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บทคัดยอ 

   
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของ

โรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นใน
การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 
ระหวางครูท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณตางกัน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในการ
จัดการการสอนภาษาไทย ระหวางผูเรียนท่ีมีเพศ เช้ือชาติ และระดับช้ันเรียนตางกัน กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัยเปนครูและผูเรียนของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 150 คน ครูจํานวน 70 คน ผูเรียนจํานวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน แบบสอบถามครูและแบบสอบถามผูเรียนมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.917 และ0.953 
ตามลําดับ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. สภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ

ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู และผูเรียน ดานการวางแผน ดานการจัดการ และ 
ดานภาวะผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการจัดการการสอนภาษาไทยของ
โรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ดานการวางแผน ดานการจัดการ 
และดานภาวะผูนํา จําแนกตามเพศชาย เพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี และ
ประสบการณ นอยกวา 5 ป ตั้งแต 5-10 ป และมากกวา 10 ป โดยภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนในการจัดการการสอนภาษาไทยของ
โรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ดานการวางแผน ดานการจัดการ 
และดานภาวะผูนํา จําแนกตามเพศชาย เพศหญิง เช้ือชาติญ่ีปุน เช้ือชาติจีน และระดับช้ันเรียน 
ช้ันตน ช้ันกลางและช้ันสูง โดยภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ABSTRACT 
 

This research aimed at studying the conditions of the management of teaching the 
Thai language to foreigners at Thai language schools in the Bangkok Metropolis; comparing the 
opinions on the management of teaching the Thai language to foreigners at Thai language schools 
in the Bangkok Metropolis, of teachers with different genders, education levels and experience; 
and comparing the opinions on the management of teaching the Thai language to learners with 
different genders, nationalities, and course levels.  The samples were 150 teachers 70 learners 80 
in Thai language schools in the Bangkok Metropolis.  The questionnaires which were developed 
by the researcher were utilized to collect the data.  The reliability values of the questionnaires for 
the teachers and learners were 0.917 and 0.953 respectively.  The data were statistically analyzed 
by percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-Way Analysis of Variance. 

The findings were as follows: 
1.  Overall, the conditions of the management of teaching the Thai language to 

foreigners at Thai language schools in the Bangkok Metropolis, according to the teachers and 
learners, were at a high level in terms of planning, management, and leadership. 

2. Overall, the opinions of the teachers, classified by gender, education levels of a 
bachelor’s degree or higher, and experience of less than 5 years, 5-10 years, and over 10 years, on 
the management of teaching the Thai language to foreigners at Thai language schools in the 
Bangkok Metropolis, in terms of planning, management, and leadership, were not significantly 
different at the level of 0.05. 
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3. Overall, the opinions of the learners, classified by gender, nationalities of Japanese 
and Chinese, and course levels of beginning, intermediate and advanced, on the management of 
teaching the Thai language to foreigners at Thai language schools in the Bangkok Metropolis, in 
terms of planning, management, and leadership, were not significantly different at the level of 
0.05. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ในสังคมโลกปจจุบันไดมีการรวมตัวกันของประเทศตางๆ เปนกลุมเพื่อสรางพลัง
ตอรองทางเศรษฐกิจและเพื่อรวมกันสรางความม่ันคงตอประเทศชาติรวมกัน เชน การรวมกลุมกัน
ของประเทศในยุโรป ท่ีมีการกําหนดสกุลเงินใหมรวมกันคือเงินสกุลยูโร การรวมกลุมกันของ
ประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในนามสมาคมอาเซียน ปจจุบันประชาคมอาเซียน 
มีสมาชิกท้ังส้ิน10 ประเทศ คือไทยกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร 
บรูไนเวียตนาม จากการศึกษาพบวา การรวมกลุมกันเปนสมาคมอาเซียนนั้น เพ่ือสรางความม่ันคง
ในดานตางๆ ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา โดยเฉพาะดานการศึกษา  
เพื่อพัฒนาทุนมนุษยรวมกัน ท้ังในชาติของตนเองและของเพ่ือนสมาชิก โดยเล็งเห็นความสําคัญ
ดานการศึกษาท่ีจะเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศไปสูความมั่นคงโดยใชสติและปญญา
เปนเข็มทิศนําทาง 

การศึกษากับการขับเคล่ือนประชาคมอาเซียน  ประชาคมอาเซียนไดเนนย้ําถึง
ความสําคัญของการศึกษาซ่ึงจะเปนกลไกสําคัญในการนําอาเซียนบรรลุวิสัยทัศนอาเซียนใน 
ป ค.ศ. 2020 โดยอาเซียนจะเปน 1. วงสมานฉันทแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (A Concert of 
Southeast Asian Nations) 2. หุนสวนเพ่ือการพัฒนาอยางมีพลวัต (A Partnership in Dynamic 
Development) 3. มุงปฏิสัมพันธกับประเทศภายนอก (An Outward-Looking ASEAN) 4. ชุมชน
แหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร(A Community of Caring Societies) 

นอกจากนี้ วิสัยทัศนอาเซียน 2020 ไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนามนุษย โดยให
ประชาชนสามารถเขาถึงโอกาสในการพัฒนาดานตางๆ อาทิ การศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต  
การฝกอบรม นวัตกรรม การสงเสริมการปองกันคุณภาพการทํางานและการประกอบการ รวมถึง
การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตประเด็น
สําคัญ 

ไดแก ความรวมมือทางดานวิชาการและการพัฒนาซ่ึงจะชวยสนับสนุนกระบวนการ
รวมตัวของอาเซียน การเสริมสรางขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อลดชองวาง
การพัฒนา ดังนั้น ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอาเซียนจึงไดทวีบทบาทมากข้ึนตอ
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th/images/stories/book/other/ASEAN/ed-building-ASEANcommunity.pdf) 
อาเซียนมีความรวมมือดานการศึกษา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของความรวมมือเฉพาะดานของ

อาเซียน โดยเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตทศวรรษแรกของการกอต้ังอาเซียน เม่ือมีการจัดการประชุม 
ดานการศึกษา ASEAN Permanent Committee on Socio - Cultural Activities คร้ังแรกในชวงเดือน
ตุลาคม 2518 อยางไรก็ตาม ความรวมมือดังกลาวมีพัฒนาการเปนลําดับอยางชาๆ ท้ังในเชิงกลไก
การบริหารจัดการและในเชิงสาระความรวมมือ โดยในเชิงกลไกการบริหารจัดการนั้นมี 
ความพยายามในการผลักดันใหความรวมมือดานการศึกษาของอาเซียนมีลักษณะทางการและมีผล
ในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติมากข้ึน ตอมาเม่ืออาเซียนมีการปรับตัวในเชิงโครงสรางเพ่ือให
ความรวมมือในดานตางๆของอาเซียนเขมแข็งข้ึน มีการจัดต้ัง ASEAN Committee on Education 
(ASCOE) เปนกลไกการบริหารความรวมมืออาเซียนดานการศึกษาต้ังแตป 2532 ตอมาในป 2549 
ไดมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งแรก และมีการจัดอยางตอเนื่องทุกป การจัดการ
ศึกษาในอาเซียนเปนรากฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็ง และความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ การอุดมศึกษาในอาเซียน ไดกลายเปนภาคธุรกิจขนาด
ใหญและไรพรมแดน เพื่อตอบสนองการเปดเสรีการศึกษาท้ังในกรอบอาเซียนและการคาโลก เปน
ผลใหเกิดกระแสการแขงขันในการใหบริการดานการศึกษา การเสริมสรางความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบานในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษาไปสูความเปนนานาชาติ และ 
World Class University ตามระบบ และรูปแบบการจัดการศึกษาของยุโรปและอเมริกาท้ังใน
ประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักภาษาหนึ่งในการเรียนการสอน และในประเทศที่ใชภาษา
ทองถ่ินเปนหลัก เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงและความตองการของตลาดแรงงานในระดับชาติ
และภูมิภาค การปรับตัวตอกระแสการเปดเสรีทางการศึกษา กอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนและประชาคมยุโรปในลักษณะขอตกลงที่ทํารวมกันในระดับ
สถาบันตอสถาบัน ท้ังในสวนของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยของภาคเอกชนในดาน 
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสถาบันและสถาบันการศึกษารวมกัน ในขณะเดียวกันการจัดต้ัง
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กระน้ันก็ตามอาเซียนไดตั้งเปาหมายท่ีจะพัฒนาแนวคิดกิจกรรม และการจัดการศึกษา
รวมกันในภูมิภาค บนรากฐานภูมิปญญาระดับชาติและภูมิภาค เพื่อปองกันสภาพไมสมดุลจาก 
การไหลบาเพียงดานเดียวของกระแสโลกาภิวัตนจากตะวันตก ปฏิญญาอาเซียนดานการศึกษาท่ีผูนํา
ใหการรับรองในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 15 เม่ือวันท่ี 23-25 ตุลาคม 2552 อ.ชะอํา 
ซ่ึงเนนการขับเคล่ือนประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน
(ASEAN Security Community – ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEANEconomic 
Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community -ASCC) สะทอนการจัดการศึกษาแบบเช่ือมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบน
พื้นฐานของเอกลักษณและความแตกตาง การพัฒนาและประสานความรวมมือและแลกเปล่ียน
วิชาการระหวางชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชนรวมกัน ท้ังในกรอบซีมีโอ
(SEAMEO:SouthEast Asian Ministers of Education Organization) องคกร รัฐมนตรีกระทรวง 
ศึกษาธิการของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต และยูเนสโก ความรวมมือในการเปดเสรี 
ดานการศึกษา เปนมาตรการรองรับสําคัญตอเปาหมายการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึง
ครอบคลุมการจัดทําความตกลงยอมรับรวมดานการศึกษา ความสามารถ ประสบการณในสาขา
วิชาชีพสําคัญตางๆ ควบคูกับการเปดเสรีดานการเคล่ือนยายแรงงาน ซ่ึงกําหนดใหมีการยกเวน
ขอกําหนดเกี่ยวกับการขอวีซาสําหรับคนชาติอาเซียนสําหรับ Short term visits การอํานวย 
ความสะดวกการออกวีซาและใบอนุญาตทํางานสําหรับแรงงานมีฝมือและผูเช่ียวชาญสัญชาติ
อาเซียนอีกดวย 

การจัดการศึกษาในแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยจัด
ใหมีการแลกเปล่ียนบุคลากรและปฏิสัมพันธระหวางคณาจารย เชน การสงเสริมการวิจัยระหวาง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยความรวมมืออยางใกลชิดกับซีมีโอและเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน การแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหวางสมาชิกอาเซียนโดยผานระบบการศึกษาเพื่อสราง
เสริมความสําเร็จและความเขาใจอันดีในประเทศสมาชิกท่ีมีวัฒนธรรมแตกตางกัน การสงเสริม 
การเรียนภาษาอาเซียนและสงเสริมการแลกเปล่ียนทางภาษา การจัดทําหลักสูตรอาเซียนศึกษาท้ังใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา สนับสนุนใหมีภาษาประจําชาติอาเซียนใหเปน
ภาษาตางประเทศโดยใหเปนวิชาเลือกวิชาหน่ึงในโรงเรียน (สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
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จากเหตุปจจัยความรวมมือดานการศึกษาระหวางสมาชิกอาเซียนและความรวมมือกับ
ประเทศคูเจราจา จึงเปนโอกาสท่ีประเทศไทยจะสามารถยกระดับภาษาไทยใหเปนภาษาสําคัญอีก
ภาษาหนึ่งของภูมิภาคนี้ท่ีใชเพื่อการติดตอส่ือสาร เพื่อการศึกษาคนควาวิจัย เพื่อสรางความสัมพันธ
ความเขาใจอันดีระหวางชาวไทยและประชาคมโลก และเพื่อพัฒนาดานการเมือง เศรษฐกิจการคา 
สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงเหตุผลท่ีประเทศไทยจะสามารถยกระดับภาษาไทยใหเปนภาษาสําคัญอีก
ภาษาหนึ่งของท้ังภูมิภาคนี้และของชาวโลกท่ีใชเพื่อการติดตอส่ือสารและการทําธุรกิจรวมกันนั้น 
เนื่องมาจากงานวิจัยของธนาคารโลกเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2554 (ThaiPublica. http://thaipublica.org/ 
2011/10/doing-business-2012/. 2011)ธนาคารโลกและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ไดรวมกันจัดการประชุมรับฟงการนําเสนอผลการวิจัยการจัดอันดับประเทศท่ีมี
ความสะดวกหรือความยากงายในการเขาไปประกอบธุรกิจ ประจําป 2555 (Doing Business 2012) 
ผานระบบ Video Conference จากกรุงวอชิงตัน ดีซี ณ ท่ีทําการธนาคารโลก ประจําประเทศไทย 
ท้ังนี้ธนาคารโลก (World Bank) ไดจัดทํารายงานผลการวิจัยเร่ือง Doing Business ซ่ึงเปนรายงาน
การจัดอันดับความยากงายในการเขาไปประกอบธุรกิจของประเทศตางๆท่ัวโลก ตั้งแตป 2004 และ
เร่ิมเขามาศึกษาในประเทศไทยต้ังแตป 2005 โดยเปนการวิจัยแบบสํารวจความคิดเห็นของบริษัทท่ี
ปรึกษาดานกฎหมาย ดานบัญชี ผูเช่ียวชาญตางๆและเจาหนาท่ีรัฐเกี่ยวกับข้ันตอนระยะเวลา 
การใหบริการ การอํานวยความสะดวก ตนทุนคาใชจาย กฎหมายและกฎระเบียบตางๆของรัฐ วามี
สวนสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจอยางไร ซ่ึงประกอบไปดวยตัวช้ีวัดในการ
สํารวจ 10 ดาน ตามวงจรธุรกิจ ตั้งแตการเร่ิมธุรกิจไปจนถึงการปดกิจการโดยผลการวิจัยพบวา
ประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจ ประจําป 2555 (Doing Business 2012) ซ่ึงเปน
รายงานลวงหนา 1 ป มีการเก็บขอมูลการปรับปรุงบริการที่เกิดข้ึนระหวางเดือนมิถุนายน 2553 ถึง
มิถุนายน 2554 มีประเทศท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 183 ประเทศท่ัวโลก ปรากฏวาประเทศไทย
ไดรับการจัดอันดับเปนประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจ อันดับท่ี 17 ขยับสูงข้ึน
จากป 2554 ท่ีอยูในอันดับ 19 ยังคงสถานการณเปนประเทศท่ีนาลงทุน 20 อันดับแรก และอยูใน
ลําดับท่ี 3 ของประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกและแปซิฟก รองจากสิงคโปรและฮองกง  

จากการศึกษาคนควาจากหนังสือเกี่ยวกับการสัมมนานานาชาติ เ ร่ือง“การสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ” (Teaching Thai as a Foreign Language) วันท่ี 4-5 มิ.ย. 2554 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยวีรยุทธ พจนเสถียรกุล ผูเขารวมสัมมนา ในฐานะผูเช่ียวชาญ
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1. ปญหาดานความนิยม พบวาภาษาไทยยังเปนวิธภาษาที่ไมเปนท่ีนิยมของสังคม  
ขาดสถานภาพในระดับนานาชาติ กลาวคือทําหนาท่ีเปนภาษาราชการของนานาชาติไมได ทําให
แรงบันดาลใจในการเรียนภาษาไทยไมเปนไปเพื่อโอกาสในการทํางานเพราะเรียนไปก็ใชจริงได
ยาก 

2. ปญหาดานภาพลักษณของประเทศไทย ภาพลักษณของประเทศไทยนั้นถูกดูวายัง
เปนประเทศดอยพัฒนาและลาหลัง 

3. ปญหาดานตําราเรียนภาษาไทย ตําราเรียนภาษาไทยยังไมมีระบบแทนเสียงอานดวย
อักษรโรมันและระบบเคร่ืองหมายที่เปนมาตรฐานรวมกัน ตําราแตละเลมตางก็ใชไมเหมือนกันและ 
ตําราเรียนภาษาไทยไมมีการแบงระดับช้ันตน กลาง สูง ท่ีชัดเจน 

4. ปญหาดานหลักสูตร ขาดความหลากหลายของหลักสูตร  
5. ปญหาดานส่ือ ส่ือเกี่ยวกับเมืองไทยและภาษาไทยยังไมเพียงพอ 
6. ปญหาดานการสอบวัดความรูภาษาไทย การสอบวัดความรูภาษาไทยสําหรับ

ชาวตางชาตินั้นผลสอบไมมีผลตอการศึกษาตอหรือสมัครงาน 
จากสภาพปญหาการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับ

ชาวตางชาติในกรุงเทพมหานครในปจจุบัน ดังกลาวขางตนนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
จัดการการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ ใน 3 ดาน ดังนี้ 1. ดานการวางแผน (Planning)  
2. ดานการจัดการ (Managing) 3. ดานภาวะผูนํา (Leading) เพื่อใหโรงเรียนท่ีดําเนินธุรกิจดาน 
การจัดการการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติไดแนวทางดานการจัดการการสอนภาษาไทย
สําหรับชาวตางชาติท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาตนเองเพ่ือการดํารงคคงอยูขององคกรและ 
การเตรียมพรอมเพื่อเขาสูสังคมอาเซียน 
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1.2 คําถามการวิจัย 
1. สภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติใน

กรุงเทพมหานครเปนอยางไร 
2. ครูท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณตางกันจะมีความคิดเห็นในดานการจัดการ 

การสอนภาษาไทยตางกันอยางไร 
3. ผูเรียนท่ีมีเพศ เช้ือชาติ และระดับช้ันเรียนตางกันจะมีความคิดเห็นในดานการจัดการ 

การสอนภาษาไทยตางกันอยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับ
ชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทย
สําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ระหวางครูท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ
ตางกัน 

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในการจัดการการสอนภาษาไทย ระหวางผูเรียนท่ีมีเพศ      
เช้ือชาติ และระดับช้ันเรียนตางกัน 
  
1.4 สมมติฐานการวิจัย 

1. ความคิดเห็นเกียวกับการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยระหวางครูท่ี
มีเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณตางกันไมมีความแตกตางกัน 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยระหวาง
ผูเรียนท่ีมีเพศ เช้ือชาติ และระดับช้ันเรียนตางกันไมมีความแตกตางกัน 
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1.5 กรอบแนวคิด 
       

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม                                                                                           
การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียน

สอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 
 ผลท่ีไดจากการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาพการจัดการการสอนภาษาไทย

ของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับ

ชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเหน็ของครูท่ีมีตอการ
จัดการการสอนภาษาไทยสําหรับ

ชาวตางชาติ 

ความคิดเหน็ของผูเรียนท่ีมีตอการ

จัดการการสอนภาษาไทยสําหรับ

ชาวตางชาติ 

1. ดานการวางแผน (Planning)  

2. ดานการจดัการ  (Managing)  

ดานภาวะผูนํา  (Leading) 3. 

 
 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ท่ีมา: ไพฑูรย สินลารัตน (2552: 13-21) 
 
1.6 ขอบเขตการวิจัย   

1.6.1 ขอบเขตดานเนื้อหา การจดัการการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 3 ดาน 
1. ดานการวางแผน (Planning) 
2. ดานการจดัการ (Managing) 
3. ดานภาวะผูนํา (Leading) 

1.6.2 ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูจํานวน 140 คน และผูเรียนจํานวน 3,240 คน 

ของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร รวมท้ังส้ิน 3,380 คน 

DPU



8 

กลุมตัวอยางผูวิจัยหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร  ยามาเน  ท่ี 
ความเช่ือม่ัน 90% และยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือน 10% ดังน้ี 
   สูตรของ  ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) 
 n   =        N 
           1 + N (e)2 
 e    คือ   ความคาดเคล่ือนของการเลือกตัวอยาง 
 N    คือ   ขนาดของประชากร 
 n    คือ   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 98 คน โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางได 
150 คน และใชวิธีการสุมแบบกลุมตามขนาดโรงเรียน ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดย
แบงเปนครู จํานวน 70 คน และผูเรียนจํานวน 80 คน 

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
3.1 ตัวแปรตน คือ การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับ

ชาวตางชาติ 3ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการจัดการ ดานภาวะผูนํา 
3.2 ตัวแปรตาม คือ สภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทย

สําหรับชาวตางชาติ ความคิดเห็นของครูและผูเรียนท่ีมีตอการจัดการการสอนภาษาไทยสําหรับ
ชาวตางชาติ 
 
1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย  

1. ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 
2. ใชผลการวิจัยนี้ในการพัฒนาโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 

   
1.8 นิยามศัพท 

การจัดการการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ หมายถึง กระบวนการดําเนินการ  
การจัดการการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติท่ีตองการเรียนรูภาษาไทย 

การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนดานวิชาการ ดานหลักสูตรและการสอน  
การวางแผนดานการวัดและประเมินผล การวางแผนดานบุคคล มอบหมายงานตรงกับความรู
ความสามารถของบุคลากร วางแผนจัดอบรมครูเพื่อพัฒนาความรูครูดานการเรียนการสอน วางแผน
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การจัดการ (Managing) หมายถึง การจัดการดานวิชาการ ดานหลักสูตรและการสอน
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับสังคมท่ีเปล่ียนไป ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน การจัดการการสอนตามวัถุประสงค การจัดการดานการวัด
และประเมินผล การจัดการดานบุคคลเพ่ือดูแลงานวิชาการอยางชัดเจน จัดการมอบหมายงานตรง
ตามความรูความสามารถและประสบการณของบุคคลในองคกร การจัดการดานสถานท่ี การจัดการ
ดานงบประมาณ การจัดการดานการประชาสัมพันธโรงเรียน 

ดานวิชาการ หมายถึง งานหลักสูตรและการสอน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ
งานวัดผลประเมินผล 

ดานบุคคล หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีหนาท่ีดูแลงานดาน
วิชาการ 

ดานบริหารท่ัวไป หมายถึง การดําเนินการสนับสนุนดานอาคารสถานท่ี งบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน บริการตางๆเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความสะดวก
ในการดูแลงานดานวิชาการ 

ภาวะผูนํา (Leading) หมายถึง ผูบริหารใหความสําคัญงานดานวิชาการอยางตอเนื่อง 
รับฟงความคิดเห็นจากครูและผูเรียน สามารถส่ือสารใหบุคลากรในองคกรเขาใจตรงกันถึง
ความสําคัญงานดานวิชาการที่เนนเร่ืองหลักสูตรและการสอน สงเสริมใหครูไดรับการอบรมเรียนรู
เพิ่มเติมดานหลักสูตรและการสอน สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนและสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาหลักสูตร มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สงเสริมบุคลากรใหไดรับความกาวหนาใน
หนาท่ีการงาน มีมนุษยสัมพันธดี มีความฉลาดรอบรู บุคลิกดี  ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ  
มีความซ่ือสัตย ฉลาดรอบรู เปนผูใหคําแนะนํา ปรึกษาท่ีดี สงเสริมการเรียนรูนอกช้ันเรียน 

โรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ หมายถึง โรงเรียนเอกชนท่ีดําเนินการสอน
ภาษาไทยใหแกบุคคลท่ีไมไดถือสัญชาติไทย 

ผูรับใบอนุญาต หมายถึง ผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับ
ชาวตางชาติ 

ผูบริหาร หมายถึง ผูทําหนาท่ีบริหารจัดการดานการบริหารจัดการทางการศึกษา
โรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 

ครู หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีในการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ และเขาใจวิธีการวัด
และประเมินผลการเรียนของผูเรียนภาษาไทย 
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การสอน หมายถึง ความสามารถในการถายทอดความรูภาษาไทย การจัดกิจกรรม 
การสอนภาษาไทย การใชส่ือการสอนภาษาไทย การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี การสรางบรรยากาศเพ่ือ
เอ้ือตอการเรียนรูภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 

หลักสูตร หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาท่ีพัฒนาใหผูเรียนภาษาไทยชาวตางชาติ
ไดรับความรูท้ังดานเนื้อหาและประสบการณท่ีเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียนและสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน 

ชาวตางชาติ หมายถึง บุคคลท่ีไมไดถือสัญชาติไทย 
 DPU



 
 

บทท่ี  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทย

สําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกีย่วของ เสนอตามหัวขอดังตอไปน้ี 

2.1 การจัดต้ังโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 
2.2 กรอบแนวคิด PML ดานการวางแผน (Planning) ดานการจัดการ (Managing)      

ดานภาวะผูนํา (Leading) 
2.3 กรอบแนวคิด APF ในการจดัการศึกษา 

2.3.1 ดานวิชาการ (Academic) 
2.3.2 ดานบุคคล (People) 
2.3.3 ดานบริหารทั่วไป (Facility) 

2.4 การวางแผนงานวิชาการ 
2.5 หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
2.6 งานวิชาการและการบริหารงานวิชาการ 
2.7 ผูนําทางวิชาการ 
2.8 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ (สําหรับชาวตางชาติ) 
2.9 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 การจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาต ิ

จากการศึกษาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน . http://kormor.obec.go.th/act/act066.pdf. 2550) พบวามีการแบงประเภทของโรงเรียน
ออกเปน 2 ระบบ คือ โรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนในระบบ เชน โรงเรียน
อาชีวศึกษา โรงเรียนสามัญศึกษา โรงเรียนนอกระบบ เชน โรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับตางชาติ
โรงเรียนสอนภาษาตางประเทศ โรงเรียนเสริมสวย โรงเรียนกวดวิชา เปนตน    
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ดังนั้น การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนสอนภาษาไทย
สําหรับชาวตางชาติ จึงเปนไปตามกฏระเบียบและขอบังคับในการจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ ซ่ึง  
ผูขอรับใบอนุญาตจะตองแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนมาพรอมกับคําขอ ดังตอไปนี้ 

(1) ช่ือ ประเภท และลักษณะของโรงเรียน 
(2) ท่ีตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียน 
(3) หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
(4) หลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืน รวมท้ังหลักเกณฑ

ในการเพิ่มคาธรรมเนียมดังกลาว 
(5) รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเม่ือไดรับอนุญาตแลว ผูไดรับอนุญาตจะ

เปล่ียนแปลงรายการไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 
มาตรา 122 ใหผูรับใบอนุญาตจัดใหมีผูบริหารคนหนึ่งเปนผูดูแลรับผิดชอบการ

บริหารงานของโรงเรียน โดยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหารใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหารโรงเรียน ดังตอไปนี้ 
ขอ 1 ผูบริหารตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(3) สามารถทํางานใหโรงเรียนไดเต็มเวลา 
(4) มีความรูและประสบการณ คือ โรงเรียนประเภทกวดวิชา ผูบริหารตองสําเร็จ

การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา และมีประสบการณในการสอน ไมนอย
กวา 3 ป 

ขอ 2 ผูบริหารตองไมมีลักษะหาม ดังตอไปนี้ 
(1) เปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(2) เปนผูฝกใฝหรือเล่ือมใสในลัทธิท่ีเปนภัยตอความม่ันคงหรือความปลอดภัยของ

ประเทศหรือขัดตอการปกครองตามรัฐธรรมนูญ 
(3) เปนผูเจ็บปวยดวยโรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรงหรือโรคพิษสุราเร้ือรัง 
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ 
(5) เปนบุคคลลมละลาย 
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(6) เปนผูเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เวนแตระยะเวลาดังกลาวไดลวงมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง หรือการเขา
เปนผูบริหารแลวแตกรณี 

(7) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา 123 ใหโรงเรียนจัดใหมีครูหรือผูสอนซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับหลักสูตรและ
มีจํานวนที่เหมาะสมกับนักเรียน 

มาตรา 125 การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ตองไมมีลักษณะเปน
การแสวงหากําไรเกินควร เม่ือคํานึงถึงคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และสิทธิประโยชนท่ีนักเรียน
ไดรับ 

มาตรา 126 ในกรณีท่ีโรงเรียนประสงคจะเลิกกิจการ ใหผูรับใบอนุญาตแจงเปน
หนังสือใหผูอนุญาตทราบไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันท่ีประสงคจะเลิกกิจการ 

มาตรา 127 ใหนําบทบัญัญัติดังตอไปนี้ รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของมาใชบังคับ
แกโรงรียนนอกระบบ ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ โดยอนุโลม 
ดังตอไปนี้ 

มาตรา 21 ผูขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติท่ีเปน
บุคคลธรรมดาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(3) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี 
(4) มีความประพฤติเรียบรอยไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(5) เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 
(6) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(7) ไมเคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด 
(8) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียน 
(9) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(10) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
มาตรา 22 ผูขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติท่ี

เปนนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

DPU
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(1) มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา เวนแตนิติบุคคลท่ีขอจัดต้ังนั้นเปนองคการของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ 

(2) นิติบุคคลท่ีเปนบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวน ตองมีจํานวนหุน
หรือทุนเปนของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนหรือ
ทุนท้ังหมดและจะตองมีจํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนท่ีมีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนท้ังหมด 

(3) นิติบุคคลท่ีเปนมูลนิธิ จะตองมีกรรมการท่ีมีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการบริหารทั้งหมด 

(4) นิติบุคคลท่ีเปนสมาคมหรือสหกรณ จะตองมีกรรมการท่ีมีสัญชาติไทยไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณตองมีสัญชาติไทยไม 
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 

(5) ผูจัดการของนิติบุคคลหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 21 

สรุป โรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ อยูในประเภทโรงเรียนนอกระบบ 
การขอยื่นจัดต้ังโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ มีขอกําหนดดังนี้ คือ 

1. แจงช่ือ 
2. สถานท่ีตั้ง ขนาดของสถานท่ีตั้ง 
3. หลักสูตร 
4. การคิดคาธรรมเนียม 
5. แตงต้ังผูบริหาร 1 คน 
คุณสมบัติของผูบริหาร เปนไปตามกฎกระทรวง ดังนี้ คือ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 
3. ไมต่ํากวาปริญญาตรีดานการศึกษา 
4. มีประสบการณการสอนไมนอยกวา 3 ป 
คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ

ประเภทบุคคลธรรมดา ดังนี้ คือ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 
3. ไมต่ํากวาปริญญาตรี 
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คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
ประเภทนิติบุคคล ดังน้ี คือ 

1. มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา 
2. ผูถือหุนตองมีสัญชาติไทยไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวนหุนหรือทุนท้ังหมด 

 
2.2 กรอบแนวคิด PML 

ไพฑูรย สินลารัตน (2552: 13-21)ไดกลาวถึงกรอบแนวคิด PML ไววาในการบริหาร
จัดการทางการศึกษา มีองคประกอบ 3 ประการคือ บริหารจัดการอะไร บริหารจัดการอยางไร และ
บริหารจัดการบนพื้นฐานแนวคิดอะไร 

กระบวนการ PML ทางการบริหารจัดการ 
กระบวนการของการบริหารจัดการแบงไดเปน 3 เร่ืองใหญ คือ 
1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดการ (Managing) 
3. ภาวะผูนํา (Leading) 
การวางแผน (Planning) 
การวางแผน คือ การกําหนดนโยบาย (Policy) เปนการกําหนดทิศทางขององคกร  

การวางแผนควรเปนลายลักษณอักษรเพื่อทําใหเห็นภาพชัดวาองคกรจะเดินไปในทิศทางใด 
การวางแผนเร่ิมจากการกําหนดเปาหมายขององคกรวาจะเดินไปถึงจุดไหน จุดท่ีจะกาว

ไปถึงมีลักษณะอยางไร เม่ือกําหนดเปาหมายแลว จึงกําหนดกระบวนการ ข้ันตอน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายน้ัน กระบวนการและข้ันตอนตองตอเนื่องสัมพันธกัน สอดคลองกับเปาหมายท่ีวางไว 

การจัดการ (Managing) 
การจัดการ คือ การดําเนินงานใหแผนท่ีวางไวประสบความสําเร็จ การจัดการใหประสบ

ความสําเร็จ คนในองคกรตองเขาใจเปาหมายของผูบริหารและมองไปในทิศทางเดียวกัน โดย
ผูบริหารจะตองสามารถส่ือสารใหผูอ่ืนไดรับรูวาตองการอะไร อยางไร เพื่อใหเขาดําเนินการเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ผูบริหารควรมีการสรางแรงจูงใจใหคนในองคกรทํางานอยางมีคุณภาพ 

ภาวะผูนํา (Leading) 
ในการบริหารจัดการทางการศึกษาภาวะการนําสําคัญยิ่ง การนําของผูบริหารเร่ิมจาก

การนําตนเอง แลวจึงขยายผลไปถึงการนํากลุม การนําท่ีสมบูรณคือ การใหทุกคนเขานําตนเองได 
เปนการ Empower บุคคล 
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2.3 กรอบแนวคิด APF  
ไพฑูรย สินลารัตน (2552: 17-18) ไดกลาวถึงการจัดการการศึกษาในการบริหารจัดการ

การศึกษา จะเร่ิมจากงานวิชาการ (Academic) ไดแก หลักสูตรและการสอน บุคคลที่ดูแลงาน
วิชาการ (People) จากนั้นจึงใหความสะดวกหรือการใหบริการเพื่อใหบุคคลทํางานไดอยางดีตาม
หนาท่ีของเขา (Facility) 

ดานงานวิชาการ (Academic) เปนหัวใจของการบริหาร ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญ
เปนพิเศษและรูเร่ืองเปนอยางดี รวมท้ังเปนผูนําทางความคิดในเร่ืองนี้ดวย งานวิชาการหลักของ
การศึกษาคือเร่ืองของหลักสูตรและการสอน ดังนั้นผูบริหารควรมีความรูและเขาใจในเร่ือง
หลักสูตรและการสอนเปนอยางดี 

ดานบุคคล (People) บุคคลท่ีดูแลงานวิชาการการศึกษาจะมีคุณภาพประสิทธิภาพ
เพียงใดข้ึนอยูกับครูและบุคลากรการศึกษาอ่ืนอยางมาก ดังนั้นในการบริหารจัดการจึงมีความ
จําเปนตองใหการดูแลบุคลากรเปนสําคัญ 

ดานบริหารท่ัวไป (Facility) การดูแลใหความสะดวกกับการดําเนินงานของบุคลากร
เพื่อใหงานวิชาการเดินไปไดอยางเต็มท่ีถือเปนงานสําคัญของผูบริหารโดยไมตองรอใหมีการ     
รองขอ 

นอกจากนั้นไพฑูรย สินลารัตน (2552: 18-19) ยังกลาวถึงปรัชญา RPR ในการจัดการศึกษา 
ซ่ึงประกอบดวย 

Routine แนวคิดพื้นฐานหรือปรัชญาในการบริหารประการแรกคือ การบริหารในแบบ
งานปกติ (Routine) เปนการบริหารแบบมีอยูอยางไรก็เปนไปอยางนั้น ไมไดมีการปรับปรุงหรือ
พัฒนา 

Progressive ปรัชญาการบริหารแบบท่ีสองคือ การบริหารเชิงพัฒนาและปรับปรุง 
ผูบริหารจะเปนตัวผลักดันใหมีส่ิงใหมๆเกิดข้ึนในวงวิชาการของการศึกษา 

Radical แนวทางการบริหารแนวท่ีสาม เนนการเปล่ียนแปลง เพื่อใหสถาบัน 
มีความกาวหนาดานวิชาการ การบริหารบุคคลและการจัดบริการการสอน 
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โดยสรุปแลว PML ครอบคลุมแนวคิดท่ีเช่ือมโยง ดังนี้ 
1. ความเช่ือมโยงของการบริหาร 

 

             
 
 
                                    
 
ภาพท่ี 2.1  ความเช่ือมโยงของการบริหาร 
 
  2. ความเช่ือมโยงของการจัดการ    
   APF  

สนับสนุนใหความสะดวก (อาคารสถานท่ี งบประมาณ วัสดุ บริการตางๆ) 

การสอน 

หลักสูตร กําหนดทิศทาง    Academic (งานวิชาการ)                             
                                               
  People (บุคคลท่ีดูแลงานวิชาการ เชน ครู บุคลากรทางการศึกษา) 
           
  Facility (การบริหารทั่วไป) 
      
ภาพท่ี 2.2  ความเช่ือมโยงของการจัดการ 
   
  3. ผูบริหารตองถือวา หวัใจของการบริหารจัดการทางการศึกษา คือ งานวชิาการ ดังนี ้
    1. เปนผูนํา 
    2. มีความรูและเขาใจ 
    3. ใหความสําคัญ 
 
2.4 การวางแผนงานวิชาการ 

ความหมายของการวางแผน 
Fremont E. Kast and James E. Rosenzweig (1979) ไดกลาววา การวางแผน คือ 

กระบวนการของการตัดสินใจไวลวงหนาวาจะทําอะไรและทําอยางไร การกําหนดภารกิจ การ

วิชาการ 

      P M L   

      R P R        A P F  DPU
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โรเบิรต ครีเธอร (Robert Kreither, 1983) ไดกลาววา การวางแผน คือ กระบวนการของ
การเตรียมการสําหรับการเปล่ียนแปลงและความไมแนนอนท่ีเกิดข้ึน โดยกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติไวลวงหนา 

สุโขทัยธรรมาธิราช (2526: 9) กลาวไววา การวางแผน คือ กระบวนการกําหนด
ทางเลือกที่จะดําเนินการในอนาคต เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงงคท่ีตองการ 

สุโขทัยธรรมาธิราช (2527: 82) การวางแผน คือ การประมาณการลวงหนาในการ
ทํางานอยางหนึ่งอยางใดใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการ 

คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2526: 1) การวางแผน คือ การคิดหาทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุดในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางประหยัดและใหไดผลคุมคาท่ีสุด โดยการดําเนินการตาม
ข้ันตอนอยางมีระเบียบแบบแผน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว 

สรุป การวางแผน คือ กระบวนการความคิดโดยกําหนดภารกิจ ขอบขายงานท่ีจะทําไว
ลวงหนาอยางเปนระบบ จะทําอะไรกอน อะไรหลัง แตละข้ันตอนจะทําอยางไร และเม่ือเกิดปญหา
ในแตละข้ันตอนควรจะแกไขอยางไร เพื่อใหภารกิจสําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

2.4.1 ความสําคัญของการวางแผน 
สนานจิตร สุคนธทรัพย (2524: 10) กลาวถึง ความสําคัญของการวางแผน ไวดังนี้ 
1. ชวยใหมีการใชทรัพยากรอยางเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัด เนื่องจากมีการวิเคราะหทางเลือกเพื่อใหใชทรัพยากรอยางประหยัด แตไดผลมากท่ีสุด 
2. ชวยใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค เพราะมีการวางจุดมุงหมายในการทํางาน

อยางแนนอน เปนแนวทางใหทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาท เพื่อไปสูจุดหมาย
ปลายทางเดียวกัน 

3. ชวยลดความขัดแยง เนื่องจากมีกําหนดข้ันตอนการทํางานตลอดจนบทบาทหนาท่ี
ของแตละฝาย ชวยใหการทํางานไมสับซอน 

4. ชวยใหสามารถควบคุมงานไดอยางมีระบบ 
5. ชวยใหการพัฒนาทุกดานทุกระดับสอดคลองกันเปนการลดความซํ้าซอนในการใช

ทรัพยากร 
6. ชวยใหสามารถคาดคะเนลวงหนาถึงปญหาและอุปสรรค 
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2.4.2 ลักษณะของการวางแผนท่ีดี  
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2526: 4) กลาววาการวางแผนจะเกิดประโยชน

สูงสุดก็ตอเม่ือมีการวางแผนท่ีดี ลักษณะของการวางแผนท่ีดี ดังตอไปน้ี 
1. มีนโยบายและวัตถุประสงคชัดเจน แนนอน และเขาใจงาย 
2. มีความสอดคลองกับแผนในระดับอ่ืนๆ 
3. มีการนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
4. มีความยืดหยุน นําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงได 
5. มีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีดําเนินการ ควรจะใหผูมีสวน

เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
6. มีการกําหนดข้ันตอนและบทบาทหนาท่ีของผูท่ีเกี่ยวของใหชัดเจน เพื่อปองกัน

ความสับสนในการดําเนินงานตามข้ันตอนตางๆของการวางแผน 
7. มีการใชขอมูลเปนพื้นฐานในการตัดสินใจในทุกข้ันตอนของแผน 
8. มีระบบควบคุมแผนเพื่อการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพ 
9. มีความเปนไปได และมีความพรอมทางดานบุคลากร งบประมาณ โดยแผนนั้น

จะตองใกลเคียงกับความจริงและถือปฏิบัติได แผนท่ีวางไวจึงจะกอใหเกิดประโยชนและนํามา
ปฏิบัติไดจริง 

2.4.3 การวางแผนงานวิชาการในสถานศึกษา 
อําภา บุญชวย (อางถึงใน กรมสามัญศึกษา, 2537) ไดสรุปการวางแผนงานวิชาการใน

สถานศึกษาไวดังนี้ คือ 
1. การกําหนดวัตถุประสงคและทิศทางของการบริหารงานวิชาการ ข้ันตอนนี้เปน

ข้ันตอนที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองกระทํา เพื่อจะไดเห็นแนวทางของสถานศึกษา สําหรับข้ัน
ตอนนี้แบงเปน 3 ข้ันตอนยอย คือ 

1.1 การกําหนดคุณลักษณะของโรงเรียน หมายความวาโรงเรียนนี้มีลักษณะความ
เปนอยูและมีการดําเนินงานอยางไร ในรูปแบบใด โดยท่ัวไปการกําหนดคุณลักษณะของโรงเรียน
จะปรากฎออกมาในรูปของคติพจน คําขวัญ หรือวิสัยทัศนของสถานศึกษานั้นๆ ซ่ึงลักษณะของ
ขอความตองบงช้ีใหเห็นวามีงานดานวิชาการเปนหลัก ซ่ึงอยูในขอบเขตของจุดมุงหมายของ
การศึกษาบนพื้นฐานหลัก 3 ประการ คือ 

1. สงเสริม พัฒนาการเรียนการสอน เปนหนาท่ีหลักของสถานศึกษาที่จัดตั้ง
ข้ึนมีจุดมุงหมายในการใหการศึกษา โดยใชวิธีการเรียนการสอนเปนหลัก 
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2. มีสวนในการควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและคุณภาพของ
การศึกษา ไดแก การเรียนการสอนท่ีสถานศึกษานั้นๆจัดใหแกผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของตองคํานึงถึงความเปนมาตรฐานควบคูไปดวย ในสวนนี้อาจกลาวโดยสรุปวา
มาตรฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนอยูท่ีผูบริหารและครู สวนคุณภาพของการศึกษาอยูท่ีผูเรียน 

3. ชวยแกปญหา ซ่ึงมีอยูสองนัยดวยกัน คือนัยแรก เปนการชวยในเชิงการบริหาร
จัดการ เชน การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป เปนตน นัยท่ีสอง ชวยเหลือ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนซ่ึเปนงานดานวิชาการโดยตรง เม่ือมีการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา
แลว ก็นํามาดําเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

1.2 กําหนดทิศทางของการดําเนนิงาน คือการนํางานวิชาการเขาสูกระบวนการ
บริหาร ซ่ึงการบริหารงานวิชาการมีทิศทางในการดําเนินงานตามลําดับ ไดแก การสรางและพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล แนวทางท่ีควรนํามา
ประกอบการกาํหนดทิศทางของการดําเนนิงาน คือ 

1. งานในหนาท่ี คือ ภารกิจของสถานศึกษาที่ตองปฎิบัติตามบทบาทหนาท่ี
งานดานการเรียนการสอน ซ่ึงเปนงานหลักและสําคัญท่ีสุด รวมถึงกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมการเรียน
การสอน 

2. วิธีการทํางาน หมายความวาผูบริหาร ครูในสถานศึกษาตองพยายามคนหา
วิธีการปรับปรุงการทํางานใหใหมอยูเสมอ โดยใชพื้นฐานของงานท่ีไดปฎิบัติมาแลวในปท่ีผานมา 
ท้ังนี้โดยคํานึงถึงความรวมมือของบุคลากรทุกคน ทุกฝาย และอาจจะใชบุคลากรภายนอกมารวม
ดวยก็ได 

3. การเงิน หมายความวาเงินท่ีสถานศึกษานํามาใชจายในการทํางานใหบรรลุ
ความสําเร็จ 

4. บุคคล หมายความวาบุคลากรที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน เปนการ
มอบหมายงานหรือมอบหมายหนาท่ีการงานให เพื่อปฏิบัติในโอกาสตอไป 

1.3 กําหนดวิธีการดําเนินงาน คือการจัดทําแผนงาน กิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิชาการ จัดใหมีการวัดและประเมินผลการดําเนินงานดานวิชาการ ซ่ึงเปนการเสร็จส้ิน
กระบวนการของงานวิชาการ 

2. การวางแผนปรับปรุงงานวิชาการ งานวิชาการตองมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา  
การวางแผนปรับปรุงงานวิชาการเปนภาวะผูนํา (Leadership) ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีตองแสดง
ออกมาใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของไดเห็นถึงความสามารถในดานวิชาการซึ่งเปนหัวใจของ
สถานศึกษา 
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2.4.4 การบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการวางแผนงานวิชาการ 
กฤษณา โอภาสวัฒนา (2527: 1021) กลาวถึง บทบาทของของผูบริหารโรงเรียนในการ

วางแผนงานวิชาการ ไวดังนี้ 
1. เปนผูนําในการวางแผนและจัดทําแผน รวมท้ังเปนผูควบคุมดูแลและดําเนินงานใน

ดานการวางแผนงานวิชาการ ตั้งแตเร่ิมตนจนจัดทําเสร็จและนําไปใชปฏิบัติ 
2. การนําแผนไปปฏิบัติ เม่ือจัดทําแผนเสร็จแลวการนําไปปฏิบัติเพื่อใหสามารถ

บรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไวในแผนและมีประสิทธิภาพ ผูบริหารมีหนาท่ีมอบหมายงานให
บุคลากรในหนวยงานพรอมกับดําเนินงานดาน 

2.1 การอํานวยการ  คือ  การใหการสนับสนุน  ชวยเหลือและบริการในดาน 
การอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยสะดวก คอยสอดสองดูแล
ติดตามการปฏิบัติงาน ใหขอเสนอแนะ และสนับสนุนทรัพยากร 

2.2 การควบคุมงาน คอยตรวจสอบ กํากับการควบคุมท้ังดานมาตรฐาน คุณภาพ 
และระยะเวลา 

2.3 การประเมินผลและรายงานผล คือจัดทําระบบการรายงานผลใหสอดคลองกับ
การกําหนดความกาวหนาของงาน 

3. การรายงานและประเมินผล เม่ือผูบริหารไดรับการรายงาน การประเมินผลในชวงใด
ชวงหน่ึงของแผน หนาท่ีของผูบริหารคือ การวินิจฉัย ตัดสินใจที่จะดําเนินการแกปญหา และเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ และกาวหนาอยูเสมอ 

2.4.5 การวัดและการประเมินผลการเรียน 
กาญจนา เกียรติประวัติ (2546: 166) ไดใหความมหายของการวัดและการประเมินผล

ดังนี้ คือ 
การวัดผล (Measurement) คือ การกําหนดหนวยใหแกปริมาณท่ีมีอยู โดยใชเคร่ืองมือ

วัด การวัดทางการศึกษาท่ีใชกันอยู อาจเปนการสังเกตของครู ตารางตรวจสอบพฤติกรรมหรือ
ขอสอบ 

การประเมินผล (Evaluation) คือ การนําผลที่วัดไดมาหาคุณคา การประเมินผลควรจะ
รวมถึงการวิเคราะหจุดมุงหมายท่ีตั้งไว วิธีการท่ีไดใชไปเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย ตลอดจนพิจารณา
ถึงปริมาณของคุณสมบัติท่ีวัดได เชน เกงหรือไมเกง ดีหรือไมดี 

2.4.6 หนาท่ีของผูบริหารในดานการวัดและประเมินผล  
พนัส หันนาคินทร (2524: 200) กลาวถึงหนาท่ีของผูบริหารในดานการวัดและ

ประเมินผล คือ การสงสเริมใหครูรูจักหลักการและวิธีการวัดผล และประเมินผล ผูบริหารจะตองมี
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1. เพื่อทราบผลการเรียนของนักเรียน ชวยใหผูเรียนปรับปรุงแกไขการเรียนของตนได
กอนท่ีจะกาวไปศึกษาบทเรียนใหม 

2. เพื่อประโยชนในการเล่ือนช้ันเรียน และการจัดแบงนักเรียนตามความสามารถ 
3. ชวยใหฝายบริหารไดทราบขอมูล เพื่อปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน 

ซ่ึงจะนําไปสูแนวทางปรับปรุงสงเสริมสภาพการเรียนการสอนของครู 
2.4.7 ประโยชนของการวัดและประเมินผล 

ไพศาล หวังพานิช (2526: 11-12) กลาวถึง ประโยชนและแนวทางของการวัดและ
ประเมินผลในโรงเรียน ไวดงันี้ คือ 

1. ประโยชนตอผูเรียน 
1.1 ทําใหรูระดับความสามารถในแตละดานของตน 
1.2 ทําใหรูส่ิงบกพรองท่ีตัวเองตองรีบแกไข 
1.3 ไดรับการซอมเสริมขอบกพรองตางๆ 
1.4 ทําใหรูระดับความสามารถของตนเอง 
1.5 ทําใหตื่นตวัในการเรียน 

2. ประโยชนตอครูผูสอน 
2.1 ชวยใหรูพื้นความรูของผูเรียน 
2.2 ชวยกําหนดจดุเร่ิมตนของการสอน 
2.3 ทําใหทราบความกาวหนาของผลการเรียน 
2.4 ทําใหทราบความเดน-ดอยของผูเรียน 
2.5 ชวยแกไขขอบกพรองของผูเรียนไดตรงจุด 
2.6 ทําใหเลือกวิธีสอน และกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 
2.7 ชวยในการจดักลุมผูเรียน เพือ่กิจกรรมและการสอน 
2.8 ทําใหทราบคุณภาพการสอนของตน 

3. การประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
3.1 จัดใหครูมีเคร่ืองมือท่ีจะใชในการประเมินผลทุกชนิด ท้ังประเมินกอนเรียน 

ระหวางเรียน ท้ังนี้ เพื่อใหครูมีความสะดวกในการประเมินนักเรียน 
3.2 จัดใหมีเอกสารการประเมินผลการเรียนใหครบถวน 
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3.3 สงเสริมใหครูประเมินผลการเรียนของนักเรียนสมํ่าเสมอ และมุงท่ีจะประเมิน
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเปนสําคัญ 

3.4 รับฟงปญหาการประเมินผลการเรียนของนักเรียน เพื่อจะไดแนะนําชวยเหลือ 
3.5 จัดใหมีวัสดุอุปกรณ ส่ือการเรียนท่ีดี และสนับสนุนการปรับปรุงการเรียน 

การสอนของครู 
3.6 ประเมินผลความกาวหนาทางวิชาการของโรงเรียน นําผลมาเปรียบเทียบกับ 

ผลการประเมินของปกอน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนตลอดเวลา 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 

4.1 สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 
4.2 ตรวจบันทึกการสอน 
4.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู โดยวิธีการสังเกตความกาวหนาของนกัเรียน 
4.4 จัดประชุมประเมินผลงานของครู 
4.5 รับฟงความคิดเห็นจากนกัเรียนเร่ืองการเรียนการสอน 

                             
2.5 หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

อุทัย บุญประเสริฐ (2540: 1-27) ไดกลาวถึงหลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ความรูความเขาใจเร่ืองหลักสูตร เปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการกําหนดการทํางานทางการ
ศึกษาและตอการกํากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ความรูความเขาใจเร่ืองหลักสูตร เปน
ส่ิงสําคัญข้ันพื้นฐานสําหรับผูบริหารและครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนโดยตรง 

การทําความเขาใจหลักสูตร สามารถดูไดจากภาพรวมของหลักสูตร คือดูองคประกอบ
หลัก หรือโครงสรางพื้นฐานของหลักสูตร จะชวยใหเห็นภาพรวมของหลักสูตรนั้นโดยรวมทั้ง
หลักสูตรงายข้ึน วาสวนไหนมีลักษณะอยางไร สําคัญอยางไร 

แผนท่ีทํางานในการพัฒนาคน (Human Development) ตามระบบโรงเรียน (School) 
นั้นคือ “หลักสูตร” หรือ “Curriculum” 

ผูบริหาร จะตองรูจักและเขาใจหลักสูตรเปนอยางดี จะตองเขาใจบทบาทของหลักสูตร
และจะตองรูวาหลักสูตรเปนแมบท (Master Plan) ในการทํางานของโรงเรียน 

หลักสูตรในท่ีนี้ หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่พัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
(Learning) และไดรับประสบการณ (Experience) เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหเปนคนท่ี
สมบูรณตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว 
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หลักสูตรเปนแผนท่ีทํางาน ในการสรางคนใหเปนคนโดยสมบูรณ หลักสูตรชวยใน 
การพัฒนาดานความรู สติปญญา ดานรางกาย ทางจิตใจ ทางอารมณ ทางสังคม และการมี
ความสามารถในการดํารงชีพท่ีเหมาะสม 

