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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาสภาพการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่
การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล 2. เพ่ือนําเสนอแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยมี 5 ขั้นตอน      
(1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มาตรฐานสากล (2) ศึกษาสภาพการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ           
(3) ร่างแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ (4) ประเมินแนวทางการ
นํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ และ(5) นําเสนอแนวทางการนํานโยบายการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการนํา
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล มี 8 องค์ประกอบ โดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ 
โครงสร้างระบบราชการ/องค์การ คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ นโยบายกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของแนวปฏิบัติ การสื่อความ และทรัพยากรองค์การ ตามลําดับ 2) แนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 2.1) บทนํา ประกอบด้วย 
ความนํา หลักการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและการกํากับติดตาม และวัตถุประสงค์    
2.2) องค์ประกอบของแนวทางการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ มี 8 องค์ประกอบ และมีแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 
26 แนวดําเนินการ และ 2.3) ภาพความสําเร็จ ตามนโยบายต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียน และประเทศ 
ส่วนแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ พบว่า มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้มากที่สุด 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were 1. to study the state of implementation of English teaching 
reform policy in World class standard schools, 2. to present guidelines for implementation of 
teaching English reform policy in World class standard schools, by using a descriptive research. 
There are 5 phases of the research methodology: (1) to study the concept of implementing 
English teaching reform policy in World class standard schools, (2) to study the state of 
implementation of English teaching reform policy, (3) to draft guidelines for implementing 
English teaching reform policy, (4) to evaluate guidelines for implementing English teaching 
reform policies, and (5) to present guidelines for implementing English teaching reform policy. 
The results of the research were as follows: 1) the state of implementation of English teaching 
reform policy in World class standard schools had 8 components, overall the mean was very 
high.  The state consisted of Environmental conditions of social, economic and political, 
attitude of practitioners, bureaucratic/organization structures, features and performance of the 
agency, policy, rules and regulations of practices, communication and organizational resources, 
respectively, 2) guidelines for implementation of teaching English reform policy in World class 
standard schools, consisted of 3 parts: 2.1) introduction consisting of preface, principles of 
participation, quality system of management and principle of monitoring and purpose, 2.2) 
elements of policy implementation guidelines. There are 8 elements and a guideline for 
success, 26 operations, 2.3) successful images of policy include success images to 
administrators, teachers, students, schools, and country, and the guidelines for implementing 
the English teaching reform policy in World class standard schools found to be appropriate 
and feasible. 
 

Keywords : Guideline / Implementation Policy / Teaching English Reform Policy /  
   World Class Standard Schools   
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 สภาวการณ์ท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยี ทําให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับเปล่ียนและดําเนินนโยบายให้ เท่าทันกระแสความเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้ประเทศของตนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี คุณภาพของประชากรเป็นปัจจัยสําคัญ
การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสําเร็จและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ Office of Secretary-General of 
the Education Council, (2014) และเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ท่ีจะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลและเทียบเท่า ค่าเฉลี่ยโลกภายในปี 2563 รวมท้ังลดช่องว่างของโอกาสและ
คุณภาพการศึกษา สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดจุดมุ่งหมายให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียน
ด้านเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นทักษะท่ีสําคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Ministry of Education, 
2013) และ การพัฒนาการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 
 การปฏิรูปการศึกษาถือเป็นวาระเร่งด่วนของชาติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและประเด็นสําคัญท่ีจําเปน็ต้องมีการปฏิรูปการศึกษา คือ การบริหาร

 

 

จัดการศึกษาท่ีขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารรวมศูนย์อํานาจสู่ส่วนกลางมีการจัดองค์กรซํ้าซ้อน 
ไม่มีเอกภาพด้านนโยบาย และมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตํ่า ขาดการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมจึงไม่มีคนดี คนเก่ง มาเป็นครู รวมท้ังสังคมขาดศรัทธา และความเชื่อม่ันในวิชาชีพครู ขาดการพัฒนา
นโยบายอย่างต่อเนื่อง ขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และขาด
ความเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน และชุมชน Chaisomparn, T. (2017) และผลการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) กับสํานักงานคลังสมอง วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เพ่ือสังคมเกี่ยวกับการศึกษา เห็นว่า ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย โดยภาพรวม ท่ี
ปัจจุบัน ถือว่าเป็นจุดอ่อนจนถึงขั้นวิกฤต มีสาเหตุหลักสําคัญ  3 ประการ คือ 1) การขาดความต่อเนื่องเชิง
นโยบายจากการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย 2) การขาดการกํากับเชิงนโยบายในทุกระดับ 3) ขาดการควบคุมเชิงคุณภาพ 
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงจําเป็นต้องหามาตรการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง Pornroongroj, C. (2014)  
        ด้วยเหตุท่ีภาษาอังกฤษเป็นทักษะสําคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงมีการกําหนดให้ผู้เรียน 
ทุกคน  เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถของ
ประเทศไทย (Ministry of Education, 2014) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 
2557 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจตุรนต์ ฉายแสง ซ่ึงได้กําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล ได้แก่ 1) ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล ได้แก่
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 2) ปรับจุดเน้นการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร Communicative Languages 
Teaching (CLT) 3) ส่งเสริมให้การสอนภาษาอังกฤษมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก (CEFR) 4) ส่งเสริม
ยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 5. ยกระดับความสามรถในการจัดการเรียนการสอน
ของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR และ     
6) ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็น เครื่องมือสําคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาของ ครูและผู้เรียน (Ministry of Education, 2014) และแนวปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีแนวทางดําเนินการสอดคล้องกับ
เป้าหมายโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงเริม่ดําเนินการต้ังแต่ปี 2553 มีเป้าหมาย คือ พัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยมี
โรงเรียนเป้าหมาย 500 โรงเรียนท่ัวประเทศแบ่งเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษา 381 โรงเรียน และโรงเรียน
ประถมศึกษา 119 โรงเรียน และในปีการศึกษา 2555 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลือก
โรงเรียนในฝันร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่น 2 อีก 500 โรงเรียน Poomirat, C. (2012) 

ดังนั้นเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงสนใจศกึษา
แนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือให้
การดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ผลการวิจัย
จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเป็นแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ รวมท้ังเป็นองค์ความรู้เชิงนโยบาย
ด้านการศึกษาต่อไป 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were 1. to study the state of implementation of English teaching 
reform policy in World class standard schools, 2. to present guidelines for implementation of 
teaching English reform policy in World class standard schools, by using a descriptive research. 
There are 5 phases of the research methodology: (1) to study the concept of implementing 
English teaching reform policy in World class standard schools, (2) to study the state of 
implementation of English teaching reform policy, (3) to draft guidelines for implementing 
English teaching reform policy, (4) to evaluate guidelines for implementing English teaching 
reform policies, and (5) to present guidelines for implementing English teaching reform policy. 
The results of the research were as follows: 1) the state of implementation of English teaching 
reform policy in World class standard schools had 8 components, overall the mean was very 
high.  The state consisted of Environmental conditions of social, economic and political, 
attitude of practitioners, bureaucratic/organization structures, features and performance of the 
agency, policy, rules and regulations of practices, communication and organizational resources, 
respectively, 2) guidelines for implementation of teaching English reform policy in World class 
standard schools, consisted of 3 parts: 2.1) introduction consisting of preface, principles of 
participation, quality system of management and principle of monitoring and purpose, 2.2) 
elements of policy implementation guidelines. There are 8 elements and a guideline for 
success, 26 operations, 2.3) successful images of policy include success images to 
administrators, teachers, students, schools, and country, and the guidelines for implementing 
the English teaching reform policy in World class standard schools found to be appropriate 
and feasible. 
 

