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บทคัดยอ  

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศของโรงเรียนบานแหง
ความสุข สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดย
ใชวิธีการเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา แจกแจงความถี่และหาคารอยละ นําเสนอผลการวิจัยในรูปตารางประกอบคําบรรยายและ
ความเรียง ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศของโรงเรียนบานแหงความสุข มีการ
ดําเนินงานตามกรอบแนวคิดการวิจัย 3 งาน พบวา (1) งานบริหารและบริการหลักสูตร ผูบริหารมีการเตรียมบุคลากรใน
การใชหลักสูตร โดยการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาและการใชหลักสูตร และชี้แจงเกี่ยวกับ
จุดมุงหมายหลักสูตร โครงสราง การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ และวิธีการวัดและประเมินผล การจัดครูเขาสอน จัดตรง
ตามวุฒิการศึกษา คือ วิชาเอกภาษาอังกฤษ การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตรทําอยางเปนระบบ มีการสํารวจความ
ตองการ การจัดหา การแจกจาย การซอมแซมและการจําหนายวัสดุหลักสูตร การบริการหลักสูตรเรื่องสิ่งอํานวยความ
สะดวก มีหองสมุด หองสื่อการเรียน หองคอมพิวเตอร การจัดตกแตงอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
เอื้อตอการเรียนรูภาษาตางประเทศ (2) งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ผูบริหารมีการดําเนินการเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น มีการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ชุมชน และสํารวจความตองการ
ของผูปกครอง ครูผูสอนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศจัดทําแผนการสอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสงแผน
สม่ําเสมอทุกภาคเรียน ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชการสอนแบบบูรณาการ 
โครงงาน และกระบวนการกลุม (3) งานสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร ผูบริหารเปนผูนิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร
ดวยตนเอง    อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การประเมินผลการใชหลักสูตร พบวา มีโครงการพัฒนาหลักสูตร โดยสง
แบบประเมินการใชหลักสูตรไปยังผูปกครองนักเรียน และนําผลมาปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามความเหมาะสม 
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Abstract 
          The purpose of this research was to study the instructional administration of a foreign 
language curriculum: a case study of Happy Home School under the office of the Private 
Education Commission, Pathumthani Primary Educational Service Area 1. A qualitative 
methodology was employed including data collection through observation, documentary 
research and structured interviews. The obtained data was statistically analyzed using 
Content Analysis, Utilizing Frequency and Percentage Distribution. Description and 
descriptive information are presented in table format. The instructional administration of the 
foreign language curriculum of Happy Home School reflects the concept framework in 
three jobs. The research findings were as follows: (1) The curriculum administration and 
services the administrator prepared teaching staff by having them participate in meetings, 
operative training and sharing information concerning the curriculum objectives, structure, 
learning activities, materials, measurement and evaluation. Teachers were assigned to 
classes according to their educational background, in this case a major in English. There 
was a system of managing curriculum materials and equipment. The teachers’ needs were 
surveyed in order to provide, distribute, maintain and dispose of outdated materials and 
equipment. Curriculum facilities services included the library, the materials room, the 
computer room, a well-decorated building and a school environment appropriate to learning 
a foreign language. (2) The curriculum instructional management the administrator 
managed to develop a local curriculum by analyzing the basic background information of 
the school and community while also surveying the parents’ needs. Thai and foreign 
teachers prepared both short-term and long-term lesson plans and always submitted their 
lesson plans at the beginning of each term. Teachers used a child-centered method, 
integrated, project and group processing approach for classroom activities. (3) The 
curriculum implementation the administrator supervised and followed up on the use of the 
curriculum at least once per term. There was a curriculum development project which 
evaluated the implemented curriculum by sending questionnaires to parents and the results 
were used for appropriate correcting and advanced development of the curriculum. 
คําสําคัญ : การบริหารหลักสูตร/ การวิจัยเชิงคุณภาพ/ เขตการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
Keywords: CURRICULUM ADMINISTRATION/QUALITY RESEARCH/ 
PATHUMTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1 