หลักสูตรจะสัมพันธกับการเรียนการสอนโดยตรง แสดงใหเห็นวา วัตถุประสงคของ
การสอนที่ตองการมีอะไรบาง จะสอนอยางไร จะเตรียมการสอนอยางไรบาง จะใชอะไรเปนวัสดุ
อุปกรณเพื่อชวยในดานการเรียนการสอน 

ท่ีระดับโรงเรียน หลักสูตรเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษา ซ่ึงผูมีหนาท่ี
เกี่ยวของตองทําความเขาใจใหชัดเจน กอนนําไปใชในการจัดการศึกษาในระดับท่ีรับผิดชอบและ
จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางและแนวดําเนินการตามท่ี
หลักสูตรนั้นๆไดกําหนดไว 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535: 38-39, อางถึงในอุทัย บุญประเสริฐ, 2540) ใหแนวคิด
วา หลักสูตรเปนหลักและหัวใจ ของการจัดการเรียนการสอน เพื่อนําไปสูเปาหมายของการศึกษา 
ทําใหการศึกษาดําเนินไปสูเปาหมายท่ีวางไว ทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตาม
เปาหมาย และหลักสูตรเปรียบเหมือนแปลนสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรสัมพันธกับการเรียนการสอนโดยตรง แสดงใหเห็นวา วัตถุประสงคของ 
การสอนท่ีตองการมีอะไรบาง จะสอนอยางไร จะเตรียมการสอนอยางไรบาง จะใชอะไรเปนวัสดุ
อุปกรณเพื่อชวยในดานการเรียนการสอน หลักสูตรจึงมีความสําคัญ เปนแผนยุทธศาสตรท่ีจะ
นําไปสูความสําเร็จทางการศึกษาท่ีตองการ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของครู ในการจัด
ประสบการณใหแกผูเรียน ใหไดมีความรู มีทักษะ มีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรแตละระดับกําหนด 

หลักสูตรทางการศึกษา เปนการพัฒนาคนในเร่ือง 1. ความรู 2. ทักษะหรือความสามารถ
ในการปฏิบัติ 3. คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร และ 4. เร่ืองภาวะสุขภาพ 

หลักสูตรท่ีดี เปนหลักสูตรท่ีไดคํานึงถึงความแตกตาง และความสามารถท่ีแตกตางกัน
ของผูเรียน คํานึงถึงความสามารถที่แตกตางกันในการเรียนรู คํานึงถึงความแตกตางภายในตัวของ
ผูเรียน ในความสามารถในการพัฒนาทักษะ และการสรางคุณสมบัติท่ีพึงประสงคตามจุดหมายของ
หลักสูตร หลักสูตรจึงไดกําหนดสิ่งท่ีตองการ และกําหนดสิ่งท่ีจําเปนในข้ันพื้นฐาน ท่ีตองการให
เกิดข้ึนในตัวผูเรียน ในระดับท่ีเปนไปได เปนส่ิงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดจริงกับผูเรียนในแตละระดับ 

สรุป หลักสูตรคือ พิมพเขียวหรือแผนท่ีท่ีชัดเจน ท่ีชวยนําทางใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาทักษะความรู ความสามารถ ประสบการณตางๆตามระดับช้ันโดยคํานึงถึงความแตกตางและ
ความตองการหรือความจําเปนในการเรียนรูของผูเรียนตลอดจนจบช้ันหรือไดรับประกาศนียบัตร 
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2.5.1 ความสําคัญของหลักสูตร  
สันติ บุญภิรมย (2552: 44) ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรเปนตัวกําหนดมาตรฐานการเรียนรูของผูเรียนในแตละระดับ 
2. หลักสูตรชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัย 
3. หลักสูตรเปนตัวช้ีนําในการรวบรวมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีผูสอนนํามาใชสอน

ผูเรียนใหครบตามหลักสูตรท่ีตองการ 
4. หลักสูตรชวยใหผูสอนไดดําเนินการสอนอยางถูกทาง ไมหลงประเด็น 
5. หลักสูตรเปนเคร่ืองมือของผูบริหารการศึกษา เพื่อใชสําหรับการติดตาม ควบคุม 

และประเมินผลทางวิชาการของสถานศึกษา 
2.5.2 จุดมุงหมายของหลักสูตร 

วิชัย ประสิทธ์ิ วุฒิเวชช (2542: 50) จุดมุงหมายของหลักสูตร หมายถึง ผลหรือความ
เปล่ียนแปลงหรือคุณลักษณะท่ีตองการใหเกิดขึ้นหลังจากท่ีไดศึกษาเลาเรียนครบตามหลักสูตรแลว 

นิภา เพชรสม (2542: 40) จุดมุงหมายของหลักสูตร คือ ความพยายามท่ีจะตอบคําถามวา 
เรียนไปทําไม 

สุนีย ภูพันธ (2546: 157) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรวา เปนสวนประกอบหนึ่ง
ของหลักสูตรท่ีมีความสําคัญมาก โดยในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตางๆ ของสถานศึกษาจะตอง
กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนข้ันตอนแรก เนื่องจากเปนสวนท่ีบอกทิศทางของหลักสูตรวา
จะพัฒนาผูเรียนใหเปนไปในลักษณะใด 

2.5.3 ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี 
สุนีย ภูพันธ (2546: 158) ไดใหขอแนะนําเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรท่ีดี ไวดังนี้ 
1. ตรงตามความมุงหมายของการศึกษา 
2. ตรงตามลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณของชาติ 
3. มีเนื้อหาสาระของเร่ืองท่ีสอนสมบูรณเพียงพอท่ีจะชวยใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และ

มีพัฒนาการในทุกดาน 
4. สอดคลองกับชีวิตประจําวันของผูเรียน 
5. หลักสูตรท่ีดีควรสําเร็จดวยความรวมมือของทุกฝาย ควรมีการรับฟงความคิดเห็น

จากครูผูนําหลักสูตรไปใช และควรมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูเรียนซ่ึงเปนผูรับผลจากการใช
หลักสูตร 

6. หลักสูตรท่ีดีจะตองยืดหยุนไดตามความเหมาะสมแกสภาพการณต างๆ เชน  
ความเปล่ียนแปลงทางสังคม ความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมอันแสดงลักษณะของสังคม 
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7. หลักสูตรจะตองเปนประสบการณท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียน เพื่อให
ผูเรียนไดมีโอกาสแกไขปญหาตางๆในชีวิตได 

8. หลักสูตรท่ีดีจะตองใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่องกันไป และจะตองเรียงลําดับ
ความยากงายไมใหขาดตอนจากกัน 

9. หลักสูตรท่ีดีควรบอกแนวทาง วิธีสอน และอุปกรณส่ือการสอนประกอบเนื้อหา
สาระท่ีจะสอนไวอยางเหมาะสม 

10. หลักสูตรท่ีดีตองมีการประเมินผลตลอดเวลา เพื่อทราบขอบกพรองในอันท่ีจะ
ปรับปรุงใหดียิ่งๆข้ึนไป 

11. หลักสูตรท่ีดีจะตองวางกฎเกณฑไวอยางเหมาะสมแกการนําไปปฏิบัติและสะดวก
แกการวัดและประเมินผล 

2.5.4 องคประกอบของหลักสูตร 
สุมิตร คุณานุกร (2523: 9) ไดกลาววา หลักสูตรท่ีสมบูรณควรมีองคประกอบสําคัญ

อยางนอย 4 อยางซ่ึงตองสัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังนี้ คือ 
1. วัตถุประสงค (Objective) คือ ความมุงหมายของการศึกษา การกําหนดความมุงหมาย

ของหลักสูตร เปนการตอบคําถามวา จะจัดการศึกษาเพ่ืออะไร การจัดการศึกษาตองการใหผูไดรับ
การศึกษา มีคุณลักษณะอยางไร วัตถุประสงคควรมีลักษณะดังนี้ คือ 

1.1 กําหนดส่ิงท่ีเปนความรู ความสนใจของผูเรียน 
1.2 การกําหนดเนือ้หาหลักสูตรควรมีความสัมพันธตอเน่ืองกนั 
1.3 กําหนดแนวทางในการเลือกประสบการณเพื่อการเรียนรูอยางชัดเจน 
1.4 กํานหดส่ิงท่ีใกลเคียงกับสภาพความเปนจริง สามารถนําไปใชไดจริง 
1.5 กําหนดเนื้อหาครอบคลุมการเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน 

2. เนื้อหา (Content) คือ สาระท่ีเปนความรูท่ีประมวล หรือรวบรวมมา เพื่อจัดอยางมี
ระบบระเบียบใหแกผูเรียน ซ่ึงการเลือกเนือ้หาของหลักสูตรนั้น ไดมาจากการวิเคราะหลักษณะ
ความรู และกระบวนการเรียนรู มีเกณฑในการเลือกเนื้อหาของหลักสูตร ดังนี ้

2.1 มีความสําคัญและเช่ือถือได 
2.2 มีความสอดคลองกับความเปนจริงในสังคม 
2.3 สอดคลองกับประสบการณของผูเรียนและอยูในวิสัยท่ีผูเรียนจะสามารถเรียนรู

และนําไปประยุกตใชได 
2.4 สอดคลองกับความตองการ และความสนใจของผูเรียน 
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3. การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) หมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรม และประสบการณการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ในการเลือก
และการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรนั้น จะตองรูวา อะไรท่ี
ควรจัดใหผูเรียนและอะไรที่จัดแทนกันไดบาง ผูเรียนจะเรียนรูไดมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับปจจัย
ตางๆ เชน ความแตกตางระหวางบุคคล ชวงเวลาเรียน ความสนใจในเร่ืองท่ีเรียน ดังนั้น ใน 
การจัดการการเรียนการสอน จึงตองคํานึงถึงผูเรียน และควรใหผูเรียนไดมีสวนรวมคิด 

4. การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลข้ึนกับจุดมุงหมาย ถาไมมีจุดมุงหมาย
แลว ก็ไมสมารถประเมินผลได ในการประเมินผลนั้น จะตองประเมินใหไดวาประสบการณท้ังหมด
ท่ีจัดใหแกผูเรียนมีความยากงาย ซํ้าซอน และจัดลําดับไวเหมาะสมมากนอยเพียงใด ผูเรียนไดรับ
การพัฒนาดานตางๆมากนอยเพียงใด และพัฒนาการของผูเรียนเปนไปตามทิศทางท่ีหลักสูตร
กําหนดไวหรือไมเพียงใด 

2.5.5 การนําหลักสูตรไปใช  
สุมิตร คุณานุกร (2523: 33) ไดเสนอวา ในการนําหลักสูตรไปใช ควรประกอบดวย

กิจกรรม 3 ประเภท คือ 
1. การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน กิจกรรมนี้หมายถึง การตีความมหาย และ 

การกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร ส่ิงท่ีผูนําไปใช จะตองตีความหมาย คือ ความมุงหมายของ
หลักสูตร จะตองพิจารณาวาหลักสูตรมีความมุงหมายอะไร จะสอนใคร ระดับไหน อยางไร และ
ตองการใหผูเรียนไดรับความรูในเร่ืองอะไรเปนสําคัญ 

2. การจัดปจจัย และสภาพตางๆภายในโรงเรียน กิจกรรมนี้เปนส่ิงท่ีผูบริหารโรงเรียน
จะตองคํานึงถึง เพราะการนําหลักสูตรไปปฏิบัติเกิดข้ึนท่ีโรงเรียน จึงจําเปนตองสํารวจดูปจจัยและ
สภาพตางๆของโรงเรียนวาเหมาะสมกับการนําหลักสูตรไปใชหรือไม ผูบริหารจะตองคํานึงถึง
ขนาดของหองเรียน จํานวนผูเรียน วัสดุอุปกรณส่ือการสอนตางๆตองมีใหพรอม การจัดครูเขาสอน 
แผนการสอน กําหนดการสอน แบบเรียน หนังสืออานประกอบ เปนตน นอกจากนี้ งบประมาณ
จัดเปนปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึง ผูบริหารควรจะตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอใน 
การสงเสริมการปฏิบัติงานของครูตามท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว 

3. การสอนของครู กิจกรรมนี้สําคัญท่ีสุด เพราะครูเปนตัวจักรสําคัญท่ีสุดในการนํา
หลักสูตรไปใช หลักสูตรจะบรรลุผลสัมฤทธ์ิไดก็ตอเม่ือครูลงมือสอน การเอาใจใสตอการสอน  
การสอนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร การเลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสม ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ี
มีความสําคัญตอความสัมฤทธ์ิหรือความลมเหลวของหลักสูตร ผูบริหารมีหนาท่ีใหความรู  
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2.5.6 บทบาทของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการนําหลักสูตรไปใช 
สุมิตร คุณานุกร (2523: 34) กลาวไววาผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการนําหลักสูตรไปใช มี

หลายระดับ ดังน้ี 
1. ครู เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการใชหลักสูตร คือเปนผูจัดการเรียนการสอน

ใหแกผูเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูในส่ิงท่ีตองการ และตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ครูตอง
รับผิดชอบในกิจกรรมตางๆที่จัดข้ึน ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
นอกจากนั้นครูตองทําการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย เพื่อจะไดทราบวาผูเรียนสามารถ
เขาใจเร่ืองท่ีเรียนอยูในระดับใด ดังนั้นครูควรจะไดศึกษาบทบาทและหนาท่ีของตนเองใหเขาใจ
แจมแจง และพิจารณาปฏิบัติตามความเหมาะสม ดังนี้ 

1.1 ครูจะตองศึกษาทําความเขาใจกับจุดหมาย หลักการ และโครงสรางของ
หลักสูตรใหเขาใจชัดเจน จะตองศึกษาความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับหนังสือเรียนแผนการสอน
ตลอดจนอุปกรณชวยการสอนอื่นๆ เพื่อจะไดเลือกไปใชและแปลงไปสูการสอนไดอยางถูกตอง 

1.2 ครูจะตองเปนผูท่ีใฝใจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมพูน
ความรูใหแกตนเอง ใหทันตอเหตุการณ สามารถนําเร่ืองใหมๆมาดัดแปลงสอดแทรกในการสอนได
เพื่อใหการสอนนั้นเกิดความนาสนใจมากข้ึน 

1.3 การสอนของครูทุกคร้ัง ครูตองรูเสมอวาเร่ืองท่ีสอนมีวัตถุประสงคอะไร และ
สามารถทําการวัดผลประเมินผลไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

1.4 ครูจะตองใชวสัดุอุปกรณการสอนใหเหมาะสมกับบทเรียน 
1.5 ครูจะตองรูจักเปล่ียนแปลงวธีิการสอนใหเหมาะสมกับสถานสภาพของผูเรียน 

2. ผูบริหารโรงเรียน การนําหลักสูตรไปใชผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมาก 
ตองมีความรูความเขาใจหลักสูตรมากกวาใครๆ เพราะผูบริหารโรงเรียนเปนตัวจักรสําคัญท่ีสุดใน
การบริหารโรงเรียนใหไดผลตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีแนวปฏิบัติในการบริหาร
หลักสูตร สรุปไดดังนี้ 

2.1 ตองมีการกําหนดนโยบายทางดานวิชาการของโรงเรียนใหชัดเจน และแจงให
ครูทุกคนไดทราบและเขาใจตรงกัน 

2.2 เขาใจหลักสูตร และองคประกอบของหลักสูตร จัดใหมีการฝกอบรมใหความรู
ในดานนี้แกครูทุกคน 
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2.3 จัดใหมีและทําเอกสารหลักสูตรท่ีครูจะตองใชในโรงเรียน เชน หลักสูตร 
การสอน แผนการสอน หนังสือเรียน 

2.4 การคัดเลือกและใชครูใหถูกตองตามความถนัด  ความรู  ความสามารถ  
อยางเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน 

2.5 อํานวยความสะดวกในดานอาคารสถานท่ีและส่ือการสอน 
2.6 จัดประชุมครูเพื่อศึกษาวิธีการสอน ปญหาการสอน และการสาธิตการสอนเพื่อ

แลกเปล่ียนความรูกัน 
2.7 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับผูเรียนเปนส่ิงจําเปน และมีความสําคัญมาก

ในการพัฒนาผูเรียน 
2.5.7 การพัฒนาหลักสูตร  

ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ 
การพัฒนาหลักสูตร ดงันี้ 

สงัด อุทรานันท (2528: 30) การพัฒนาหลักสูตร คือ การทําใหดีข้ึนกวาเดิม หรือการสราง
หลักสูตรข้ึนใหม 

Saylor and Alexander (1971: 7) ใหคําจํากัดความของการพัฒนาหลักสูตรวา หมายถึง 
การจัดทําหลักสูตรเดิมท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึน หรือเปนการจัดทําหลักสูตรใหมโดยไมมีหลักสูตรเดิมอยู
กอนการพัฒนาหลักสูตร อาจหมายรวมถึง การสรางเอกสารอ่ืนๆสําหรับนักเรียนดวย 

วิชัย วงษใหญ (2525: 10) การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การพยายามวางโครงการท่ีจะ
ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูตรงตามจุดหมายท่ีกําหนดไว 

2.5.8 หลักการพัฒนาหลักสูตร 
บุญชม ศรีสะอาด (2546: 56) ไดกลาวถึงหลักการพัฒนาหลักสูตร ไวดงันี้ 
1.  พัฒนาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของสังคม 
2. พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ และความสนใจของผูเรียน 
3. พัฒนาใหสอดคลองกับหลักของการเรียนรู 
4. พิจารณาถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
5. พัฒนาอยางตอเน่ือง 
6. รวมมือกับผูเกีย่วของทุกฝาย 
สุนีย ภูพนัธ (2546: 159) ไดกลาวถึงหลักการพัฒนาหลักสูตร ไวดังนี ้
1. การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองมีผูนําท่ีเช่ียวชาญ และมีความสามารถในงานพัฒนา

หลักสูตรเปนอยางด ี
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2. การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองไดรับความรวมมือ และประสานงานอยางดีจาก
บุคคลท่ีเกี่ยวของทุกฝายทุกระดับ 

3. การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองมีการดําเนินงานเปนระเบียบแบบแผนอยางตอเนื่อง
เร่ิมจากการกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาหลักสูตร จนถึงการประเมินผลหลักสูตร 

4. การพัฒนาหลักสูตรจะตองรวมถึงผลงานตางๆ ทางดานหลักสูตร ท่ีไดสรางข้ึนมา
ใหมอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนเอกสารหลักสูตร เนื้อหาวิชาการทําการทดสอบหลักสูตร  
การนําหลักสูตรไปใช หรือการจัดการเรียนการสอน 

5. การพัฒนาหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ จะตองมีการฝกอบรมครูประจําการใหมี
ความรู ความเขาใจในหลักสูตรใหม ความคิดใหม แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ใหม 

6. การพัฒนาหลักสูตรจะตองคํานึงประโยชนในดานการพัฒนาจิตใจ และทัศนคติของ
ผูเรียนดวย 

2.5.9 ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 
Hilda Taba (1962: 12) กลาววาในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ควรมีข้ันตอน 

ดังตอไปนี้ 
1. การวิเคราะหความตองการ (Diagnosis of Needs) ในการพัฒนาหลักสูตร การ

วิเคราะหความตองการ หรือความจําเปนตางๆ เปนส่ิงสําคัญท่ีผูบริหารตองคํานึงถึงวา เพราะเหตุใด
จึงตองพัฒนาหลักสูตร สภาพท่ีเปนอยูเปนอยางไร และเราตองการใหเปนอยางไร 

2. การกําหนดวัตถุประสงค (Formulation of Objectives) เม่ือมีการสํารวจ และ
วิเคราะหความจําเปนตางๆแลว จึงกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร ท่ีจะพัฒนาใหสอดคลองกับ
สังคมท่ีเปล่ียนไป 

3. การเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสม (Selection of Content) ในข้ันนี้เปนข้ันคัดเลือกเนื้อหาท่ี
เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคมท่ีเปล่ียนไป โดยใหสัมพันธกับ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวย 

4. การลําดับเนื้อหา (Organization of Content) เม่ือมีการเลือกเนื้อหาแลว นําเนื้อหา
เหลานั้นมาจัดลําดับความเหมาะสม รวมท้ังแกไขปรับปรุงเนื้อหาสาระท่ีเลือกมาจากขอ 3 

5. การคัดเลือกประสบการณการเรียนรู (Selection of Learning Experience) ในข้ันนี้
เปนข้ันเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหา 
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6. การจัดลําดับประสบการณเรียนรู (Organization of Learning Experience)  
นํากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเลือกแลวในขอ 5 มาปรับปรุงแกไข จัดลําดับใหเหมาะสมกับเนื้อหา
เพื่อเสริมใหเนื้อหาสมบูรณเหมาะสมยิ่งข้ึน 

7. การตัดสินวาจะประเมินผลอะไร และมีวิธีการประเมินอยางไร (Determination of 
What to Evaluate and of the Ways and Means of Doing It) ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีสําคัญ ผูบริหาร
จะตองดูวา อะไรบางท่ีตองทําการประเมินผล เชน วัตถุประสงค เนื้อหาสาระ ประสบการณเพื่อ 
การเรียนรูเหมาะสม หรือสอดคลองกันหรือไม เพื่อจะไดขอมูลยอนกลับมาใชในการปรับปรุง
หลักสูตรตอไป 

2.5.10  บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรระดบัโรงเรียน 
1. ผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารในฐานะผูนําทางวิชาการ ควรเปนผูมีความรู และสามารถ

ใหคําแนะนําในดานหลักสูตร และการสอนไดเปนอยางดีดวย ดังนั้น บทบาทของผูบริหารโรงเรียน
ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร พอสรุปไดดังนี้ คือ 

1.1 เปนผูริเร่ิมความคิดท่ีวา หลักสูตรไหนควรจะปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
1.2 เปนผูใหคําปรึกษาในการดําเนินการในการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
1.3 เปนผูรวบรวมคิดเห็น  หรือความตองการของครูและนักเรียน  เกี่ยวกับ 

การพัฒนา หรือเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
1.4 ประสานความคิดเห็นระหวางผูกําหนดหลักสูตร และผูใชหลักสูตร ในกรณีท่ีมี

การพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรจําเปนจะตองนําไปใช ผูบริหารจะตองถายทอดความรู  
ความเขาใจในเร่ืองหลักสูตรใหแกผูใช คือ ครูใหเขาใจอยางแทใจ 

2. ครู มีความสําคัญมากในการพัฒนาหลักสูตร เพราะเปนผูสอน หรือผูใชหลักสูตร 
ดังนั้นหนาท่ีของครูมี 2 ประการ คือ 

2.1 ประเมินผลหลักสูตร การประเมินหลักสูตร จะชวยใหทราบวาหลักสูตรท่ีใช
อยูนั้นมีจุดออน จุดเดนท่ีใด ควรจะปรับปรุงแกไขท่ีใด 

2.2 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการของผูเรียน ในฐานะท่ีครูเปนผูใกลชิดกับ
นักเรียนมากท่ีสุด ยอมเปนผูรูความตองการของผูเรียนดีกวาคนอ่ืน 

3. นักเรียน หลักสูตรท่ีดีควรตอบสอนงความตองการของผูเรียน โดยการสํารวจ 
ความตองการของผูเรียน 

2.5.11  ผูบริหารการศึกษากบัการพัฒนาหลักสูตร 
เจริญ งามชัด (2539) ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารการศึกษาท่ี

เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาหลักสูตรควรมีลักษณะ ดังนี้ 
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1. มีความเชี่ยวชาญในหลายๆดาน 
2. รูวิธีดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
3. มีความสามารถเชิงวิเคราะห 
4. สามารถตั้งสมมติฐานจากผลการสํารวจขอมูล แลวนํามาบรรจุเขาในหลักสูตรได

เหมาะสม 
5. รอบรูในดานการเรียนการสอน เพ่ือชวยคัดเลือกเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมใน

การนําไปใชจัดการเรียนการสอน 
สรุป การพัฒนาหลักสูตร เปนการดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหลักสูตรท่ีใชอยูให

มีความทันสมัยสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมปจจุบัน หรือเปนการสรางหลักสูตรข้ึน
ใหม หลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนควรคํานึงถึงความเปนไปไดในการนําไปใชไดจริงเหมาะสมกับสภาพ
สังคมน้ันๆ หลักสูตรเปนเคร่ืองมือทางการศึกษาในแตละระดับท่ีสําคัญ นอกจากนี้การพัฒนา
หลักสูตรควรพัฒนาใหเหมาะสมแกวัยผูเรียนและการนําไปใช การพัฒนาหลักสูตรควรกระทําอยาง
ตอเน่ืองโดยผูบริหารใหความสนใจติดตามการใชหลักสูตร สอบถามขอบกพรองหรือปญหาจากครู
ซ่ึงเปนผูนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติและสอบถามจากผูเรียนซ่ึงเปนผูรับผลโดยตรงจากการใช
หลักสูตร และนํามาปรับปรุงพัฒนาตอไป 
 
2.6 งานวิชาการและการบริหารงานวิชาการ 

อุทัย บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิงคารวัฒน (2528) ไดใหความเห็นรวมกันเกี่ยวกับ
ความหมายของงานวิชาการไววา งานวิชาการ ไดแก งานท่ีเกี่ยวของกับการนําหลักสูตรไปใช เปน
งานบริหารหลักสูตรใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามจุดหมายของหลักสูตรและไดผลผลิตของหลักสูตร  
ซ่ึงหมายถึงตัวเด็กท่ีเปนผลผลิตของหลักสูตรท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามจุดหมายของหลักสูตร 

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2546) ไดกลาวถึงงานวิชาการไววา งานวิชาการ คือ งานท่ีเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการถายทอดความรูไปสูกลุมเปาหมายหรือผูเรียน  
การจัดส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดผลและประเมินผล การประกันคุณภาพ รวมถึงการจัด
บรรยากาศเพ่ือประโยชนทางวิชาการ 

สรุป งานวิชาการ คือ งานท่ีเปนหัวใจของสถานศึกษาหรือโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย
งานยอยอ่ืนๆท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เชน หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร วิธีสอน ส่ือการเรียน
การสอน การวัดผลและประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา และงานอ่ืนๆท่ีสงเสริมสนับสนุน
งานวิชาการใหบรรลุผลสําเร็จ 
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ภิญโญ  สาธร  (2526) ไดใหความหมายเ ก่ียวกับการบริหารงานวิชาการไวว า  
การบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนซ่ึงเกี่ยวของกับการปรับปรุง
พัฒนาการสอนนักเรียนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