Keywords : Guideline / Implementation Policy / Teaching English Reform Policy /  
   World Class Standard Schools   
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 สภาวการณ์ท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยี ทําให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับเปล่ียนและดําเนินนโยบายให้ เท่าทันกระแสความเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้ประเทศของตนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมโลกอย่างมีศักด์ิศรี คุณภาพของประชากรเป็นปัจจัยสําคัญ
การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสําเร็จและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ Office of Secretary-General of 
the Education Council, (2014) และเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ท่ีจะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลและเทียบเท่า ค่าเฉลี่ยโลกภายในปี 2563 รวมท้ังลดช่องว่างของโอกาสและ
คุณภาพการศึกษา สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดจุดมุ่งหมายให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียน
ด้านเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นทักษะท่ีสําคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Ministry of Education, 
2013) และ การพัฒนาการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 
 การปฏิรูปการศึกษาถือเป็นวาระเร่งด่วนของชาติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและประเด็นสําคัญท่ีจําเปน็ต้องมีการปฏิรูปการศึกษา คือ การบริหาร

 

 

จัดการศึกษาท่ีขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารรวมศูนย์อํานาจสู่ส่วนกลางมีการจัดองค์กรซํ้าซ้อน 
ไม่มีเอกภาพด้านนโยบาย และมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตํ่า ขาดการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมจึงไม่มีคนดี คนเก่ง มาเป็นครู รวมท้ังสังคมขาดศรัทธา และความเชื่อม่ันในวิชาชีพครู ขาดการพัฒนา
นโยบายอย่างต่อเนื่อง ขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และขาด
ความเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน และชุมชน Chaisomparn, T. (2017) และผลการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) กับสํานักงานคลังสมอง วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เพ่ือสังคมเกี่ยวกับการศึกษา เห็นว่า ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย โดยภาพรวม ท่ี
ปัจจุบัน ถือว่าเป็นจุดอ่อนจนถึงขั้นวิกฤต มีสาเหตุหลักสําคัญ  3 ประการ คือ 1) การขาดความต่อเนื่องเชิง
นโยบายจากการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย 2) การขาดการกํากับเชิงนโยบายในทุกระดับ 3) ขาดการควบคุมเชิงคุณภาพ 
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงจําเป็นต้องหามาตรการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง Pornroongroj, C. (2014)  
        ด้วยเหตุท่ีภาษาอังกฤษเป็นทักษะสําคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงมีการกําหนดให้ผู้เรียน 
ทุกคน  เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถของ
ประเทศไทย (Ministry of Education, 2014) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 
2557 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจตุรนต์ ฉายแสง ซ่ึงได้กําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล ได้แก่ 1) ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล ได้แก่
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 2) ปรับจุดเน้นการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ โดยเน้นการส่ือสาร Communicative Languages 
Teaching (CLT) 3) ส่งเสริมให้การสอนภาษาอังกฤษมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก (CEFR) 4) ส่งเสริม
ยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 5. ยกระดับความสามรถในการจัดการเรียนการสอน
ของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR และ     
6) ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็น เครื่องมือสําคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาของ ครูและผู้เรียน (Ministry of Education, 2014) และแนวปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีแนวทางดําเนินการสอดคล้องกับ
เป้าหมายโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงเริม่ดําเนินการต้ังแต่ปี 2553 มีเป้าหมาย คือ พัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยมี
โรงเรียนเป้าหมาย 500 โรงเรียนท่ัวประเทศแบ่งเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษา 381 โรงเรียน และโรงเรียน
ประถมศึกษา 119 โรงเรียน และในปีการศึกษา 2555 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลือก
โรงเรียนในฝันร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่น 2 อีก 500 โรงเรียน Poomirat, C. (2012) 

ดังนั้นเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงสนใจศกึษา
แนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือให้
การดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ผลการวิจัย
จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเป็นแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ รวมท้ังเป็นองค์ความรู้เชิงนโยบาย
ด้านการศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
2. เพ่ือนําเสนอแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนํานโยบายสู่การปฏิบัติการปฏิรูป
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยวิเคราะห์เอกสารการนํานโยบายสู่การการปฏิรูป
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์ผลท่ีได้จาก
การศึกษา กําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาสภาพการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยมีวิธีการดําเนินการ 2 ตอน ดังนี้  

1) ศึกษาสภาพการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ โดย 
การสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

2) การศึกษาสภาพการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติใน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการสํารวจความคิดเห็น ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 381 โรงเรียน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
หาคุณภาพเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยข้อคําถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่าง 0.6-1.00 และปรับปรุงข้อคําถามท้ังฉบับตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะนํา และนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(tryout) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.89 และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ขั้นท่ี 3 ร่างแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผู้วิจัยได้นําผลการศึกษาจากข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้อํานวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล และนํามายกร่างแนวทางการนํานโยบายการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 ขั้นท่ี 4 ประเมินแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ                 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้วิจัยไดน้ําร่างแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่
การปฏิบัติท่ีร่างข้ึน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และข้อเสนอแนะ โดย
ใช้การสนทนากลุ่ม (focus group) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา  

ขั้นท่ี 5 นําเสนอแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
 
 
 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

มาตรฐานสากล พบว่า  
   1.1 สภาพการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

มาตรฐานสากลโดยการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า สภาพการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
ทรัพยากรองค์การ คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติการ ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ  
การสื่อความ นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ และโครงสร้างระบบราชการ/องคก์าร    

   1.2 สภาพการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยการสอบถามผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ โครงสร้างระบบราชการ/
องค์การ คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ การสื่อ
ความ และทรัพยากรองค์การ ตามลําดับ โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าข้ออ่ืนๆ 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ ทรัพยากรองค์การ การสื่อความ และกฎระเบียบและข้อบงัคับของแนวปฏิบัติ 

ตอนท่ี 2  ผลการประเมินแนวทางการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ โดย
การสนทนากลุ่ม พบว่า  

