ จัดท าทะเบียน  ระบบ

ฐานข้อมูล การตรวจสอบและการประเมินผล  8)  ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูเป็นผู้มีบุคลิกดี             

9)  ผู้บริหารให้ครูในโรงเรียนเข้าร่วมความส าคัญกับศูนย์ ERIC 10)  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้รับการ

อบรมด้านภาษาอังกฤษ 11)  มีครูชาวต่างชาติในโรงเรียน 12)  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตัวเอง

อย่างต่อเนื่อง 13)  ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในต่างประเทศ 14)  ผู้บริหาร
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ส่งเสริมให้ครูมีความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ 15)  มีกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 16)  ผู้บริหาร

ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ทางวิชาการและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 17)  ผู้บริหารส่งเสริม

สนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในต่างประเทศ  18)  โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชน          

การร่วมมือ การประสานกับหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ  19)  มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร    

สื่อ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในห้องสมุด 20)  โรงเรียนมีการจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ 

สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะและมีระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

4. องค์ประกอบด้านการเป็นต้นแบบที่ดี  ประกอบด้วย 1)  ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการใช้

ภาษาอังกฤษ 2)  ผู้บริหารจัดฝ่ายบริหาร ฝ่ายการสอนภาษาอังกฤษ สายชั้นที่ชัดเจน 3)  ผู้บริหารมี

แผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านสอนภาษาอังกฤษ ในโครงสร้างแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 4)  ผู้บริหารให้

ค าปรึกษา แนะน าแก่ครู 5)  ผู้บริหารสร้างคุณค่าร่วมในองค์กร 6)  ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอน

โดยมีความตระหนักถึง ค่านิยม ความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆ 7)  ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมี

ความตระหนักถึง วัฒนธรรมองค์กรของการท างานร่วมกัน  8)  ผู้บริหาร ออกแบบภาระงาน                 

9)  ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการท างานและการปฏิบัติตน 

  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ  

2.1 การวิเคราะห์การตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

  การวิเคราะห์ค่าความถี่และร้อยละของข้อพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีต่อ

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น า

ร่างองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในขั้นตอนที่ 2 มาตรวจสอบและเพิ่มความเชื่อถือในการสร้าง

องค์ประกอบที่เหมาะสม โดยการน าเสนอองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการประเมินโดยใช้แบบสอบถถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ละ

น าเสนอร่างองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอั งกฤษ ให้

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ได้พิจารณาประเด็นด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
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และการใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและการวิพากษ์ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากเกณฑ์การเป็นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

ประชากรในด้าน คือ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา, และผู้อ านวยการสถานศึกษา  

รวมทั้งสิ้นจ านวน 5 คน ตามรายช่ือในตารางที่ 19 
 

ตารางที่ 19 รายชื่อกลุ่มประชากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันความเป็นไปได้และความเหมาะสมของ
องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณารูปแบบ 

ผู้อ านวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 

1. ดร.ประภา สมาคม   

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1. ดร. บัญชา  ปลื้มอารมย ์

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวัดขนอนบ้านกรด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ดร. กมลาศน์  ศรประสิทธิ ์

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา 

3. ดร.สมนึก  พงษ์สกุล 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่  จังหวัดกาญจนบุรี 

4. ดร.ชนะ สุ่มมาตย ์

ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 20 ค่าความถี่  และร้อยละของข้อมูลของการแสดงความคิดเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ของ
องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

องค์ประกอบ

การบริหาร

จัดการเพื่อ

พัฒนาครูให้

เกิดทักษะการ

ใช้

ภาษาอังกฤษ 

ความคิดเห็น 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ 

เห็น

ด้วย 

ร้อย 

ละ 

ไม่ ร้อย 

ละ 

เห็น

ด้วย 

ร้อย 

ละ 

ไม่ ร้อย 

ละ 

เห็น

ด้วย 
ร้อยละ 

ไม่ ร้อย 

ละ 

เห็น 

ด้วย 

ร้อย 

ละ 

ไม่ ร้อย 

ละ เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย 

องค์ประกอบ

ที่ 1 วิสัยทัศน์

ของผู้บริหาร 

5 100.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 

องค์ประกอบ

ที่ 2 การ

พัฒนาให้เป็น

องค์กรแห่ง

การเรียนรู้ 

5 100.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 4 80.00 1 20.00 5 100.00 0 0.00 

องค์ประกอบ

ที่ 3 การ

จัดสรร

งบประมาณ 

5 100.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 4 80.00 1 20.00 5 100.00 0 0.00 

องค์ประกอบ

ที่ 4  การเป็น

แบบอย่างที่ดี 

5 100.00 0 0.00 4 80.00 1 20.00 4 80.00 1 20.00 5 100.00 0 0.00 

รวม 20 100.00 0 0.00 19 95.00 1 5.00 18 90.00 3 15.00 20 100.00 0 0.00 

 

 จากตารางที่ 20 พบว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่า

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมีความถูกต้อง มีความ

เหมาะสม มีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์เนื่องจากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว พบว่ามีความครอบคลุมทั้ง วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  

การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  การจัดสรรงบประมาณ และการเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้าน
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ความถูกต้องขององค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมี

ความถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ในด้านความเหมาะสมมีผู้ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 

95.00 และเห็นว่าไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 5.00 ในด้านความเป็นไปได้มีผู้ที่เห็นว่ามีความเป็นไป

ได้ คิดเป็นร้อยละ 90.00 และเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ คิดเป็นร้อยละ 10.00 ในด้านความสามารถ

ในการน าไปใช้ประโยชน์ได้มีผู้ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100.00  

2.2 การวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู

ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  

  การสังเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและข้อวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ทรง 

คุณวุฒิที่มีต่อองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ขั้นตอนนี้

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท าการพิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้อง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ และข้อคิดเห็นอื่นๆ ดังรายละเอียด ดังนี้  

1. ด้านความถูกต้อง 

    จากการแสดงความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อยืนยัน           

ความถูกต้องขององค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนมาก มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกองค์ประกอบมีความถูกต้อง             

มีเพียงบางองค์ประกอบที่อาจมีเน้ือหาไม่ครอบคลุม  

2. ด้านความเหมาะสม 

 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อยืนยัน            

ความถูกต้องขององค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนมาก มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม 

ยกเว้นบางองค์ประกอบยังมีเนื้อหาไม่สัมพันธ์องค์ประกอบหลัก ดังนั้นจึงควรปรับเนื้อหาให้สัมพันธ์

กับชื่อหัวข้อขององค์ประกอบอ่ืน ซึ่งจะท าให้งานวิจัยมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

3. ด้านความเป็นไปได้ 

   จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันความถูกต้อง

ขององค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้ เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนมาก มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกปัจจัยมีความเป็นไปได้ 

เนื่องจากองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สิ่งส าคัญสุดที่

จะขับเคลื่อนคือวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
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4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

   จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันความถูกต้อง

ขององค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้ เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนมาก มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกปัจจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ได้สูง เพราะตัวแปรที่ศึกษาในแต่ละองค์ประกอบผ่านการศึกษามาส่วนหนึ่งแล้ว ดังนั้นผู้บริหาร

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ร่วมในการบริหารได้  

5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

   จากการแสดงความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื ่อยืนยัน

ความถูกต้องขององค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า 

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การบริหารจัดให้ครูเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนั้น 

ควรเริ่มจากการสร้างทัศนคติที่ดี บรรยากาศการใช้ควรเป็นไปอย่างสนุกสนาน พูดผิดบ้างถูกบ้าง                

ก็เรียนรู้ รวมถึงการสร้างความม่ันใจแก่ครูให้กลา้พูด จนกลายเป็นความเคยชินในท่ีสดุ  

 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยัน ความถูกต้อง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ ขององค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนมาก มีความเห็น

สอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มี

ความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากเมื่อ

พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ แล้วพบว่า มีความครอบคลุมทั้งวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  การพัฒนาให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้  การจัดสรรงบประมาณ และการเป็นต้นแบบที่ดี บริบทในด้านความถูกต้อง

ขององค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมีความถูกต้อง ซึ่ง

ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วเห็นว่าสมควรใช้

เนื้อหาและความหมายเดิม เพราะมีความหมายครอบคลุมในเนื้อหาเดิมอยู่แล้วและเป็นนิยามที่ตรงกับ

เนื้อหานี้โดยตรง  
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

ครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ 2) เพื่อทราบผลการยืนยันการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู

ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย 

ดังรายละเอียด ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากนั้นได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อให้ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับในการวิจัย 

เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้ตัวแปรที่ต้องการศึกษาแล้วน าผลที่ ได้ไปพัฒนาแบบสัมภาษณ์                    

กึ่งโครงสร้าง (Semi structure interview)  หลังจากนั้นน าไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 7 คน ท าการวิเคราะห์เนื้อหาทีไ่ด้จากวรรณกรรมและจากการสัมภาษณ์ ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จ านวน 135 ตัวแปร 

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้าง และพัฒนาเครื่องมือ ขั้นตอนนี้เป็นการน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1      

มาสร้างเป็นข้อค าถามเพื่อใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires) ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการ

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ขึ้นพร้อมปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามาพิจารณา  

แล้วน าแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 135 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) แล้วน าไปหาค่าความสอดคล้อง

และความตรงกับสิ่งที่ต้องการวัดที่เรียกว่า ค่า IOC (index of item objective congruence) เป็น

รายข้อ พิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ขึ้นไป ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็น

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ได้ข้อค าถาม จ านวน 120 ข้อ หลังจากนั้น ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม

ความคิดเห็นที่สมบูรณ์ไปทดลองใช้ (try out) แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามทั ้งฉบับ  โดยใช้ค ่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาตามวิธีของครอ นบาค (Cronbach)          

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับ     

มีค่าเท่ากับ 0.951 
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 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 2 

ไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคกลาง 

จ านวน 98 โรง โดยผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครู  รวมทั้งหมด 294 คน ได้

แบบสอบถามกลับคืนมา 255  ฉบับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 86.73 

 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้ มาท าการวิเคราะห์

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ระดับตัวแปรที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยค านวณค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าระดับปฏิบัติของตัวแปรโดยเฉลี่ยมาก 

ต่อจากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส ารวจ (exploratory factor analysis) ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ แปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้

ตัวแปรที่ส าคัญท าให้ได้องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

จ านวน 4 องค์ประกอบ มีตัวแปรรวมทั้งสิ้น 75 ตัวแปร  หลังจากนั้นท าการยืนยันผลการวิจัยโดย

ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์  เพื่อตรวจสอบยืนยัน

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าความถี่  (frequency) และค่ าร้อยละ 

(percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) และการวิเคราะห์

เนื้อหา (content analysis)   

  

สรุปผลการวิจยั 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัย

สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือเพื่อทราบ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบการ

บริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  และ 2) เพื่อทราบผลการยืนยันการ

บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

  องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา  (2)  ด้าน
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การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (3) ด้านการจัดสรรงบประมาณ และ (4) ด้านการเป็นต้นแบบ

ที่ดี โดยแต่ละองค์ประกอบจัดเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1 “องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร”  ประกอบด้วย 24 ตัวแปร

คือ 1) ผู้บริหารนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2) ผู้บริหารก าหนด กฎระเบียบในการท างาน         

สู่ความส าเร็จอย่างชัดเจน  3)  ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมให้ครูใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 4)  ผู้บริหารมี

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 5)  ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 6)  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ 7)  ผู้บริหาร

ความความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารการจัดการศึกษา  8)  ผู้บริหารมี            

ผลการปฏิบัติงาน ได้รับการยกย่อง ด้านวิชาการและเชิดชูเกียรติ  9)  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม 10)  ผู้บริหารมีการจัดระบบความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อย่างมีประสิทธิภาพ 11)  ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูพูดภาษาอังกฤษ 12)  ผู้บริหารมีทัศนะคติที่ดี