กมล ภูประเสริฐ (2544) ไดกลาวถึงการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาไววา  
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
อันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา 

Robert S. Fiste (1957) ไดกลาวเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการไววา การบริหาร
วิชาการ เปนหนาท่ีท่ีโรงเรียนตองรับผิดชอบทางวิชาการ เร่ิมต้ังแตกําหนดปรัชญาและจุดมุงหมาย
ทางการศึกษาของโรงเรียน โดยคํานึงถึงบุคคลในอาชีพตางๆ ของชุมชนเปนพื้นฐานรวมทั้งการ
ประเมินผลโปรแกรมการศึกษาอยางตอเนื่อง และกิจกรรมทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนั้นๆ 
ตลอดจนการวัดผลเพื่อติดตามการเรียนการสอน ใหการเรียนการสอนดําเนินงานไปดวยดี 

ดังนั้น การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิดทุกประเภท
ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารส่ิงแวดลอมตางๆท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางราบร่ืน เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญไปหลอเล้ียงหัวใจ  
การบริหารจึงเปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของงานวิชาการท่ีสามารถทําใหงานวิชาการเกิดพลวัต 
(Academic Affairs Dynamic) อยูตลอดเวลา สงผลตอประสิทธิผล และคุณภาพของการศึกษาอยาง
ตอเน่ืองตลอดไป 

2.6.1 ความสําคัญของงานวิชาการ 
อําภา บุญชวย (2537) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการไววา งานดานวิชาการถือ

วาเปนหัวใจสําคัญ หรืออาจกลาวไดวาเปนงานหลักของสถานศึกษา สวนงานอ่ืนๆ เปนงานท่ีมา
สนับสนุนงานวิชาการใหมีคุณภาพ 

อุทัย บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิงคารวัฒน (2528) ไดรวมกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ความสําคัญของงานวิชาการไววา การบริหารการศึกษา จะมีงานวิชาการเปนแกนกลาง เปนหัวใจ 
และมีงานดานอ่ืนๆเปนงานสนับสนุนใหงานดานวิชาการประสบความสําเร็จ งานวิชาการจะดําเนิน
ไปอยางไรข้ึนอยูกับแบบพิมพเขียว (Blueprint) ท่ีกําหนดไวเปนกรอบใหญ คือ หลักสูตรท่ีใชอยูใน
ขณะนั้น 

2.6.2 ขอบขายของงานวิชาการ 
อําภา บุญชวย (อางถึงใน สุธีร เอกอินทร และณรงค อักขิโสภา, 2537) ไดนําเสนอ

ขอบขายของงานวิชาการสถานศึกษา ดังนี ้
1. งานจัดโปรแกรมการเรียนหรือแผนการสอนตามหลักสูตร 
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2. การจัดช้ันเรียนเหมาะสมกบัความรูของผูเรียน 
3. การจัดหองเรียนใหมีความเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน 
4. จัดตารางสอน 
5. จัดครูสอนแทน 
6. การประเมินผลการเรียน 
7. การพิจารณาแบบเรียน 
8. การพิจารณาส่ือการเรียน 
9. การสอนซอมเสริม 
10. การจัดบริการเอกสารการใชหลักสูตร 
11. การปฐมนิเทศครูใหม 

2.6.3 หลักการบริหารงานวิชาการในเชิงพัฒนา 
ภิญโญ สาธร (2526) ไดกลาวถึงหลักการบริหารงานวิชาการในเชิงพัฒนา ไวดังนี้ 
1. หลักสูตร ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ เปาหมาย วัตถุประสงค ขอบขาย

เนื้อหา พรอมท้ังเพิ่มเติมเนื้อหาในการสงเสริมความรูความเขาใจในรายวิชานั้นๆ 
2. แบบเรียนและหนังสืออานประกอบ ตรวจสอบดูเนื้อหาวาสอดคลองกับหลักสูตร

เพียงใดการเพิ่มเติมเนื้อหากระทําโดยผูสอนตามความเหมาะสมกับยุคสมัยนั้นๆ 
3. ประมวลการสอน ควรมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม หากในสถานศึกษานั้นๆ ไมมี

ประมวลการสอน ก็จะไดจัดทําข้ึนใหตรงเปาหมายของหลักสูตร 
4. ขอสอบวิชาตางๆตองออกใหครอบคลุมเนื้อหาและสอดคลองกับความตองการของ

หลักสูตร เปนการจัดความรูของผูเรียนอยางครบถวน 
5. การเปล่ียนแปลงหลักสูตร สําหรับหลักสูตรเม่ือใชไประยะเวลาหน่ึง ก็จะตองมี 

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอหรืออาจปรับปรุงอยูตลอดเวลาก็ได 
6. ผูบริหารและครูผูสอนควรเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหความรูและให

แนวทางในการศึกษาเลาเรียน ซ่ึงถือวาเปนการสงเสริมวิชาการ 
7. จัดประชุมทางวิชาการของคณะครูเพื่ออภิปรายปญหาการเรียนการสอนรวมกัน 
8. ผูบริหารการศึกษาควรไปเย่ียมหองเรียนในขณะท่ีผูสอนกําลังทําการสอนและ 

ควรทําเปนประจํา 
9. ผูบริหารสถานศึกษาควรเชิญชวนผูสอนท่ีมีประสบการณสูงไดมาใหการแนะนํา 

การสอนใหกับครูใหมท่ียังไมมีประสบการณในการสอน 
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10. ผูบริหารสถานศึกษาไมควรสาธิตการสอนดวยตนเอง ควรใหครูไดเห็นไดศึกษา
วิธีการสอนท่ีดีๆ จากครูทานอ่ืนท่ีมีประสบการณการสอนมายาวนาน 

11. ควรมีการสัมมนาครูและควรเรียนเชิญครูในสถานศึกษาอื่นๆ เขารวมดวยตาม 
ความเหมาะสม 

12. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงครูไปรวมประชุมและอบรมการสอนตามท่ีสถานศึกษา
ตางๆ จัดข้ึน 

ดังนั้นจึงเห็นไดวา งานวิชาการในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสามารถยกระดับให
สูงข้ึนไดดวยความเอาใจใสดูแลของผูบริหาร ท้ังผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา
โดยตรง ซ่ึงหากจะมอบหมายใหคนใดคนหนึ่งกระทําแทนนั้นเปนส่ิงท่ีไมควรกระทํา เพราะบุคคล
ท่ีมอบหมายไปนั้นเขาไมมีอํานาจโดยตรงในการใหคุณหรือใหโทษแกครูผูสอน โดยหลักการ
บริหารงานวิชาการในเชิงพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ควรใหความสนใจท่ีจะใชประกอบเปน
แนวทางในการบริหารงานวิชาการใหมีความเจริญกาวหนา และทันสมัยตอการบริหารงานใน
สถานศึกษาของตนใหบรรลุความสําเร็จในดานวิชาการตอไป 
 
2.7 ผูนําทางวิชาการ 

Harry Truman (2532: 79) กลาววา ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการทําใหคนอ่ืนทํา
ในส่ิงท่ีเขาไมอยากทํา ทําตามดวยความเต็มใจและชอบทํา 

กิติ ตยัคคานนท (2532: 19) กลาววา ภาวะผูนํา คือ ศิลปะหรือความสามารถของบุคคล
ท่ีจะจูงใจหรือใชอิทธิพลตอคนอ่ืนในสถานการณตางๆเพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยการใช
กระบวนการสื่อความหมายใหรวมใจกับตนดําเนินการจนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีกําหนดไว 

Thomas J. Peter and Robert H. Waterman (2531: 25-27) ไดทําการศึกษาคุณลักษณะ
ความเปนเลิศในเชิงบริหาร 8 ประการท่ีเปนปจจัยทําใหองคกรดีเดน และประสบความสําเร็จ ซ่ึง
แสดงถึงความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. มุงเนนการปฏิบัติ องคการท่ีดีตองมุงเนนการปฏิบัติท่ีจริงจัง การลงมือปฏิบัติถือวา
เปนการคนหาขอเท็จจริง เปนการทดลอง ซ่ึงจะทําใหทราบแนวทางแกไขในจุดบกพรองไปดวย 
หรือเม่ือมีปญหาใดๆ ก็ลงมือแกปญหาไปเลย ซ่ึงเปนการเรียนรูจากการปฏิบัตินั่นเอง 

2. มีความใกลชิดกับผูรับบริการ องคการที่ดีเดนถือวาผูรับบริการคือพระราชา (A 
customer is a king) ตองใหความสําคัญอยางมาก โดยการใหบริการท่ีดีเยี่ยม รักษาคุณภาพและสราง
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3. สนับสนุนใหผูรวมงานเกิดความคิดสรางสรรส่ิงใหมๆ เพื่อพัฒนาองคการ 
4. การเพิ่มผลผลิตโดยอาศัยบุคลากรในองคการ ถือวาบุคลากรมีคาท่ีสุด การปฏิบัติตอ

บุคลากรทุกระดับโดยการใหเกียรติและใหความไววางใจ มีการสรางขวัญและกําลังใจ ใหบุคลากรมี
ความกระตือรือรนในการทํางานตลอดเวลา ทําใหองคการมีผลผลิตเพิ่มข้ึน 

5. สัมผัสกับงานอยางใกลชิด องคการท่ีดีผูบริหารจะลงมาสัมผัสกับการปฏิบัติงาน
จริงๆ การลงมาใกลชิดกับบุคลากรทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

6. การทําส่ิงท่ีเกี่ยวเนื่องกับพื้นฐานเดิม องคการท่ีดีจะเร่ิมจากส่ิงท่ีชํานาญและทําอยู
แลว การเร่ิมจากงานท่ีแตกตางจากเดิมโดยส้ินเชิง มีโอกาสลมเหลว การลงทุนสูง ตองศึกษาเพิ่มเติม
ใหมท้ังหมด ทําใหเสียเวลาและอาจกระทบกระเทือนตองานเดิมดวย 

7. การใชรูปแบบงายๆ ทํางานไดคลองตัว ไมนิยมใชโครงสรางขององคืการที่ซับซอน 
มุงเนนใหบุคลากรทํางานในดานปฏิบัติ 

8. เขมงวดและผอนปรนในเวลาเดียวกัน เขมงวดใหบุคลากรเกิดความศรัทธาและ
เช่ือม่ันรวมกันในคุณคาของผูรับบริการ คุณภาพบริการ การคิดคนส่ิงใหมๆ การผอนปรนให
บุคลากรมีอิสระในการทํางานอยางเต็มท่ี และใชส่ิงท่ีผอนปรนใหกลับมาควบคุมการทํางานของ
บุคลากรอยางรัดกุม 

2.7.1 ทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา 
Robert L. Katz (1986: 29) ไดเสนอแนะเก่ียวกับทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูนําไว 3 

ประการ ดังนี้ 
1. ทักษะในการคิด (Conceptual Skills) ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพมักจะมีทักษะในดาน

นี้อยูในระดับสูง หรืออาจจะเรียกไดวาเกงคิด ทักษะนี้เปนทักษะท่ีพัฒนาตัวผูบริหารไดยากที่สุด แต
ก็ขาดไมได ผูบริหารท่ีมีทักษะการคิด จะมีความสามารถในการเขาใจหนวยงานในทุกลักษณะ 
สามารถเห็นวางานใดสัมพันธกับงานใด ถามีการเปล่ียนแปลงจะมีผลกระทบตอสวนท่ีเกี่ยวของ
อยางไร ผูนําท่ีดีจะตองสามารถเขาใจปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน สามารถวิเคาระหอยางเปนระบบวาอะไร
เปนสาเหตุ อะไรคือผลที่จะตามมา สามารถวิเคราะหการโยงใยของปญหา และหาแนวทาง
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางรัดกุม 

2. ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills) ผูบริหารจะตองมีความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดทุกประเภท หรือเรียกไดวาเกงคน มีความสามารถในการเสริมสราง 
ความรวมมือรวมใจระหวางสมาชิกในหนวยงาน มีความสมดุลระหวางคนกับงาน รูจักยอมรับเม่ือมี
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3. ทักษะทาวดานเทคนิค (Technical Skills) ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการใช
เทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการบริหารงานใหบรรลุผลหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาเกงงาน มักจะเปน
งานท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะอยาง เชน ความสามารถในการเขียนคําส่ังเปนลายลักษณอักษร  
การพูด การเงินและการบัญชี การจัดระบบงาน เทคนิควิธีการสอน การใชเคร่ืองมือและอุปกรณ
ตางๆ 

2.7.2 ลักษณะประจาํตัวของผูนําท่ีดี 
นพพงษ บุญจติราดุลย (2525: 96) ไดกลาวถึงลักษณะประจําตัวของผูนําท่ีดี ไวดังนี้ คือ 
1. จะตองเปนผูมีความสามารถ (Capacity) ซ่ึงประกอบดวย ความมีสติปญญาไหวพริบ 

การต่ืนตัวตอเหตุการณ การใชเวลาและภาษาท่ีถูกตอง ความเปนผูริเร่ิมเปนของตนเองและความ
เปนผูมีการตัดสินปญหาท่ีดี 

2. จะตองเปนผูมีความสําเร็จ (Achievement) ความสําเร็จทางดานวิชาการ แสวงหา
ความรู ขอมูลขาวสารเพ่ือการพัฒนางานวิชการอยูเสมอ 

3. จะตองเปนผูมีความรับผิดชอบ (Responsibility) ผูนําจะตองเปนคนท่ีคนอ่ืนจะพ่ึงพา
ได มีความคิดริเร่ิม มีความสม่ําเสมอ ม่ันคง อดทน กลาพูดกลาทํา มีความเชื่อม่ันในตนเอง และ 
มีความปรารถนาท่ีจะเปนเลิศ หรือทะเยอทะยาน 

4. จะตองเปนผูมีสวนรวม (Participation) ผูนําจะตองเขารวมในกิจกรรมกับสังคม ให
ความรวมมือ รูจักปรับตัว และมีอารมณขัน 

5. ตองเปนผูมีฐานะทางสังคม (Status) มีตําแหนงฐานะทางสังคมเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป 
6. จะตองรูสถานการณ (Situation) รูสภาวะทางจิตใจของคนระดับตางๆ รูฐานะ ทักษะ 

ความตองการ และความสนใจของผูใตบังคับบัญชา รูวัตถุประสงคขององคการท่ีจะตองทําใหสําเร็จ 
ผูนําท่ีดีจะตองเปนผูตามท่ีดีดวย 

กิติ ตยัคคานนท (2532: 71-72) ไดเสนอคุณลักษณะผูนําท่ีดี ไววาควรมีท้ังกาย วาจา ใจ 
และความคิด การงานและสังคม ดังน้ี 

1. ทางกายและวาจา ผูบริหารควรมีคุณลักษณะทางกายและวาจา ดังนี ้
1.1  สุขภาพท้ังกายและใจสมบูรณแข็งแรงดี 
1.2  ทาทางบุคลิกดี ถาบุคลิกไมดีทําใหเสียคะแนนไป 50% แลว 
1.3  ตองพูดเปนและพดูด ี
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2. ทางจิตใจและความคิด ผูบริหารควรมีคุณลักษณะตอไปนี้ 
2.1 มีความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน 
2.2 มีความรูดีท้ังงานในหนาท่ี และความรูท่ัวไป 
2.3 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และความกระตือรือรน 
2.4 มีความฉลาดรอบรู 
2.5 มีความศรัทธา เช่ือม่ันในงานท่ีทํา 
2.6 มีความรัก ผูนาํจะตองรักหนวยงาน รักงาน รักการทํางาน รักท่ีจะเห็นผลสําเร็จ

ของงาน รักลูกนอง 
2.7 รูจักออมชอม 
2.8 มีความเปนธรรม 
2.9 รูจักจูงใจผูรวมงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการทํางาน 
2.10 รูจักควบคุมตนเอง 
2.11 รูจักตัดสินใจกับการใชดุลยพินิจท่ีดแีละถูกตอง 
2.12 มีความกลาหาญ เด็ดขาด 
2.13 มีความอดทน ใจคอหนกัแนน 
2.14 มีความต่ืนตัว 
2.15 มีความเหน็อกเห็นใจผูใตบังคับบัญชา 
2.16 ไมเห็นแกตวั เสียสละ และไมใชอภสิิทธิหรือสิทธิพิเศษในทางท่ีผิด 
2.17 ยกยองใหเกียรติและใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชา 
2.18 รูจักถอมตน 

3. ทางการงานและสังคม ผูบริหารควรมีคุณลักษณะตอไปนี้ 
3.1 รูจักการวางแผนงานและการดําเนินงานตามแผนงาน 
3.2 สามารถส่ือความหมายใหผูใตบังคับบัญชาไดเขาใจตรงกันเปนอยางดี 
3.3 สามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษา ส่ังสอน อบรม ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงาน

ในหนาท่ีใหดี 
3.4 ตองรูจักการเขาสังคม 

 
2.8 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ(สําหรับชาวตางชาติ) 

สมพงศ วิทยศักดิ์พันธ (2548: 215-217) ไดเขียนถึง การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศใหประสบความสําเร็จ มีหลักพ้ืนฐาน 9 ประการ ดังนี้ 
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1. การรูจักผูเรียน คือหลักการพ้ืนฐานเบ้ืองตนประการแรกท่ีผูสอนตองเขาใจวาผูเรียน
เปนใคร มีภูมิหลังการศึกษา แรงจูงใจในการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู ความสนใจ และเปาหมาย
การศึกษา เปนตน ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอการเตรียมตัว การสรางหลักสูตร ส่ือ กิจกรรม การวัดผลและ
ประเมินผล 

2. จํานวนผูเรียน มีผลตอการจัดการเรียนการสอนมาก ไมวาจะเปนการสรางบทเรียน 
การใชส่ือ การจัดกิจกรรมในหองเรียน เปนตน หองเรียนท่ีเหมาะสมสําหรับการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศคือประมาณ 10-15 คน หากมีจํานวนมากถึง 20-30 คน จําเปนตองใชวิธีการ
เรียนการสอนท่ีแตกตาง แตก็ยากท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จอยางสูงสุดได 

3. ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน  เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเรียนรูหลักสูตร 
เนื้อหา และกิจจกรรมการเรียนการสอน การรูระยะเวลาเรียนทําใหผูสอนเตรียมตัว สรางหลักสูตร 
เตรียมบทเรียนและกําหนดกิจกรรมในช้ันเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ระยะเวลาท่ีเกี่ยวของอาจมีตั้งแต 10-30 ช่ัวโมง 5-8 สัปดาห เปนตน จํานวนช่ัวโมงท่ีเรียนตอวัน 
จํานวนวันท่ีเรียนตอสัปดาห ท้ังหมดนี้ลวนสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนและการเตรียมตัวของ
ผูสอนอยางมีนัยสําคัญท้ังส้ิน 

4. การสรางหลักสูตรท่ีเหมาะสม เม่ือไดกําหนดเวลาขางตนแลว ผูสอนตองมา
ปรึกษาหารือกันโดยดูความตองการของผูเรียน ความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อสรางหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและการเปล่ียนแปลง
ของสังคม 

5. การสรางบทเรียนท่ีเหมาะสม เปนเร่ืองสําคัญและจําเปนมาก บทเรียนท่ีดีตอง
สอดคลองกับความสนใจและความตองการของผูเรียน ท่ีอาจถูกกําหนดจากสถานการณทางสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกโดยรวม บทเรียนยังตอง
เหมาะสมกับวัย ภูมิหลังทางการศึกษา และวัฒนธรรม 

6. การสรางส่ือการสอนและส่ือการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนท่ี
ดี ไมเพียงแตตองมีบทเรียนท่ีเหมาะสมเทานั้น หากยังตองมีส่ือการสอนและส่ือการเรียนรูท่ีดีเพื่อดึง
และสรางความสนใจใหผูเรียนเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูไดมาก ส่ือการสอนและส่ือ
การเรียนรูสามารถชวยใหผูเรียน เรียนรูไดท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน สามารถศึกษาเรียนรู
และเพิ่มทักษะทางภาษาไดท้ังโดยที่มีผูสอนหรือผูเรียนทําไดเอง 

7. สรางสรรคเทคนิคกลวิธีการสอนและกิจกรรมในหองเรียน การจัดการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับบทเรียนท่ีดีท่ีมีการกําหนดกิจกรรมการเรียน ขณะเดียวกันก็ข้ึนอยูกับ
ผูสอนท่ีตองคิดสรางสรรคเทคนิคกลวิธีการสอนท่ีดึงความสนใจและสรางความสนุกสนานได 
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8. การจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน เพื่อเสริมเพิ่มทักษะทางภาษาและเรียนรู
เร่ืองราวทางสังคมและวัฒนธรรม โดยออกไปเรียนรูดวยการทัศนศึกษา สัมภาษณ สังเกต หรือนํา
ส่ิงท่ีไดเรียนรูไปใชในสถานการจริง เชน การไปซ้ือของท่ีตลาด การไปพบปะกับครอบครัวคนไทย 
การไปโรงงาน ไปตามสถานท่ีตางๆท่ีเกี่ยวของ โดยผูเรียนตองกําหนดเปาหมายของกิจกรรม 
การเรียนรูนอกหองเรียนในแตละคร้ังใหชัดเจน 

9. การวัดผลและประเมินผล ไมจําเปนตองวัดและประเมินผลในรูปของขอสอบ  
การสัมภาษณ หรือการเขียนรายงานสงเทานั้น หากยังสามารถใชการวัดและประเมินผลตามสภาพท่ี
แทจริงได โดยใหผูอ่ืนเขามามีบทบาทในการประเมิน เชน เพ่ือนคนไทย เจาของรานคา ผูปกครอง 
การนําเสนอรายงานปากเปลา การเลาเร่ือง การจัดสถานการณเพื่อใหผูเรียนแสดงความสามารถและ
ทักษะทางภาษา โดยผูสอนและผูประเมินอ่ืนเปนผูสังเกต เปนตน 

สรุป การสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติใหไดผลดี ผูสอนตองออกแบบการสอนให
เหมาะสมกับผูเรียนและการสรางหลักสูตรท่ีเหมาะสมตามความตองการของผูเรียนและการใชส่ือ
ชวยในการสอนตามความสนใจของผูเรียน การสอนภาษาควรสอนควบคูไปกับการสอนใหผูเรียน 
เรียนรูถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนไทยดวย ไมควรบรรจุเนื้อหามากจนเกินไป ควรใหมี
การทบทวนบทเรียนสม่ําเสมอ ใหมีการฝกฝนท้ังการฟง พูด อาน เขียนใหมากๆท้ังในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนเพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตองและสนุกกับการเรียนรูจากประสบการณ
จริง 
 
2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

หญิงปรียา หิรัญประดิษฐ (2545) ทําการวิจัยเร่ือง “สถานภาพการเรียนและการสอน
ภาษาไทยใหแกชาวตางประเทศในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวา 

1. ชาวตางประเทศท่ีเรียนภาษาไทยในประเทศไทยท้ังในช้ันเรียนและเรียนดวยตนเอง 
มีจุดมุงหมายตรงกันคือ เพื่อนําไปใชติดตอส่ือสารกับคนไทย เนื่องจากคนไทยสวนใหญพูด
ภาษาตางประเทศไมคอยได รองลงมาคือ เพื่อการทํางานกับคนไทย และเรียนเพื่อใหเขาใจ
วัฒนธรรมไทยมากข้ึน เพื่อจะไดอยูเมืองไทยไดสะดวก 

2. การนําไปใชผูเรียนในช้ันเรียนสวนใหญ ใชภาษาไทยเวลาพูดกับอาจารยคนไทย 
โดยใชภาษาไทยปนกับภาษาอ่ืน และใชในการดําเนินชีวิต เชน พูดกับเพื่อนคนไทย พูดเวลาซ้ือของ 
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3. ความตองการดานเนื้อหา ผูเรียนเห็นวาในระดับตนควรสอนพูดโดยจัดเนื้อหาตาม
สถานการณท่ีจะไดใชจริง เชน การทักทาย การไปซ้ือของ สวนผูเรียนดวยตนเองตองการเรียน 
ดานการฟงและการพูดท่ีใชในชีวิตประจําวันเพราะการฟงกับการพูดสําคัญท่ีสุด 

4. ดานครูผูสอน ผูเรียนตองการเรียนกับครูท่ีสอนดีและเอาใจใสเพาระมีโอกาสแกไข
เร่ืองการออกเสียงใหถูกตองได 

สุรียวรรณ เสถียรสุคนธ (2552) ทําการวิจัยเร่ือง“ขอบกพรองในการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาจีน” ผลการวิจัยพบวา 

1. ลักษณะและปญหาขอบกพรองในการสะกดคํา ไดแก 
1.1 ลักษณะและปญหาขอบกพรองดานสระ การเขียนสระผิด สวนใหญมีสาเหตุ

จากการที่นักศึกษาจีนบางคนไมสามารถออกเสียงสระบางเสียง ท่ีเปนสระเสียงส้ัน หรือบางเสียงท่ี
เปนสระเสียงยาวได ดังน้ันเม่ือการเขียนคําที่ผสมสระเสียงส้ันก็จะเขียนตามเสียงท่ีเปลงออกมา เชน 
/เ_/ เปน /แ_/ , /เ_อ/ เปน /เ_/, /_ะ/ เปน /_า / , /_า/ เปน /_ะ/ เปนตน เชน วันนี้ฉันจะเนะนําอาหารจีน
ใหคุณรูจัก (ผิด) วันนี้ฉันจะแนะนําอาหารจีนใหคุณรูจัก (ถูก) 

1.2 ลักษณะและปญหาขอบกพรองดานพยัญชนะ การเขียนคําผิดท่ีเกิดจากการออก
เสียงพยัญชนะตนผิด ท่ีพบสวนใหญมีสาเหตุจากการที่นักศึกษาจีนบางคนไมสามารถออกเสียง
พยัญชนะตนบางเสียงได เชน ออกเสียง /ป/ เปน /บ/ , /ช/ เปน /ซ/ , /ด/ เปน /ต/ เปนตน และการ
เขียนพยัญชนะตนควบกลํ้าผิด เชน /คร/ เปน /ค/ แตพบนอยมาก เพราะนักศึกษาจีนสวนใหญออก
เสียงควบกลํ้าไดชัดเจน เชน พรอมปกบองผิวสวางใสอยางเปนธรรมชาติ (ผิด) พรอมปกปองผิว
สวางใสอยางเปนธรรมชาติ (คํากริยา) (ถูก) 