   2.1 แนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย ความนํา หลักการ ได้แก่ หลักการมีส่วน
ร่วม หลักการบริหารจัดการระบบคุณภาพ และหลักการกํากับติดตาม และวัตถุประสงค์ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบ
ของแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล    
มีองค์ประกอบหลักสําคัญ 8 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทัศนคติของ   
ผู้ปฏิบัติ โครงสร้างระบบราชการ/องค์การ คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ นโยบาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของแนวปฏิบัติ การสื่อความ ทรัพยากรองค์การ และส่วนที่ 3 ภาพความสําเร็จ ประกอบด้วย ภาพ
ความสําเร็จตามเป้าหมายนโยบาย ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียน และต่อประเทศ โดยภาพรวม พบว่า       
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
2. เพ่ือนําเสนอแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นท่ี 1 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนํานโยบายสู่การปฏิบัติการปฏิรูป
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยวิเคราะห์เอกสารการนํานโยบายสู่การการปฏิรูป
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์ผลท่ีได้จาก
การศึกษา กําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาสภาพการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยมีวิธีการดําเนินการ 2 ตอน ดังน้ี  

1) ศึกษาสภาพการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ โดย 
การสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

2) การศึกษาสภาพการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติใน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการสํารวจความคิดเห็น ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 381 โรงเรียน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
หาคุณภาพเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยข้อคําถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่าง 0.6-1.00 และปรับปรุงข้อคําถามท้ังฉบับตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะนํา และนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(tryout) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.89 และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ขั้นท่ี 3 ร่างแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผู้วิจัยได้นําผลการศึกษาจากข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้อํานวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล และนํามายกร่างแนวทางการนํานโยบายการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 ขั้นท่ี 4 ประเมินแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ                 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้วิจัยไดน้ําร่างแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่
การปฏิบัติท่ีร่างข้ึน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และข้อเสนอแนะ โดย
ใช้การสนทนากลุ่ม (focus group) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  

ขั้นท่ี 5 นําเสนอแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
 
 
 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

มาตรฐานสากล พบว่า  
   1.1 สภาพการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

มาตรฐานสากลโดยการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า สภาพการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
ทรัพยากรองค์การ คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติการ ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ  
การสื่อความ นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ และโครงสร้างระบบราชการ/องคก์าร    

   1.2 สภาพการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยการสอบถามผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ โครงสร้างระบบราชการ/
องค์การ คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ การสื่อ
ความ และทรัพยากรองค์การ ตามลําดับ โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าข้ออ่ืนๆ 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ ทรัพยากรองค์การ การสื่อความ และกฎระเบียบและข้อบงัคับของแนวปฏิบัติ 

ตอนท่ี 2  ผลการประเมินแนวทางการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ โดย
การสนทนากลุ่ม พบว่า  

   2.1 แนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย ความนํา หลักการ ได้แก่ หลักการมีส่วน
ร่วม หลักการบริหารจัดการระบบคุณภาพ และหลักการกํากับติดตาม และวัตถุประสงค์ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบ
ของแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล    
มีองค์ประกอบหลักสําคัญ 8 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทัศนคติของ   
ผู้ปฏิบัติ โครงสร้างระบบราชการ/องค์การ คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ นโยบาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของแนวปฏิบัติ การสื่อความ ทรัพยากรองค์การ และส่วนที่ 3 ภาพความสําเร็จ ประกอบด้วย ภาพ
ความสําเร็จตามเป้าหมายนโยบาย ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียน และต่อประเทศ โดยภาพรวม พบว่า       
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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Figure 1 Guidelines for Implementation of Teaching English Reform Policy 
in World Class Standard Schools 

 

ตอนท่ี 3 การนําเสนอแนวทางการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ การปฏิบัติใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล จากการสนทนากลุ่มได้นํามาปรับและนําเสนอแนวทางฯ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย ความนํา ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา 
หลักการ ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารจัดการระบบคณุภาพ และหลักการกํากับติดตาม 
วัตถุประสงค์ เพื่อนําเสนอแนวทางการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของแนวทางการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบสําคัญ และแนวปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 26 แนวดําเนินการ 
ได้แก่ 

1. องค์ประกอบด้านโครงสร้างระบบราชการ/องคก์าร มีแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 2  
แนวดําเนินการ คือ การกําหนดขอบข่ายหน้าที่ ภารกิจความรับผิดชอบงานและการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย  

2. องค์ประกอบด้านนโยบาย มีแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 2 แนวดําเนินการ คือ กําหนด 
นโยบาย เป้าหมายของนโยบาย และการจัดการทรัพยากรตามความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ 

ส่วนที ่1 บทนํา 1) ความนํา 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค ์

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของแนวทางการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ส่วนที่ 3  ภาพความสําเร็จตามเป้าหมายนโยบาย ต่อผู้บริหาร ครู  
            นักเรียน โรงเรียน และประเทศชาติ 

 

 

  
3. องค์ประกอบด้านกฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ มีแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ  

3 แนวดําเนินการ คือ กฎระเบียบและข้อบังคับเชิงนโยบาย การนํากฎระเบียบและข้อบังคับตามนโยบายไป
ปฏิบัติ และรูปแบบการเรียนการสอนท่ีกําหนดตามแนวปฏิบัตินโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

4. องค์ประกอบคุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ มีแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 
5 แนวดําเนินการ คือ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน สมรรถนะการบริหารจัดการ การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก ความสัมพันธ์ท่ีดีของผู้ปฏิบัติงาน และคุณภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

5. องค์ประกอบด้านทรัพยากรองค์การ มีแนวทางปฏิบัติสู่ความสาํเร็จ 5 แนวดําเนินการ 
คือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. องค์ประกอบด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติ มีแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 2 แนวดําเนินการ 
คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการนาํนโยบายไปปฏิบัติ และการยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงของผู้ปฏิบัติและการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

7.  องค์ประกอบด้านการสื่อความ มีแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 3 แนวดําเนินการ คือ 
การสื่อสารในการทํางาน การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารท่ีชัดเจนถูกต้องตามนโยบาย 

8.  องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีแนวทางปฏิบัติ 
สู่ความสําเร็จ 3 แนวดําเนินการ  คือ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

ส่วนที่ 3 ภาพความสําเร็จ ประกอบด้วย ภาพความสําเร็จตามเป้าหมาย นโยบาย ต่อผู้บริหาร  
ครู นักเรียน โรงเรียน และประเทศ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
1. สภาพการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

พบว่า มี 8 องค์ประกอบ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ทัศนคติของผู้ปฏิบตัิ โครงสร้างระบบราชการ/องค์การ คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ 
นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ การสื่อความ และทรัพยากร ตามลําดับ แสดงว่าแนวทาง
ปฏิบัติท้ัง 8 องค์ประกอบส่งผลต่อความสําเร็จของการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับ Van Horn and 
Van Meter (1976) ซ่ึงได้พัฒนาแนวคิดเก่ียวกับตัวแบบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
นํานโยบายไปปฏิบัติท่ีสําคัญประกอบด้วย มาตรฐาน และทรัพยากรนโยบาย การสื่อความ การบังคับใช้กฎหมาย 
คุณลักษณะของหน่วยปฏิบัติ เงื่อนไขการเมือง เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ และจุดยืนหรือทัศนคติของผู้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sirivarn, D. (2012) พบว่า แนวทางการนํานโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านทัศนคติ 3) ด้านการสื่อความ   
4) ด้านเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ 5) ด้านทรัพยากร 6) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ และ 7) ด้านคุณลักษณะ
และสมรรถนะ ซ่ึงสภาพการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ เม่ือพิจารณาในราย
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าข้ออ่ืนๆ 3 ลําดับแรก ได้แก่ ทรัพยากรองค์การ การสื่อความ และกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของแนวปฏิบัติ ตามลําดับ 