ต่อภาษาอังกฤษ 13)  ผู้บริหารมุ่งเน้นพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษทางการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

14)  ผู้บริหารก าหนดขอบข่าย แนวทางปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 4 ด้านอย่างชัดเจน 15)  ผู้บริหารมี

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 16)  ผู้บริหารจัดอบรมพัฒนาครูให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ 

17)  ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  18)  ผู้บริหาร

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในประเทศ 19)  ผู้บริหารจัดหาสื่อ การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 20)  ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

จากอย่างมีประสิทธิภาพ 21)  ผู้บริหารสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษแก่

หน่วยงานอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  22)  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  23)  ผู้บริหาร           

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสม่ าเสมอ 24)  ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูรู้เท่าทัน

และยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

  องค์ประกอบที่ 2 “องค์ประกอบด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้”  ประกอบด้วย 

22 ตัวแปรคือ 1)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ใฝ่รู้ ใฝ่ เรียน คิดเป็นแก้ปัญหาอย่างมี

เหตุผล 2)  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการรับบริการจากองค์กรอื่นๆ ในการจัดการร่วมกันด้าน

ภาษาอังกฤษ  3)  ครูมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ 4)  ผู้บริหารปฐมนิเทศครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5)  คณะกรรมการการศึกษา            

ขั้นพื้นฐานให้ความส าคัญต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ  6) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ  

7)  ผู้บริหารจัดให้มีครูพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาภาษาอังกฤษแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8)  ครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 9)  ผู้บริหารพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนโดยมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการเรียนรู้  10)  ผู้บริหารมี

การวางแผน การบริหารงานวิชาการ จัดการเรียนการสอนโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  11)  ผู้บริหาร

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 12)  ผู้บริหารจัดการศึกษา          

ดูงานด้านโรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษ 13)  ผู้บริหารมีการรายงานผล การตรวจสอบทบทวน การพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ  14)  ผู้บริหารจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 15)  ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ 16)  ผู้บริหารมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ 17)  ผู้บริหารมีการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

18)  ผู้บริหารพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สมรรถนะสูง อย่างแท้จริง  19) ผู้บริหาร

ก าหนด วิธีการ แนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน 20) ผู้บริหารจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและแนะน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

21)  ผู้บริหารก าหนดวันพูดภาษาอังกฤษประจ าสัปดาห์ 22)  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ 

  องค์ประกอบที่ 3  “องค์ประกอบด้านการจัดสรรงบประมาณ”  ประกอบด้วย 20 ตัวแปร

คือ 1)  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ   2)  ผู้บริหารมี

การจัดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3)  ผู้บริหารจัดท าป้ายบอกสถานที่ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ             

4)  ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการท างานและการปฏิบัติตน  5)  ผู้บริหารมีการจัดสรรทุน 

งบประมาณที่เพียงพอส าหรับการศึกษาอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6)  ผู้บริหารสร้าง

แรงจูงใจให้ครูเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ  7)  โรงเรียนมีการพัฒนาเครือข่าย ข้อมูล

สารสนเทศ จัดท าทะเบียน  ระบบฐานข้อมูล การตรวจสอบและการประเมินผล 8)  ผู้บริหาร

เสริมสร้างให้ครูเป็นผู้มีบุคลิกดี 9)  ผู้บริหารให้ครูในโรงเรียนเข้าร่วมความส าคัญกับศูนย์ ERIC              

10)  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมด้านภาษาอังกฤษ  11)  มีครูชาวต่างชาติในโรงเรียน            

12)  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 13)  ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้นในต่างประเทศ 14)  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ      

15)  มีกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 16)  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้ทางวิชาการและศาสตร์ต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 17)  ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นใน

ต่างประเทศ 18)  โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชน การร่วมมือ การประสานกับหน่วยงานภายนอก
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อย่างมีประสิทธิภาพ 19)  มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในห้องสมุด           

20)  โรงเรียนมีการจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะและมีระบบความปลอดภัย

ที่มีประสิทธิภาพ 

  องค์ประกอบที่ 4 “องค์ประกอบด้านการเป็นต้นแบบที่ดี” ประกอบด้วย 9 ตัวแปรคือ 

1)  ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการใช้ภาษาอังกฤษ 2)  ผู้บริหารจัดฝ่ายบริหาร ฝ่ายการสอนภาษาอังกฤษ 

สายชั้นที่ชัดเจน 3)  ผู้บริหารมีแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านสอนภาษาอังกฤษ ในโครงสร้างแผนกลยุทธ์

ของโรงเรียน 4)  ผู้บริหารให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ครู  5)  ผู้บริหารสร้างคุณค่าร่วมในองค์กร           

6)  ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความตระหนักถึง ค่านิยม ความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆ          

7)  ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความตระหนักถึง วัฒนธรรมองค์กรของการท างานร่วมกัน 

8)  ผู้บริหาร ออกแบบภาระงาน  9)  ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการท างานและการปฏิบัติตน 

2. ผลการยืนยันองค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารจดัเพื่อพัฒนาครใูห้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

  ผลการตรวจสอบการยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ            

การใช้ภาษาอังกฤษ โดยวิธีอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ผลการตรวจสอบยืนยัน

พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิส่วนมากมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหาร

จัดเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็น พหุองค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับ

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 องค์ประกอบ คือ ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  

ด้านการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านการจัดสรรงบประมาณ และด้านการเป็นต้นแบบที่ดี 

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์จริง 

   

การอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ สามารถน ามาอภิปรายผล โดยแยกออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1) องค์ประกอบ         

ที่ส่งผลต่อบริหารจัดเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบ

ที่ส่งผลต่อบริหารจัดเพ่ือพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการบริหารจัดเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ผลการวิเคราะห์

ท าให้ได้องค์ประกอบที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) การพัฒนา

ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3) การจัดสรรงบประมาณ 4) การเป็นต้นแบบที่ดี องค์ประกอบทั้งหมด
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นี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า องค์ประกอบการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษประกอบด้วยพหุองค์ประกอบ มีความสอดคล้องกั บแนวคิด ทฤษฎี และ

ผลการวิจัยของนักวิชาการ หน่วยงานและองค์การ รวมทั้งสถาบันทั้งภายในประเทศไทยและสถาบัน

ต่างประเทศ จากองค์ประกอบที่ได้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการของผู้บริหารเกี่ยวกับงานทุกด้าน

ของสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะของครู เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นภาระอย่างหนึ่ง

ของผู้บริหารโดยตรง ซึ่งอาจจะแตกต่างไปตามสถานการณ์ ดังนั้นองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาให้ครูเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจึงต้องมีความความหลากหลาย แตกต่างกัน บางครั้งอาจ

ต้องใช้ความคิดส่วนตัว ประสบการณ์ ทักษะและความช านาญ วิสัยทัศน์ มุมมอง อ านาจหน้าที่ ภาวะ

ผู้น าของผู้บริหาร บริบทของสถานศึกษา ซึ่งจากองค์ประกอบที่ได้สามารถอภิปรายผลในแต่ละ

องค์ประกอบได้ดังนี ้

  องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นสิ่งส าคัญของการพัฒนาครู กล่าวคือการสร้าง

ความมุ่งมั่นเพื่อดลใจให้ไปถึงวิสัยทัศน์ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันมีองค์ประกอบพื้นฐานคือ กระตุ้นให้

แต่ละคนมีวิสัยทัศน์ พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์การ สร้างทัศนคติต่อ

วิสัยทัศน์ในระดับผูกพัน ท าให้วิสัยทัศน์ส่วนรวมเป็นทิศทางสู่จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ (vision) เป็นภาพ

ฝันที่วาดไว้เพื่อไปให้ถึง วิสัยทัศน์ที่ดีมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน วิสัยทัศน์ ไม่ใช่สภาพการณ์

ที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้เหมือนกับเป้าหมาย (goals) หรือวัตถุประสงค์ (objectives) ไม่ใช่

กลวิธีหรือเทคนิคเฉพาะ แต่วิสัยทัศน์จะมีลักษณะเป็นสภาพการณ์ทั่วไปกว้างๆ เป็นคุณค่าที่ประกาศ

ให้รู้กันทั่วไปว่า องค์การหรือหน่วยงานมีความมุ่งมั่นอย่างไรมีแรงบันดาลใจอย่างไร มีบูรณาการ

อย่างไร และจะมีการควบคุมความพยายามในองค์การอย่างไร อาจจะกล่าวโดยสรุปว่า วิสัยทัศน์เป็น

สิ่งบอกให้รู้ว่า ความมุ่งหมายขององค์การคืออะไร จะต้องท าภารกิจ (mission) อย่างไรจึงจะบรรลุ

ความมุ่งหมายนั้น  ดังนั้นจึงถือได้ว่า การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบการบริหารจัดการ

ให้ครูเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความส าคัญของ

ภาษาอังกฤษในโลกยุคปัจจุบันซึ่งถือเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นอีกทักษะหนึ่ง ในศตวรรษที่ 21 กับ

โลกในยุคไอที  ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารควรประกอบด้วย “ผู้บริหารนิเทศการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบและต่อเนื่อง” มีการนิเทศทั้งแนวตั้ง

และแนวนอนเพื่อครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครู
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ผู้เข้าร่วมนิเทศได้อีกทาง สอดคล้องกับ พยอม วงศ์สารศรี ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานไม่ว่าจะเป็น

องค์การหรือรัฐบาลหรืองาน ธุรกิจเอกชนต่างมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่ต้องการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์

อย่างประหยัดมี ประสิทธิภาพ และพัฒนาอยู่เสมอองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารงานคือ คน เงิน 

วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการในบรรดาเหล่านี้เป็นที่ยอมรับกันว่า “คน” เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีค่าใน

แต่ละองค์การ จะมีงานที่รับผิดชอบอยู่จ านวนหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย 

เช่นเดียวกับ บรอน (Braun ได้อธิบายไว้ว่า การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์เป็นการน าวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้น

ไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง โดยความร่วมมือทุ่มทุนก าลังกาย ความคิดและความพยายามของสมาชิก

ภายในองค์กรเพื่อให้วิสัยทัศน์ ที่สร้างขึ้นด าเนินไปอย่างมีผลส าเร็จ นั่นคือเป็นการรวมพลังเพื่อบรรลุ

สภาพการณ์ในอนาคตที่ปรารถนา ซึ่งเป็นการปรับปรุงองค์กรให้ดีหรือมีความเป็นเลิศ และยัง 

สอดคล้องกับ เกศรา รักชาติ  ที่ได้อธิบายถึงการมีวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personnel Vision) ที่สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ขององค์กร (Corporate Vision) อันจะส่งผลถึงการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร หาก

สมาชิกองค์กรมีการเรียนรู้ ถึงการสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน การสร้างเป้าหมาย ส่วนตัวในการทางานใน

แต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ตลอดไป จนถึงการสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับงานที่ก าลังทาอยู่ ให้สอดคล้องหรือ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับ วิสัยทัศน์ขององค์กร การมีวิสัยทัศน์จะท าให้เราใฝ่เรียนใฝ่รู้ ทุ่มเท 

ฝึกฝน พัฒนาตนเอง อยู่เสมอ เพื่อที่จะได้มีความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพของตนนั่นเอง 

  องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

  องค์การแห่งการเรียนรู้ คือองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาความสามารถ

และศักยภาพของคนในองค์การทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการ

ความสามารถและศักยภาพนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ  โรงเรียนทุกแห่งพยายามเพิ่ม

คุณภาพการบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทาง การปฏิรูปการศึกษาแต่ตามปกติโรงเรียน