1.3 ลักษณะและปญหาขอบกพรองดานวรรณยุกต การเขียนคําผิดท่ีเกิดจากการ
ออกเสียงวรรณยุกตผิด ท่ีพบสวนใหญมีสาเหตุจากการที่นักศึกษาจีนบางคนไมสามารถผันเสียง
วรรณยุกตไดครบท้ัง 5 เสียง เชน เขียนรูปวรรณยุกตเอก เปนรูปวรรณยุกตโท รูปวรรณยุกตโท เปน
รูปวรรณยุกตเอก ใชรูปวรรณยุกตเอกในคําท่ีไมมีรูปวรรณยุกต ไมใสวรรณยุกต เปนตน เชน 
กุหลาบท่ีเชียงใหมมีชือเสียงมาก (ผิด) กุหลาบท่ีเชียงใหมมีช่ือเสียงมาก (คํานาม) (ถูก) 

2. ลักษณะและปญหาขอบกพรองในการใชคํา ไดแก 
2.1 การเลือกใชคําผิดหนาท่ี การเลือกคํามาใชในประโยคไมถูกตอง แบงออกได

เปน 8 ชนิด ไดแก การใชคํากริยาแทนท่ีคํานาม การใชคํานามแทนท่ีคํากริยา การใชคําบุพบทแทนท่ี
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2.2 การเลือกใชคําผิดความหมาย การเลือกใชคําสําคัญในประโยคผิดความหมายทํา
ใหประโยคนั้นๆ มีความหมายไมถูกตอง ความผิดท่ีปรากฏอาจเล็กนอยเพียงทําใหประโยคไม
สละสลวย แตบางคร้ังอาจทําใหไมสามารถส่ือความหมายใหเขาใจได ภาษาไทยมีคําหลายคําท่ีมี
ความหมายใกลเคียงกัน ดังนั้นจึงตองเลือกใชใหถูกตองสอดคลองกับบริบท จึงจะทําใหประโยค
ถูกตอง เหมาะสม เชน ตาของชางปดแนน (คําวิเศษณ) (ผิด) ตาของชางปดสนิท (คําวิเศษณ) (ถูก) 

3. ลักษณะและปญหาขอบกพรองในการแตงประโยค ไดแก 
3.1 การเรียงคําเขาประโยคผิดตําแหนง แบงออกเปน 6 ชนิด คือ การเรียงบทขยาย

ประธานผิดท่ี เรียงบทขยายกรรมผิดท่ี เรียงบทขยายกริยาผิดท่ี เรียงคําเช่ือมประโยคผิดท่ี เรียงคํา
ปฏิเสธผิดท่ี และเรียงคําที่ทําหนาท่ีกรรมผิดท่ี เชน ชีวิตของพิมก็ไมตางกันเทาไรท่ีเมืองไทย กับ
เมืองจีน (ท่ี-คําบุพบท, เมืองไทย-คํานาม) (ผิด) ชีวิตของพิมท่ีเมืองไทย ก็ไมตางกันเทาไรกับเมือง
จีน (ท่ีเมืองไทย ทําหนาท่ีขยายประธาน ชีวิตของพิม) (ถูก) 

3.2 การขาดคําท่ีจําเปนในประโยค แบงออกเปน 5 ชนิด คือ ขาดบุพบท ขาดคํา
เช่ือมประโยค(สันธาน) ขาดคําวิเศษณ (คุณศัพท) ขาดคํานาม และขาดคํากริยา เชน ชาวนาให
แตงโม 1 ลูก ลูกสาว 2 คน (ผิด) ชาวนาใหแตงโม 1 ลูกแกลูกสาว 2 คน (คําบุพบท) (ถูก) 

3.3 การเพิ่มคําท่ีไมจําเปนในประโยค แบงออกเปน 5 ชนิด คือ การเพิ่มคํานาม 
คํากริยา คําบุพบท คําสันธาน และคําวิเศษณ เชน ทานความหวังใหผมมีสุขภาพแข็งแรง (คํานาม) 
(ผิด) ทานหวังใหผมมีสุขภาพแข็งแรง (ถูก) 
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บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเ ร่ืองการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับ

ชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นในการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติใน
กรุงเทพมหานคร ระหวางครูท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณตางกัน 3. เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นในการจัดการการสอนภาษาไทย ระหวางผูเรียนท่ีมีเพศ เช้ือชาติ และระดับช้ันเรียน
ตางกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูจํานวน 140 คน และผูเรียนจํานวน 3,240 คน  

ของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร รวมท้ังส้ิน 3,380 คน 
3.1.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางผูวิจัยหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน ท่ี
ความเชื่อม่ัน 90% และยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือน 10%  ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 98 คน 
โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางได 150 คน และใชวิธีการสุมแบบกลุมตามขนาด
โรงเรียน ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยแบงเปนครู จํานวน 70 คน และผูเรียนจํานวน 
80 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือศึกษาการจัดการ
การสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดย
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ฉบับ ดังนี้ 
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ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามครู มี 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจ

รายการ (Check List) ถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ 
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูในการจัดการการสอน

ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 3 ดาน คือ 
ดานการวางแผน เชน หลักสูตรของทานไดรับการวางแผนเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง 

แผนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร วางแผนเพื่อมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถ
ของบุคคลในองคกร เปนตน 

ดานการจัดการ เชน โรงเรียนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคมท่ี
เปล่ียนไป โรงเรียนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ดําเนินการสอน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว เปนตน 

ดานภาวะผูนํา เชน ผูบริหารใหความสําคัญงานวิชาการอยางตอเนื่อง เรียนรูขอมูล
ขาวสารใหมๆ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม ผูบริหาร
สามารถส่ือสารใหบุคลากรในองคกรเขาใจตรงกัน สงเสริมบุคลากรใหไดรับความกาวหนาใน
หนาท่ีการงาน ใหการสนับสนุนดานอุปกรณการเรียนการสอน สนับสนุนงบประมาณเพื่อ 
การพัฒนาหลักสูตร สงเสริมการเรียนรูเชิงประสบการณนอกช้ันเรียน เปนตน 

ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามผูเรียน มี 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจ

รายการ (Check List) ถามเกี่ยวกับ เพศ เช้ือชาติ และระดับช้ันเรียน 
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูเรียนในการจัดการการสอน

ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 3 ดาน คือ 
ดานการวางแผน เชน เนื้อหาหลักสูตรเรียงลําดับจากงายไปยาก ครูเตรียมการสอน

สอดคลองกับหลักสูตร ครูออกแบบการสอนไดเหมาะสมกับผูเรียนโดยคํานึงถึงความรูของผูเรียน 
ความเหมาะสมของชวงเวลาในการวัดและประเมินผล เปนตน 

ดานการจัดการ เชน  โรงเรียนจัดเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคลอง
ตอเนื่องกัน โรงเรียนจัดทําหลักสูตรท่ีหลากหลาย โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับสังคมท่ี
เปล่ียนไป โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เปนตน 

ดานภาวะผูนํา เชน ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นจากผูเรียนและนําไปพัฒนาหลักสูตร 
ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีเปดสอน ผูบริหารใสใจติดตามความกาวหนา
ของผูเรียน ผูบริหารสนับสนุนกิจกรรมนอกช้ันเรียน เปนตน 
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การแปลผลคะแนน มีเกณฑแปลคะแนนสภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของ
โรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร แตละขอของผูตอบแบบสอบถาม
แตละคนมารวมกันแลวหาคาเฉลี่ยของแตละขอ ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2535: 100) 
ดังนี้ 

4.51 - 5.00   หมายถึง    สภาพการจัดการอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50   หมายถึง    สภาพการจัดการอยูในระดับมาก 
2.51 - 3.50   หมายถึง    สภาพการจัดการอยูในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50   หมายถึง    สภาพการจัดการอยูในระดับนอย 
1.00 - 1.50   หมายถึง    สภาพการจัดการอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
3.3 การสรางเคร่ืองมือ 

วิธีดําเนนิการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังนี ้
3.3.1 ศึกษาเอกสารตําราและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รางแบบสอบถามนําไปปรึกษา

อาจารยท่ีปรึกษา จากน้ันนําไปใหผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และคําถามมีความสอดคลองกับนิยามศัพท โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของ
ผูเช่ียวชาญ (Index of Item Objective Congruence = IOC) และคัดเลือกขอความคําถามท่ีมีคา IOC 
ตั้งแต 0.50 ข้ึนไปมากําหนดเปนขอคําถาม และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะผูเช่ียวชาญ 
เพื่อใหมีความถูกตองเหมาะสม 

3.3.2 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา 
3.3.3 นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครู และผูเรียนของ

โรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย 
จํานวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นของครูเทากับ 0.917 และ
ของผูเรียนเทากับ 0.953 แลวนําผลท่ีไดมาปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา ไดขอ
คําถามครูท้ังหมด 30 ขอ และผูเรียนท้ังหมด 29 ขอ 

3.3.4 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณนําไปใช
เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือเพื่อใชในการเก็บขอมูล จากบัณฑิตยวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย นําสงผูรับใบอนุญาตหรือผูบริหารของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติใน
กรุงเทพมหานคร ทางไปรษณีย เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย พรอมเตรียมซอง
สีน้ํ าตาลสําหรับใส เอกสาร  จาหนาซองถึงผูวิจัย  ติดแสตมป  และนัดหมายวันในการสง
แบบสอบถามคืนทางไปรษณีย 

3.4.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังโรงเ รียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวต างชาติใน
กรุงเทพมหานคร สําหรับครู จํานวน 100 ฉบับ และแบบสอบถามสําหรับผูเรียน จํานวน 100 ฉบับ 

3.4.3 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และจากการสงแบบสอบถามคืนทาง
ไปรษณีย ไดแบบสอบถามคืนท้ังส้ิน 160 ฉบับ ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม ได
แบบสอบถามสําหรับครู จํานวน 70 ฉบับ และแบบสอบถามสําหรับผูเรียน จํานวน 80 ฉบับ 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทําการวิ เคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  สถิติ ท่ีใชใน 
การวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

3.5.1 วิเคราะหขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใช
คาความถ่ี และรอยละ 

3.5.2 วิเคราะหขอมูลตอนท่ี 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางครูท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา
และประสบการณตางกัน กับผูเรียนท่ีมีเพศ เช้ือชาติ และระดับช้ันเรียนตางกันในการจัดการ 
การสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร วิเคราะห
ขอมูลโดยการหา คาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบ (t-test) 
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
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บทท่ี  4 
ผลการศึกษา 

 

การวิจัยเร่ือง การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับ
ชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ในคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปน
ครูและผูเรียนของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร รวมท้ังส้ิน 200 
คน แบงเปนครูจํานวน 100 คน เก็บขอมูลครูกลับคืนไดจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ70 แบงเปน
ผูเรียนจํานวน 100 คน เก็บขอมูลผูเรียนกลับคืนไดจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ80 เคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตารางประกอบ 
การบรรยาย แบงเปน 5 ตอน ดังนี้ 

เพ่ือใหเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณท่ีใช
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไว ดังนี้ 

n      แทน      จํานวนกลุมตัวอยาง 
X  แทน คาเฉล่ีย 
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน คาการทดสอบความแตกตาง t-test 
F แทน คาการทดสอบความแตกตาง F-test 
Sig แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
** แทน คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* แทน คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม กรณีครู เกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา 

และประสบการณ กรณีผูเรียน เกี่ยวกับเพศ เช้ือชาติ และระดับช้ันเรียน 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอน

ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานการวางแผน ดานการจัดการ 

และดานภาวะผูนํา ตามความคิดเห็นของครู และผูเรียน 
ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการจัดการการสอนภาษาไทยของ

โรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 
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ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนในการจัดการการสอนภาษาไทย
ของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 
  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ดังแสดงในตารางท่ี 
4.1 และตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละ ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีเปนครู  
 

ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
 เพศ   

ชาย 10 14.3 
หญิง 60 85.7 

 ระดับการศึกษา   
ต่ํากวาปริญญาตรี 0 0.0 
ปริญญาตรี 63 90.0 
สูงกวาปริญญาตรี 7 10.0 

 ประสบการณ   
  นอยกวา 5 ป 20 28.6 
  ตั้งแต 5-10  ป 35 50.0 
  มากกวา 10  ป 15 21.4 

รวม 70 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนครูเพศหญิง จํานวน 60 คน  

คิดเปนรอยละ 85.7 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 90.0 และ 
มีประสบการณตั้งแต 5-10 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 50.0   
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ตารางท่ี 4.2  จํานวนและรอยละ ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีเปนผูเรียน  
 

ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
 เพศ   

ชาย 25 31.3 
หญิง 55 68.7 

 เช้ือชาติ   
ญ่ีปุน 41 51.3 
จีน 39 48.7 
อ่ืนๆ 0 0.0 

 ระดับช้ันเรียน   
  ตน 36 45.0 
  กลาง 14 17.5 
  สูง 30 37.5 

รวม 80 100 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูเรียนเพศหญิง จํานวน 55 คน 
คิดเปนรอยละ 68.7 เชื้อชาติญ่ีปุน จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 51.3 และเปนผูเรียนระดับช้ันตน 
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 45.0   
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอน
ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย ดานการวางแผน ดานการจัดการ 
และดานภาวะผูนํา ดังแสดงในตารางท่ี4.3 – ตารางท่ี4.8 
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ตารางท่ี 4.3  คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียน
สอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของครู  
ดานการวางแผน  

 

การจัดการการสอนภาษาไทยของ 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ความคิดเห็นของครู (n=70) 

X  S.D. ระดับ 
ดานการวางแผน     
1. จัดครูใหเพียงพอกับผูเรียน 4.33 0.47 มาก 
2. วางแผนในการสงเสริมครูใหไดรับการอบรมเพ่ือนํา

ความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน 
4.21 0.61 มาก 

3. แผนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร 4.16 0.97 มาก 
4. วางแผนเพื่อมอบหมายงานใหตรงกับความรู

ความสามารถของบุคคลในองคกร 
4.07 0.84 มาก 

5. หลักสูตรของทานไดรับการวางแผนเพื่อพฒันาอยาง
ตอเน่ือง 

3.93 0.93 มาก 

6. วางแผนใชอาคารสถานท่ีเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุด  3.89 0.75 มาก 
7. ความเหมาะสมของชวงเวลาการวัดและประเมินผลการ

เรียนการสอนในแตละระดบัช้ัน 
3.87 1.26 มาก 

8. จัดเตรียมอุปกรณในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 3.70 0.84 มาก 
9. วางแผนใชจายงบประมาณเพื่อพัฒนาครูและหลักสูตร 3.57 0.60 มาก 
10. วางแผนประชาสัมพันธโรงเรียนเพื่อใหไดรับความ

สนใจจากผูเรียนชาวตางชาติ   
3.11 0.75 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.88 0.54 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา ความคิดเห็นของครูดานการวางแผน การจัดการการสอน

ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคา  เทากับ 3.88 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ จัดครูให
เพียงพอกับผูเรียน มีคา  เทากับ 4.33 และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ วางแผนประชาสัมพันธ
โรงเรียนเพื่อใหไดรับความสนใจจากผูเรียนชาวตางชาติ มีคา  เทากับ 3.11 

X

X

X
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ตารางท่ี 4.4  คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียน
สอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู  
ดานการจดัการ  

 

การจัดการการสอนภาษาไทยของ 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ความคิดเห็นของครู (n=70) 

X  S.D. ระดับ 
ดานการจดัการ     
1. ความเหมาะสมของจํานวนผูเรียนตอหนึ่งหองเรียน  4.24 0.6 มาก 
2. ดําเนินการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 4.09 0.94 มาก 
3. มอบหมายใหครูสอนแตละระดับช้ันสอนตรงตาม

ความรูความสามารถและประสบการณ  
4.00 0.79 มาก 

4. ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตาม
ชวงเวลาที่กําหนด 

3.87 1.26 มาก 

5. โรงเรียนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน 

3.84 0.87 มาก 

6. ใชจายงบประมาณเพ่ือพัฒนาครูและหลักสูตร 3.84 0.87 มาก 
7. โรงเรียนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ

สังคมท่ีเปล่ียนไป 
3.77 0.82 มาก 

8. โรงเรียนดําเนินการมอบหมายบุคคลดูแลงานดาน
วิชาการอยางชัดเจน 

3.76 0.8 มาก 

9. ใชจายงบประมาณเพ่ือปรับปรุงสถานท่ี  3.17 1.27 ปานกลาง 
10. ใชส่ือส่ิงพิมพในการประชาสัมพันธเพื่อใหไดรับความ

สนใจจากผูเรียนชาวตางชาติ   
2.69 1.22 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.72 0.66 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา ความคิดเห็นของครูดานการจัดการ การจัดการการสอน

ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคา  เทากับ 3.72 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความเหมาะสม
ของจํานวนผูเรียนตอหนึ่งหองเรียน มีคา  เทากับ 4.24 และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ใชส่ือ
ส่ิงพิมพในการประชาสัมพันธเพื่อใหไดรับความสนใจจากผูเรียนชาวตางชาติ มีคา  เทากับ 2.69 

X

X

X
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ตารางท่ี 4.5  คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียน
สอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู  
ดานภาวะผูนํา 

 

การจัดการการสอนภาษาไทยของ 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ความคิดเห็นของครู (n=70) 

X  S.D. ระดับ 
ดานภาวะผูนํา     
1. ผูบริหารเปนกนัเองกับครู 4.59 0.49 มากท่ีสุด 
2. ใหความสําคัญกับครูในการรวมคิดและพัฒนา  4.41 0.62 มาก 
3. ผูบริหารสามารถส่ือสารใหบุคลากรในองคกรเขาใจตรงกัน 4.24 0.43 มาก 
4. ผูบริหารใหความสําคัญงานวิชาการอยางตอเน่ือง 3.84 0.87 มาก 
5. เรียนรูขอมูลขาวสารใหมๆเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม 
3.83 0.68 มาก 

6. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 3.56 1.01 มาก 
7. ผูบริหารไปเยีย่มหองเรียนเปนประจําในขณะท่ีผูสอนกําลัง

ทําการสอนอยู  
3.50 1.27 ปานกลาง 

8. ใหการสนับสนุนดานอุปกรณการเรียนการสอน 3.41 1.08 ปานกลาง 
9. สงเสริมการเรียนรูเชิงประสบการณนอกช้ันเรียน 3.31 0.86 ปานกลาง 
10. สงเสริมบุคลากรใหไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 3.17 1.42 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.79 0.60 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา ความคิดเห็นของครูดานภาวะผูนํา การจัดการการสอนภาษาไทย

ของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคา 
 เทากับ 3.79 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารเปนกันเองกับครู 

มีคา  เทากับ 4.59 และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ สงเสริมบุคลากรใหไดรับความกาวหนาในหนาท่ี
การงาน มีคา  เทากับ 3.17 

X

X

X
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ตารางท่ี 4.6  คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียน
สอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูเรียน
ดานการวางแผน  

 

การจัดการการสอนภาษาไทยของ ความคิดเห็นของผูเรียน 
โรงเรียนสอนภาษาไทย (n=80) 

 X  S.D. ระดับ 

ดานการวางแผน     
1. เนื้อหาหลักสูตรเรียงลําดับจากงายไปยาก 4.44 0.61 มาก 
2. ครูเตรียมการสอนสอดคลองกับหลักสูตร 3.99 0.58 มาก 
3. ครูเพียงพอตอจํานวนผูเรียน  3.74 0.78 มาก 
4. โฆษณาประชาสัมพันธโรงเรียนนาสนใจ 3.61 0.68 มาก 
5. ครูออกแบบการสอนไดเหมาะสมกับผูเรียนโดย

คํานึงถึงความรูของผูเรียน 
3.51 0.81 มาก 

6. ครูมีความรูความสามารถในการสอน 3.40 1.13 ปานกลาง 
7. อุปกรณการเรียนการสอนมีความหลากหลาย 3.31 1.19 ปานกลาง 

ครูสามารถพูด ฟง อาน เขียนภาษาของผูเรียนได  8. 3.24 1.14 ปานกลาง 
9. ความเหมาะสมของชวงเวลาในการวัดและ

ประเมินผล 
2.90 1.48 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.57 0.54 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา ความคิดเห็นของผูเรียนดานการวางแผน การจัดการการสอน

ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคา  เทากับ 3.57 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ เนื้อหาหลักสูตร
เรียงลําดับจากงายไปยาก มีคา  เทากับ 4.44 และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ความเหมาะสมของ
ชวงเวลาในการวัดและประเมินผล มีคา  เทากับ 2.9 

X

X

X
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ตารางท่ี 4.7  คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียน
สอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของผูเรียน 
ดานการจดัการ  

 

การจัดการการสอนภาษาไทยของ ความคิดเห็นของผูเรียน 
โรงเรียนสอนภาษาไทย (n=80) 

 X  S.D. ระดับ 
ดานการจดัการ     
1. โรงเรียนจัดเนือ้หาหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคลอง

ตอเน่ืองกัน 
4.03 0.65 มาก 

2. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับสังคมท่ีเปล่ียนไป 3.93 0.61 มาก  
3. โรงเรียนดําเนนิการสอนเปนไปตามวัตถุประสงค  3.90 0.59 มาก 
4. โรงเรียนมอบหมายบุคคลดแูลงานดานวิชาการอยางชัดเจน 3.86 0.99 มาก 
5. ความเหมาะสมของจํานวนผูเรียนตอหนึ่งหองเรียน 3.80 0.56 มาก 
6.  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 3.76 0.64 มาก 
7. แผนท่ีโรงเรียนในส่ือประชาสัมพันธเขาใจงาย  3.74 0.57 มาก 
8. จัดครูสอนตรงตามความรูความสามารถและประสบการณ 3.45 1.07 ปาน

กลาง 
9. โรงเรียนจัดทําหลักสูตรท่ีหลากหลาย 3.03 1.25 ปาน

กลาง 
10. โรงเรียนจัดการวัดและประเมินผลการเรียนตามชวงเวลาท่ี

กําหนด 
2.83 1.41 ปาน

กลาง  
ภาพรวม 3.63 0.36 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ความคิดเห็นของผูเรียนดานการจัดการ การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคา  เทากับ 3.63 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือโรงเรียนจัด
เนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคลองตอเนื่องกัน มีคา  เทากับ 4.03 และดานท่ีมีคาเฉล่ีย
ต่ําสุด คือ โรงเรียนจัดการวัดและประเมินผลการเรียนตามชวงเวลาท่ีกําหนด มีคา  เทากับ 2.83 

X

X

X
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ตารางท่ี 4.8  คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียน
สอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูเรียน 
ดานภาวะผูนํา 

 

การจัดการการสอนภาษาไทยของ ความคิดเห็นของผูเรียน 
โรงเรียนสอนภาษาไทย (n=80) 

 X  S.D. ระดับ 
ดานภาวะผูนํา     
1. ผูบริหารบุคลิกดี 4.19 0.61 มาก 
2. ผูบริหารมีความซ่ือสัตย 4.16 0.66 มาก 
3. ผูบริหารตรงตอเวลา 4.15 0.74 มาก 
4. ผูบริหารเปนกันเองกับผูเรียน 4.14 0.7 มาก  
5. ผูบริหารมีความรับผิดชอบ 4.08 0.72 มาก 
6. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีเปดสอน 4.03 0.57 มาก 
7.  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นจากผูเ รียนและนําไปพัฒนา

หลักสูตร 
4.01 0.58 มาก 

8. ผูบริหารมีความฉลาดรอบรู 3.99 0.75 มาก 
9.  ผูบริหารใสใจติดตามความกาวหนาของผูเรียน 3.70 0.84 มาก 
10. ผูบริหารสนับสนุนกิจกรรมนอกช้ันเรียน 3.16 1.43 ปาน

กลาง 
ภาพรวม 3.96 0.38 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา พบวา ความคิดเห็นของผูเรียนดานภาวะผูนํา การจัดการ        

การสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคา  เทากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 
ผูบริหารบุคลิกดี มีคา  เทากับ 4.19 และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ผูบริหารสนับสนุนกิจกรรม
นอกช้ันเรียน มีคา  เทากับ 3.16 

X

X

X
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ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการจัดการการสอนภาษาไทยของ
โรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ ดังแสดงในตารางท่ี 4.9 – ตารางท่ี4.17 
 
ตารางท่ี 4.9  ผลการเปรียบเทียบความคิดเหน็ของครูดานการวางแผน การจัดการการสอนภาษาไทย

ของโรงเรียนสอนภาษาไทยสาํหรับชาวตางชาตใินกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามเพศ  
 

เพศ X  S.D. t Sig.  
ชาย 3.84 0.47 -0.309 0.762 
หญิง 3.89 0.56   

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางที่ 4.9 พบวา ความคิดเห็นของครูดานการวางแผน การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม   
เพศชาย และเพศหญิง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 

0.762 ซ่ึงมากกวา 0.05 
 
ตารางท่ี 4.10  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูดานการจัดการ การจัดการการสอนภาษาไทย

ของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
เพศ 

 

เพศ X  S.D. t Sig.  
ชาย 3.84 0.53 0. 696 0.497 
หญิง 3.70 0.69   

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ความคิดเห็นของครูดานการจัดการ การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามเพศ
ชาย และเพศหญิง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.497 
ซ่ึงมากกวา 0.05 
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ตารางท่ี 4.11  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูดานภาวะผูนํา การจัดการการสอนภาษาไทย
ของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
เพศ  

  

เพศ X  S.D. t Sig.  
ชาย 3.96 0.49 1.161 0.265 
หญิง 3.76 0.61   

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ความคิดเห็นของครูดานภาวะผูนํา การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม   
เพศชาย และเพศหญิง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 

0.265 ซ่ึงมากกวา 0.05 
 
ตารางท่ี 4.12  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูดานการวางแผน การจัดการการสอน

ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  
โดยจําแนกตามระดับการศึกษา  

 

ระดับการศึกษา X  S.D. t Sig.  
ปริญญาตรี 3.89 0.54 0.304 0.762 

สูงกวาปริญญาตรี 3.85 0.55   
 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา ความคิดเห็นของครูดานการวางแผน การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.762 ซ่ึงมากกวา 0.05 
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ตารางท่ี 4.13  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูดานการจัดการ การจัดการการสอนภาษาไทย
ของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
ระดับการศึกษา  

 

ระดับการศึกษา X  S.D. t Sig.  
ปริญญาตรี 3.73 0.70 0.120 0.905 

สูงกวาปริญญาตรี 3.71 0.60   
 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา ความคิดเห็นของครูดานการจัดการ การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.905 ซ่ึงมากกวา 0.05 
 
ตารางท่ี 4.14  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูดานภาวะผูนํา การจัดการการสอนภาษาไทย

ของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
ระดับการศึกษา  

 