 
บทนํา   
  ในสังคมโลกปจจุบัน  การเรียนรูภาษาตางประเทศ  มีความสําคัญและจํา เปนอยางยิ่ งใน
ชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การ
ประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ 
ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใช
ภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและ
กวางขวางขึ้น และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ: 2551) 
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 นายชินวรณ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนักถึงความสําคัญและ
จําเปนดังกลาว จึงไดกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง โดยกลาวไว
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 วา “พลมืองยุคใหมตองมีความเปนสากลและมีความเปนไทย โดยใหเด็กนักเรียนมี
ความเกง ความดี และมีความสุขควบคูไปดวยกัน การที่จะทําใหเด็กไทยเปนคนเกง จะตองพัฒนาใหเปน
พลเมืองที่สามารถแขงขันในประชาคมอาเซียนได การใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาที่สอง หรือภาษาอังกฤษ ซ่ึง
เปนภาษาที่สําคัญและเห็นวามีความจําเปนมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงไดเตรียมการที่จะพัฒนาไปสู
เปาหมายดังกลาว โดยยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาไปสูระดับสากล เปดโครงการ English Program เพิ่ม
มากขึ้นตามลําดับ  และมีความจําเปนที่จะใหนักเรียนได เ รียนรูภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  และหาก
กระทรวงศึกษาธิการไดมีการเตรียมความพรอมดานครู บุคลากร ตลอดจนงบประมาณ ก็จะประกาศให
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ซ่ึงตองมีมาตรการรองรับการประกาศดังกลาว คือ 1) มีครูตางประเทศมาสอน 
2) ตองมีครูที่ตรงกับวิชาเอกสาขาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ 3) ตองมีส่ือและเทคโนโลยีที่จะมาชวยสอน
ภาษาอังกฤษอยูในระดับสากล เพื่อใหสามารถพัฒนาผูเรียนได โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนา
พลเมืองยุคใหมใหมีความสามารถที่จะสื่อสารกับประเทศเพื่อนบาน ประชาคมอาเซียน และในสังคมโลกได 
และในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 ซ่ึงเปนวันที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศจุดเนนในการพัฒนาผูเรียน ก็ได
ประกาศใหภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองเปนครั้งแรกในประเทศไทยดวย” (สํานักนายกรัฐมนตรี: 2553) 

จะเห็นไดวาภาษาอังกฤษเปนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐาน 1 ใน 8 กลุมสาระ (กระทรวงศึกษาธิการ:  
2551) ที่สังคมคาดหวังใหผูเรียนมีพื้นฐาน ทักษะ และศกัยภาพในการใชภาษาเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ติดตอส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศนของชุมชนโลก 