โดยทั่วไปไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพการบริหาร ตามที่ต้องการได้ ต้องมีองค์ประกอบที่จะ

ท าให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบดังกล่าวคือ กิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ของ

บุคลากร  เพื่อให้สามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆ และแข่งขันกับตนเองให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาที่ก าหนด คือต้องท างานให้มีประสิทธิภาพ ต้องเรียนรู้ได้รวดเร็วกวา่โรงเรียนอื่น ๆ ด้วยการสร้าง

พื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยผู้บริหารโรงเรียน

ในฐานะผู้น าในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  ต้องพยายามหากิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร    

หากบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แล้ว โรงเรียนก็จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (learning 

organization) กล่าวคือองค์การที่เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในองค์การ ได้แสดงความสามารถของ
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ตนเองอย่างเต็มที่และอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันสร้างผลลัพธ์ที่องค์การต้องการโดยองค์การสนับสนุน

ให้สมาชิกทุกคนได้คิดใหม่ ไดท้ างานร่วมกันและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างองค์ความรู้เป็นเอกลักษณ์

ให้องค์การ ดังนั้นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่สมาชิกได้พัฒนาขยายขีดความสามารถของ

ตนเอง เพื่อสร้างสรรค์งานและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  ดังเช่น Hoy & Miskel 

กล่าวว่าองค์การที่กระตุ้นให้สมาชิกมีแนวคิดแปลกๆ ใหม่ๆกระตุ้นให้สมาชิกมีความทะเยอทะยานมี

แรงบันดาลใจ และได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งกันและกัน ท าให้องค์การขยายศักยภาพใน

การแห้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Watsons and Marsick กล่าวว่า 

องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นสถานที่ที่ครูขยายความคิด ความรู้ความสามารถในการสร้างความส าเร็จใน

การท างานโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนให้สมความปรารถนาที่จะ

เรียนรู้ ทราบวิธีการหาความรู้ร่วมกันในการสร้างนวัตกรรมและการแก้ปัญหารวมถึง Marquardt 

1996 กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ คือองค์การที่สมาชิกมีพลังในการศึกษา เก็บสะสมองค์ความรู้

และพัฒนาเป็นองค์การที่สามารถใช้ความรู้บริหารจัดการองค์การให้ประสบผลส าเร็จ และสอดคล้อง

กับ มิงกุชชี่ ( Minggucci ) ได้ศึกษาการพัฒนาครูที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สองโดยใช้การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการกลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน มัธยมศึกษา จ านวน 8 คน และผู้ร่วมวิจัย

ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในมหาวิทยาลัย ประเด็นปัญหาที่ผู้ศึกษาต้องการทราบว่า การวิจัย

เชิงปฏิบัติการสามารถส่งเสริมการสร้างชุมชน การเรียนรู้ได้อย่างไรและศึกษาการวิจัยในชั้นเรียนของ

ครู นั้นสามารถให้ประสบการณ์ในการพัฒนาวิชาชีพซึ่งมีความหมายต่อการสอนมากกว่าหรือไม่    

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้หลายวิธี ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และจดบันทึกสภาพ รวมทั้ง

บันทึกการสัมภาษณ์ ผลการศึกษา พบว่า ครูที่ใช้การวิจัยในชั้นเรียนได้ประโยชน์หลายด้านจากการ

ฝึกปฏิบัติได้แก่ การมีความเชื่อมั่น ในตนเองและประสบการณ์ในวิชาชีพ อันเป็นผลมาจากการท า

โครงการวิจัยในชั้นเรียนนอกจากนี้ ยังมีหลักฐานยืนยันว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถช่วยสร้าง

ชุมชนการเรียนรู้ด้านการศึกษาได้ ผู้ร่วมวิจัยมีการอภิปรายร่วมกัน ท าให้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

ปัญหา มีการเรียนรู้จากเพื่อน มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในเชิงสร้างสรรค์ผลงาน 

  องค์ประกอบที่ 3 การจัดสรรงบประมาณ 

  ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลนั้นต้องใช้กระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ที่แสดงถึงความเชื่อมโยง

ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีความเชื่อโยงกันอย่างไร คุ้มค่ามากน้อยเพียงไรต่อ

องค์การ และการจัดการที่บ่งบอกถึงผลผลิต (Outputs) และเชื่อมโยงผลลัพธ์ (Outcomes) ที่
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายองค์การ จึงต้องมีมาตรฐานการจัดการทางการเงินที่เป็นกลไก

ขับเคลื่อนให้การจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งผู้บริหาร

ต้องค านึงถึงกฎระเบียบของการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ของสถานศึกษาและหน่วยงาน

ราชการอื่น มีการกก าหนดเอาไว้อย่างชัดเจนและบังคับให้ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

แต่หากผู้บริหารสถานศึกษามองการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นเรื่องทั่วๆ  ไปและปล่อยปะละเลยให้

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแต่เพียงตามขั้นตอนแล้ว งบประมาณของสถานศึกษาดังกล่าวก็จะเป็นเพียง

ทรัพยากรที่ผ่านเข้ามาและใช้จ่ายออกไปโดยมิได้สร้างมูลค่าเพิ่มหรือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่อย่างใด 

ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ใจเรื่องของการบริหารงบประมาณซึ่ง

งบประมาณเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายต่อไป สอดคล้องกับ   

ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช  ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ

ของสถานศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่าระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษา

เอกชน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และแนวปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบย่อย 

โดยองค์ประกอบหลักของระบบการบริหารที่มุ่ งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนมี               

9 องค์ประกอบคือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 2) การมุ่งเน้นนักเรียน ผู้ปกครอง และ

ผู้เกี่ยวข้อง 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) โครงสร้างองค์กร 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การบริหารงาน

วิชาการ 7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารทั่วไป และ 9) การจัดการสารสนเทศและความรู้ และ

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยทั้งหมด 35 องค์ประกอบ และมีแนวปฏิบัติรวมทั้งหมด 209 ข้อ 

สอดคล้องกับขอบข่ายการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการบริหารงานบุคคลนั้นมีภาระงานที่ส าคัญๆ 

ที่สถานศึกษาควรปฏิบัติ ประกอบด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมีการ

ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามที่ก าหนดหลักสูตรไว้ 

มีการด าเนินการพิจารณาความดีความชอบ และมีการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่

บุคลากรในสถานศึกษา 

  องค์ประกอบที่ 4 การเป็นต้นแบบที่ด ี

  การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้บริหารที่ดี จะช่วยพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า เป็นผู้น า

การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงมีความรู้ โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นผู้มีความรู้

ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้บริหาร ใช้ศาสตร์และศิลป์ใน

การบริหารจัดการ รวมถึงทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจ าเป็นต่อที่ต้องใช้ในศตวรรษที่ 21 จะท าให้

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%98%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A
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ผู้บริหารมีความน่าเชื่อถือ ส่งเสริมบุคลิกภาพได้เป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่าที่กล่าวมา การเป็นต้นแบบที่ดี

ในการใช้ภาษาอังกฤษเริ่มจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลการพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน สอดคล้องกับ กนกกรานต์ คชชะ  ได้กล่าวถึง คุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ ด้านบุคลิกภาพ คือ บุคลิกภาพภายนอกและ

ภายใน ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีย่อมท าให้เป็นที่น่าเชื่อถือ  ไว้วางใจ เป็นที่ยอมรับในสังคม ส่งผลให้        

การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ ด้านลักษณะนิสัย คือ ความประพฤติของแต่ละบุคคล เช่น              

ความซื่อสัตย์ สุจริตความยุติธรรม การตรงต่อเวลา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความขยันหมั่นเพียร             

ความกระตือรือร้นความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และความเสียสละ ถ้าผู้บริหารมีลักษณะ

นิสัยในทางบวกก็จะท าให้ประสบความส าเร็จในการท างานยิ่งขึ้น  ด้านความรู้ คือ ความรู้

ความสามารถของแต่ละบุคคลที่สามารถรับรู้ ในเรื่องทั่ว ๆ ไปซึ่งความรู้มากสามารถท าให้ผู้ที่มีความรู้

น าไปพัฒนาองค์การให้ประสบผลส าเร็จในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านทักษะ คือ ความ

ช านาญในด้านภาษา ท างานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพวินิจฉัยและสั่งการ สามารถแก้ไขสถานการณ์

เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ Bass  ได้ศึกษาผลงานวิจัย ของสต๊อกดิลล์เกี่ยวกับบุคลิกภาพ 

และพฤติกรรมของผู้บริหาร โดยจ าแนกออกเป็นกลุ่มตาม ดังนี้ 1) บุคลิกภาพและพฤติกรรม จาก

ผลการวิจัยมากกว่า 15 เรื่อง พบว่า ผู้บริหารควรมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหนือบุคคลอื่น ๆ ใน

เรื่องต่อไปนี้ คือ มีเชาวน์ปัญญาดี มีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ มี

ความรู้ทันสมัย และกว้างขวาง ชอบกิจกรรมและงานสังคม มีมารยาทสังคมดี มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 

2) บุคลิกลักษณะของผู้บริหารที่ได้รับการยืนยันจากผลการวิจัยมากกว่า 10 เรื่อง พบว่า ผู้บริหารจะมี

บุคลิกลักษณะ ดังนี ้คือ มีความสามารถในการเข้าสังคม รู้จิตวิทยาในการเจรจา มีมารยาททางสังคมดี 

มีความคิดริเริ่มท าสิ่งใหม่ ๆ เพื่อน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มีความอดทนต่อ             

ความยากล าบาก อดทนต่อปัญหารอบด้านโดยไม่เสียก าลังใจ รู้หลักและวิธีทางานมีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อเสริมคุณค่าของตนให้เป็นผู้มีความสามารถ มีความเชื่อมั่นที่จะท างาน

ให้ส าเร็จ มีความสามารถในการคาดการณ์ข้างหน้าได้ ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะในการท างานเป็นที่

รู้จักของคนทั่วไป มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและคิดสิ่งใหม่ ๆเป็นผู้มีความสามารถในการพูด

และสามารถเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) คุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์สูงกับการเป็นผู้บริหาร คือ       

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่นิยมของปวงชน มีความสามารถในการเข้าสังคม มีความสามารถใน

การตัดสินใจมีความปรารถนาที่จะท าดีที่สุด มีอารมณ์ขัน มีความร่วมมือกับผู้อื่นและมีความสามารถ
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ในทางกีฬา จะเห็นได้ว่าผู้บริหารเป็นบุคคลส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และเป็นผู้น า          

การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้บริหารจึงมีความส าคัญในการเป็นต้นแบบที่ด ี

2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาให้ครูเกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ  

  ผลการตรวจสอบการยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาให้ครูเกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ โดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบตรวจสอบยืนยัน จ านวน   

5 คน ผลการตรวจสอบยืนยันพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนมากมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า 

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาให้ครูเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นพหุองค์ประกอบ  

มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 องค์ประกอบ คือ  ด้าน

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ด้านการจัดสรร

งบประมาณ และด้านการเป็นต้นแบบที่ ดี ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องกันว่า 

องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมีความถูกต้อง มีความ

เหมาะสม มีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ได้  สอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก 

  นอกจากนี้ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบ           

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาให้ครูเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ไว้ว่าการบริหารจัดให้ครูเกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษนั้น ควรเริ่มจากการสร้างทัศนคติที่ดี บรรยากาศการใช้ควรเป็นไปอย่างสนุกสนาน 

พูดผิดบ้างถูกบ้างก็เรียนรู้ รวมถึงการสร้างความมั่นใจแก่ครูให้กล้าพูด จนกลายเป็นความเคยชินในที่สุด  

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ 

การใช้ภาษาอังกฤษ ได้ค้นพบที่เป็นประโยชน์ที่เป็นองค์ความรู้ด้านองค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช ้
 ผู้บริหาร ควรน าองค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษให้ครูในโรงเรียน เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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1. สนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนให้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  