ด้านทรัพยากรองค์การ พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ในเรื่องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและโดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ (enrichment class) ห้องสนทนาภาษาอังกฤษ (conversation class) และห้องมัลติมีเดีย 
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Figure 1 Guidelines for Implementation of Teaching English Reform Policy 
in World Class Standard Schools 

 

ตอนท่ี 3 การนําเสนอแนวทางการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ การปฏิบัติใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล จากการสนทนากลุ่มได้นํามาปรับและนําเสนอแนวทางฯ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย ความนํา ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา 
หลักการ ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารจัดการระบบคณุภาพ และหลักการกํากับติดตาม 
วัตถุประสงค์ เพื่อนําเสนอแนวทางการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของแนวทางการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบสําคัญ และแนวปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 26 แนวดําเนินการ 
ได้แก่ 

1. องค์ประกอบด้านโครงสร้างระบบราชการ/องคก์าร มีแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 2  
แนวดําเนินการ คือ การกําหนดขอบข่ายหน้าที่ ภารกิจความรับผิดชอบงานและการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย  

2. องค์ประกอบด้านนโยบาย มีแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 2 แนวดําเนินการ คือ กําหนด 
นโยบาย เป้าหมายของนโยบาย และการจัดการทรัพยากรตามความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ 

ส่วนที ่1 บทนํา 1) ความนํา 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค ์

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของแนวทางการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ส่วนที่ 3  ภาพความสําเร็จตามเป้าหมายนโยบาย ต่อผู้บริหาร ครู  
            นักเรียน โรงเรียน และประเทศชาติ 

 

 

  
3. องค์ประกอบด้านกฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ มีแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ  

3 แนวดําเนินการ คือ กฎระเบียบและข้อบังคับเชิงนโยบาย การนํากฎระเบียบและข้อบังคับตามนโยบายไป
ปฏิบัติ และรูปแบบการเรียนการสอนท่ีกําหนดตามแนวปฏิบัตินโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

4. องค์ประกอบคุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ มีแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 
5 แนวดําเนินการ คือ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน สมรรถนะการบริหารจัดการ การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก ความสัมพันธ์ท่ีดีของผู้ปฏิบัติงาน และคุณภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

5. องค์ประกอบด้านทรัพยากรองค์การ มีแนวทางปฏิบัติสู่ความสาํเร็จ 5 แนวดําเนินการ 
คือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. องค์ประกอบด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติ มีแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 2 แนวดําเนินการ 
คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการนาํนโยบายไปปฏิบัติ และการยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงของผู้ปฏิบัติและการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

7.  องค์ประกอบด้านการสื่อความ มีแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 3 แนวดําเนินการ คือ 
การสื่อสารในการทํางาน การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารท่ีชัดเจนถูกต้องตามนโยบาย 

8.  องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีแนวทางปฏิบัติ 
สู่ความสําเร็จ 3 แนวดําเนินการ  คือ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

ส่วนที่ 3 ภาพความสําเร็จ ประกอบด้วย ภาพความสําเร็จตามเป้าหมาย นโยบาย ต่อผู้บริหาร  
ครู นักเรียน โรงเรียน และประเทศ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
1. สภาพการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

พบว่า มี 8 องค์ประกอบ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังน้ี สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ทัศนคติของผู้ปฏิบตัิ โครงสร้างระบบราชการ/องค์การ คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ 
นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ การสื่อความ และทรัพยากร ตามลําดับ แสดงว่าแนวทาง
ปฏิบัติท้ัง 8 องค์ประกอบส่งผลต่อความสําเร็จของการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับ Van Horn and 
Van Meter (1976) ซ่ึงได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
นํานโยบายไปปฏิบัติท่ีสําคัญประกอบด้วย มาตรฐาน และทรัพยากรนโยบาย การสื่อความ การบังคับใช้กฎหมาย 
คุณลักษณะของหน่วยปฏิบัติ เงื่อนไขการเมือง เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ และจุดยืนหรือทัศนคติของผู้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sirivarn, D. (2012) พบว่า แนวทางการนํานโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านทัศนคติ 3) ด้านการสื่อความ   
4) ด้านเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ 5) ด้านทรัพยากร 6) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ และ 7) ด้านคุณลักษณะ
และสมรรถนะ ซ่ึงสภาพการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ เม่ือพิจารณาในราย
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าข้ออ่ืนๆ 3 ลําดับแรก ได้แก่ ทรัพยากรองค์การ การสื่อความ และกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของแนวปฏิบัติ ตามลําดับ 

ด้านทรัพยากรองค์การ พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ในเรื่องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและโดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ (enrichment class) ห้องสนทนาภาษาอังกฤษ (conversation class) และห้องมัลติมีเดีย 
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(multimedia class) ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนา
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ และห้องมัลติมีเดีย ต้องใช้งบประมาณสูง ดังน้ัน 
ผู้อํานวยการโรงเรียนมาตรฐานสากลจึงอาจเห็นว่า  เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีควรดําเนินการในลําดับท้ายๆ ตาม
ความเหมาะสม จําเป็น และบริบทของสถานศึกษา ซ่ึงอย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบาย 
มีความเห็นสอดคล้องท่ีว่าผู้ออกนโยบาย หรือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรเตรียมการ
ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการดําเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย นโยบาย มิใช่แค่ควรให้มีเท่าน้ัน สอดคล้องกับงานวจิัยของ Sirivarn, D. (2012) ท่ี
พบว่า ด้านทรัพยากรควรจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอและสนองจุดเน้นของโรงเรียน จัดแหล่งเรียนรู้ วัสดุครุภัณฑ์
ท่ีทันสมัย และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่วนการจัดอัตรากําลังให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อปริมาณงาน มีค่าเฉลีย่ต่ํา อาจเป็นเพราะโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็น
โรงเรียนท่ีมีศักยภาพสูงและมีความพร้อมในทุกด้าน อย่างไรก็ตามอัตรากําลังถือเป็นปัจจัยสําคัญต่อคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ท่ีส่งผลสําเร็จต่อการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบาย 
ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัดควรให้ความสําคัญและจดัสรรอัตรากําลังครูภาษาอังกฤษให้เหมาะสมเพียงพอกับ
ปริมาณงานของสถานศึกษา สอดคล้องกับ Sirivarn, D. (2012) ท่ีศึกษาวิจัย พบว่า แนวทางการนํานโยบาย
โรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา ด้านทรัพยากร ควรจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ และสนอง
จุดเน้นของโรงเรียน สอดคล้องกับ (Edward, 1980, quoted in Tumrongtunyawongse, S., 2009) ที่กล่าว
ไว้ว่า “ไม่ว่าคําสั่งในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีความชัดเจน และการถ่ายทอดความเที่ยงตรงแค่ไหน ถ้าผู้
ปฏิบัติท่ีรับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติขาดทรัพยากรท่ีจําเป็นการนํานโยบายไปปฏิบัติก็จะไม่มีประสิทธิผล”  