แตหากมองยอนไปที่ผลการพัฒนาการศึกษา หลังการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช 2545-2559 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พุทธศักราช 2545 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พุทธศักราช 2545-2549 จะ
พบวาผลการพัฒนาการศึกษาในแตละระดับ/ ประเภทการศึกษาแมจะมีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ แตก็ยังไม
ประสบความสําเร็จ กลาวคือ เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในดานคุณภาพการจัดการศึกษา ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวาเกิดปญหาหลังจากการประกาศใชหลักสูตรแกนกลาง เนื่องจากมีความไมเขาใจ
ในแนวคิดการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เปนเหตุใหสถานศึกษาประสบปญหาหลายประการ เชน 
มาตรฐานการเรียนรูตามชวงชั้นมีความซ้ําซอนกัน เนื้อหาสาะมีจํานวนมากเกินไป ทําใหเวลาเรียนไม
เพียงพอ ไมเปนรูปธรรม เขาใจยาก สถานศึกษาสับสนในการนําสาระการเรียนรูแกนกลางไปใช รวมทั้ง
ครูผูสอนไมมั่นใจในเรื่องการสอนแบบบูรณาการ ขาดความชํานาญในการจัดทํา/ จัดหาสื่อการเรียนรูดวย
ตนเอง จนทําใหตองมีการทบทวนมาตรฐานหลักสูตร และปรับแกมาตรฐานการเรียนรูช้ันป ทั้ง 8 กลุมสาระ 
และผลการประเมินของ สมศ. ดานผูเรียนยังพบวา คุณภาพและมาตรฐานของผูเรียนเกี่ยวกับความสามารถ
ทางวิชาการของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของนักเรียนทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50 ดานผูบริหาร พบวา สถานศึกษาที่มีผูบริหารมีภาวะผูนํา
และมีความสามารถในการบริหารจัดการ คิดเปนรอยละ 82.1 สถานศึกษามีการจัดองคกร/ โครงสรางและ
การบริหารอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา คิดเปนรอยละ  64.4 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มี
ส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 35.5 สถานศึกษาที่สงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนการศึกษา อยูในระดับดีคิดเปนรอยละ 77.1 ดานครูพบวา ครูที่มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญมีเพียงรอยละ 34.2 ที่อยูใน
มาตรฐานระดับดี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา: 2551) 
 ส่ิงที่กลาวมาขางตนไดแสดงใหเห็นภาพรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ยังไม
เปนที่นาพึงพอใจ ปญหาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ทําใหผูวิจัยเกิด
ความสนใจใครรูวา แลวจะทําอยางไรใหการจัดการศึกษาของไทยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากตัวผูวิจัย
เองที่มีประสบการณดานการสอนภาษาตางประเทศ และมีโอกาสเขารวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศใน 2 โรงเรียน จากความรูและประสบการณดานภาษาตางประเทศของ
ผูวิจัยนี้เอง ทําใหผูวิจัยสืบคนวามีโรงเรียนใดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประสบความสําเร็จใน
เร่ืองการจัดการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการ
บริหาร อันจะนํามาเปนแบบอยางในการบริหารโรงเรียนอื่นๆ ได และพบวาโรงเรียนบานแหงความสุข 
ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  เปนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยไดรับรางวัลพระราชทาน ในปพุทธศักราช 2550 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ไดรับรอง
มาตรฐานการศึกษา จากสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 
ทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอยูในเกณฑดีมากในทุกมาตรฐาน และผลการสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งแตป 2549-ปจจุบัน ก็มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
คาเฉลี่ยของชาติ และคะแนนเฉลี่ยรอยละติดอันดับตนๆของจังหวัดปทุมธานีในทุกรายวิชา  
 ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยจึงไดเลือกศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบานแหงความสุข 
โดยเนนศึกษาการบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศ ตามที่ผูวิจัยมีความรูและประสบการณ ทั้งนี้เพื่อนํา
ขอมูลจากโรงเรียนดังกลาวมาเปนแบบอยางในการบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศของโรงเรียนที่ขาพเจา
ประจําการอยูและเปนประโยชนตอโรงเรียนอื่นๆ ตอไป 
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วัตถุประสงค    
 เพื่อศึกษาการดําเนินงานบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศของโรงเรียนบานแหงความสุข  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ทําใหไดแนวทางสําหรับผูวิจัย ผูบริหารและผูเกี่ยวของในการบริหารหลักสูตร
ภาษาตางประเทศ นําไปเปนแนวทางปรับปรุงแกไข หรือเปลี่ยนแปลงการบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศ
ในโรงเรียนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยูใหเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วิธีดําเนินการวิจัย    
 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับการ 
บริหารหลักสูตร หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรภาษาตางประเทศในสถานศึกษาไดแก 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรภาษาตางประเทศตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
เปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และขอมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียนบานแหงความสุข 
 
 การเลือกประชากรและผูใหขอมูล 
 การเลือกกรณีศึกษา ผูวิจัยไดคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดกลาง ที่ประสบความสําเร็จใน
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 หนึ่งโรงเรียน เปนประชากร คือ โรงเรียนบานแหงความสุข เพื่อเปน
กรณีศึกษา เปนการเลือกอยางเฉพาะเจาะจง เนื่องจากวัตถุประสงคของการวิจัยนี้ตองการศึกษาการ
ดําเนินงานบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศของโรงเรียนบานแหงความสุข โดยผูใหขอมูล คือ ผูบริหาร
โรงเรียน 1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 1 คน และครูผูสอนภาษาตางประเทศ (ชาว
ไทย) 1 คน 