2. ของบประมาณสนับสนุนในการจ้างครูเจ้าของภาษามาสอนเพิ่มเติมในรงเรียน 

3. ผู้บริหารเป็นผู้น าในการพูดภาษาอังกฤษ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 เพื่อให้การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ ได้มีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร จึงเสนอแนะเพื่อ

การวิจัยในอนาคตดังนี้ 

1. ควรน าองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (path analysis) เพื่อความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 

2. ท าการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสังกัดอื่นๆ เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบและพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

3. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษตามการรับรู้ของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 

4. น าผลการวิจัยจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานทางการศึกษาในด้านการพัฒนา

ด้านทักษะภาษาอังกฤษของบุคคลากรทางการศึกษา 162 
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เก่ียวกับปัจจัยท่ีมผีลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารในศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลงังานทหาร." ปัญหาพเิศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทั่วไป วทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา, 2547); จิระ หงส์ลดารมภ์,  (เอกสารประกอบการสอนชุดวชิา การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยท่ี 1-6. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช, 2535); ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ และ เสาวภา วชิาดี, การปรับวธิีเรียน เปลีย่นวธิีสอนเพือ่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้เรียน. วารสารนักบริหาร , 32, 2 (2555): 143-149; ชลติา เทพวรสุข,  ("ความต้องการพฒันาตนเองของข้าราชการครู: กรณีศึกษาอ าเภอมะขาม จังหวดัจันทบุรี." ปัญหาพเิศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหาร

ท่ัวไป วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลัยบูรพา, 2552); ชาญชัย อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2540); ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา (พิมพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ : โสภณการพมิพ์, 2538); ชนิภัทร ภูมรัิตน์, รายงานการสัมมนาเร่ืองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทย. เข้าถึงเมือ่ 30 พฤศจิกายน 2558. เข้าถึงได้จาก  Http://Www.Onec.Go.Th; ชุลพีร เพยีรช่าง,  ("การศึกษาผลการฝึกอบรมครูเร่ืองการสอนทักษะการพดูโดยใช้กิจกรรมภาษาเพือ่การสื่อสาร ของครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์." สารนิพนธ์ศศ.ม. สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมติร, 2544); ชูชีพ พทุธประเสริฐ,  (การพัฒนาองค์การ เทคนิคการบริหารการศึกษา. 

เชียงใหม ่: ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542); ติน ปรัชญพฤทธิ์, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535); ธงชัย สนัติวงษ์,  (พฤติกรรมองค์การ: การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหาร. 

พมิพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2540); ธนากร  ทองประยูร,  (“การพฒันาหลกัสตูรอบรมเร่ืองการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร ส าหรับครูผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษระดับมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2551); ธัญญา ผลอนันต์,  (การมุง่เน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางการสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน. พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ : อินโนกราฟฟิกซ์, 2546); ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, เร่ิมต้นอย่างไรเมือ่จะน า Competency มาใช้ในองค์กร (กรุงเทพฯ: พมิพ์ดีการพิมพ์, 2548); นนทวฒัน์ สุขผล, เทคนิคการฝึกอบรมอย่างมปีระสทิธิผล (กรุงเทพฯ: 

บริษัท เอกซ์เปอร์เน็ท จ ากัด, 2543); นพเก้า ณ พทัลงุ,  (การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา. สงขลา: มหาวทิยาลยัทักษิณ, 2548); บรรจง ชูสกุลชาติ,  (เอกสารประกอบการสมัมนา เร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับสังคมอุตสาหกรรมในทศวรรษหน้า. กรุงเทพฯ : วทิยาลยัครูจันทรเกษมและวทิยาลยัครูพระนคร, 2534); บ ารุง โตรัตน์,  (วธิีสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร์, 2543); บุญทัน ดอกไธสง,  (การจัดการองค์การ. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2537); บุญยง  ชื่นสวุิมล, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความหมาย และ ประวตัิความเป็นมา. เข้าถึงเมือ่ 26 ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 

Www.Polsci.Chula.Ac.Th/Sumonthip/Journal-Hrd.Doc; บุษยมาศ แสงเงนิ, ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในยุคปัจจุบัน (ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ). เข้าถึงเมือ่ 2 ธันวาคม 2555. เข้าถึงได้จาก Http://Www.Gotoknow.Org/Blogs/Posts/435681 (2554); ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่ น), 2544); ประวณี ณ นคร,  (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สรุปสาระส าคัญ และค าอธิบายรายมาตรา.  กรุงเทพฯ: สวัสดิการส านักงาน ก.พ, 2551); ปริศนา เสร่บาง, ความต้องการพฒันาครูอาจารย์ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา สงักัดกรมอาชีวศึกษาในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหาสารคาม (2541); ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์,  (การบริหารงานวชิาการ. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2553); ผะอบ พวงน้¬อย และคณะ,  (“การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพือ่การสือ่สารในงานอาชีพรายงานการวจิัย.” ภาควชิาการแปลเพือ่การศึกษาและธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549); พนัส หันนาคินทร์, หลกัการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช, 2529); พยอม วงศ์สารศรี,  (การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ์ครุสภา, 2545); พมิพนัธ์ เตชะคุปต์ และ พรทิพย์ แขง็ขนั,  (สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครู ในสงัคมท่ีเปลีย่นแปลง.ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพ : พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2550); ระววีรรณ เสวตามร, การประชุมท่ีมปีระสทิธิภาพ. พมิพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ : สายใจการพิมพ์, 2530); เกศรา รักชาติ, องค์กรแห่งการตื่นรู้ (กรุงเทพฯ: เนชั่นมลัติมเีดียกรุ๊ป, 2549); วริศรา จ าปา, การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนสาธิต (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2554); วโิรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวเิคราะห์ องค์การศึกษาไทย. พมิพ์ครัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ: พมิพ์พสิุทธ์, 2545); วจิารณ์  พานิช, วถีิสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษท่ี 21 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ถาตาพบัลเิคชั่นจ ากัด, 2554); วจิิตร ศรีสะอ้าน,  (หลกัการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : วญิญูชน, 2547); วจิิตร ศรีสะอ้าน และคณะ, หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีทางการบริหาร. เข้าถึงเมือ่ 29 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก Http ://Members.Thai.Net/Intira/Article Theorymgr 01. Html; วชิัย โถสวุรรณจินดา,  (การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พมิพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ : โพร์เพซ, 2549); วทิยากร เชียงกูล, สภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551 ปัญหาความเสมอภาคและคุณภาพของการศึกษาไทย สานักงานวจิัยและพฒันาการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ : ว.ีที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2551); วรัิช วรัิชนิภาวรรณ,  (การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2548); ศิริมา โพธิจักร, "การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพือ่สง่เสริมทักษะการฟังและการพดูภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนล าปลายมาศพฒันา." (วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์, 2553); ศิริวรรณ เสรีรัตน์, กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และกรณีศึกษา (กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 2548); ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช,  (“การพัฒนาระบบบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลศิของสถานศึกษาเอกชน.” วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550); สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ค่าสถิติพืน้ฐานผลการทดทอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2556 (เข้าถึงเมือ่ 3 เมษายน 2557. เข้าถึงได้จาก 

http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrBasicStat.aspx, 2556); สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: จูนพบัลชิชิ่ง, 2546); สมพร ศิลป์สวุรรณ์, การบริหารจัดการท่ีดีมปีระสิทธิภาพท าอย่างไร. เข้าถึงเมือ่ 20 มกราคม 2558. เข้าถึงได้จาก Http://Www.Km.Nida.Ac.Th/Home/Index.Php?Option; สมศักดิ์ สนิธุระเวชญ์,  (มุง่สูคุ่ณภาพการศึกษา. พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิชย์, 2542); ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 2552 –2561) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2552); สปิปนนท์ เกตุทัต, การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวฒัน์ : สูค่วามก้าวหน้าและความมั่นคงในชาติ (ม.ป.ท., 2539); 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง 

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวประภาพร  ผาจันทร์ 

นักศึกษาหลักสูตรปรชัญาดษุฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคณุวุฒ ิ
เรื่อง  การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครใูห้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

………………………………………………………. 
 

ผู้ให้การสัมภาษณ์ 
นาย/นาง/นางสาว..........................................................นามสกุล.................................................. 
ต าแหน่ง.................................................................สถานที่ท างาน.................................................... 

แนวทางการสมัภาษณ์ 
 1. ตามแนวคิดของท่าน การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษควร
ประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับขั้นพื้นฐาน
เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.  การพิจารณา การบริหารโรงเรียนด้านการพัฒนาครใูหเ้กิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับ
ขั้นพื้นฐานพิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. แนวทางการด าเนิน การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาให้ครูเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนท่านท าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ความคิดเหน็อื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  
หนังสือขอความอนุเคราะหต์รวจเครื่องมอืวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครือ่งมือการวิจัย 
 

1.  ดร.ปราโมทย์  เพชรปานกัน 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรางกร่าง จังหวัด สุพรรณบุรี 
2. ดร ปรพล แก้วชาติ  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  
3. ดร.เพทาย  บุญประคอง    
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. ดร.สันต์  อินชูรัญ  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจุฬามณ ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5. ดร.พีรภาว์  บุญเพลิง  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก  
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
ค่า IOC (Index of Item objective Congruence) 
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ตาราง IOC 
 

ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น สรุปและแปรผล 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

รวม ค่า IOC แปรผล 

1 ผู้บริหารก าหนดโครงสร้าง 
อ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของการบังคับบัญชาอย่าง
ชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารจัดฝ่ายบริหาร ฝ่าย   
การสอนภาษาอังกฤษ สายชั้น    
ที่ชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารมีนโยบายพัฒนา     
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ในโครงสร้าง      
กลยุทธ์รูปแบบการจัดการ 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารสร้างคณุค่าร่วมใน
องค์กร 

       ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารให้ค าปรึกษา แนะน า
แก่ครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหาร ออกแบบภาระงาน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8  ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งใน
การท างานและการปฏิบัติตน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

9 ผู้บริหารก าหนดภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

10 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษจากอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

11 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดย
ยึดหลักการกระจายอ านาจ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น สรุปและแปรผล 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

รวม ค่า IOC แปรผล 

12 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอน
โดยมีความตระหนักถึง ศีลธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

13 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยมีความตระหนักถึง 
ค่านิยม ความเชื่อ พิธีกรรม
ต่างๆ 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

14 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอน
โดยมีความตระหนักถึง 
วัฒนธรรมองค์กรของ            
การท างานร่วมกัน 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

15 ผู้บริหารยึดหลักประชาธิปไตย
ในการท างาน มีความยุติธรรม 
โปร่งใส 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

16 ผู้บริหารมีเหตุมีผล ในการ
บริหารจัดการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

17 ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
มีระเบียบในการปฏิบัติงาน 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

18 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการ
คุณภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นให้ครู 
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

19 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

20 ผู้บริหารจัดท าแผนกลยุทธ์ด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

21 ผู้บริหารความความรู้ความ
เข้าใจในหลักและแนวคิดทฤษฎี
ทางการบริหารการจัดการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น สรุปและแปรผล 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

รวม ค่า IOC แปรผล 

22 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอน
โดยมีการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

23 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับงาน
วิชาการและกระบวนการสอน
ของครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

24 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท างานเป็นระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

25 ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
มีความยืดหยุ่นในการท างาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

26 ผู้บริหารสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการเป็น
ภาษาอังกฤษแก่หน่วยงานอื่น
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

27 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความสัมพันธ์   
ที่ดี ต่อนักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกคน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