ด้านการสื่อความ พบว่า ในเรื่องการจัดทําเอกสารเผยแพร่แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ท้ังนี้ อาจเนื่องจากนโยบายปฏิรูปการ
เรียนการสอนเป็นเรื่องใหม่ซ่ึงผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้ประสานงานระดับนโยบายกับผู้เกี่ยวข้อง ยังมีความรู้
ในเรื่องนี้น้อย ส่วนการจัดหน่วยงานรับผิดชอบและเจ้าหน้าท่ีประสานงานระดับนโยบายที่ชัดเจน และสนับสนุน
ให้สถานศึกษากําหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีในการติดต่อ สื่อสาร และประสานงานระดับนโยบาย ผู้เกี่ยวข้องท่ีชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยต่ํา ตามลําดับนั้น เพ่ือให้การสื่อสารระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยปฏิบัติมีความชัดเจนรวมทั้ง
สามารถกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย นโยบาย หน่วยงานต้นสังกัดควรจัด
หน่วยงานหลักรับผิดชอบงาน และผู้ประสานงานที่ชัดเจน ท้ังระดับนโยบายและสถานศึกษา สอดคล้องกับผล
การศึกษาวิจัยของ Sirivarn, D. (2012) ท่ีพบว่า แนวทางการนํานโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การปฏิบัติ
ระดับประถมศึกษา ด้านการสื่อข้อความควรมีการชี้แจงนโยบายก่อนการดําเนินการ โดยใช้การสื่อสารแบบสอง
ทาง ผู้บริหารควรมีการสื่อข้อความที่ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย ซ่ึง
สอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิชาการและผู้บริหาร จากการสัมภาษณ์ท่ีว่า การสื่อสารการทํางานใช้การสื่อสาร
สองทางไม่เพียงพอแล้ว ต้องใช้หลายทางท้ังการสื่อสารทางสังคมทางดิจิทัล และควรมีการจัดทําเอกสารเผยแพร่
นโยบายและแนวปฏิบัตอิย่างท่ัวถึง รวมท้ังมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานระดับสถานศึกษา
อย่างชัดเจน ซ่ึงการทํางานระดับนโยบายส่วนกลาง มีการแยกส่วนกันตามหน้าท่ีของหน่วยงาน จึงทําให้ขาด
หน่วยงานหลักดูแล และกํากับติดตามงานตามนโยบาย 

ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ําในเร่ืองจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยท่ีต่ําสุด      
ส่วนส่งเสริมการใช้กฎระเบียบแบบแผนและแนวปฏิบัตติามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างเหมาะสม และ

 

 

กําหนดกฎระเบียบแบบแผนและแนวปฏิบัตินโยบายตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ํา ตามลําดับ เนื่องจากกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของแนวปฏิบัติเป็นกฎระเบียบหรือข้อกําหนดของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ของนโยบาย ดังนั้นกฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ จึงต้องมีความชัดเจนและสามารถนําสู่การปฏิบัติได้ 
สอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและผู้บริหารจากการสัมภาษณ์ไว้ว่า นโยบายไม่ได้ออกมาในเชิง
กฎระเบียบข้อบังคับ แต่เป็นการกําหนดทิศทางร่วมกันในการปฏิบัติ ทําให้ไม่มีผลเชิงบังคับถือเป็นแนวปฏิบัติ
เท่านั้น ส่วนการนํากฎระเบียบและแนวปฏิบัติควรไปปฏิบัติเป็นไปตามสภาพความพร้อมความเหมาะสมและ
บริบทของสถานศึกษา และมีการกํากับติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับ Schultze, (1969); Neuatadt, 
(1960) และ Mazmanian & Sabatier (1989) ได้อธิบายสมรรถนะของกฎหมายในการกําหนดโครงสร้าง    
การนํานโยบายไปปฏิบัติในการปฏิบัติกฎหมายต่างๆ คําสั่งของฝ่ายบริหาร สามารถกําหนดโครงสร้างของ
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติผ่านกลไกต่างๆ ได้แก่ กรอบของวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ การเลือกหน่วยท่ีจะ
นําไปปฏิบัติ และกฎระเบียบ โดยทั่วไปฝ่ายบริหารมีศักยภาพในการกําหนดโครงสร้างของกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ  

2. แนวทางการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
บทนํา  ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของแนวทางการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ 
และส่วนที่ 3 ภาพความสําเร็จของนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเมื่อพิจารณาแนวทางการนํา
นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล แยกเป็น 3 ส่วน พบว่า 
ส่วนแรก บทนํา ประกอบด้วย ความนํา หลักการ ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
หลักการกํากับติดตาม และวัตถุประสงค์ พบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด สอดคล้องกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากการสัมภาษณ์ท่ีกล่าวว่า หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นหลักการสําคัญในการบริหาร โดย
ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและการนิเทศกํากับติดตามถือเป็นงานสําคัญและเครื่องมือในการบริหาร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่ม กล่าวว่า หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
และหลักการกํากับติดตาม เป็นหลักการบริหารและเงื่อนไขสู่ความสําเร็จ และความเป็นเลิศขององค์กรและ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Hunsapiromchoke, P. & Karkaew, J. (2014)  เร่ืองแนวทางพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสําคัญท้ังปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก โดยการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ และวิธีดําเนินการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผล ควรสนับสนุนให้มีการนิเทศกํากับติดตาม โรงเรียนขนาดเล็กอย่างใกล้ชิด ส่วนที่สอง องค์ประกอบ
ของแนวทางการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุด สอดคล้องกับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์ และสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีพบว่า สภาพการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) สภาพแวดล้อมทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ 3) โครงสร้างระบบราชการ/องค์การ 4) คุณลักษณะและ
สมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ 5) นโยบาย 6) กฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ 7) การสื่อความ และ       
8) ทรัพยากรองค์การ และแนวปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 26 แนวดําเนินการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Van 
Horn & Van Meter (1976) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีสําคัญประกอบด้วย มาตรฐาน
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(multimedia class) ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนา
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ และห้องมัลติมีเดีย ต้องใช้งบประมาณสูง ดังนั้น 
ผู้อํานวยการโรงเรียนมาตรฐานสากลจึงอาจเห็นว่า  เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีควรดําเนินการในลําดับท้ายๆ ตาม
ความเหมาะสม จําเป็น และบริบทของสถานศึกษา ซ่ึงอย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบาย 
มีความเห็นสอดคล้องท่ีว่าผู้ออกนโยบาย หรือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรเตรียมการ
ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการดําเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย นโยบาย มิใช่แค่ควรให้มีเท่าน้ัน สอดคล้องกับงานวจิัยของ Sirivarn, D. (2012) ท่ี
พบว่า ด้านทรัพยากรควรจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอและสนองจุดเน้นของโรงเรียน จัดแหล่งเรียนรู้ วัสดุครุภัณฑ์
ท่ีทันสมัย และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่วนการจัดอัตรากําลังให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อปริมาณงาน มีค่าเฉลีย่ต่ํา อาจเป็นเพราะโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็น
โรงเรียนท่ีมีศักยภาพสูงและมีความพร้อมในทุกด้าน อย่างไรก็ตามอัตรากําลังถือเป็นปัจจัยสําคัญต่อคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ท่ีส่งผลสําเร็จต่อการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบาย 
ดังน้ัน หน่วยงานต้นสังกัดควรให้ความสําคัญและจดัสรรอัตรากําลังครูภาษาอังกฤษให้เหมาะสมเพียงพอกับ
ปริมาณงานของสถานศึกษา สอดคล้องกับ Sirivarn, D. (2012) ท่ีศึกษาวิจัย พบว่า แนวทางการนํานโยบาย
โรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา ด้านทรัพยากร ควรจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ และสนอง
จุดเน้นของโรงเรียน สอดคล้องกับ (Edward, 1980, quoted in Tumrongtunyawongse, S., 2009) ที่กล่าว
ไว้ว่า “ไม่ว่าคําสั่งในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีความชัดเจน และการถ่ายทอดความเที่ยงตรงแค่ไหน ถ้าผู้
ปฏิบัติท่ีรับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติขาดทรัพยากรท่ีจําเป็นการนํานโยบายไปปฏิบัติก็จะไม่มีประสิทธิผล”  