ระดับการศึกษา X  S.D. t Sig.  
ปริญญาตรี 3.81 0.67 0.553 0.582 

สูงกวาปริญญา
ตรี 

3.73 0.43   

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา ความคิดเห็นของครูดานภาวะผูนํา การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.582 ซ่ึงมากกวา 0.05 
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ตารางท่ี 4.15  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูดานการวางแผน การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  
โดยจําแนกตามประสบการณ  

 

แหลงของความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม .732 2 0.366 1.227 0.300 
ภายในกลุม 19.981 67 0.298     
รวม 20.713 69       

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา ความคิดเห็นของครูดานการวางแผน การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
ประสบการณ นอยกวา 5 ป ตั้งแต 5-10 ป และมากกวา 10 ป ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.300 ซ่ึงมากกวา 0.05 
 
ตารางท่ี 4.16  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูดานการจัดการ การจัดการการสอนภาษาไทย

ของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
ประสบการณ  

 

แหลงของความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.114 2 0.557 1.258 0.291 
ภายในกลุม 29.684 67 0.443     
รวม 30.798 69       

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา ความคิดเห็นของครูดานการจัดการ การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ประสบการณ นอยกวา 5 ป ตั้งแต 5-10 ป และมากกวา 10 ป ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.291 ซ่ึงมากกวา 0.05 
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ตารางท่ี 4.17  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูดานภาวะผูนํา การจัดการการสอนภาษาไทย
ของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
ประสบการณ  

 

แหลงของความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.872 2 0.936 2.707 0.074 
ภายในกลุม 23.166 67 0.346     
รวม 25.038 69       

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา ความคิดเห็นของครูดานภาวะผูนํา การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
ประสบการณ นอยกวา 5 ป ตั้งแต 5-10 ป และมากกวา 10 ป ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.074 ซ่ึงมากกวา 0.05 
 

ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนในการจัดการการสอนภาษาไทย
ของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามเพศ เช้ือชาติ 
และระดับช้ันเรียน ดังแสดงในตารางท่ี4.18 – ตารางท่ี4.26 
 
ตารางท่ี 4.18  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนดานการวางแผน การจัดการการสอน

ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  
โดยจําแนกตามเพศ  

 

เพศ X  S.D. t Sig.  
ชาย 3.61 0.39 0.505 0.615 
หญิง 3.55 0.60   

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา ความคิดเห็นของผูเรียนดานการวางแผน การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม   
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ตารางท่ี 4.19  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนดานการจดัการ การจัดการการสอน

ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  
โดยจําแนกตามเพศ  

 

เพศ X  S.D. t Sig.  
ชาย 3.63 0.20 0.098 0.922 
หญิง 3.62 0.42   

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา ความคิดเห็นของผูเรียนดานการจัดการ การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม   
เพศชาย และเพศหญิง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 

0.922 ซ่ึงมากกวา 0.05 
 
ตารางท่ี 4.20  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนดานภาวะผูนํา การจัดการการสอน

ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  
โดยจําแนกตามเพศ  

 

เพศ X  S.D. t Sig.  
ชาย 3.85 0.21 -2.159 0.054 
หญิง 4.01 0.44   

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา ความคิดเห็นของผูเรียนดานภาวะผูนํา การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม   
เพศชาย และเพศหญิง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 

0.054 ซ่ึงมากกวา 0.05 
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ตารางท่ี 4.21  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนดานการวางแผน การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 
โดยจําแนกตามเชื้อชาติ  

 

เช้ือชาติ X  S.D. t Sig.  
ญ่ีปุน 3.74 0.62 -0.269 0.100 
จีน 3.81 0.31   

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา ความคิดเห็นของผูเรียนดานการวางแผน การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม    
เช้ิอชาติญ่ีปุน และเช้ือชาติจีน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. 
เทากับ 0.100 ซ่ึงมากกวา 0.05 
 
ตารางท่ี 4.22  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนดานการจดัการ การจัดการการสอน

ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  
โดยจําแนกตามเชื้อชาติ  

 

เช้ือชาติ X  S.D. t Sig.  
ญ่ีปุน 3.62 0.36 -2.793 0.057 
จีน 3.70 0.34   

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา ความคิดเห็นของผูเรียนดานการจัดการ การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม    
เช้ิอชาติญ่ีปุน และเช้ือชาติจีน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. 
เทากับ 0.057 ซ่ึงมากกวา 0.05 
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ตารางท่ี 4.23  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนดานภาวะผูนํา การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  
โดยจําแนกตามเชื้อชาติ  

 

เช้ือชาติ X  S.D. t Sig.  
ญ่ีปุน 4.01 0.34 1.110 0.271 
จีน 3.91 0.43   

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา ความคิดเห็นของผูเรียนดานภาวะผูนํา การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม    
เช้ิอชาติญ่ีปุน และเช้ือชาติจีน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. 
เทากับ 0.271 ซ่ึงมากกวา 0.05 
 

ตารางท่ี 4.24  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนดานการวางแผน การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  
โดยจําแนกตามระดับช้ันเรียน   

 

แหลงของความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.800 2 0.900 3.174 0.051 
ภายในกลุม 21.839 77 0.284   
รวม 23.639 79    

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา ความคิดเห็นของผูเรียนดานการวางแผน การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
ระดับช้ันเรียน ช้ันตน ช้ันกลางและช้ันสูง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
มีคา Sig. เทากับ 0.051 ซ่ึงมากกวา 0.05 
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ตารางท่ี 4.25  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนดานการจดัการ การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  
โดยจําแนกตามระดับช้ันเรียน  

 

แหลงของความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.344 2 0.172 1.292 0.281 
ภายในกลุม 10.248 77 0.133   
รวม 10.592 79    

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา ความคิดเห็นของผูเรียนดานการจัดการ การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
ระดับช้ันเรียน ช้ันตน ช้ันกลางและช้ันสูง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
มีคา Sig. เทากับ 0.281 ซ่ึงมากกวา 0.05 
 

ตารางท่ี 4.26  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนดานภาวะผูนํา การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  
โดยจําแนกตามระดับช้ันเรียน  

 

แหลงของความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2.923 2 1.462 2.465 0.087 
ภายในกลุม 9.029 77 0.117   
รวม 11.952 79    

 

หมายเหตุ : * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 
จากตารางท่ี 4.26 พบวา ความคิดเห็นของผูเรียนดานภาวะผูนํา การจัดการการสอน

ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
ระดับช้ันเรียน ช้ันตน ช้ันกลางและช้ันสูง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
มีคา Sig. เทากับ 0.087 ซ่ึงมากกวา 0.05  
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บทท่ี  5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับ

ชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยนําเสนอขอมูล ดังนี้ 
 
5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของ
โรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นใน
การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 
ระหวางครูท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณตางกัน และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นใน
การจัดการการสอนภาษาไทย ระหวางผูเรียนท่ีมีเพศ เช้ือชาติ และระดับช้ันเรียนตางกัน 
 
5.2 วิธีดําเนินการวิจัย 

5.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูจํานวน 140 คน และผูเรียนจํานวน 3,240 คน 

ของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร รวมท้ังส้ิน 3,380 คน 
กลุมตัวอยางผูวิจัยหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน ท่ี

ความเช่ือม่ัน 90% และยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือน 10% ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 98 คน โดย
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางได 150 คน และใชวิธีการสุมแบบกลุมตามขนาดโรงเรียน 
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยแบงเปนครู จํานวน 70 คน และผูเรียนจํานวน 80 คน 

5.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับดานการวางแผน ดานการจัดการ และดานภาวะผูนํา การจัดการการสอน
ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ฉบับครูไดคาความ
เช่ือม่ันเทากับ 0.917 และฉบับผูเรียนคาความเช่ือม่ันผูเรียน 0.953 
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5.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติใน

กรุงเทพมหานคร สําหรับครู จํานวน 100 ฉบับ และสําหรับผูเรียน จํานวน 100 ฉบับ ผูวิจัยทําการ
เก็บขอมูลดวยตนเอง และจากการสงแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย ไดแบบสอบถามคืนท้ังส้ิน 160
ฉบับ ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม ไดแบบสอบถามสําหรับครู จํานวน 70 ฉบับ 
และแบบสอบถามสําหรับผูเรียน จํานวน 80 ฉบับ   

5.2.4 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

คือ การแจกแจงความถ่ี การหาคารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test)   
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

 
5.3 สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยเร่ือง การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับ
ชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

5.3.1 ผลการวิเคราะหสภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับ
ชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นของครู 

ดานการวางแผน พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานจัดครูใหเพียงพอกับผูเรียน และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานวางแผน
ประชาสัมพันธโรงเรียนเพื่อใหไดรับความสนใจจากผูเรียนชาวตางชาติ 

ดานการจัดการ พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานความเหมาะสมของจํานวนผูเรียนตอหนึ่งหองเรียน และดานท่ีมีคาเฉล่ีย
ต่ําสุด คือ ดานใชส่ือส่ิงพิมพในการประชาสัมพันธเพื่อใหไดรับความสนใจจากผูเรียนชาวตางชาติ  

ดานภาวะผูนํา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานผูบริหารเปนกันเองกับครู และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานสงเสริม
บุคลากรใหไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

ความคิดเห็นของผูเรียน  
ดานการวางแผน พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานเนื้อหาหลักสูตรเรียงลําดับจากงายไปยาก และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ  
ดานความเหมาะสมของชวงเวลาในการวัดและประเมินผล  
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ดานการจัดการ พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานโรงเรียนจัดเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคลองตอเนื่องกัน และ
ดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ โรงเรียนจัดการวัดและประเมินผลการเรียนตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

ดานภาวะผูนํา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานผูบริหารบุคลิกดี และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ผูบริหารสนับสนุนกิจกรรม

นอกช้ันเรียน 

5.3.2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูดานการวางแผน ดานการจัดการ 
และดานภาวะผูนํา การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติใน
กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ พบวาไมแตกตางกัน 

5.3.3 ผลการวิ เคราะหการ เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู เ รียนดานการวางแผน  
ดานการจัดการ และดานภาวะผูนํา การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทย
สําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามเพศ เช้ือชาติ และระดับช้ันเรียน พบวาไม
แตกตางกัน 

 
5.4 อภิปรายผล  

ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
5.4.1 ผลการวิเคราะห สภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทย

สําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นของครู 
ดานการวางแผน โดยรวมพบวา คาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ดังนี้ คือ 1. ดานจัดครูใหเพียงพอกับผูเรียน  
2. ดานวางแผนในการสงเสริมครูใหไดรับการอบรมเพ่ือนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน  
3. ดานแผนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร 4. ดานวางแผนเพ่ือมอบหมายงานใหตรงกับความรู
ความสามารถของบุคคลในองคกร 5. ดานหลักสูตรไดรับการวางแผนเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 
แสดงวาโรงเรียนเนนดานกําลังคน (People) ดานการอบรมพัฒนาครู ดานแผนการสอน ดานการใช
ครูใหถูกตองตามความถนัด ความรู ความสามารถอยางเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน และดาน 
การพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการ 2 ทาน ดังนี้ อําภา บุญชวย (2537: 30-
32) กลาวถึงผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญมากในบริหารหลักสูตร ดังนี้ ตองเปนผูท่ีเขาใจ
หลักสูตร มีการคัดเลือกและใชครูใหตรงตามความถนัด ตรงตามความรู ความสามารถ จัดครูใหมี
จํานวนเพียงพอกับจํานวนผูเรียน และบุญชม ศรีสะอาด (2546) กลาวถึงหลักการพัฒนาหลักสูตรวา
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ดานการจัดการ โดยรวมพบวา คาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ดังนี้ คือ 1. ความเหมาะสมของจํานวนผูเรียนตอหนึ่ง
หองเรียน 2. ดําเนินการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 3. มอบหมายใหครูสอนแตละ
ระดับช้ันสอนตรงตามความรูความสามารถและประสบการณ 4. ดําเนินการวัดและประเมินผล 
การเรียนการสอนตามชวงเวลาที่กําหนด 5.โรงเรียนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน และใชจายงบประมาณเพื่อพัฒนาครูและหลักสูตร แสดงวาโรงเรียนเนน
ดานการจัดหองเรียน  ดานวัตถุประสงค  ดานการใชครูใหถูกตองตามความถนัด  ความรู 
ความสามารถอยางเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน ดานการวัดและประเมินผล และดานการพัฒนา
หลักสูตร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน ดังนี้ อําภา บุญชวย (อางถึงใน สุธีร 
เอกอินทร และณรงค อักขิโสภา: 2537) กลาวถึงขอบขายงานวิชาการ ดังนี้ การจัดช้ันเรียนควรจัด
ใหเหมาะสมกับความรูของผูเรียน และควรจัดหองเรียนใหมีความเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน และ 
สุมิตร คุณานุกร (2523: 33-34) กลาวถึงหลักสูตรท่ัวไปมีองคประกอบ 4 อยาง ประกอบ 
วัตถุประสงค (Objective) เนื้อหา (Content) การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) 
การประเมินผล (Evaluation) 

ดานภาวะผูนํา โดยรวมพบวา คาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ดังนี้ คือ 1. ดานผูบริหารเปนกันเองกับครู 2. ดานให
ความสําคัญกับครูในการรวมคิดและพัฒนา 3. ดานผูบริหารสามารถส่ือสารใหบุคลากรในองคกร
เขาใจตรงกัน 4. ดานผูบริหารใหความสําคัญงานวิชาการอยางตอเนื่อง 5. ดานเรียนรูขอมูลขาวสาร
ใหมๆเพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม แสดงวาโรงเรียนเนน
ดานมนุษยสัมพันธ ดานการมีสวนรวมของครู ดานการส่ือสาร ดานวิชาการ และดานการแสวงหา
ความรู ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน ดังนี้ Robert L. Katz (1986: 29) กลาวถึง 
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา คือ ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills) ผูบริหารจะตองมี
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดทุกประเภท เขาใจผูอ่ืน ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน มีความเปนกันเอง Thomas J. Peter and Robert H. Waterman (2531: 25-27) กลาวถึงปจจัยท่ี
ทําใหองคกรดีเดนและประสบความสําเร็จ คือ สนับสนุนใหผูรวมงานเกิดความคิดสรางสรรคส่ิง
ใหมๆ เพื่อพัฒนาองคการ อําภา บุญชวย (2537: 30-32) กลาวไววาผูบริหารโรงเรียนเปนตัวจักร
สําคัญท่ีสุดในการบริหารโรงเรียนใหไดผลตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตองมี 
การกําหนดนโยบายทางดานวิชาการของโรงเรียนใหชัดเจน และแจงใหครูทุกคนไดทราบและ
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ความคิดเห็นของผูเรียน 

ดานการวางแผน โดยรวมพบวา คาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ดังนี้ คือ 1. ดานเนื้อหาหลักสูตรเรียงลําดับจาก
งายไปยาก 2. ดานครูเตรียมการสอนสอดคลองกับหลักสูตร 3. ดานครูเพียงพอตอจํานวนผูเรียน     
4. ดานโฆษณาประชาสัมพันธโรงเรียนนาสนใจ  5. ดานครูออกแบบการสอนไดเหมาะสมกับ
ผู เ รียนโดยคํานึงถึงความรูของผู เ รียน  แสดงวาโรงเรียนเนนดานหลักสูตร  ดานการสอน  
ดานกําลังคน ดานการประชาสัมพันธ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการ 2 ทาน ดังนี้ สุนีย ภู
พันธ (2546: 158) กลาวถึงลักษณะของหลักสูตรท่ีดี ดังนี้ หลักสูตรท่ีดีจะตองใหผูเรียนไดเรียนรู
อยางตอเนื่องกันไป และจะตองเรียงลําดับความยากงายไมใหขาดตอนจากกัน สุมิตร คุณานุกร 
(2523: 33) กลาวถึงการสอนของครู ไววาครูเปนตัวจักรสําคัญท่ีสุดในการนําหลักสูตรไปใช 
หลักสูตรจะบรรลุผลสัมฤทธ์ิไดก็ตอเม่ือครูลงมือสอน การเอาใจใสตอการสอน การสอนให
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร และการเลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสม  

ดานการจัดการ โดยรวมพบวา คาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ดังนี้ คือ 1. โรงเรียนจัดเนื้อหาหลักสูตรการเรียน 
การสอนสอดคลองตอเนื่องกัน 2. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับสังคมท่ีเปล่ียนไป 3. 
โรงเรียนดําเนินการสอนเปนไปตามวัตถุประสงค 4. โรงเรียนมอบหมายบุคคลดูแลงานดานวิชาการ
อยางชัดเจน  5.ความเหมาะสมของจํานวนผู เ รียนตอหนึ่งหองเรียน  แสดงวาโรงเรียนเนน 
ดานหลักสูตร ดานการสอน ดานบุคคลากรดูแลงานวิชาการ ดานจํานวนผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของนักวิชาการหลายทาน ดังนี้  บุญชม ศรีสะอาด (2546: 56) กลาวถึงหลักการพัฒนา
หลักสูตร ดังนี้ ควรพัฒนาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนาใหสอดคลองกับ
ความตองการและความสนใจของผูเรียน และพัฒนาอยางตอเนื่อง สมพงศ วิทยศักดิ์พันธ (2548: 
215-217) ไดเขียนถึง การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศใหประสบความสําเร็จ  
ควรคํานึงถึง จํานวนผูเรียน เนื่องจากมีผลตอการจัดการเรียนการสอนมาก ไมวาจะเปนการสราง
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ดานภาวะผูนํา โดยรวมพบวา คาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ดังนี้ คือ 1. ดานผูบริหารบุคลิกดี 2. ดานผูบริหารมี
ความซ่ือสัตย 3. ดานผูบริหารตรงตอเวลา 4. ดานผูบริหารเปนกันเองกับผูเรียน 5. ดานผูบริหารมี
ความรับผิดชอบ แสดงวาโรงเรียนเนนดานคุณลักษณะผูนําท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
นักวิชาการหลายทาน กิติ ตยัคคานนท (2532: 71-72) กลาวถึงคุณลักษณะผูนําท่ีดี ควรมีท้ังกาย 
วาจา ใจ ความคิด การงานและสังคม ดังนี้ ทาทางบุคลิกดี มีความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน 
ตรงตอเวลา Robert L. Katz (1986: 29) ทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ 
(Human Skills) ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดทุกประเภท รูจัก
ยอมรับเม่ือมีขอบกพรอง ผูบริหารจะตองรูจักตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง เขาใจผูอื่น ใจกวาง  
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความเปนกันเอง  และนพพงษ บุญจิตราดุลย (2525: 96) กลาวถึง
ลักษณะประจําตัวของผูนําท่ีดี ควรเปนผูมีความรับผิดชอบ (Responsibility) ผูนําจะตองเปนคนท่ี
คนอ่ืนจะพึ่งพาได มีความคิดริเร่ิม 

5.4.2 ผลการวิ เคราะหผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู เ รียนดานการวางแผน  
ดานการจัดการ และดานภาวะผูนํา การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทย
สําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ดานเช้ือชาติ พบวามีขอนาสนใจ ดังนี้ คือ 

ดานการวางแผน พบวา ดานความสามารถของครู ดานการสอน ดานการพูด ฟง อาน 
เขียน ภาษาของผูเรียน ดานความหลากหลายของอุปกรณการเรียนการสอน และดานชวงเวลาการวัด
และประเมินผล ชาวญ่ีปุนมีความเห็นวาเปนเร่ืองท่ีสําคัญ 

ดานการจัดการ พบวา ดานความหลากหลายของหลักสูตร ดานจัดครูสอนตามความรู 
ความสามารถและประสบการณ และการจัดดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนตามชวงเวลาท่ี
กําหนด ชาวญ่ีปุนมีความเห็นวาเปนเร่ืองท่ีสําคัญ 

ดานภาวะผูนํา พบวา ดานผูบริหารใหการสนับสนุนกิจกรรมนอกช้ันเรียน ดานความ
ตรงตอเวลาของผูบริหาร และดานความรับผิดชอบของผูบริหาร ชาวญ่ีปุนมีความเห็นวาเปนเร่ืองท่ี
สําคัญ 
 
5.5 ขอเสนอแนะ 

เพื่อใหผลการวิจัยคร้ังนี้ มีประโยชนมากยิ่งข้ึนจึงควรมีการนําผลจากการวิจัย และ 
มีการศึกษาเพิ่มเติม ดังขอเสนอแนะตอไปนี้ 
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5.5.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
การวิจัยเร่ือง การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับ

ชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. โรงเรียนควรพัฒนาปรับปรุง ดานประชาสัมพันธโรงเรียนเพื่อใหไดรับความสนใจ

จากผูเรียนชาวตางชาติ ดานการใชจายงบประมาณเพ่ือการปรับปรุงสถานท่ี ส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรูภาษาไทย ดานการเอาใจใสการสอนของครูโดยผูบริหารควรไปเย่ียมหองเรียนในขณะท่ี
ครูกําลังสอนอยูอยางสมํ่าเสมอเปนประจํา ดานอุปกรณการเรียนการสอน ดานสงเสริมกิจกรรมนอก
ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการใชภาษาไทยของผูเรียน และดานความกาวหนาในการทํางานของบุคลากรใน
โรงเรียน ใหมากข้ึน 

2. สําหรับโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติท่ีเปดใหมหรือกําลังจะเปดควร
นําขอดีดานตางๆ ไปเปนแนวทางการบริหารจัดการการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ ดังน้ี 

ดานวิชาการ ใหความสําคัญดานหลักสูตรและการสอน เพราะวางานวิชาการถือวาเปน
หัวใจของการบริหารการศึกษา  จัดทําแผนการสอนท้ังดานเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
หลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคมปจจุบันท่ีเปล่ียนไป และใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ดําเนินการสอนตามแผนการสอนและวัตถุประสงค วัดและประเมินผลการเรียน
การสอนตามเวลาท่ีกําหนด และผูบริหารควรส่ือสารงานดานวิชาการใหบุคลากรในองคกรเขาใจ
ตรงกัน 

ดานบุคคล ใหความสําคัญดานการอบรมความรูครูดานการสอน เพื่อพัฒนาการสอน
ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ มอบหมายใหครูสอนตามความรู ความสามารถ และประสบการณ
อยางเหมาะสมแตละระดับช้ันเรียน  ผูบริหารควรมีความเปนกันเองกับครู และใหความสําคัญกับครู
ในการรวมคิด รวมพัฒนาหลักสูตร 

ดานบริหารท่ัวไป ใหความสําคัญดานจํานวนผูเรียนตอหนึ่งหองเรียน โดยจํานวนท่ี
เหมาะสม คือ 10-15 คน 

5.5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 
1. ควรมีการศึกษาการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับ

ชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ในดานการดําเนินธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับ
ชาวตางชาติ 

2. ควรมีการศึกษาความตองการของผูเรียนชาวตางชาติท่ีเรียนภาษาไทย เชน ตองการ
เรียนอะไร ตองการกิจกรรมเสริมการเรียนภาษาไทยอะไร ตองการหลักสูตรแบบไหน เปนตน 
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บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามสําหรับครู 
การวิจยัเร่ือง การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทย 

สําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 
 
แบบสอบถามฉบับนี้ แบงเปน 2 ตอน  
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของครูในการจดัการการสอนภาษาไทย 
 
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง  แบบสอบถามน้ีมีท้ังหมด  3 ขอ โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน   หนาขอความ        
ท่ีตรงกับสถานภาพ 
 1.  เพศ         

          ชาย  
         หญิง 

 2.  ระดับการศึกษา 

       ต่ํากวาปริญญาตรี           
      ปริญญาตรี     
        สูงกวาปริญญาตรี    

 3.  ประสบการณ 

       นอยกวา 5 ป           
       ตั้งแต 5 – 10 ป    
        มากกวา 10 ป     
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของครูในการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับ
ชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ มีท้ังหมด  30 ขอ โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองท่ีตรงกับสภาพ
  ของการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติใน
  กรุงเทพมหานคร มี 5 ระดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ   มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ   มาก 
  3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ   ปานกลาง 
  2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ   นอย  
  1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ   นอยท่ีสุด  
 

 
สภาพการจัดการ 

ระดับความคดิเห็น 

 5 4 3 2 1 

1.  ดานการวางแผน (Planning)   
1. หลักสูตรของทานไดรับการวางแผนเพื่อพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

     

2. แผนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร      
3. ความเหมาะสมของชวงเวลาการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนในแตละระดับช้ัน 
     

4. วางแผนเพื่อมอบหมายงานใหตรงกับความรู
ความสามารถของบุคคลในองคกร 

     

5. วางแผนในการสงเสริมครูใหไดรับการอบรม
เพื่อนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน 

     

6. จัดครูใหเพียงพอกับผูเรียน      

7. วางแผนใชอาคารสถานท่ีเพื่อใหเกดิประโยชน
สูงสุด 

     

8. วางแผนใชจายงบประมาณเพื่อพัฒนาครูและ
หลักสูตร 
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สภาพการจัดการ ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3      2 1 

9.  จัดเตรียมอุปกรณในการเรียนการสอนอยาง
เพียงพอ 

     

10. วางแผนประชาสัมพันธโรงเรียนเพื่อใหไดรับ
ความสนใจจากผูเรียนชาวตางชาติ 

     

2. ดานการจัดการ (Management) 
11. โรง เ รียนดํ า เนินการพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับสังคมท่ีเปล่ียนไป 

     

12. โรงเรียนดําเนนิการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

     

13. ดําเนินการสอนเปนไปตามวตัถุประสงคท่ีวาง
ไว 

     

14. ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

     

15. โรงเรียนดําเนนิการมอบหมายบุคคลดูแลงาน
ดานวิชาการอยางชัดเจน 

     

16. มอบหมายใหครูสอนแตละระดับช้ันสอนตรง
ตามความรูความสามารถและประสบการณ 

     

17. ความเหมาะสมของจํานวนผูเรียนตอหนึ่ง
หองเรียน 

     

18. ใชจายงบประมาณเพ่ือพัฒนาครูและหลักสูตร      
19. ใชจายงบประมาณเพ่ือปรับปรุงสถานท่ี      
20. ใชส่ือส่ิงพิมพในการประชาสัมพันธเพื่อให

ไดรับความสนใจจากผูเรียนชาวตางชาติ 
     

3.  ดานภาวะผูนํา (Leading) 
21. ผูบริหารใหความสําคัญงานวิชาการอยาง

ตอเน่ือง 

     

22. เรียนรูขอมูลขาวสารใหมๆเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม 
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สภาพการจัดการ ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3      2 1 

23. ผูบริหารสามารถส่ือสารใหบุคลากรในองคกร
เขาใจตรงกนั 

     