28 ผู้บริหารมีการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

29 ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมให้ครู
ใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

30 ผู้บริหารมีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

31 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

32 ผู้บริหารพูดภาษาอังกฤษ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

33 ผู้บริหารมีทัศนะคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

34 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าร่วม
การอบรมภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น สรุปและแปรผล 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

รวม ค่า IOC แปรผล 

35 ผู้บริหารจัดอบรมพัฒนาครูให้
เกิดทักษะภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

36 ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนา      
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

37 ผู้บริหารเชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

38 ผู้บริหารทักทายครูเป็น
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

39 ผู้บริหารก าหนด กฎระเบียบใน
การท างานสู่ความส าเร็จอย่าง
ชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

40 ผู้บริหารนิเทศน์การจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

41 ผู้บริหารมุ่งเน้นพัฒนายก
ผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษทาง    
การของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

42 ผู้บริหารจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

43 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองด้านภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

44 ผู้บริหารจัดท าป้ายบอกสถานที่
ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

45 ผู้บริหารปรับปรุงดูแล
ห้องปฏิบัติการทางภาษาอย่าง
สม่ าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

46 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับศูนย์ 
ERIC 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น สรุปและแปรผล 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

รวม ค่า IOC แปรผล 

47 ผู้บริหารน าโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ EBE 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

48 ผู้บริหารให้ครูเข้าร่วมการ
ทดสอบ CEFR 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

49 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจ ให้ครูใช้
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

50 ครูใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียน    
ในบางครั้ง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

51 ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

52 ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูรู้        
เท่าทันและยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

53 ผู้บริหารมีการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการครูด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

54 ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

55 ผู้บริหารจัดการศึกษาดูงานด้าน
โรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

56 ผู้บริหารพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้สมรรถนะ
สูง อย่างแท้จริง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

57 ผู้บริหารพัฒนาการจัดการสอน
โดยการประเมินครูผู้สอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

58 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูพูด
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

59 ผู้บริหารมีผลการปฏิบัติงาน 
ได้รับการยกย่อง ด้านวิชาการ
และเชิดชูเกียรติ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น สรุปและแปรผล 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

รวม ค่า IOC แปรผล 

60 ผู้บริหารพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยมีการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ      
การบริหารและการเรียนรู้ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

61 ผู้บริหารปฐมนิเทศครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุ
ใหม่ เพ่ือการปฏิบัติงานอย่าง     
มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

62 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

63 ผู้บริหารจัดให้มีครูพี่เลี้ยงให้
ค าปรึกษาภาษาอังกฤษแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

64 ผู้บริหารจัดให้มีการพัฒนา
ภาษาอังกฤษแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

65 ผู้บริหารมีการจัดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  มีการจัดการความรู้
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

66 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวุฒิ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

67 คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ความส าคัญต่อ     
การพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

68 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ       
การรับบริการจากองค์กรอื่นๆ 
ในการจัดการร่วมกันด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 



  

 
 

248 

ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น สรุปและแปรผล 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

รวม ค่า IOC แปรผล 

69 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีทักษะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

70 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

71 ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเห็น
ความส าคัญของภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

72 นักเรียนน าความรู้ภาษาอังกฤษ
ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

73 ผู้บริหารมุ่งจัดการศึกษาให้
นักเรียนมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

74 ผู้บริหารมีการวางแผน           
การบริหารงานวิชาการจัด       
การเรียนการสอนโดยมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

75 ผู้บริหารก าหนด วิธีการ 
แนวทาง การปฏิบัติในการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างชัดเจน 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

76 ผู้บริหารจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและแนะน า
หลักสูตรไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

77 ผู้บริหารมีการรายงานผล       
การตรวจสอบทบทวน          
การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น สรุปและแปรผล 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

รวม ค่า IOC แปรผล 

78 ผู้บริหารมีการพัฒนาการเรียนรู้ 
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

79 ครูมีการพัฒนาผู้เรียนโดย         
การท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

80 ผู้บริหารมีการพัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นอัจฉริยะ และจัดการ
ศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความ
สามรถพิเศษ 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

81 ผู้บริหารมีการจัดการศึกษา
มุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษสู่
มาตรฐานสากล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

82 โรงเรียนมีมาตรฐาน การประกัน
คุณภาพทางการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกอย่างเป็นระบบ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

83 ผู้บริหารมีการจัดท าแผนการ
บริหารงานงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

84 โรงเรียนมีการขอตั้งงบประมาณ 
ค่าพัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ที่มี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

85 ผู้บริหารก าหนดวันพูด
ภาษาอังกฤษประจ าสัปดาห์ 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

86 โรงเรียนจัดการอบรมด้าน
เทคนิคการสอนให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น สรุปและแปรผล 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

รวม ค่า IOC แปรผล 

87 ผู้บริหารมีการเสริมสร้าง        
การรักษาและการด าเนินการ
ทางวินัยที่มีความเป็นธรรม    
แก่ทุกคน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

88 โรงเรียนมีการพัฒนาเครือข่าย 
ข้อมูลสารสนเทศ จัดท า
ทะเบียน  ระบบฐานข้อมูล    
การตรวจสอบและการประเมินผล 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

89 โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ชุมชน การร่วมมือ การประสาน
กับหน่วยงานภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

90 โรงเรียนมีการจัดอาคารสถานที่ 
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 
ยานพาหนะและมีระบบความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

91 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความ
มุ่งมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

92 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้รับการ
อบรมด้านภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

93 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ทางวิชาการและศาสตร์ต่างๆ    
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

94 ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูเป็น        
ผู้มีบุคลิกดี 

       ใช้ได้ 

95 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

96 ผู้บริหารมีการจัดระบบความ
ปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น สรุปและแปรผล 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

รวม ค่า IOC แปรผล 

97 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ      
การเรียนการสอน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

98 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นใน
ประเทศ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

99 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นใน
ต่างประเทศ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

100 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งใน
การท างานและการปฏิบัติตน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

101 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
สร้างผลงาน แสดงศักยภาพได้
เต็มท่ี 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

102 ผู้บริหารมีการจัดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  มีการจัดการความรู้ 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

103 ผู้บริหารมีการจัดสรรทุน 
งบประมาณที่เพียงพอส าหรับ
การศึกษาอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

104 ผู้บริหารให้ครูในโรงเรียนเข้า
ร่วมความส าคัญกับศูนย์ ERIC 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

105 โรงเรียนได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลอย่างเพียงพอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

106 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

107 ผู้บริหารจัดให้มีครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษเป็นชาวต่างชาติ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

108 นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษกับ
ครูผู้สอน ในบางครั้ง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

109 มีกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น สรุปและแปรผล 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

รวม ค่า IOC แปรผล 

110 ผู้บริหารทักทายครูเป็น
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

111 ผู้บริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันส าคัญทางวัฒนธรรม
ต่างประเทศ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

112 มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อ 
สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษใน
ห้องสมุด 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

113 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าร่วม
การอบรม boot camp 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

114 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นใน
ประเทศ 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

115 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นใน
ต่างประเทศ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

116 ผู้บริหารก าหนดขอบข่าย 
แนวทางปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 
4 ด้านอย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

117 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
สร้างผลงาน แสดงศักยภาพได้
เต็มท่ี 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

118 บริหารน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการ
สม่ าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

119 ผู้บริหารมีการจัดสรรทุน 
งบประมาณที่เพียงพอส าหรับ
การศึกษาอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

120 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
หนังสือขอความอนุเคราะหท์ดลองเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อโรงเรียนที่จะขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมอืวิจัย 

 

1. โรงเรียนวัดเกาะสวาด หมู่ 5 ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 

 สังกัด สพป .นราธิวาส เขต 2  

2. โรงเรียนบ้านกม.80  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 

3. โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 

4. โรงเรียนบ้านเขาด้วน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 

5. โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 

6. โรงเรียนบ้านขุนศรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220  

7.โรงเรียนบ้านค าจ าปา ต.บ้านโพธิ์ อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย 43120 

8. โรงเรียนบ้านบึง หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันต์ 77210 

9. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)  หมู่ที่   2   บ้าน-ต าบล :  ไผ่ลิง  อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

 จังหวัด   พระนครศรีอยุธยารหัสไปรษณีย์   13000 สพป.อย. 1 

10. โรงเรียนประตูชัย ต าบล ท่าวาสุกรี อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  
ค่าความเชื่อม่ัน ( Reliability) 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.951 120 

 

 

em-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q1 503.6000 397.283 .964 .950 

Q2 502.4000 413.076 .000 .951 

Q3 503.4000 413.076 .000 .951 

Q4 503.6000 397.283 .964 .950 

Q5 502.4000 413.076 .000 .951 

Q6 503.4000 413.076 .000 .951 

Q7 503.6000 397.283 .964 .950 

Q8 502.4000 413.076 .000 .951 

Q9 503.2000 429.200 -.966 .954 

Q10 503.6000 397.283 .964 .950 

Q11 502.4000 413.076 .000 .951 

Q12 502.6000 397.283 .964 .950 

Q13 503.6000 397.283 .964 .950 

Q14 503.6000 397.283 .964 .950 

Q15 502.4000 413.076 .000 .951 

Q16 503.2667 411.651 .093 .951 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q17 503.8333 403.523 .459 .951 

Q18 503.6000 397.283 .964 .950 

Q19 502.4000 413.076 .000 .951 

Q20 503.6000 397.283 .964 .950 

Q21 502.4000 413.076 .000 .951 

Q22 502.8333 403.523 .459 .951 

Q23 503.8333 403.523 .459 .951 

Q24 503.6000 397.283 .964 .950 

Q25 502.6667 416.644 -.143 .953 

Q26 503.4000 413.076 .000 .951 

Q27 503.6000 397.283 .964 .950 

Q28 502.4000 413.076 .000 .951 

Q29 503.2667 411.651 .093 .951 

Q30 503.6000 397.283 .964 .950 

Q31 503.6000 397.283 .964 .950 

Q32 502.4000 413.076 .000 .951 

Q33 503.6000 397.283 .964 .950 

Q34 502.4000 413.076 .000 .951 

Q35 502.6000 397.283 .964 .950 

Q36 503.6000 397.283 .964 .950 

Q37 503.6000 397.283 .964 .950 

Q38 502.4000 413.076 .000 .951 

Q39 503.4000 413.076 .000 .951 

Q40 503.6000 397.283 .964 .950 

Q41 502.6667 416.644 -.143 .953 

Q42 503.4000 413.076 .000 .951 

Q43 503.6000 397.283 .964 .950 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q44 502.4000 413.076 .000 .951 

Q45 503.2667 411.651 .093 .951 

Q46 503.6000 397.283 .964 .950 

Q47 503.6000 397.283 .964 .950 

Q48 502.4000 413.076 .000 .951 

Q49 503.6000 397.283 .964 .950 

Q50 502.4000 413.076 .000 .951 

Q51 502.8667 400.740 .404 .951 

Q52 503.6000 397.283 .964 .950 

Q53 503.3000 435.597 -.631 .956 

Q54 502.4000 413.076 .000 .951 

Q55 503.2667 411.651 .093 .951 

Q56 503.8333 402.075 .532 .950 

Q57 503.6000 397.283 .964 .950 

Q58 502.4000 413.076 .000 .951 

Q59 503.6000 397.283 .964 .950 

Q60 502.4000 413.076 .000 .951 

Q61 502.8333 402.075 .532 .950 

Q62 503.8333 402.075 .532 .950 

Q63 502.7000 386.286 .265 .959 

Q64 502.4000 413.076 .000 .951 

Q65 503.4000 413.076 .000 .951 

Q66 503.6000 397.283 .964 .950 

Q67 502.4000 413.076 .000 .951 

Q68 503.0333 401.206 .519 .950 

Q69 503.6000 414.455 -.093 .952 

Q70 503.6000 398.938 .446 .951 

Q71 503.5667 424.668 -.375 .954 

Q72 503.7333 399.651 .601 .950 

Q73 503.6000 397.283 .964 .950 

Q74 502.4000 413.076 .000 .951 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q75 503.2000 402.579 .325 .951 