ด้านการสื่อความ พบว่า ในเรื่องการจัดทําเอกสารเผยแพร่แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ท้ังนี้ อาจเนื่องจากนโยบายปฏิรูปการ
เรียนการสอนเป็นเรื่องใหม่ซ่ึงผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้ประสานงานระดับนโยบายกับผู้เก่ียวข้อง ยังมีความรู้
ในเรื่องนี้น้อย ส่วนการจัดหน่วยงานรับผิดชอบและเจ้าหน้าท่ีประสานงานระดับนโยบายที่ชัดเจน และสนับสนุน
ให้สถานศึกษากําหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีในการติดต่อ สื่อสาร และประสานงานระดับนโยบาย ผู้เกี่ยวข้องท่ีชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยต่ํา ตามลําดับนั้น เพ่ือให้การสื่อสารระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยปฏิบัติมีความชัดเจนรวมทั้ง
สามารถกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย นโยบาย หน่วยงานต้นสังกัดควรจัด
หน่วยงานหลักรับผิดชอบงาน และผู้ประสานงานที่ชัดเจน ท้ังระดับนโยบายและสถานศึกษา สอดคล้องกับผล
การศึกษาวิจัยของ Sirivarn, D. (2012) ท่ีพบว่า แนวทางการนํานโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การปฏิบัติ
ระดับประถมศึกษา ด้านการสื่อข้อความควรมีการชี้แจงนโยบายก่อนการดําเนินการ โดยใช้การสื่อสารแบบสอง
ทาง ผู้บริหารควรมีการสื่อข้อความที่ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย ซ่ึง
สอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิชาการและผู้บริหาร จากการสัมภาษณ์ท่ีว่า การสื่อสารการทํางานใช้การสื่อสาร
สองทางไม่เพียงพอแล้ว ต้องใช้หลายทางท้ังการสื่อสารทางสังคมทางดิจิทัล และควรมีการจัดทําเอกสารเผยแพร่
นโยบายและแนวปฏิบัตอิย่างท่ัวถึง รวมท้ังมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานระดับสถานศึกษา
อย่างชัดเจน ซ่ึงการทํางานระดับนโยบายส่วนกลาง มีการแยกส่วนกันตามหน้าท่ีของหน่วยงาน จึงทําให้ขาด
หน่วยงานหลักดูแล และกํากับติดตามงานตามนโยบาย 

ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ําในเร่ืองจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยท่ีต่ําสุด      
ส่วนส่งเสริมการใช้กฎระเบียบแบบแผนและแนวปฏิบัตติามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างเหมาะสม และ

 

 

กําหนดกฎระเบียบแบบแผนและแนวปฏิบัตินโยบายตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ํา ตามลําดับ เน่ืองจากกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของแนวปฏิบัติเป็นกฎระเบียบหรือข้อกําหนดของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ของนโยบาย ดังนั้นกฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ จึงต้องมีความชัดเจนและสามารถนําสู่การปฏิบัติได้ 
สอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและผู้บริหารจากการสัมภาษณ์ไว้ว่า นโยบายไม่ได้ออกมาในเชิง
กฎระเบียบข้อบังคับ แต่เป็นการกําหนดทิศทางร่วมกันในการปฏิบัติ ทําให้ไม่มีผลเชิงบังคับถือเป็นแนวปฏิบัติ
เท่านั้น ส่วนการนํากฎระเบียบและแนวปฏิบัติควรไปปฏิบัติเป็นไปตามสภาพความพร้อมความเหมาะสมและ
บริบทของสถานศึกษา และมีการกํากับติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับ Schultze, (1969); Neuatadt, 
(1960) และ Mazmanian & Sabatier (1989) ได้อธิบายสมรรถนะของกฎหมายในการกําหนดโครงสร้าง    
การนํานโยบายไปปฏิบัติในการปฏิบัติกฎหมายต่างๆ คําสั่งของฝ่ายบริหาร สามารถกําหนดโครงสร้างของ
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติผ่านกลไกต่างๆ ได้แก่ กรอบของวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ การเลือกหน่วยท่ีจะ
นําไปปฏิบัติ และกฎระเบียบ โดยทั่วไปฝ่ายบริหารมีศักยภาพในการกําหนดโครงสร้างของกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ  

2. แนวทางการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
บทนํา  ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของแนวทางการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ 
และส่วนที่ 3 ภาพความสําเร็จของนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเมื่อพิจารณาแนวทางการนํา
นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล แยกเป็น 3 ส่วน พบว่า 
ส่วนแรก บทนํา ประกอบด้วย ความนํา หลักการ ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
หลักการกํากับติดตาม และวัตถุประสงค์ พบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากท่ีสุด สอดคล้องกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากการสัมภาษณ์ท่ีกล่าวว่า หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นหลักการสําคัญในการบริหาร โดย
ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและการนิเทศกํากับติดตามถือเป็นงานสําคัญและเครื่องมือในการบริหาร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่ม กล่าวว่า หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
และหลักการกํากับติดตาม เป็นหลักการบริหารและเงื่อนไขสู่ความสําเร็จ และความเป็นเลิศขององค์กรและ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Hunsapiromchoke, P. & Karkaew, J. (2014)  เรื่องแนวทางพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสําคัญท้ังปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก โดยการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ และวิธีดําเนินการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผล ควรสนับสนุนให้มีการนิเทศกํากับติดตาม โรงเรียนขนาดเล็กอย่างใกล้ชิด ส่วนที่สอง องค์ประกอบ
ของแนวทางการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุด สอดคล้องกับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์ และสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีพบว่า สภาพการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) สภาพแวดล้อมทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ 3) โครงสร้างระบบราชการ/องค์การ 4) คุณลักษณะและ
สมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ 5) นโยบาย 6) กฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ 7) การสื่อความ และ       
8) ทรัพยากรองค์การ และแนวปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 26 แนวดําเนินการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Van 
Horn & Van Meter (1976) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีสําคัญประกอบด้วย มาตรฐาน
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และทรัพยากร นโยบาย การสื่อความ การบังคับใช้กฎหมาย คุณลักษณะของหน่วยปฏิบัติ เงื่อนไขทางการเมือง 
เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ และจุดยืนหรือทัศนคติของผู้ปฏิบตัิ ส่วนท่ีสาม คือ ภาพความสําเร็จของนโยบาย
การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียน และประเทศ มีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้มากที่สุด ซ่ึงภาพความสําเร็จดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย อันเป็นผลมาจากการ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามนโยบายด้วย 8 องค์ประกอบ และแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 26 แนวดําเนินการ 
ดังนั้น ความสําเร็จของแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปสู่การปฏิบัติพร้อมปัจจัยเงื่อนไขความสําเร็จจาก
ผลการวิจัยครั้งนี ้สอดคล้องกับ Office of Secretary-General of the Education Council, (2014) ท่ีได้
กําหนดภาพรวมของเป้าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาของไทย และภาพสังคมไทยท่ีพึงประสงค์เป็นการ
สะท้อนให้เห็นภาพท่ีพึงประสงค์ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ท่ีประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมี
ความอยู่ดีมีสุข ท้ังในระดับบุคคล สังคม และระดับประเทศ โดยในระดับบุคคล ปรับเปล่ียนอัตลักษณ์คนไทยจาก
เดิมมีสถานะพลเมืองไทย สู่ความเป็นคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองโลก และระดับประเทศโดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทยเพ่ิมขึ้นอย่าง มีนัยสําคัญและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ
สังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งปัญญา และการก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ 
ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมภิบาล และสามารถอยู่ร่วมกับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ และ
สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดภาพความสําเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ซ่ึงมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และคุณลักษณะผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกโดย 
เป็นเลิศวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้ําหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (Ministry of Education, 
(2010) 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ด้านทรัพยากร พบว่า เป็นแนวทางการนํานโยบายสู่การปฏิบัติท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าด้านอื่นๆ 
โดยเฉพาะด้านงบประมาณและบุคลากร ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามนโยบายให้เหมาะสมและเพียงพอและจัดอัตรากําลังครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสม เพียงพอกับปริมาณงานของโรงเรียน พร้อมเสริมสร้างการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  
 2. ด้านการสื่อความ พบว่า เป็นแนวทางการนํานโยบายสู่การปฏิบัติท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าด้านอื่นๆ 
โดยเฉพาะจัดทําเอกสารเผยแพร่ การจัดหน่วยงานรับผิดชอบและผู้ประสานงานระดับนโยบาย ดังน้ันหน่วยงาน
ต้นสังกัด ควรจัดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบดูแลงานตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
และมอบหมายอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานระดับนโยบายที่ชัดเจน เพ่ือดูแล
สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มี
หน่วยงานหลักรับผิดชอบงานตามนโยบาย โดยกําหนดในโครงสร้าง  การบริหาร มอบหมายอํานาจ หน้าท่ีความ
รับผิดชอบงาน และผู้รับผิดชอบสื่อสารนโยบายและประสานงานระดับสถานศึกษา 
 3. ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับแนวปฏิบัติ พบว่า เป็นแนวทางการนํานโยบายสู่การปฏิบัติท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต่ํากว่าด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติ และการนํากฎระเบียบแนวปฏิบัติไป ดังน้ันหน่วยงานควร
จัดทําคู่มือแนวปฏิบัติตามนโยบาย เอกสารคู่มือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเทียบเคียงความเป็นสากล คู่มือการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คู่มือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานทางภาษาท่ีเป็น

 

 

สากล คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามธรรมชาติ  การเรียนรู้โดยเน้นการสื่อสาร คู่มือแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคู่มือการบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพ เป็น
ต้น  และสนับสนุนการนําระเบียบ  แนวปฏิบัติตามนโยบาย และรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้หน่วยงานในสังกัด และสถานศึกษานําไปปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของนโยบาย ตามความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัย พบวา่ ทรัพยากรองค์การ การสื่อความ กฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ           
เป็นปัญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มาตรฐานสากล ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัย ครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ควรวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ หรือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อทรัพยากรใน 
การลงทุนเพ่ือพัฒนาการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 2. ควรวิจัยรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานทางภาษาท่ีเป็นสากล ในลักษณะ “คู่พันธมิตร” และความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ท้ังในประเทศและต่างประเทศเจ้าของภาษา (native speaker) 
 3. ควรศึกษา ปัจจัยท่ีเอ้ือและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค ในการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไปปฏิบัติในทุกระดับการศึกษาของไทย 
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และทรัพยากร นโยบาย การสื่อความ การบังคับใช้กฎหมาย คุณลักษณะของหน่วยปฏิบัติ เงื่อนไขทางการเมือง 
เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ และจุดยืนหรือทัศนคติของผู้ปฏิบตัิ ส่วนท่ีสาม คือ ภาพความสําเร็จของนโยบาย
การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียน และประเทศ มีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้มากท่ีสุด ซ่ึงภาพความสําเร็จดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย อันเป็นผลมาจากการ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามนโยบายด้วย 8 องค์ประกอบ และแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 26 แนวดําเนินการ 
ดังน้ัน ความสําเร็จของแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปสู่การปฏิบัติพร้อมปัจจัยเงื่อนไขความสําเร็จจาก
ผลการวิจัยครั้งนี ้สอดคล้องกับ Office of Secretary-General of the Education Council, (2014) ท่ีได้
กําหนดภาพรวมของเป้าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาของไทย และภาพสังคมไทยท่ีพึงประสงค์เป็นการ
สะท้อนให้เห็นภาพท่ีพึงประสงค์ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ท่ีประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมี
ความอยู่ดีมีสุข ท้ังในระดับบุคคล สังคม และระดับประเทศ โดยในระดับบุคคล ปรับเปล่ียนอัตลักษณ์คนไทยจาก
เดิมมีสถานะพลเมืองไทย สู่ความเป็นคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองโลก และระดับประเทศโดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทยเพ่ิมข้ึนอย่าง มีนัยสําคัญและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ
สังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งปัญญา และการก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ 
ภายใต้ระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมภิบาล และสามารถอยู่ร่วมกับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ และ
สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดภาพความสําเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ซ่ึงมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และคุณลักษณะผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกโดย 
เป็นเลิศวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้ําหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (Ministry of Education, 
(2010) 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ด้านทรัพยากร พบว่า เป็นแนวทางการนํานโยบายสู่การปฏิบัติท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าด้านอื่นๆ 
โดยเฉพาะด้านงบประมาณและบุคลากร ดังน้ันหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามนโยบายให้เหมาะสมและเพียงพอและจัดอัตรากําลังครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสม เพียงพอกับปริมาณงานของโรงเรียน พร้อมเสริมสร้างการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  
 2. ด้านการสื่อความ พบว่า เป็นแนวทางการนํานโยบายสู่การปฏิบัติท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าด้านอื่นๆ 
โดยเฉพาะจัดทําเอกสารเผยแพร่ การจัดหน่วยงานรับผิดชอบและผู้ประสานงานระดับนโยบาย ดังนั้นหน่วยงาน
ต้นสังกัด ควรจัดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบดูแลงานตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
และมอบหมายอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานระดับนโยบายที่ชัดเจน เพ่ือดูแล
สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มี
หน่วยงานหลักรับผิดชอบงานตามนโยบาย โดยกําหนดในโครงสร้าง  การบริหาร มอบหมายอํานาจ หน้าท่ีความ
รับผิดชอบงาน และผู้รับผิดชอบสื่อสารนโยบายและประสานงานระดับสถานศึกษา 
 3. ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับแนวปฏิบัติ พบว่า เป็นแนวทางการนํานโยบายสู่การปฏิบัติท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต่ํากว่าด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติ และการนํากฎระเบียบแนวปฏิบัติไป ดังนั้นหน่วยงานควร
จัดทําคู่มือแนวปฏิบัติตามนโยบาย เอกสารคู่มือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเทียบเคียงความเป็นสากล คู่มือการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คู่มือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานทางภาษาท่ีเป็น