24. ผูบริหารเปนกนัเองกับครู      
25. ผูบริหารไปเยีย่มหองเรียนเปนประจําใน

ขณะท่ีผูสอนกําลังทําการสอนอยู 
     

26. ใหความสําคัญกับครูในการรวมคิดและพัฒนา      
27. สงเสริมบุคลากรใหไดรับความกาวหนาใน

หนาท่ีการงาน 
     

28. ใหการสนับสนุนดานอุปกรณการเรียนการ
สอน 

     

29. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร      
30. สงเสริมการเรียนรูเชิงประสบการณนอกช้ัน

เรียน 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



83 

แบบสอบถามสําหรับผูเรียน 
การวิจยัเร่ือง การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทย 

สําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 
 
แบบสอบถามฉบับนี้ แบงเปน 2 ตอน  
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูเรียนในการจัดการการสอนภาษาไทย 
 
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 
คําชี้แจง  แบบสอบถามน้ีมีท้ังหมด  3 ขอ โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน   หนาขอความ        
ท่ีตรงกับสถานภาพ 
 1.  เพศ         

          ชาย  
         หญิง 
 

 2.  เช้ือชาติ        
      ญ่ีปุน  

         จีน 
        อ่ืนๆ 
 

 3.  ระดับช้ันเรียน        
         ตน  

         กลาง 
        สูง 
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของผูเรียนในการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทย
สําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ มีท้ังหมด  29 ขอ โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองท่ีตรงกับสภาพ
  ของการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติใน
  กรุงเทพมหานคร มี 5 ระดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ   มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ   มาก 
  3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ   ปานกลาง 
  2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ   นอย  
  1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ   นอยท่ีสุด  
 

 
สภาพการจัดการ 

ระดับความคดิเห็น 

 5 4 3 2 1 

1.  ดานการวางแผน (Planning)   
1. เนื้อหาหลักสูตรเรียงลําดับจากงายไปยาก 

     

2. ครูเตรียมการสอนสอดคลองกับหลักสูตร      
3. ครูออกแบบการสอนไดเหมาะสมกับผูเรียนโดย

คํานึงถึงความรูของผูเรียน 
     

4. ครูสามารถพูด ฟง อาน เขียนภาษาของผูเรียนได      
5. ความเหมาะสมของชวงเวลาในการวัดและ

ประเมินผล 
     

6. ครูเพียงพอตอจํานวนผูเรียน      

7. ครูมีความรูความสามารถในการสอน      

8. อุปกรณการเรียนการสอนมีความหลากหลาย      

9. โฆษณาประชาสัมพันธโรงเรียนนาสนใจ      
2.  ดานการจัดการ (Management) 

10. โรงเรียนจัดเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน
สอดคลองตอเนื่องกัน 
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สภาพการจัดการ 

ระดับความคดิเห็น 

 5 4 3 2 1 
11. โรงเรียนจัดทําหลักสูตรท่ีหลากหลาย      
12. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับสังคมท่ี

เปล่ียนไป 
     

13. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน 

     

14. โรงเรียนดําเนนิการสอนเปนไปตาม
วัตถุประสงค 

     

15. โรงเรียนจัดการวัดและประเมินผลการเรียนตาม
ชวงเวลาทีก่ําหนด 

     

16. โรงเรียนมอบหมายบุคคลดแูลงานดานวิชาการ
อยางชัดเจน 

     

17. จัดครูสอนตรงตามความรูความสามารถและ
ประสบการณ 

     

18. ความเหมาะสมของจํานวนผูเรียนตอหนึ่ง
หองเรียน 

     

19. แผนท่ีโรงเรียนในส่ือประชาสัมพันธเขาใจงาย      
3.  ดานภาวะผูนํา (Leading) 

20. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นจากผูเรียนและนําไป
พัฒนาหลักสูตร 

     

21. ผูบ ริหารให คําแนะนํ า  คํ าปรึกษาเกี่ ยวกับ
หลักสูตรท่ีเปดสอน 

     

22. ผูบริหารใสใจติดตามความกาวหนาของผูเรียน      
23. ผูบริหารสนับสนุนกิจกรรมนอกช้ันเรียน      
24. ผูบริหารตรงตอเวลา      
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สภาพการจัดการ ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3      2 1 

25.  ผูบริหารมีความรับผิดชอบ      
26.  ผูบริหารมีความฉลาดรอบรู      
27.  ผูบริหารเปนกนัเองกับผูเรียน      
28.  ผูบริหารบุคลิกด ี      
29.  ผูบริหารมีความซ่ือสัตย      
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ภาคผนวก ข 
คาความเชื่อมั่น 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสําหรับครู 
การวิจยัเร่ือง การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทย 

สําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 
ดานการวางแผน ดานการจดัการ และดานภาวะผูนํา  

 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.917 30 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสําหรับผูเรียน 
การวิจยัเร่ือง การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทย 

สําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร 
ดานการวางแผน ดานการจดัการ และดานภาวะผูนํา  

 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 29 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 29 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.953 29 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนเุคราะห 
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ภาคผนวก  ฆ 
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
  

1.  ผูชวยศาสตราจารย พิศศรี กมลเวชช   ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
2.  รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย ชาติไทย   ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑติย  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

3.  ผูชวยศาสตราจารย สินธะวา คามดิษฐ   ผูอํานวยการฝายบริหารการศึกษาภาคคํ่า  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

4.  อาจารยโชติ แยมแสง   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
5.  ดร. ดวงใจ ชวยบํารุง   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
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ภาคผนวก  ง 
ผลการวิเคราะหสภาพการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอน
ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของ
ครู และผูเรียนดานการวางแผน ดานการจัดการ และดานภาวะผูนํา  
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การจัดการการสอนภาษาไทยของ  
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ความคิดเห็นของครู 

X  S.D. ระดับ 

ดานการวางแผน     
1. หลักสูตรของทานไดรับการวางแผนเพื่อพัฒนา
อยางตอเน่ือง 

3.93 .93 มาก 

2. แผนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร 4.16 .97 มาก 
3. ความ เหมาะสมของช วง เวลาการวั ดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนในแตละระดับช้ัน 

3.87 1.26 มาก 

4. วางแผนเพ่ือมอบหมายงานใหตรงกับความรู
ความสามารถของบุคคลในองคกร 

4.07 .84 มาก 

5. วางแผนในการสงเสริมครูใหไดรับการอบรม
เพื่อนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน 

4.21 .61 มาก 

6. จัดครูใหเพียงพอกับผูเรียน 4.33 .47 มาก 
7. วางแผนใชอาคารสถานท่ีเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

3.89 .75 มาก 

8. วางแผนใชจายงบประมาณเพื่อพัฒนาครูและ
หลักสูตร 

3.57 .60 มาก 

9. จัดเตรียมอุปกรณในการเรียนการสอนอยาง
เพียงพอ 

3.70 .84 มาก 

10.  วางแผนประชาสัมพันธโรงเรียนเพื่อใหไดรับ
ความสนใจจากผูเรียนชาวตางชาติ   

3.11 .75 ปานกลาง 
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การจัดการการสอนภาษาไทยของ 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ความคิดเห็นของครู 

X  S.D. ระดับ 

ดานการจัดการ     
1. โร ง เ รี ยนดํ า เ นิ นก า รพัฒนาห ลัก สูตร ให
สอดคลองกับสังคมท่ีเปล่ียนไป 

3.77 .82 มาก 

2. โร ง เ รี ยนดํ า เนิ นก า รพัฒนาห ลัก สูตร ให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

3.84 .87 มาก 

3. ดําเนินการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 4.09 .94 มาก 
4. ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

3.87 1.26 มาก 

5. โรงเรียนดําเนินการมอบหมายบุคคลดูแลงาน
ดานวิชาการอยางชัดเจน 

3.76 .80 มาก 

6. มอบหมายใหครูสอนแตละระดับช้ันสอนตรง
ตามความรูความสามารถและประสบการณ 

4.00 .79 มาก 

7. ความเหมาะสมของจํานวนผู เ รียนตอหนึ่ ง
หองเรียน 

4.24 .60 มาก 

8. ใชจายงบประมาณเพ่ือพัฒนาครูและหลักสูตร 3.84 .87 มาก 
9. ใชจายงบประมาณเพ่ือปรับปรุงสถานท่ี 3.17 1.27 ปานกลาง 
10.  ใชส่ือส่ิงพิมพในการประชาสัมพันธเพื่อให
ไดรับความสนใจจากผูเรียนชาวตางชาติ   

2.69 1.22 ปานกลาง 
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การจัดการการสอนภาษาไทยของ 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ความคิดเห็นของครู 

X  S.D. ระดับ 

ดานภาวะผูนาํ     
1. ผูบ ริหารใหความสําคัญงานวิชาการอย าง
ตอเน่ือง 

3.84 .87 
มาก 

2. เ รียนรูขอมูลขาวสารใหมๆเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคม 

3.83 .68 
 

มาก 

3. ผูบริหารสามารถส่ือสารใหบุคลากรในองคกร
เขาใจตรงกัน 

4.24 .43 มาก 

4. ผูบริหารเปนกันเองกับครู 4.59 .49 มากท่ีสุด 
5. ผูบริหารไปเยี่ยมหองเรียนเปนประจําในขณะท่ี
ผูสอนกําลังทําการสอนอยู 

3.50 1.27 ปานกลาง 

6. ใหความสําคัญกับครูในการรวมคิดและพัฒนา 4.41 .62 มาก 
7.  สงเสริมบุคลากรใหไดรับความกาวหนาใน
หนาท่ีการงาน 

3.17 1.42 ปานกลาง 

8. ใหการสนับสนุนดานอุปกรณการเรียนการสอน 3.41 1.08 ปานกลาง 
9.  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 3.56 1.01 มาก 
10.  สงเสริมการเรียนรูเชิงประสบการณนอกช้ัน
เรียน 

3.31 .86 
ปานกลาง 
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การจัดการการสอนภาษาไทยของ 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ความคิดเห็นของผูเรียน 

 X  S.D. ระดับ 

ดานการวางแผน     
1. เนื้อหาหลักสูตรเรียงลําดับจากงายไปยาก 4.44 .61 มาก 
2. ครูเตรียมการสอนสอดคลองกับหลักสูตร 3.99 .58 มาก 
3. ครูออกแบบการสอนไดเหมาะสมกับผูเรียนโดย
คํานึงถึงความรูของผูเรียน  

3.51 .81 ปานกลาง 

4. ครูสามารถพูด ฟง อาน เขียนภาษาของผูเรียนได 3.24 1.14 ปานกลาง 
5. ความเหมาะสมของชวงเวลาในการวัดและ
ประเมินผล 

2.90 1.48 ปานกลาง 

6. ครูเพียงพอตอจํานวนผูเรียน 3.74 .78 มาก 
7. ครูมีความรูความสามารถในการสอน 3.40 1.13 ปานกลาง 

อุปกรณการเรียนการสอนมีความหลากหลาย 8. 3.31 1.19 ปานกลาง 
9. โฆษณาประชาสัมพันธโรงเรียนนาสนใจ 3.61 .68 มาก 
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การจัดการการสอนภาษาไทยของ 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ความคิดเห็นของผูเรียน 

 X  S.D. ระดับ 

ดานการจัดการ     
1. โรงเรียนจัดเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน
สอดคลองตอเนื่องกัน 

4.03 .65 มาก 

2. โรงเรียนจัดทําหลักสูตรท่ีหลากหลาย 3.03 1.25 ปานกลาง 
3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับสังคมท่ี
เปล่ียนไป 

3.93 .61 มาก 

4. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน 

3.76 .64 มาก 

5. โ ร ง เ รี ย น ดํ า เ นิ น ก า ร ส อ น เ ป น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค 

3.90 .59 มาก 

6.  โรงเรียนจัดการวัดและประเมินผลการเรียนตาม
ชวงเวลาที่กําหนด  

2.83 1.41 ปานกลาง 

7. โรงเรียนมอบหมายบุคคลดูแลงานดานวิชาการ
อยางชัดเจน 

3.86 .99 มาก 

8. จัดครูสอนตรงตามความรูความสามารถและ
ประสบการณ 

3.45 1.07 ปานกลาง 

9. ความเหมาะสมของจํานวนผู เ รียนตอหนึ่ ง
หองเรียน 

3.80 .56 มาก 

10.   แผนท่ีโรงเรียนในส่ือประชาสัมพันธเขาใจงาย 3.74 .57 มาก 
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การจัดการการสอนภาษาไทยของ 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ความคิดเห็นของผูเรียน 

 X  S.D. ระดับ 

ดานภาวะผูนาํ     
1. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นจากผูเรียนและนําไป
พัฒนาหลักสูตร 

4.01 .58 มาก 

2. ผูบ ริหารให คํ าแนะนํ า  คํ าปรึกษาเ ก่ียวกับ
หลักสูตรท่ีเปดสอน 

4.03 .57  
มาก 

3. ผูบริหารใสใจติดตามความกาวหนาของผูเรียน 3.70 .84 มาก 
4. ผูบริหารสนับสนุนกิจกรรมนอกช้ันเรียน 3.16 1.43 ปานกลาง 
5. ผูบริหารตรงตอเวลา 4.15 .74 มาก 
6. ผูบริหารมีความรับผิดชอบ 4.08 .72 มาก 
7.  ผูบริหารมีความฉลาดรอบรู 3.99 .75 มาก 
8. ผูบริหารเปนกันเองกับผูเรียน 4.14 .70 มาก  
9.  ผูบริหารบุคลิกดี 4.19 .61 มาก 
10.  ผูบริหารมีความซ่ือสัตย 4.16 .66 มาก 
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ภาคผนวก  จ 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเหน็ของครูในการจัดการการสอนภาษาไทย
ของโรงเรยีนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  

โดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ 
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ชาย หญิง 
การจัดการการสอนภาษาไทยของ 

 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

 t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

ดานการวางแผน        
1. หลักสูตรของทานไดรับการ
วางแผนเพื่อพัฒนาอยางตอเน่ือง 

4.00 .82 3.92 .96 .291 .776 

2. แผนการสอนสอดคลองกับ
หลักสูตร 

4.10 .87 4.17 .99 -.218 .830 

3. ความเหมาะสมของชวงเวลา
การวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนในแตละระดับช้ัน 

3.60 1.26 3.92 1.26 -.733 .477 

4. วางแผนเพื่อมอบหมายงานให
ตรงกับความรูความสามารถของ
บุคคลในองคกร 

3.80 .67 4.08 .86 -.349 .732 

5. วางแผนในการสงเสริมครูให
ไดรับการอบรมเพื่อนําความรูมา
พัฒนาการเรียนการสอน 

4.00 .66 4.25 .60 -1.113 .288 

6. จัดครูใหเพียงพอกับผูเรียน 4.30 .48 4.33 .47 -.202 .843 
7.  วางแผนใชอาคารสถานท่ี
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3.70 .67 3.92 .76 -.921 .374 

8. วางแผนใชจายงบประมาณเพื่อ
พัฒนาครูและหลักสูตร 

3.50 .71 3.58 .64 -.349 .733 

9. จัดเตรียมอุปกรณในการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ 

3.90 .73 3.67 .85 .904 .382 

10. วางแผนประชาสัมพันธ
โรงเรียนเพื่อใหไดรับความสนใจ
จากผูเรียนชาวตางชาติ   

3.30 .68 3.08 .76 .921 .374 
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ชาย หญิง 
การจัดการการสอนภาษาไทยของ

โรงเรียนสอนภาษาไทย 
  t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

ดานการจัดการ        
1. โรงเรียนดําเนนิการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับสังคมท่ี
เปล่ียนไป 

3.90 .73 3.75 .83 .583 .569 

2. โรงเรียนดําเนนิการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน 

3.90 .74 3.83 .90 .255 .802 

3. ดําเนินการสอนเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว 

4.10 .87 4.08 .96 .055 .957 

4. ดําเนินการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอนตามชวงเวลาที่
กําหนด 

3.60 1.26 3.92 1.26 -.733 .477 

5. โรงเรียนดําเนนิการมอบหมาย
บุคคลดูแลงานดานวิชาการอยาง
ชัดเจน 

3.80 .63 3.75 .83 .220 .829 

6. มอบหมายใหครูสอนแตละ
ระดับช้ันสอนตรงตามความรู
ความสามารถและประสบการณ 

4.00 .66 4.00 .82 .000 1.000 

7. ความเหมาะสมของจํานวน
ผูเรียนตอหนึ่งหองเรียน 

4.20 .63 4.25 .60 -.233 .820 

8. ใชจายงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ครูและหลักสูตร 

3.90 .73 3.83 .90 .255 .802 

9. ใชจายงบประมาณเพ่ือปรับปรุง
สถานท่ี 

3.70 .67 3.08 1.33 2.250** .034 

10. ใชส่ือส่ิงพิมพในการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหไดรับความ
สนใจจากผูเรียนชาวตางชาติ   

3.30 .68 2.58 1.26 2.666** .014 
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ชาย หญิง 
การจัดการการสอนภาษาไทยของ

โรงเรียนสอนภาษาไทย 
  t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

ดานภาวะผูนาํ        
1. ผูบริหารใหความสําคัญงาน
วิชาการอยางตอเน่ือง 

3.90 .73 3.83 .90 .255 .802 

2. เรียนรูขอมูลขาวสารใหมๆเพื่อ
การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงของสังคม 

3.80 .63 3.83 .69 -.152 .881 

3. ผูบริหารสามารถสื่อสารให
บุคลากรในองคกรเขาใจตรงกัน 

4.20 .42 4.25 .43 .095 .926 

4. ผูบริหารเปนกันเองกับครู 4.60 .51 4.58 .49 .095 .926 
5. ผูบริหารไปเยี่ยมหองเรียนเปน
ประจําในขณะท่ีผูสอนกําลังทํา
การสอนอยู 

4.00 .66 3.42 1.33 2.145** .043 

6. ใหความสําคัญกับครูในการ
รวมคิดและพัฒนา 

4.40 .52 4.42 .64 -.091 .929 

7. ส ง เสริ ม บุคลากรให ได รับ
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

3.70 1.16 3.08 1.45 1.497 .156 

8. ใหการสนับสนุนดานอุปกรณ
การเรียนการสอน 

3.90 .74 3.33 1.11 2.067 .055 

9.  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตร 

3.90 .73 3.50 1.05 1.482 .158 

10. สงเสริมการเรียนรูเชิง        
ประสบการณนอกช้ันเรียน 

3.20 .91 3.33 .85 -.429 .676 
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ต่ํากวา  สูงกวา 
ปริญญาตรี การจัดการการสอนภาษาไทย

ของโรงเรียนสอนภาษาไทย 
ปริญญาตรี ปริญญาตรี t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ดานการวางแผน          
1.  หลักสูตรของทานไดรับการ
วางแผนเพื่อพฒันาอยางตอเนื่อง 

- - 3.96 .94 3.86 .94 .390 .698 

2. แผนการสอนสอดคลองกับ
หลักสูตร 

- - 4.02 1.04 4.45 .73 -1.992 .051 

3. ความเหมาะสมของชวงเวลา
การวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนในแตละระดับช้ัน 

- - 4.21 .87 3.14 1.64 2.881 * .008 

4. วางแผนเพื่อมอบหมายงาน
ใหตรงกับความรูความสามารถ
ของบุคคลในองคกร 

- - 4.08 .87 4.05 .78 .181 .857 

5. วางแผนในการสงเสริมครูให
ไดรับการอบรมเพ่ือนําความรูมา
พัฒนาการเรียนการสอน 

- - 4.29 .50 4.05 .78 1.349 .188 

6. จัดครูใหเพียงพอกับผูเรียน - - 4.33 .47 4.32 .47 .123 .902 
7. วางแผนใชอาคารสถานท่ี
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- - 4.06 .75 3.50 .59 3.354 * .002 

8. วางแผนใชจายงบประมาณ
เพื่อพัฒนาครูและหลักสูตร 

- - 3.63 .67 3.45 .60 1.066 .292 

9. จัดเตรียมอุปกรณในการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ 

- - 3.58 .84 3.95 .79 -1.791 .080 

10.วางแผนประชาสัมพันธ
โรงเรียนเพื่อใหไดรับความสนใจ
จากผูเรียนชาวตางชาติ   

- - 2.81 .44 3.77 .87 -4.896 
* 

.000 
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ตํ่ากวา  สูงกวา 
ปริญญาตรี การจัดการการสอนภาษาไทยของ 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ดานการจัดการ          
1. โรงเรียนดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับสังคมท่ี
เปลี่ยนไป 

- - 3.85 .88 3.59 .66 1.385 .172 

2. โรงเรียนดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน 

- - 3.96 .94 3.50 1.51 1.867 .067 

3. ดําเนินการสอนเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว 

- - 3.92 .98 4.45 .61 -2.535* .014 

4. ดําเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

- - 4.21 .87 3.14 .60 2.881* .008 

5. โรงเรียนดําเนินการมอบหมาย
บุคคลดูแลงานดานวิชาการอยาง
ชัดเจน 

- - 3.80 .80 3.55 .35 1.724 .090 

6. มอบหมายใหครูสอนแตละ
ระดับช้ันสอนตรงตามความรู
ความสามารถและประสบการณ 

- - 3.98 .81 4.05 .43 -.324 .747 

7.  ความเหมาะสมของจํานวน
ผูเรียนตอหน่ึงหองเรียน 

- - 4.40 .53 3.91 .51 3.217* .003 

8. ใชจายงบประมาณเพ่ือพัฒนาครู
และหลักสูตร 

- - 3.96 .94 3.59 .66 1.867 .067 

9.  ใชจายงบประมาณเพ่ือปรับปรุง
สถานท่ี 

- - 3.02 1.46 3.73 .70 -1.940 .057 

10. ใชสื่อส่ิงพิมพในการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหไดรับความ
สนใจจากผูเรียนชาวตางชาติ   

- - 2.19 1.02 3.77 1.25 -6.687* .000 
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ตํ่ากวา  สูงกวา 
ปริญญาตรี การจัดการการสอนภาษาไทยของ 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ดานภาวะผูนํา          
1. ผูบริหารใหความสําคัญงาน
วิชาการอยางตอเนื่อง 

- - 3.96 .94 3.59 .66 1.867 .067 

2. เรียนรูขอมลูขาวสารใหมๆเพ่ือ
การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

- - 3.86 .68 3.55 .59 2.568* .014 

3. ผูบริหารสามารถส่ือสารให
บุคลากรในองคกรเขาใจตรงกัน 

- - 4.31 .46 4.09 .29 2.403* .019 

4. ผูบริหารเปนกันเองกับครู - - 4.67 .47 4.41 .50 2.021 .050 
5. ผูบริหารไปเยี่ยมหองเรียนเปน
ประจําในขณะท่ีผูสอนกําลังทําการ
สอนอยู 

- - 3.25 1.37 4.05 .79 -3.062* .003 

6. ใหความสําคัญกับครูในการรวม
คิดและพัฒนา 

- - 4.46 .68 4.32 .48 .990 .326 

7. สงเสริมบุคลากรใหไดรับ
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

- - 3.19 1.48 3.14 1.32 .145 .886 

8. ใหการสนับสนุนดานอุปกรณ
การเรียนการสอน 

- - 3.17 1.11 3.95 .78 -3.389 * .001 

9. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตร 

- - 3.54 1.14 3.59 .66 -.226 .822 

10. สงเสริมการเรียนรูเชิง
ประสบการณนอกชั้นเรียน 

- - 3.60 .61 2.68 .99 4.017 * .000 
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การจัดการการสอนภาษาไทยของ
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ประสบการณ df 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F 
 

Sig. 
 

ดานการวางแผน       
1. หลักสูตรของทานไดรับการ
วางแผนเพื่อพฒันาอยางตอเนื่อง 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 
 

5.144 
55.499 
60.643 

2.572 
.828 

3.105 .051 

2. แผนการสอนสอดคลองกับ
หลักสูตร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 
 

.295 
64.976 
65.271 

 

.148 

.970 
 

.152 .859 

3. ความเหมาะสมของชวงเวลา
การวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนในแตละระดับช้ัน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

24.687 
85.156 

109.843 
 

12.343 
1.271 
 

9.712* 
 

.000 
 

4. วางแผนเพื่อมอบหมายงานให
ตรงกับความรูความสามารถของ
บุคคลในองคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

.144 
48.499 
48.643 

  

.072 

.724 
.099 

 
.905 

 

5. วางแผนในการสงเสริมครูให
ไดรับการอบรมเพ่ือนําความรูมา
พัฒนาการเรียนการสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

1.902 
23.883 
25.786 

.951 

.356 
 

2.668 
 

.077 
 

6. จัดครูใหเพียงพอกับผูเรียน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

.173 
15.270 
15.443 

.087 

.228 
 

.380 
 

.686 
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การจัดการการสอนภาษาไทย
ของโรงเรียนสอนภาษาไทย 

ประสบการณ df 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F 
 

Sig. 
 

7.  วางแผนใชอาคารสถานท่ี
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

4.860 
34.226 
39.086 

 

2.430 
.511 

 

4.757* 
 

.012 
 

8. วางแผนใชจายงบประมาณ
เพื่อพัฒนาครูและหลักสูตร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

3.230 
25.913 
29.143 

 

1.615 
.387 

 

4.175* 
 

.020 
 

9. จัดเตรียมอุปกรณในการ
เรียนการสอนอยางเพียงพอ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

.810 
47.890 
48.700 

 

.405 

.715 
 

.567 
 

.570 
 

10.วางแผนประชาสัมพันธ  
โรงเรียนเพื่อใหไดรับความ      
สนใจจากผูเรียนชาวตางชาติ   

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

13.718 
25.368 
39.086 

6.859 
.379 

 

18.116* 
 

.000 
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การจัดการการสอนภาษาไทย
ของโรงเรียนสอนภาษาไทย 

ประสบการณ df 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F 
 

Sig. 
 