Q76 503.6000 397.283 .964 .950 

Q77 503.1667 408.006 .207 .951 

Q78 503.6000 397.283 .964 .950 

Q79 502.4000 413.076 .000 .951 

Q80 503.6000 414.455 -.093 .952 

Q81 502.8667 425.913 -.558 .954 

Q82 502.9667 400.930 .589 .950 

Q83 503.7667 399.702 .670 .950 

Q84 503.6000 397.283 .964 .950 

Q85 502.4000 413.076 .000 .951 

Q86 503.6000 414.455 -.093 .952 

Q87 503.6000 398.938 .446 .951 

Q88 503.6000 397.283 .964 .950 

Q89 503.6000 397.283 .964 .950 

Q90 502.4000 413.076 .000 .951 

Q91 503.2000 409.683 .100 .952 

Q92 503.4333 410.392 .358 .951 

Q93 503.6000 397.283 .964 .950 

Q94 502.4000 413.076 .000 .951 

Q95 503.6667 397.333 .515 .951 

Q96 503.8667 421.913 -.436 .953 

Q97 502.8667 425.913 -.558 .954 

Q98 502.9667 400.930 .589 .950 

Q99 503.7667 399.702 .670 .950 

Q100 503.6000 397.283 .964 .950 

Q101 502.4000 413.076 .000 .951 

Q102 503.7333 406.202 .344 .951 

Q103 503.6000 397.283 .964 .950 

Q104 502.4000 413.076 .000 .951 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q105 503.6000 397.283 .964 .950 

Q106 502.4000 413.076 .000 .951 

Q107 502.7333 406.202 .344 .951 

Q108 503.7333 406.202 .344 .951 

Q109 503.6000 397.283 .964 .950 

Q110 502.4000 413.076 .000 .951 

Q111 503.4000 413.076 .000 .951 

Q112 503.7333 406.202 .344 .951 

Q113 502.4000 413.076 .000 .951 

Q114 503.4000 413.076 .000 .951 

Q115 503.6000 397.283 .964 .950 

Q116 502.4000 413.076 .000 .951 

Q117 503.4000 413.076 .000 .951 

Q118 503.7333 406.202 .344 .951 

Q119 503.6000 397.283 .964 .950 

Q120 502.4000 413.076 .000 .951 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  
หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

263 

 

 



  

 
 

264 

รายชื่อโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจัย 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
1 วัดช่างเหล็ก กรุงเทพมหานคร 
2 นิลรัตน์อนุสรณ ์ สมุทรปราการ 
3 วัดบางโปรง สมุทรปราการ 
4 ป่าไม้อุทิศ 9 นนทบุร ี
5 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) นนทบุร ี
6 วัดยอดพระพิมล นนทบุร ี
7 วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) ปทุมธานี 
8 อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี 
9 วัดอัยยิการาม ปทุมธานี 
10 วัดราษฎร์บ าเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) พระนครศรีอยุธยา 
11 ชุมชนวัดบ้านร่อม พระนครศรีอยุธยา 
12 วัดสามเรือน พระนครศรีอยุธยา 
13 วัดโพธ์ิเอน พระนครศรีอยุธยา 
14 วัดบึง พระนครศรีอยุธยา 
15 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) พระนครศรีอยุธยา 
16 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ ์ พระนครศรีอยุธยา 
17 กระทุ่มราย อ่างทอง 
18 วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) อ่างทอง 
19 วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) อ่างทอง 
20 วัดดงน้อย ลพบุร ี
21 วัดบ้านดาบ ลพบุร ี
22 วัดโบสถ ์ ลพบุร ี
23 บ้านห้วยสะอาด ลพบุร ี
24 วัดด ารงบุล ลพบุร ี
25 วัดมณีศรีโสภณ ลพบุร ี
26 วัดจักรสีห์ สิงห์บุร ี
27 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มติรภาพที่ 133 สิงห์บุร ี
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
28 วัดหลวงพ่อขาว ชัยนาท 
29 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) ชัยนาท 
30 วัดฝาง ชัยนาท 
31 วัดไผ่โพธ์ิทอง ชัยนาท 
32 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถมัภ์) สระบุร ี
33 วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ 

อุปถัมภ์) 
สระบุร ี

34 วัดโคกกรุง สระบุร ี
35 วัดช าผักแพว สระบุร ี
36 วัดบ้านดง สระบุร ี
37 บ้านท่าเสากระโดง ก าแพงเพชร 
38 ปราสาทอนุสรณ ์ ก าแพงเพชร 
39 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา ก าแพงเพชร 
40 บ้านใหม่เจริญสุข ก าแพงเพชร 
41 บ้านพรหมมาสามัคค ี ก าแพงเพชร 
42 บ้านคลองน้ าไหลใต ้ ก าแพงเพชร 
43 บ้านใหม่ธงชัย ก าแพงเพชร 
44 วัดอรุณรังษ ี นครนายก 
45 บ้านปากคลอง 17 นครนายก 
46 บ้านทุ่งน้อย นครปฐม 
47 บ้านล าพยา นครปฐม 
48 คลองทางหลวง นครปฐม 
49 วัดไทร นครปฐม 
50 วัดหน่อสุวรรณ สุพรรณบุร ี
51 วัดนิเวศน์ธรรมาราม สุพรรณบุร ี
52 วัดวังพระนอน สุพรรณบุร ี
53 วัดสระศรีเจริญ สุพรรณบุร ี
54 วัดราษฎรบ ารุง สุพรรณบุร ี
55 วัดหนองหลอด สุพรรณบุร ี

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040081&Area_CODE=6201
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
56 วัดปากดงท่าศาล สุพรรณบุร ี
57 วัดวังกุลา สุพรรณบุร ี
58 วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) สมุทรสาคร 
59 บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 สมุทรสาคร 
60 วัดธรรมประสิทธิ ์ สมุทรสงคราม 
61 บ้านชอนไพร เพชรบูรณ ์
62 บ้านดงมูลเหล็ก เพชรบูรณ ์
63 บ้านคลองบง เพชรบูรณ ์
64 บ้านวังมล เพชรบูรณ ์
65 บ้านดงทิพย์ เพชรบูรณ ์
66 บ้านบุ่ง เพชรบูรณ ์
67 ชุมชนบ้านวังกลม พิจิตร 
68 วัดหนองไผ่ พิจิตร 
69 บ้านเมืองเก่า พิจิตร 
70 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห ์ พิจิตร 
71 วัดบึงน้ ากลัด พิจิตร 
72 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) พิษณุโลก 
73 วัดบ้านไร่ พิษณุโลก 
74 ประชาสามัคค ี พิษณุโลก 
75 วัดกรุงศรีเจริญ พิษณุโลก 
76 ภูขัดรวมไทยพัฒนา พิษณุโลก 
77 บ้านห้วยตีนต่ัง พิษณุโลก 
78 บ้านห้วยน้ าไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) พิษณุโลก 
79 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บ ารุง) สุโขทัย 
80 วัดคุ้งยางใหญ่ สุโขทัย 
81 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) สุโขทัย 
82 บ้านแก่ง สุโขทัย 
83 บ้านตึก สุโขทัย 
84 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) สุโขทัย 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
85 บ้านดงยางใต ้ อุทัยธาน ี
86 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถมัภ์) อุทัยธาน ี
87 วัดทุ่งหลวง อุทัยธาน ี
88 วัดหนองบัว อุทัยธาน ี
89 วัดวังยาง นครสวรรค ์
90 ศิริราษฎร์สามคัคี นครสวรรค ์
91 วัดหนองโรง นครสวรรค ์
92 วัดมาบมะขาม นครสวรรค ์
93 บ้านง้ิวแบ้ นครสวรรค ์
94 วัดท่างิ้ว นครสวรรค ์
95 วัดป่าเรไร นครสวรรค ์
96 วัดเวฬุวัน นครสวรรค ์
97 วัดเทพสุทธาวาส นครสวรรค ์
98 บ้านเขามะเกลือ นครสวรรค ์

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
................................................ 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับสอบถามผู้บรหิารสถานศกึษา  ครูวิชาการ  และครูผู้สอน 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2) เพื่อทราบผลการยืนยันการบริหารจัดการครู
ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับนี้ จะน าไปเพื่อใช้ในการวิจัยเท่านั้น
จะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดให้ข้อมูลตาม
สภาพที่เป็นจริง 
 3. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ดังนี้คือ 
  ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ และค าถามปลายเปิด (Opened end) เพื่อให้เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดย
ความคิดเห็นและทัศนะต่างๆ ที่ได้รับจากท่านจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณา
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 
        นางสาวประภาพร  ผาจันทร์ 
            นักศึกษาปริญญาเอก 
               ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย 
                         มหาวิทยาลัยศิลปกร  
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง    หน้าข้อความบอกถึงสถานภาพปัจจุบันของท่าน 
 

1.  เพศ 
   ชาย    หญิง 
2.  อาย ุ
   ไม่เกิน 30 ป ี   31-40 ป ี   

  41-50 ป ี   51 ปีขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษา 
   ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท   

  ปรญิญาเอก   
4.  ต าแหน่งปจัจุบัน 
   ผู้บริหารสถานศึกษา  
   ครูวิชาการ 
   ครูผู้สอน 
5.  ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

  ไม่เกิน 5 ป ี   6-10 ป ี   
  11-15  ปี   15 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  การบริหารจดัการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ ขอความกรุณาท่านพิจารณาว่า การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของท่านในแต่ละข้อค าถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับใด 
แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่เป็นจริงที่สุด ตามทัศนะของท่าน โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้คือ 

ระดับ 5 หมายถึง   มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง   มีการบรหิารจัดการเพ่ือพฒันาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
  อยู่ในระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง   มีการบรหิารจัดการเพ่ือพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง   มีการบรหิารจัดการเพ่ือพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
  อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 1 หมายถึง   มีการบรหิารจัดการเพ่ือพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
  อยู่ในระดับน้อยที่สุด  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครือ่งหมาย √  ลงในสดมภ์ตามระดับความคิดเห็นในแต่ละพฤติกรรมของ
หน่วยงานท่าน ตามความเป็นจริงว่ามีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 
ข้อที่ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ระดับความคิดเห็น ส าหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
1 ผู้บริหารก าหนดโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่

ความรับผิดชอบของการบังคับบัญชา
อย่างชัดเจน 

      

2 ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

      

3 ผู้บริหารจัดฝ่ายบริหาร ฝ่ายการสอน
ภาษาอังกฤษ สายชั้นที่ชัดเจน 
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ข้อที่ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

4 ผู้บริหารมีนโยบายพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ในโครงสร้างกล
ยุทธ์รูปแบบการจัดการ 

      

5 ผู้บริหารสร้างคุณค่าร่วมในองค์กร       
6 ผู้บริหารให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คร ู       
7 ผู้บริหาร ออกแบบภาระงาน       
8  ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการ

ท างานและการปฏิบัติตน 
      

9 ผู้บริหารก าหนดภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรทางการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

10 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษจากอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

11 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยยึด
หลักการกระจายอ านาจ 

      

12 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมี
ความตระหนักถึง ศีลธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

      

13 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมี
ความตระหนักถึง ค่านิยม ความเช่ือ 
พิธีกรรมต่างๆ 

      

14 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมี
ความตระหนักถึง วัฒนธรรมองค์กรของ
การท างานร่วมกัน 
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ข้อที่ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

15 ผู้บริหารยึดหลักประชาธิปไตยในการ
ท างาน มีความยุติธรรม โปร่งใส 

      