 

 

สากล คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามธรรมชาติ  การเรียนรู้โดยเน้นการสื่อสาร คู่มือแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคู่มือการบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพ เป็น
ต้น  และสนับสนุนการนําระเบียบ  แนวปฏิบัติตามนโยบาย และรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้หน่วยงานในสังกัด และสถานศึกษานําไปปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของนโยบาย ตามความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัย พบว่า ทรัพยากรองค์การ การสื่อความ กฎระเบียบและข้อบังคับของแนวปฏิบัติ           
เป็นปัญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มาตรฐานสากล ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัย ครั้งต่อไป ดังน้ี 
 1. ควรวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ หรือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อทรัพยากรใน 
การลงทุนเพ่ือพัฒนาการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 2. ควรวิจัยรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานทางภาษาท่ีเป็นสากล ในลักษณะ “คู่พันธมิตร” และความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ท้ังในประเทศและต่างประเทศเจ้าของภาษา (native speaker) 
 3. ควรศึกษา ปัจจัยที่เอ้ือและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ในการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไปปฏิบัติในทุกระดับการศึกษาของไทย 
 

References 
Chaisomparn, T. (2017). The Problem of Thai Education. [Online]. Available :  

http://technic.supreme.co.th/index.php/15-news/5-2015-02-17-04-29-10.htm.  
[2012, March 21]. 

Education, Ministry. (2010). Instruction Manual for the Development of International  
Standard Curriculum and Teaching. Bangkok : The Muster of Agricultural  
Cooperatives of Thailand. 

_______. (2013). Driving Force the Quality of Basic Education. Bangkok : Office of the Basic  
Education Commission. 

_______. (2014). Guidelines for the Implementation of the Ministry of Education Policy on  
Reform of Teaching and Learning English. Bangkok : Office of the Basic Education  
Commission. 

Edward, G.C.III. (1980). Implementing Public Policy.  Washington, D.C. : Congressional  
Quarterly Press. 

Hunsapiromchoke, P. & Karkaew, J. (2014). Guidelines for the Development of quality for Small  
School. Journal of Srinakharinwirot Research and Development, 6(12), 95-108. 

Mazmanian, D.A. & Sabatier, P.A. (1989).  Implementation Public Policy. Latham, Maryland :  
University Press of America. 

Neustadt, R. (1960).  Presidential Power. New York : John Wiley. 
Office of Secretary-General of the Education Council. (2014). Guidelines for the  

Development of Thai Education and Preparedness to the 21st Century. 



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.24  No.3  September - December 2018         ISSN 2408 - 0845
86

 

 

Pornroongroj, C. (2014). The Disclosure of 3 Major Causes of Thai Education Crisis. [Online].  
Available : http://www.thairat.co.th/content/434275 [2014, July 5].  

Poomirat, C. (2012). Office of the Basic Education Commission Extend School Results to  
International Standards. [Online]. Available : http://www.thairat.co.th/content/ 
247043, [2012, March 21]. 

Schultze, C. (1969). The Role of the Incentive, Penalties, and Reward in Attaining Effective  
Policy, in Julius Margolis and Robert Have man, eds. Public Expenditures and  
Policy Analysis. Chicago : Markham. 

Sirivarn, D. (2012). Guidelines for Implementing International School Standards in Primary  
School Education, Under the Office of the Basic Education Commission.   
Ph.D. thesis, Kasetsart University. 

Tumrongtunyawongse, S. (2009). Public Policy : Concept, Analysis and Process.  Bangkok :  
Semadham. 

Van, H. & Van, M. (1976). The Implementation of Intergovernmental Policy, in Charles O  
Jones and Robert D. Thom’s eds. Public policy Making in a Federal System.  
California : Sage Publications. 

 

 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนขยายโอกาส  
สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

The Administration Model Towards Excellence of Expansion Schools under 
Office of the Basic Education Commission 

ณัฐมนต์ ชาญเชิงค้า* 
Nuttamon Chanchoengkha 

ธานี เกสทอง** 
Thanee Gesthong 
นันทิยา น้อยจันทร์*** 
Nuntita Noichun 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ การสร้างรูปแบบ และการประเมินรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ แหล่งข้อมูล จาก เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู โรงเรียนในฝันของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2559 
จํานวน ท้ังสิ้น 167 โรงเรียน ประชากรท้ังสิ้น 4,189 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จํานวน     
400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่ แบบบันทึกสังเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการการสังเคราะห์เชิงเนื้อหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย (x�)       
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบ แหล่งข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง แบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิพากษ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ สรุปอภิปรายผล ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการ แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนจํานวน 9 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 1 ชนิด ได้แก่ แบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (x�) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือพิจารณา
ตามเกณฑ์ในการจัดกลุ่มองค์ประกอบ สามารถจัดกลุ่มได้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (2) การใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร (3) การวางแผนกลยุทธ์ (4) การพัฒนาศกัยภาพครู (5) การ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา (6) การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การนําเสนอ
รูปแบบ พบว่า ท้ัง 6 องค์ประกอบ 43 ตัวแปร มีแนวทาง ท้ังหมด 89 แนวทาง 3) ผลการประเมินรูปแบบ พบว่า 
องค์ประกอบท้ัง 6 องค์ประกอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ยอมรับได้ตามเกณฑ์  
ความถูกต้อง ความเหมะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ 
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