ดานการจัดการ        
1. โรงเรียนดําเนนิการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับ
สังคมท่ีเปล่ียนไป 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 
 

7.618 
38.724 
46.343 

 

3.809 
.578 

 

6.591* 
 

.002 
 
 
 

2. โรงเรียนดําเนนิการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 
 

9.932 
43.340 
53.271 

 
 

4.966 
.647 

 

7.677* 
 

.001 
 

3. ดําเนินการสอนเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

1.125 
60.361 
61.486 

 

.562 

.901 
 
 

.624 .539 
 

4. ดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน
ตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

24.687 
85.156 

109.843 
 

12.343 
1.271 

 

9.712* 
 

.000 
 

5. โรงเรียนดําเนนิการ
มอบหมายบุคคลดูแลงานดาน
วิชาการอยางชัดเจน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

1.885 
42.986 
44.871 

 

.943 

.642 
 

1.469 
 

.237 
 

6. มอบหมายใหครูสอนแตละ
ระดับช้ันสอนตรงตามความรู
ความสามารถและ
ประสบการณ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

.117 
43.883 
44.000 

 

.058 

.655 
 

.089 
 

.915 
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การจัดการการสอนภาษาไทย
ของโรงเรียนสอนภาษาไทย 

ประสบการณ df 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

 
7.  ความเหมาะสมของจํานวน
ผูเรียนตอหนึ่งหองเรียน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

7.196 
17.675 
24.871 

 

3.598 
.264 

 

13.639 
 

.050 
 

8. ใชจายงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ครูและหลักสูตร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

9.932 
43.340 
53.271 

 

4.966 
.647 

 

7.677* 
 

.001 
 

9. ใชจายงบประมาณเพ่ือ
ปรับปรุงสถานท่ี 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

11.563 
100.380 
111.943 

 

5.781 
1.498 

 

1.228 
 

.302 

10.ใชส่ือส่ิงพิมพในการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหไดรับ
ความสนใจจากผูเรียน
ชาวตางชาติ   

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

46.180 
56.906 

103.086 
 

23.090 
.849 

 

27.185* 
 

.000 
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การจัดการการสอนภาษาไทยของ
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ประสบการณ df 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F 
 

Sig. 
 

ดานภาวะผูนาํ        
1. ผูบริหารใหความสําคัญงาน
วิชาการอยางตอเน่ือง 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 
 

9.932 
43.340 
53.271 

4.966 
.647 

7.677* 
 

.001 
 

2. เรียนรูขอมูลขาวสารใหมๆเพื่อ
การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงของสังคม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 
 

10.198 
21.745 
31.943 

5.099 
.325 

15.710* 
 

.000 
 

3. ผูบริหารสามารถส่ือสารให
บุคลากรในองคกรเขาใจตรงกัน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

1.715 
11.156 
12.871 

. .858 
1.428 

 

5.151 
 

.058 
 

4. ผูบริหารเปนกนัเองกับครู ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

3.254 
13.731 
16.986 

1.627 
.205 

 

7.940 
 

.081 

5. ผูบริหารไปเยีย่มหองเรียนเปน
ประจําในขณะท่ีผูสอนกําลังทํา
การสอนอยู 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

15.822 
95.678 

111.500 

7.911 
.167 

5.540 
 

.066 
 

6. ใหความสําคัญกับครูในการ
รวมคิดและพัฒนา 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

.765 
26.221 
26.986 

.382 

.391 
 

.977 
 

.382 
 

7. สงเสริมบุคลากรใหไดรับ
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

8.198 
131.745 
139.943 

4.099 
1.966 

 

2.084 
 

.132 
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การจัดการการสอนภาษาไทย
ของโรงเรียนสอนภาษาไทย 

ประสบการณ df 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F 
 

Sig. 
 

8. ใหการสนับสนุนดาน
อุปกรณการเรียนการสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

8.737 
72.249 
80.986 

4.368 
1.078 

 

2.051 
 

.122 
 

9. สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

4.086 
67.186 
71.271 

2.043 
1.003 

 

2.037 
 

.138 

10. สงเสริมการเรียนรูเชิง
ประสบการณนอกช้ันเรียน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
67 
69 

9.923 
41.163 
51.086 

4.962 
.614 

 

8.076* 
 

.001 
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วิธีการทดสอบแบบเชฟเฟ (Scheffe’ test) ดังตารางตอไปน้ี 

 

นอยกวา 5ป  ตั้งแต 5-10ป ความเหมาะสมของ
ชวงเวลาการวดัและ

ประเมินผลการเรียนใน
แตละระดับช้ัน 

 
X  

มากกวา10ป 

3.00 4.36 3.73 

 นอยกวา 5ป  3.00 - 1.36* 
Sig.(.000) 

          0.73 
Sig.(.236) 

 ตั้งแต 5-10ป 4.36 - - .63 
Sig.(.267) 

 มากกวา 10 ป 3.73 - - - 

 

นอยกวา 5ป  ตั้งแต 5-10ป วางแผนใชอาคาร
สถานท่ีเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

 X  

มากกวา10ป 

3.50 4.10 3.82 
 นอยกวา 5ป  3.50 - .60* 

Sig.(.012) 
          .32 

Sig.(.499) 
 ตั้งแต 5-10ป 4.10 - - .28 

Sig.(.510) 
 มากกวา 10 ป 3.82 - - - 

 

นอยกวา 5ป  ตั้งแต 5-10ป วางแผนใชจาย
งบประมาณเพือ่พัฒนา

ครูและหลักสูตร 
 X  

มากกวา10ป 

3.25 3.74 3.55 
 นอยกวา 5ป  3.25 - .49* 

Sig.(.020) 
          .30 

Sig.(.453) 
 ตั้งแต 5-10ป 3.74 - - .19 

Sig.(.649) 
 มากกวา 10 ป 3.55 - - - 
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นอยกวา 5ป  ตั้งแต 5-10ป วางแผน
ประชาสัมพันธ

โรงเรียนเพื่อใหไดรับ
ความสนใจจากผูเรียน

ชาวตางชาติ 

 
มากกวา10ป 

X  3.75 2.74 3.27 

 นอยกวา 5ป  3.75 - 1.01* 
Sig.(.000) 

          .48 
Sig.(.126) 

 ตั้งแต 5-10ป 2.74 - - .53* 
Sig.(.048) 

 มากกวา 10 ป 3.27 - - - 

 

นอยกวา 5ป  ตั้งแต 5-10ป โรงเรียนดําเนนิการ
พัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับสังคมท่ี

เปล่ียนไป 

 
X  

มากกวา10ป 

3.25 3.97 4.00 

 นอยกวา 5ป  3.25 - .72* 
Sig.(.004) 

          .75* 
Sig.(.037) 

 ตั้งแต 5-10ป 3.97 - - .03 
Sig.(.995) 

 มากกวา 10 ป 4.00 - - - 

 

นอยกวา 5ป  ตั้งแต 5-10ป โรงเรียนดําเนนิการ
พัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน 

 
X  

มากกวา10ป 

3.25 4.10 4.00 

 นอยกวา 5ป  3.25 - .85* 
Sig.(.001) 

          .75 
Sig.(.052) 

 ตั้งแต 5-10ป 4.10 - - .10 
Sig.(.933) 

 มากกวา 10 ป 4.00 - - - 
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นอยกวา 5ป  ตั้งแต 5-10ป ดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียน
การสอนตามชวงเวลา

ท่ีกําหนด 

 
X  

มากกวา10ป 

3.25 4.10 4.00 

 นอยกวา 5ป  3.00 - 1.36* 
Sig.(.000) 

          .73 
Sig.(.236) 

 ตั้งแต 5-10ป 4.36 - - .63 
Sig.(.267) 

 มากกวา 10 ป 3.73 - - - 

 

นอยกวา 5ป  ตั้งแต 5-10ป ใชจายงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาครูและ
หลักสูตร 

 X  

มากกวา10ป 

3.20 4.30 4.40 

 นอยกวา 5ป  3.20 - 1.1* 
Sig.(.001) 

          1.2 
Sig.(.059) 

 ตั้งแต 5-10ป 4.30 - - .10 
Sig.(.933) 

 มากกวา 10 ป 4.40 - - - 

 

นอยกวา 5ป  ตั้งแต 5-10ป ใชส่ือส่ิงพิมพในการ
ประชาสัมพันธเพื่อให
ไดรับความสนใจจาก
ผูเรียนชาวตางชาติ 

 
X  

มากกวา10ป 

3.75 1.97 3.27 

 นอยกวา 5ป  3.75 - 1.77* 
Sig.(.000) 

          .48 
Sig.(.391) 

 ตั้งแต 5-10ป 1.97 - - 1.30* 
Sig.(.001) 

 มากกวา 10 ป 3.27 - - - 
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นอยกวา 5ป  ตั้งแต 5-10ป ผูบริหารให
ความสําคัญงาน

วิชาการอยางตอเน่ือง 
 X  

มากกวา10ป 

2.75 3.00 3.27 
 นอยกวา 5ป  2.75 - .25* 

Sig.(.001) 
          .52 

Sig.(.052) 
 ตั้งแต 5-10ป 3.00 - - .27 

Sig.(.575) 
 มากกวา 10 ป 4.13 - - - 

 

นอยกวา 5ป  ตั้งแต 5-10ป เรียนรูขอมูลขาวสาร
ใหมๆเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลง

ของสังคม 

 
มากกวา10ป 

X  3.25 4.13 4.19 

 นอยกวา 5ป  3.25 - .88* 
Sig.(.000) 

          .94 
Sig.(.539) 

 ตั้งแต 5-10ป 4.13 - - .06 
Sig.(.980) 

 มากกวา 10 ป 4.19 - - - 

 

นอยกวา 5ป  ตั้งแต 5-10ป สงเสริมการเรียนรูเชิง
ประสบการณนอกช้ัน

เรียน 
 X  

มากกวา10ป 

2.75 3.62 3.27 
 นอยกวา 5ป  2.75 - .87* 

Sig.(.001) 
          .52 

Sig.(.214) 
 ตั้งแต 5-10ป 3.62 - - .35 

Sig.(.445) 
 มากกวา 10 ป 3.27 - - - 
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ภาคผนวก  ฉ 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเหน็ของผูเรยีนในการจัดการการสอน

ภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติใน
กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามเพศ เชือ้ชาติ และระดับชั้นเรียน 
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ชาย หญิง 
การจัดการการสอนภาษาไทยของ 

 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

 t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

ดานการวางแผน        
1. เนื้อหาหลักสูตรเรียงลําดับจาก
งายไปยาก 

4.64 .569 4.35 .615 2.092 .041 

2. ครูเตรียมการสอนสอดคลองกับ
หลักสูตร 

3.88 .526 4.04 .607 -1.173 .246 

3. ค รู อ อ ก แ บ บ ก า ร ส อ น ไ ด
เหมาะสมกับผู เ รียนโดยคํานึงถึง
ความรูของผูเรียน  

3.80 .645 3.36 .847 2.532 .014 

4. ครูสามารถพูด  ฟง  อาน  เขียน
ภาษาของผูเรียนได 

3.40 .957 3.16 1.214 .938 .352 

5. ความเหมาะสมของชวงเวลาใน
การวัดและประเมินผล 

2.76 1.300 2.96 1.563 -.608 .545 

6. ครูเพียงพอตอจํานวนผูเรียน 3.88 .833 3.67 .747 1.065 .293 
7. ครูมีความรูความสามารถในการ
สอน 

3.52 .963 3.35 1.205 .693 .491 

8. อุปกรณการเรียนการสอนมี
ความหลากหลาย 

2.96 .978 3.47 1.260 -1.979 .052 

9. โฆษณาประชาสัมพันธโรงเรียน
นาสนใจ 

3.64 .907 3.60 .564 .20 .840 
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ชาย หญิง 
การจัดการการสอนภาษาไทยของ 

 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

 t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

ดานการจัดการ       
1. โรงเรียนจัดเนือ้หาหลักสูตรการ
เรียนการสอนสอดคลองตอเนื่องกัน 

3.84 .473 4.1 .712 -1.998 .050 

2. โรงเรียนจัดทําหลักสูตรท่ี
หลากหลาย 

2.80 .913 3.13 1.375 -1.258 .213 

3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สอดคลองกับสังคมท่ีเปล่ียนไป 

3.92 .400 3.93 .690 -.059 .953 

4. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน 

3.96 .351 3.67 .721 2.394 .019 

5. โรงเรียนดําเนนิการสอนเปนไป
ตามวัตถุประสงค 

3.84 .746 3.93 .504 -.532 .598 

6.  โรงเรียนจัดการวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามชวงเวลาท่ี
กําหนด  

2.92 1.352 2.78 1.436 .416 .680 

7. โรงเรียนมอบหมายบุคคลดแูล
งานดานวิชาการอยางชัดเจน 

3.76 .779 3.91 1.076 -.700 .486 

8. จัดครูสอนตรงตามความรู
ความสามารถและประสบการณ 

3.48 .770 3.44 1.198 .195 .846 

9. ความเหมาะสมของจํานวน
ผูเรียนตอหนึ่งหองเรียน 

3.92 .400 3.75 .615 1.515 .134 

10.  แผนท่ีโรงเรียนในส่ือ
ประชาสัมพันธเขาใจงาย 

3.80 .493 3.65 .584 2.102 .040 
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ชาย หญิง 
การจัดการการสอนภาษาไทยของ 

 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

 t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

ดานภาวะผูนาํ        
1. ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็จาก

ผูเรียนและนําไปพัฒนาหลักสูตร 
4.08 .400 3.98 .652 .826 .412 

2. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษา
เกี่ยวกับหลักสูตรท่ีเปดสอน 

3.88 .440 4.09 .617 -1.742 .086 

3. ผูบริหารใสใจติดตาม
ความกาวหนาของผูเรียน 

3.64 .810 3.73 .870 -.436 .665 

4. ผูบริหารสนับสนุนกิจกรรมนอก
ช้ันเรียน 

3.16 1.248 3.16 1.525 -.011 .99 

5. ผูบริหารตรงตอเวลา 3.80 .577 4.31 .767 -3.285 .002 
6. ผูบริหารมีความรับผิดชอบ 3.92 .400 4.15 .826 -1.644 .104 
7.  ผูบริหารมีความฉลาดรอบรู 4.12 .526 3.93 .836 1.250 .215 
8. ผูบริหารเปนกนัเองกับผูเรียน 3.76 .597 4.3 .690 -3.626 .001 
9.  ผูบริหารบุคลิกด ี 4.08 .400 4.24 .693 -1.271 .208 
10.ผูบริหารมีความซ่ือสัตย 4.50 .206 4.20 .755 -.927 .357 
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ญ่ีปุน จีน 
การจัดการการสอนภาษาไทยของ 

 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

 t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

ดานการวางแผน        
1. เนื้อหาหลักสูตรเรียงลําดับจาก
งายไปยาก 

4.68 .471 4.18 .644 3.975 .000 

2. ครูเตรียมการสอนสอดคลองกับ
หลักสูตร 

3.95 .312 4.03 .778 -.557 .580 

3. ค รู อ อ ก แ บ บ ก า ร ส อ น ไ ด
เหมาะสมกับผู เ รียนโดยคํานึงถึง
ความรูของผูเรียน  

3.39 .972 3.62 .590 -1.260 .212 

4. ครูสามารถพูด  ฟง  อาน  เขียน
ภาษาของผูเรียนได 

2.80 1.327 3.69 .655 -3.821 .000 

5. ความเหมาะสมของชวงเวลาใน
การวัดและประเมินผล 

1.93 1.253 3.92 .900 -8.215 .000 

6. ครูเพียงพอตอจํานวนผูเรียน 3.73 .742 3.74 .818 -.068 .946 
7. ครูมีความรูความสามารถในการ
สอน 

3.02 1.275 3.79 .801 -3.254 .002 

8. อุปกรณการเรียนการสอนมี
ความหลากหลาย 

2.78 1.333 3.87 .695 -4.624 .000 

9. โฆษณาประชาสัมพันธโรงเรียน
นาสนใจ 

3.78 .613 3.44 .718 2.303 .024 
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ญ่ีปุน จีน 
การจัดการการสอนภาษาไทยของ 

 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

 t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

ดานการจัดการ        
1. โรงเรียนจัดเนือ้หาหลักสูตรการ
เรียนการสอนสอดคลองตอเนื่องกัน 

4.20 .401 3.85 .812 2.417 .019 

2. โรงเรียนจัดทําหลักสูตรท่ี
หลากหลาย 

2.34 1.217 3.74 .818 -6.075 .000 

3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สอดคลองกับสังคมท่ีเปล่ียนไป 

4.10 .300 3.74 .785 2.637 .011 

4. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน 

3.90 .700 3.62 .544 2.054 .043 

5. โรงเรียนดําเนนิการสอนเปนไป
ตามวัตถุประสงค 

3.90 .490 3.90 .680 .038 .970 

6.  โรงเรียนจัดการวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามชวงเวลาท่ี
กําหนด  

1.90 1.221 3.79 .801 -8.237 .000 

7. โรงเรียนมอบหมายบุคคลดแูล
งานดานวิชาการอยางชัดเจน 

3.83 1.138 3.90 .821 -.308 .759 

8. จัดครูสอนตรงตามความรู
ความสามารถและประสบการณ 

3.10 1.241 3.82 .721 -3.205 .002 

9. ความเหมาะสมของจํานวน
ผูเรียนตอหนึ่งหองเรียน 

4.00 .000 3.59 .751 3.411 .002 

10.  แผนท่ีโรงเรียนในส่ือ
ประชาสัมพันธเขาใจงาย 

3.98 .156 3.49 .721 4.140 .000 
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ญ่ีปุน จีน 
การจัดการการสอนภาษาไทยของ 

 
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

 t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

ดานภาวะผูนาํ        
1. ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็จาก
ผูเรียนและนําไปพัฒนาหลักสูตร 

4.00 .000 4.03 .843 -.190 .850 

2. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษา
เกี่ยวกับหลักสูตรท่ีเปดสอน 

4.10 .300 3.95 .759 1.142 .259 

3. ผูบริหารใสใจติดตาม
ความกาวหนาของผูเรียน 

3.83 .834 3.56 .852 1.406 .164 

4. ผูบริหารสนับสนุนกิจกรรมนอก
ช้ันเรียน 

2.44 1.484 3.92 .900 -5.438 .000 

5. ผูบริหารตรงตอเวลา 4.46 .552 3.82 .790 4.198 .000 
6. ผูบริหารมีความรับผิดชอบ 4.37 .488 3.77 .810 3.967 .000 
7.  ผูบริหารมีความฉลาดรอบรู 3.93 .721 4.05 .793 -.733 .466 
8. ผูบริหารเปนกนัเองกับผูเรียน 4.37 .536 3.90 .78 3.093 .003 
9.  ผูบริหารบุคลิกด ี 4.20 .401 4.18 .790 .912 .002 
10.ผูบริหารมีความซ่ือสัตย 4.39 .494 3.92 .739 .111 3.306 
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การจัดการการสอนภาษาไทยของ
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

df 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F 
 

Sig. 
 

ดานการวางแผน       
1. เนื้อหาหลักสูตรเรียงลําดับจาก
งายไปยาก 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

8.384 
21.303 
29.688 

 

4.192 
.277 

 

15.153
* 

.000 

2. ครูเตรียมการสอนสอดคลองกับ
หลักสูตร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

.132 
26.856 
26.987 

 

.066 

.349 
 
 

.180 .828 

3. ครูออกแบบการสอนได
เหมาะสมกับผูเรียนโดยคํานงึถึง
ความรูของผูเรียน  

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

3.433 
48.567 
52.000 

1.716 
.631 

 

2.721 .072 

4. ครูสามารถพูด ฟง อาน เขียน
ภาษาของผูเรียนได 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

5.407 
97.081 

102.488 
 
 

2.703 
1.261 

 

2.144 .124 

5. ความเหมาะสมของชวงเวลาใน
การวัดและประเมินผล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 

6.861 
116.339 
173.200 

2.431 
1.511 

 

1.817 .550 

6. ครูเพียงพอตอจํานวนผูเรียน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

.468 
47.020 
47.488 

.234 

.611 
 
 

.383 .683 
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การจัดการการสอนภาษาไทยของ
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

df 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

 
7. ครูมีความรูความสามารถใน
การสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

5.397 
95.803 

101.200 

2.698 
1.244 

 

12.169* .005 

8. อุปกรณการเรียนการสอนมี
ความหลากหลาย 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

7.749 
105.439 
113.188 

3.874 
1.369 

 

2.829 .065 

9. โฆษณาประชาสัมพันธ
โรงเรียนนาสนใจ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 

2.541 
34.446 
36.988 

1.271 
.447 

2.841 .065 
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การจัดการการสอนภาษาไทยของ
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

df 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F 
 

Sig. 
 

ดานการจัดการ        
1. โรงเรียนจัดเนือ้หาหลักสูตรการ
เรียนการสอนสอดคลองตอเนื่องกัน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

7.547 
26.403 
33.950 

 

3.773 
.343 

 
 

11.004 .060 

2. โรงเรียนจัดทําหลักสูตรท่ี
หลากหลาย 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

22.061 
101.889 
123.950 

 

11.031 
1.323 

 

8.336* .001 

3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สอดคลองกับสังคมท่ีเปล่ียนไป 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

3.328 
26.222 
29.550 

 

1.664 
.341 

 

4.886* .010 

4. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

1.051 
31.437 
32.488 

.525 

.408 
 

1.287 .282 

5. โรงเรียนดําเนนิการสอนเปนไป
ตามวัตถุประสงค 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 

.283 
26.917 
27.200 

.142 

.350 
 

.405 .668 

6.  โรงเรียนจัดการวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามชวงเวลาท่ี
กําหนด  

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

50.563 
104.987 
155.550 

25.282 
1.363 

 
 

18.542 .070 
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การจัดการการสอนภาษาไทยของ
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

df 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

 
7. โรงเรียนมอบหมายบุคคลดูแล
งานดานวิชาการอยางชัดเจน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

4.334 
73.153 
77.488 

2.167 
.950 

 

2.281 .109 

8. จัดครูสอนตรงตามความรู
ความสามารถและประสบการณ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

1.461 
90.339 
91.800 

.731 
1.173 

 
 

.623 .539 

9. ความเหมาะสมของจํานวน
ผูเรียนตอหนึ่งหองเรียน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 

2.619 
22.181 
24.800 

1.310 
.288 

 

4.546 .054 

10.  แผนท่ีโรงเรียนในส่ือ
ประชาสัมพันธเขาใจงาย 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 

5.664 
19.824 
25.488 

2.832 
.257 

 

11.000 .100 
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การจัดการการสอนภาษาไทยของ
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

df 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F 
 

Sig. 
 

ดานภาวะผูนาํ        
1. ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็จาก
ผูเรียนและนําไปพัฒนาหลักสูตร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

2.307 
24.681 
26.988 

 

1.153 3.598* .032 

2. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษา
เกี่ยวกับหลักสูตรท่ีเปดสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

3.813 
22.137 
25.950 

 

.321 6.632 .062 

3. ผูบริหารใสใจติดตาม
ความกาวหนาของผูเรียน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

12.080 
44.720 
56.800 

 

1.907 10.40* .000 

4. ผูบริหารสนับสนุนกิจกรรมนอก
ช้ันเรียน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

137.970 
24.918 

162.888 
 

.287 6.953 1.02 

5. ผูบริหารตรงตอเวลา ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 

8.587 
35.613 
44.200 

6.040 2.284 .320 

6. ผูบริหารมีความรับผิดชอบ ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

15.230 
26.320 
41.550 

7.615 
.342 

 
 

18.542 .070 
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การจัดการการสอนภาษาไทยของ
โรงเรียนสอนภาษาไทย 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

df 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

 
7.  ผูบริหารมีความฉลาดรอบรู ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

2.323 
42.664 
44.988 

 

1.162 
.554 

 

2.281 .109 

8. ผูบริหารเปนกันเองกับผูเรียน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 
 

11.607 
27.881 
39.488 

5.803 
.362 

 
 

.623 .539 

9.  ผูบริหารบุคลิกดี ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 

3.551 
26.637 
30.188 

1.775 
.346 

4.546 .054 

10.ผูบริหารมีความซ่ือสัตย ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
77 
79 

6.092 
28.795 
34.887 

3.046 
.374 

 

11.000 .100 
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วิธีการทดสอบแบบเชฟเฟ (Scheffe’ test) ดังตารางตอไปน้ี 
 

ช้ันกลาง ช้ันตน เนื้อหาหลักสูตร
เรียงลําดับจากงายไปยาก X  

ช้ันสูง 

4.78 4.36 4.07 
 ช้ันตน 4.78 - .42 

Sig.(.049) 
          0.71*  

Sig.(.000) 
 ช้ันกลาง 4.36 - - .29 

Sig.(.240) 
 ช้ันสูง 4.07 - - - 

 

ช้ันกลาง ช้ันตน ครูมีความรูความสามารถ
ในการสอน X  

ช้ันสูง 

3.22 3.14 3.73 
 ช้ันตน 3.22 - .08* 

Sig.(.002) 
          0.51 

Sig.(.186) 
 ช้ันกลาง 3.14 - - .59* 

Sig.(.045) 
 ช้ันสูง 3.73 - - - 

 

ช้ันกลาง ช้ันตน โรงเรียนจัดทําหลักสูตรท่ี
หลากหลาย X  

ช้ันสูง 

2.44 3.50 3.50 

 ช้ันตน 2.44 - 1.06* 
Sig.(.018) 

          1.06* 
Sig.(.002) 

 ช้ันกลาง 3.50 - - .00 
Sig.(1.00) 

 ช้ันสูง 3.50 - - - 
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ช้ันกลาง โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สอดคลองกับสังคมท่ี
เปล่ียนไป 

ช้ันตน 

X  

ช้ันสูง 

4.11 4.00 3.67 

 ช้ันตน 4.11 - .11 
Sig.(.833) 

          .44* 
Sig.(.011) 

 ช้ันกลาง 4.00 - - .33 
Sig.(.217) 

 ช้ันสูง 3.67 - - - 

 

ช้ันกลาง ผูบริหารรับฟงความ
คิดเห็นจากผูเรียนและ
นําไปพัฒนาหลักสูตร 

ช้ันตน 

X  

ช้ันสูง 

4.00 4.36 3.87 

 ช้ันตน 4.00 - .36 
Sig.(.142) 

          .13 
Sig.(.637) 

 ช้ันกลาง 4.36 - - .49* 
Sig.(.033) 

 ช้ันสูง 3.87 - - - 

 

ช้ันกลาง ช้ันตน ผูบริหารใสใจติดตาม
ความกาวหนาของผูเรียน X  

ช้ันสูง 

3.81 4.36 3.27 

 ช้ันตน 3.81 - .55 
Sig.(.078) 

          .54* 
Sig.(.020) 

 ช้ันกลาง 4.36 - - 1.09* 
Sig.(.000) 

 ช้ันสูง 3.27 - - - 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล นายนองรัก  แซแต 
ตําแหนง ครูสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ และสอนภาษาญ่ีปุน
 สําหรับชาวไทย 
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนสอนภาษาไทยเวสเทล 
ท่ีอยูท่ีทํางาน เลขท่ี 283/94 อาคารโฮมเพลส ช้ัน19 ซอยทองหลอ13 
 ถนนสุขุมวิท คลองตัน วัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 รหัสไปรษณีย 10110 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2533  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  จากศูนยการศกึษานอกโรงเรียน จังหวัดนนทบุรี 
 พ.ศ. 2547 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ 
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