16 ผู้บริหารมีเหตมุีผล ในการบรหิารจัดการ       
17 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระเบียบ

ในการปฏิบัติงาน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
      

18 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการคุณภาพแบบ
องค์รวม มุ่งเน้นให้ครู นักเรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

      

19 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้เข้ามามีส่วนร่วม 

      

20 ผู้บริหารจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

      

21 ผู้บริหารความความรู้ความเข้าใจในหลัก
และแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารการจัด
การศึกษา 

      

22 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมี
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

      

23 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับงานวิชาการ
และกระบวนการสอนของคร ู

      

24 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานเป็น
ระบบ 

      

25 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
ยืดหยุ่นในการท างาน 

      

26 ผู้บริหารสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษแก่หน่วยงานอื่น
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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ข้อที่ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

27 ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา    
มีความสัมพันธ์ที่ดี ต่อนักเรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 

      

28 ผู้บริหารมีการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

      

29 ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมให้ครูใช้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

      

30 ผู้บริหารมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ       
31 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการใช้

ภาษาอังกฤษ 
      

32 ผู้บริหารพูดภาษาอังกฤษ       
33 ผู้บริหารมีทัศนะคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ       
34 ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูเข้าร่วมการอบรม

ภาษาอังกฤษ 
      

35 ผู้บริหารจัดอบรมพัฒนาครูให้เกิดทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

      

36 ผู้บริหารส่งเสรมิการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

      

37 ผู้บริหารเชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

      

38 ผู้บริหารทักทายครูเป็นภาษาอังกฤษ       
39 ผู้บริหารก าหนด กฎระเบียบในการท างาน

สู่ความส าเร็จอย่างชัดเจน 
      

40 ผู้บริหารนิเทศน์การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

      

41 ผู้บริหารมุ่งเน้นพัฒนายกผลสัมฤทธิ์
ภาษาอังกฤษทางการของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ข้อที่ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

42 ผู้บริหารจัดหาสื่อ การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

      

43 ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษ 

      

44 ผู้บริหารจัดท าป้ายบอกสถานที่ต่างๆ เป็น
ภาษาอังกฤษ 

      

45 ผู้บริหารปรับปรุงดูแลห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาอย่างสม่ าเสมอ 

      

46 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับศนูย์ ERIC       
47 ผู้บริหารน าโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ EBE       
48 ผู้บริหารให้ครูเข้าร่วมการทดสอบ CEFR       
49 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจ ให้ครูใช้

ภาษาอังกฤษ 
      

50 ครูใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียน ในบางครั้ง       
51 ครูมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ       
52 ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูรู้เทา่ทันและ

ยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
      

53 ผู้บริหารมีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง
ข้าราชการครูด้านภาษาอังกฤษ 

      

54 ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

      

55 ผู้บริหารจัดการศึกษาดูงานด้านโรงเรียน
ใช้ภาษาอังกฤษ 
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ข้อที่ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

56 ผู้บริหารพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้สมรรถนะสูง อย่างแท้จริง 

      

57 ผู้บริหารพัฒนาการจัดการสอนโดยการ
ประเมินครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 

      

58 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครพููด
ภาษาอังกฤษ 

      

59 ผู้บริหารมีผลการปฏิบัติงาน ได้รับการยก
ย่อง ด้านวิชาการและเชิดชูเกียรติ 

      

60 ผู้บริหารพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการเรียนรู ้

      

61 ผู้บริหารปฐมนเิทศครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ เพือ่การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

62 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

      

63 ผู้บริหารจัดใหม้ีครูพี่เลี้ยงใหค้ าปรึกษา
ภาษาอังกฤษแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

      

64 ผู้บริหารจัดใหม้ีการพัฒนาภาษาอังกฤษ
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง   
ระยะสั้นและระยะยาว 

      

65 ผู้บริหารมีการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้  
มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

      

66 ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวุฒิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

      

67 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
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ข้อที่ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

68 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการรับบริการ
จากองค์กรอื่นๆ ในการจัดการร่วมกันด้าน
ภาษาอังกฤษ 

      

69 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ใฝ่
รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็นแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

      

70 นักเรียนมทัีศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ       
71 ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาเห็นความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษ 

      

72 นักเรียนน าความรู้ภาษาอังกฤษทีไ่ด้รับมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

      

73 
ผู้บริหารมุ่งจัดการศึกษาให้นกัเรียนมี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

      
 
 

74 ผู้บริหารมีการวางแผน การบริหารงาน
วิชาการ จัดการเรียนการสอนโดยมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย 

      

75 ผู้บริหารก าหนด วิธีการ แนวทางการ
ปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างชัดเจน 

      

76 ผู้บริหารจัดท าหลักสูตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและแนะน า
หลักสูตรไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

      

77 ผู้บริหารมีการรายงานผล การตรวจสอบ
ทบทวน การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

      

78 ผู้บริหารมีการพัฒนาการเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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ข้อที่ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

79 ครูมีการพัฒนาผู้เรียนโดยการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

80 ผู้บริหารมีการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็น
อัจฉริยะ และจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน
ที่มีความสามรถพิเศษ 

      

81 ผู้บริหารมีการจัดการศึกษามุ่งเน้นด้าน
ภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล 

      

82 โรงเรียนมีมาตรฐาน การประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
อย่างเป็นระบบ 

      

83 ผู้บริหารมีการจัดท าแผนการบริหารงาน
งบประมาณอย่างเป็นระบบ 

      

84 โรงเรียนมีการขอต้ังงบประมาณ ค่าพัสดุ 
ค่าครุภัณฑ์ ทีม่ีประสิทธิภาพ 

      

85 ผู้บริหารก าหนดวันพูดภาษาอังกฤษ
ประจ าสัปดาห ์

      

86 โรงเรียนจัดการอบรมด้านเทคนิคการสอน
ให้แก่ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

      

87 ผู้บริหารมีการเสริมสร้าง การรักษาและ
การด าเนินการทางวินัยที่มีความเป็นธรรม
แก่ทุกคน 

      

88 โรงเรียนมีการพัฒนาเครือข่าย ข้อมูล
สารสนเทศ จัดท าทะเบียน  ระบบ
ฐานข้อมูล การตรวจสอบและการ
ประเมินผล 

      

89 โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชน        
การร่วมมือ การประสานกับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อที่ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

90 โรงเรียนมีการจัดอาคารสถานที่ 
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะและ
มีระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

      

91 ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูมีความมุ่งมั่นในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 

      

92 ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูได้รับการอบรมด้าน
ภาษาอังกฤษ 

      

93 ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูมีความรู้ทาง
วิชาการและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาอังกฤษ 

      

94 ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูเป็นผู้มีบุคลิกด ี       
95 ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูพัฒนาตัวเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
      

96 ผู้บริหารมีการจัดระบบความปลอดภัย 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

97 ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครใูช้สื่อการเรียนการสอน       
98 ผู้บริหารส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึน้ในประเทศ 
      

99 ผู้บริหารส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึน้ในต่างประเทศ 

      

100 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการ
ท างานและการปฏิบัติตน 

      

101 ผู้บริหารส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูสร้าง
ผลงาน แสดงศักยภาพได้เต็มที ่

      

102 ผู้บริหารมีการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้  
มีการจัดการความรู ้
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ข้อที่ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

103 ผู้บริหารมีการจัดสรรทุน งบประมาณที่
เพียงพอส าหรับการศึกษาอบรมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

      

104 ผู้บริหารให้ครใูนโรงเรียนเข้าร่วม
ความส าคัญกบัศูนย์ ERIC 

      

105 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ 

      

106 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครเูกิดทัศนคติ    
ที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 

      

107 
ผู้บริหารจัดใหม้ีครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็น
ชาวต่างชาติ 

      
 
 

108 นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษกับครูผู้สอน ใน
บางครั้ง 

      

109 มีกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า       
110 ผู้บริหารทักทายครูเป็นภาษาอังกฤษ       
111 ผู้บริหารส่งเสรมิการจัดกิจกรรมวันส าคัญ

ทางวัฒนธรรมต่างประเทศ 
      

112 มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อ สิง่พิมพ์
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในห้องสมุด 

      

113 ผู้บริหารส่งเสรมิให้ครูเข้าร่วมการอบรม 
boot camp 

      

114 ผู้บริหารส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึน้ในประเทศ 

      

115 ผู้บริหารส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึน้ในต่างประเทศ 
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ข้อที่ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

116 ผู้บริหารก าหนดขอบข่าย แนวทาง
ปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 4 ด้านอย่าง
ชัดเจน 

      

117 ผู้บริหารส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูสร้าง
ผลงาน แสดงศักยภาพได้เต็มที ่

      

118 บริหารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการสม่ าเสมอ 

      

119 ผู้บริหารมีการจัดสรรทุน งบประมาณที่
เพียงพอส าหรับการศึกษาอบรมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

      

120 ผู้บริหารส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูท าวิจัย
และเผยแพร่ผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 

      

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ  
แบบสอบถามความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  

เพื่อยืนยันผลการวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาองักฤษ 
 

  



  

 
 

283 

 
 

 

 

 



  

 
 

284 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่แสดงความคิดเห็นต่องานวิจัย 
 

1. ดร.ประภา สมาคม   
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 
2. ดร. บัญชา  ปลื้มอารมย ์
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวัดขนอนบ้านกรด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. ดร. กมลาศน์  ศรประสิทธ์ิ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา 
4. ดร.สมนึก  พงษ์สกุล 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่  จังหวัดกาญจนบุร ี
5. ดร.ชนะ สุ่มมาตย ์
 ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือยืนยันผลการวิจัย 

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

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

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามความเห็นฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอผลการวิจัย เรื่อง การบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิได้
พิจารณาเพื่อให้ความเห็นยืนยันผลการวิจัยว่าถูกต้องเหมาะสมเพียงใดหรือไม่  
 2. ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิได้โปรดศึกษาเอกสารแสดง
รายละเอียดของงานวิจัยซึ่งได้เรียนเสนอมาพร้อมแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้แล้ว ก่อนพิจารณา
ตอบค าถาม 
 3. เครื่องมือฉบับนี้แบง่ออกเป็น 3 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเชิงปริมาณเพื่อยืนยันผลการวิจัยที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันผลการวิจัยที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 การให้ความกรุณาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่าน
ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสรุปผลและความมั่นใจในการน าเสนอผลการวิจัยเรื่องนี้ต่อไป 
 อนึ่งเมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วขอความกรุณาได้โปรดส่งคืนโดยเร็ว โดยขอเอกสาร
ที่ได้แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย ก็จักขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง  

  
     

     นางสาวประภาพร  ผาจันทร ์
          นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
                                                   สาขาการบริหารการศึกษา  
                                             คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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แบบสอบถามความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อยืนยันผลการวิจัย 

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
................................................ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดเติมค าในช่องว่างต่อไปนี้ 
 1. นามผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒิ............................................................................................ 
 2. ต าแหน่งปัจจุบัน............................................................................................................... 
 3. ประสบการณ์เกี่ยวกับ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเชิงปริมาณเพื่อยืนยันผลการวิจัยที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 
 องค์ประกอบที่ 1  วิสัยทัศนข์องผู้บริหารสถานศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 2การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 องค์ประกอบที่ 3 การจัดสรรงบประมาณ 
 องค์ประกอบที่ 4 การเป็นต้นแบบที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

287 

จากข้อมูลข้างต้น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในสดมภ์ของตารางที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

องค์ประกอบ 

ความคิดเห็น 

ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ เป็นประโยชน ์

เห็น

ด้วย 

ไม่ 

เห็นด้วย 

เห็น

ด้วย 

ไม่ 

เห็นด้วย 

เห็น

ด้วย 

ไม่ 

เห็นด้วย 

เห็น

ด้วย 

ไม่ 

เห็นด้วย 

องค์ประกอบที่ 1 

วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหาร         

องค์ประกอบที่ 2  

การพัฒนาให้เปน็

องค์กรแห่งการเรียนรู้         

องค์ประกอบที่ 3 การ

จัดสรรงบประมาณ         

องค์ประกอบที่ 4  การ

เป็นต้นแบบที่ด ี         
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันผลการวิจัยที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
1. ความคิดเห็นเพิ่มเติมของท่านเกี่ยวกับความถูกต้องขององค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
2. ความคิดเห็นเพิ่มเติมของท่านเกี่ยวกับความความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
3. ความคิดเห็นเพิ่มเติมของท่านเกี่ยวกับความความเป็นไปได้ขององค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
4. ความคิดเห็นเพิ่มเติมของท่านเกี่ยวกับความเป็นประโยชน์ขององค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
5. ความคิดเห็นเพิ่มเติม อื่นๆ ของท่านเกี่ยวกับ ความถูกต้องขององค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
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เอกสารแสดงรายละเอียดของงานวิจัย 
ชื่องานวิจัย  การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
 2. เพื่อทราบผลการยืนยนัการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูใหเ้กิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู  หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
ต้องมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ อันจะท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาครูที่
ก าหนดไว้อย่างมีเหตุผล ซึ่งต้องมีปัจจัยใน การด าเนินการ ได้แก่ คนเงิน วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่ความส าเร็จ ตามเป้าหมายและกิจกรรมต่าง ๆ การกระท านั้น ๆ         
จะเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีการด าเนินการเพื่อให้คงอยู่มีการวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ        
การควบคุมและการกระท าที่ท าให้เกิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระบบแบบแผน 
 ครู  หมายถึง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอนในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และการท างาน ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
แผนภูมิกรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยจากองค์ความรู้เรื่องแนวปฏิบัติของสถานศึกษาใน
การพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
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องค์ประกอบการบริหารจัดการเพือ่พัฒนาครู

ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ
ทรงคุณวุฒิ 

แนวคิดและทฤษฏีที่
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ 

- Peter F. Drucker 
2005 

- Drucker, 1998, 
- Bartol & Martin 1997 
- Freemen 1992 
- Frederick W. Taylor 

1991 

- Harold Koontz 1990 
-  สุนทร โคตรบรรเทา 

2551 
- ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ 

2551 
- วิจิตร ศรีสะอ้าน 2548 
- วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ 

2548 
- วิโรจน์ สารรัตนะ 2545 
- ธงชัย สันติวงษ์ 2543 
- เกษม จันทร์แก้ว 2540 
- บุญทัน ดอกไธสง 2537 
- ไพบูลย์ ช่างเรียน 2532 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
- Desimone, Werner, and Harris 2002 
- Bowin & Harvey 2001 
- Dessler , 2002 
- Mondy, R. W. & Noe, R. W. 1996 
- Mescon , Albert and Kheddouri 1991 

- Milkovich anf Boudreau 1991 
- Mary Parker Folleett 1977 
- อนิวัช แก้วจ านง 2552 
-  พยอม วงศ์สารศร ี 2545 
-  เชาว์ โรจนแสง 2544 
-   สุนันทา เลาหนันท์  2542 
-  จิระ หงส์ลดารมภ์ 2535 
 

แนวทางการพัฒนาครู 
- Good , Carter V.1973 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพร
ทิพย ์แข็งขัน, 2555 
นนทวัฒน์ สุขผล 2543 
กรรณิการ์ นิยมศิลป์ และ
คณะ 2531 

 

ทักษะภาษาอังกฤษ 
- Krashen. 2000 
- Byrne 1986 
- Petty, W.T. 1985 
- Finochiaro and Brumfit 

1983 
-  Burn,A.& Joyce, H.1983 
- บุษยมาศ แสงเงิน 2554 
- ศิริมา โพธิจักร  2550 
- นพเก้า ณ พัทลุง 2548 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1  
ศึกษา ค้นคว้า แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบ
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

กระบวนการ 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้
เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ผลที่ได้ 

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การบริหารจัดการเพื่อครูให้เกิดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

ตัวแปรที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ขั้นตอนที่ 2 
วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบ
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

สร้างเครื่องมือแบบสอบถามตัวแปร
องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ตรวจสอบเครื่องมือ(แบบสอบถาม)  
- Content Validity โดยวิธี IOC 
- Try out และหาค่า Reliability  
 

เครื่องมือในการวิจัย  
 

น าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

วิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
(Exploratory  factor analysis) 

 

องค์ประกอบการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ขั้นตอนที่ 3 
ยืนยันผลการวิจัย 

สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันผลการวิจัย
องค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู
ให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

รายงานผลการวิจัย 
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ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
 องค์ประกอบที่ 1  วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 2  การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบที่ 3 การจัดสรรงบประมาณ 
 องค์ประกอบที่ 4 การเป็นต้นแบบที่ด ี
 
 รายละเอียดองค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X40 ผู้บริหารนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ .654 

X39 ผู้บริหารก าหนด กฎระเบียบในการท างานสู่ความส าเร็จอย่างชัดเจน .620 

X29 ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมให้ครูใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน .600 
X30 ผู้บริหารมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ .597 

X22 
ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

.589 

X34 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ .577 

X21 
ผู้บริหารความความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดทฤษฎีทางการบริหาร
การจัดการศึกษา 

.577 

X59 ผู้บริหารมีผลการปฏิบัติงาน ได้รับการยกย่อง ด้านวิชาการและเชิดชูเกียรติ .577 

X19 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม .576 

X58 
ผู้บริหารมีการจัดระบบความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

.574 

X96 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูพูดภาษาอังกฤษ .560 

X33 ผู้บริหารมีทัศนะคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ .554 

X41 
ผู้บริหารมุ่งเน้นพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษทางการของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

.550 

X116 
ผู้บริหารก าหนดขอบข่าย แนวทางปฏิบัติงานแบง่ออกเป็น 4 ด้านอย่าง
ชัดเจน 

.550 

X28 ผู้บริหารมีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ .545 

X35 ผู้บริหารจัดอบรมพัฒนาครูให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ .541 
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รายละเอียดองค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ของผู้บรหิารสถานศึกษา(ต่อ) 
 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X20 
ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่อง 

.536 

X120 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในประเทศ .534 

X42 
ผู้บริหารจัดหาสื่อ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

.525 

X18 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากอย่างมีประสิทธิภาพ .517 

X26 
ผู้บริหารสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษแก่หน่วยงาน
อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

.513 

X97 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน .510 

X118 ผู้บริหารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสม่ าเสมอ .504 

X52 ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูรู้เท่าทันและยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ .501 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %  of variance) 

10.545 
8.787 
8.787 

 

รายละเอียดองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X69 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็นแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

.631 

X68 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการรับบริการจากองค์กรอ่ืนๆ ในการจัดการ
ร่วมกันด้านภาษาอังกฤษ 

.626 

X51 ครูมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ .614 

X61 
ผู้บริหารปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ เพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

.614 

X67 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

.613 

X70 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ .604 
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รายละเอียดองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(ต่อ) 
 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X63 
ผู้บริหารจัดให้มีครูพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาภาษาอังกฤษแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

.592 

X62 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 

.588 

X60 
ผู้บริหารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมีการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 

.580 

X74 
ผู้บริหารมีการวางแผน การบริหารงานวิชาการ จัดการเรียนการสอนโดยมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

.570 

X66 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

.569 

X55 ผู้บริหารจัดการศึกษาดูงานด้านโรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษ .569 

X77 
ผู้บริหารมีการรายงานผล การตรวจสอบทบทวน การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

.566 

X64 
ผู้บริหารจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

.565 

X71 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเห็นความส าคัญ
ของภาษาอังกฤษ 

.560 

X73 ผู้บริหารมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ .553 

X65 
ผู้บริหารมีการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ 

.545 

X56 
ผู้บริหารพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สมรรถนะสูง อย่าง
แท้จริง 

.543 

X75 
ผู้บริหารก าหนด วิธีการ แนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 

.529 

X76 
ผู้บริหารจัดท าหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
แนะน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

.527 
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รายละเอียดองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(ต่อ) 
 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X85 ผู้บริหารก าหนดวันพูดภาษาอังกฤษประจ าสัปดาห์ .515 

X43 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษ 

.505 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %  of variance) 

10.240 
8.553 
17.321 

 
 

รายละเอียดองค์ประกอบที่ 3 การจัดสรรงบประมาณ 
 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X105 
โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่าง
เพียงพอ 

.677 

X102 ผู้บริหารมีการจัดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย .654 

X101 ผู้บริหารจัดท าป้ายบอกสถานที่ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ .651 

X100 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการท างานและการปฏิบัติตน .642 

X103 
ผู้บริหารมีการจัดสรรทุน งบประมาณที่เพียงพอส าหรับการศึกษาอบรม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

.624 

X106 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ .624 

X88 
โรงเรียนมีการพัฒนาเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ จัดท าทะเบียน  ระบบ
ฐานข้อมูล การตรวจสอบและการประเมินผล 

.614 

X94 ผู้บริหารเสริมสร้างให้ครูเป็นผู้มีบุคลิกดี .609 

X104 ผู้บริหารให้ครูในโรงเรียนเข้าร่วมความส าคัญกับศนูย์ ERIC .600 
X92 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมด้านภาษาอังกฤษ .592 

X111 มีครูชาวต่างชาตใินโรงเรียน .591 

X95 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง .550 

X99 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในต่างประเทศ .547 
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รายละเอียดองค์ประกอบที่ 3 การจัดสรรงบประมาณ(ต่อ) 
 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X91 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ .544 

X109 มีกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า .528 

X93 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้ทางวิชาการและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภาษาอังกฤษ 

.525 

X115 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในต่างประเทศ .517 

X89 
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชน การร่วมมือ การประสานกับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 

.517 

X112 มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในห้องสมุด .508 

X107 
โรงเรียนมีการจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะและ
มีระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

.500 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %  of variance) 

9.336 
7.780 
25.100 

 
 

รายละเอียดองค์ประกอบที่ 4 การเป็นต้นแบบที่ดี 
 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X02 ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการใช้ภาษาอังกฤษ .710 

X03 ผู้บริหารจัดฝ่ายบริหาร ฝ่ายการสอนภาษาอังกฤษ สายชั้นที่ชัดเจน .669 

X04 ผู้บริหารมีแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านสอนภาษาอังกฤษ ในโครงสร้างแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียน 

.639 

X06 ผู้บริหารให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ครู .627 

X05 ผู้บริหารสร้างคณุค่าร่วมในองค์กร .609 

X13 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความตระหนักถึง ค่านิยม ความ
เชื่อ พิธีกรรมต่างๆ 

.572 
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รายละเอียดองค์ประกอบที่ 4 การเป็นต้นแบบที่ดี 
 

ตัวแปร องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

X14 ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความตระหนักถึง วัฒนธรรม
องค์กรของการท างานร่วมกัน 

.540 

X07 ผู้บริหาร ออกแบบภาระงาน .522 

X08 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการท างานและการปฏิบัติตน .506 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %  of variance) 

6.364 
5.304 
30.404 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวประภาพร   ผาจันทร์ 
วัน เดือน ปี เกิด 1  ธันวาคม  2525 
สถานทีเ่กิด จังหวัดนครราชสีมา 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2544 มัธยมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์  

               จังหวัดนครราชสีมา  
พ.ศ. 2548 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
               นครราชสีมา (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยม อันดับ 2  
พ.ศ. 2553 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
               (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย 

ที่อยู่ปัจจุบัน 193  หมู ่2 ต าบลหนองหว้า   
อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  30120   
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