สําหรับเหตุที่ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบานแหงความสุข เพราะจากการศึกษาเบื้องตน 
พบวา โรงเรียนบานแหงความสุขเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่แตกตางจากโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ขนาดกลาง
ทั่วไป คือเปนโรงเรียนที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ในปพุทธศักราช 2550 นักเรียนประถมศึกษามีภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเกณฑดี ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ป 2549-ปจจุบัน นักเรียนสามารถ
ทําคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยของชาติ และคะแนนเฉลี่ยรอยละไดติดอันดับตนๆของจังหวัดปทุมธานีใน
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ทุกรายวิชา โรงเรียนไดรับรางวัลสงเสริมสุขภาพดีเดน ดานอนามัยส่ิงแวดลอมระดับจังหวัด และระดับเขต 
จากกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2546-2548 และ 2548-2550  ไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ
ทอง ระดับจังหวัดและระดับเขต ประจําป 2546-2548 และ 2548-2550 ซ่ึงตรงกับประเด็นของการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ 
 การสรางและเลือกเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 4 ประเภท ประกอบดวย 
1. ผูวิจัย ผูวิจัยไดเตรียมตัวโดยการศึกษาเอกสาร บทความ ตํารา และงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

หลายงาน  
2. แบบสังเกตสิ่งแวดลอมทางโรงเรียน จะประกอบดวยหัวขอที่สังเกต 2 สวน คือ  

2.1 ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical environment) ไดแก ลักษณะทาง 
สถาปตยกรรมของอาคารสิ่งกอสราง อาคารประกอบที่เอือ้ตอการจัดการเรียนการสอน ที่ตั้งของโรงเรียน  
หองพักครูภาษาตางประเทศ หองเรียน โรงอาหาร หองสมุด  

2.2 ส่ิงแวดลอมทางการเรียนรู (Learning environment) ไดแก การจัดชั้นเรยีน การจัด 
ตกแตงหองเรยีน ปายตางๆ ที่สงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ การแสดงผลงานนกัเรียนทีเ่กี่ยวกบัความรู
ภาษาตางประเทศ  การจัดมุมอานหนังสือ เลนกิจกรรม การเคลื่อนยายที่นั่งตามลักษณะของกจิกรรมที่จัด 
ขนาดของหองเรียนกับจํานวนนักเรยีน การจัดกิจกรรมการเรียนภาษาตางประเทศทั้งในและนอกชั้นเรียน 
บอรดกิจกรรมภาษาตางประเทศ  แหลงวิทยาการการเรยีนรูในชุมชนทองถ่ิน 

3. แบบศึกษาเอกสารดานการบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศ ซ่ึงในแบบศึกษาเอกสาร 
นี้จะกําหนดประเด็นที่ศกึษาตามกรอบแนวคิดการวิจยั ครอบคลุมประเด็นที่ตองการศกึษาทั้ง 3 ดาน ของ 
การบริหารหลักสูตร ไดแก งานบริหารและบริการหลักสูตร งานดําเนนิการเรียนการสอนตามหลักสตูร และ
งานสนับสนนุสงเสริมการใชหลักสูตร  

4. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดหวัขอคําถามที่จะทําการศึกษาไว 
อยางกวางๆ เปนการลวงหนา เปนลักษณะคําถามแบบเปดที่ผูวิจยัใชวธีิการสัมภาษณแบบลึก เพื่อใหได 
ขอมูลระดับลึก โดยการกําหนดหวัขอคําถามมาจากกรอบแนวคดิการวิจยั การตั้งคําถามในการ 
สัมภาษณเปนหนาที่ของผูวจิัยที่จะซกัถามรายละเอียดจากผูใหสัมภาษณ มีการกําหนดคําถามหลักที่ 
สําคัญไว ลักษณะของการสมัภาษณจะออกมาในลักษณะของการสนทนา แลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ 
ในการสัมภาษณนี้จดัรูปแบบทั้งลักษณะเปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกบับุคคลและ
สถานการณ โดยผูวจิัยไดหาประสิทธิภาพของแนวคําถามการบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศ โดยใหรศ. 
เอกชัย กี่สุขพนัธ อาจารยทีป่รึกษาเปนผูตรวจสอบ 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดกําหนดชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลไว 10 วัน คือ ตั้งแตวันที ่ 3-12 เมษายน พ.ศ. 
2554 เนื่องจากไดรับการตอบรับจากผูบริหารโรงเรียน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
และครูผูสอนภาษาตางประเทศวามีความพรอมและสะดวกมากที่สุดในการใหสัมภาษณและอํานวยความ
สะดวกเรื่องเอกสารที่ตองการศึกษาเกีย่วกบัการบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูล
นี้ ผูวิจยักําหนดสิ่งที่ตองการศึกษาไว 3 เร่ือง คือ ศึกษาสิ่งแวดลอมทางโรงเรียน ศึกษาการดําเนินงานบริหาร
หลักสูตรภาษาตางประเทศของผูบริหารโรงเรียน หวัหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และ
ครูผูสอนภาษาตางประเทศ (ชาวไทย) และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตร
ภาษาตางประเทศ การศึกษาดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดเตรียมแบบสังเกต แบบศกึษาเอกสาร และแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางไปดวย ทั้งนี้ผูวิจัยไดแสดงตนวาเปนนิสิตระดับปริญญาโท ที่กําลังทํางานวิจยั
เกี่ยวกับการศึกษาคนควาอสิระตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ตองการเก็บขอมูลเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนบานแหงความสขุ และเนื่อง
ดวยผูบริหารโรงเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
ครูผูสอนภาษาตางประเทศก็จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั
ดวย ผูวจิัยจงึไดรับความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ การศกึษาเอกสาร และการพาเยีย่มชมหองเรียน 
อาคารสถานที่ และบริเวณโรงเรียนเปนอยางดียิ่ง จะมีบางเอกสารเทานั้นซึ่งไมอยู ณ หองเก็บเอกสารใน
วันที่ศึกษา เนื่องดวยครูผูสอนรายวิชาอื่นยืมไปเพื่อจัดทําเอกสารประกอบการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาจาก สมศ. ไดแก คําสั่งแตงตั้งประจําป 2553 โดยหวัหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศก็
ไดแสดงแฟมคําสั่งแตงตั้งประจําป 2552 และ 2551ใหดแูทน 
 ในการสังเกตสิ่งแวดลอมทางโรงเรียน ทั้งสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
จะเปนการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ใชการสังเกตรวบรวมขอมูลตามศักยภาพของสายตาผูวิจัยเทาที่จะ
มองเห็นเทานั้น ขอมูลที่อยูนอกเหนือจากที่สายตามองเห็นแมวาจะมีอยูจริง ผูวิจัยก็จะไมบันทึกไว การ
บันทึกขอมูลจะบันทึกลงแบบสังเกตที่เตรียมมา ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกตในชวงวันที่ไปศึกษา
เอกสารที่โรงเรียน และสังเกตอยางจริงจังในชวงเวลากอนและหลังการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน โดย
ผูบริหารโรงเรียนไดใหความอนุเคราะหใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนผูพาชม
โรงเรียน เมื่อมีขอมูลใดที่เพิ่มเติมจากหัวขอที่เตรียมไปก็จะบันทึกเพิ่มเติมไวที่ทายแบบสังเกตดวย โดยผูวิจยั
ไดรับอนุญาตใหบันทึกภาพภายนอกหองเรียน และบริเวณโรงเรียนได แตผูบริหารโรงเรียนไมสะดวกที่จะ
ใหบันทึกภาพภายในหองเรียน 
 ในการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และครูผูสอน 
ภาษาตางประเทศ (ชาวไทย) จะเปนการแยกสัมภาษณ 2 ชวง ในวันที่ 12 เมษายน 2554 โดยเริ่มการ
สัมภาษณผูบริหารโรงเรียนกอนในชวงเชา และชวงบายเปนการสัมภาษณหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
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ภาษาตางประเทศ และครูผูสอนภาษาตางประเทศโดยสัมภาษณพรอมกัน ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งมี
โครงสราง โดยไดสรางแนวคําถามหลักและขอคําถามที่ตองการนําไปใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
ซักถาม และเก็บรวบรวมขอมูลกอนเดินทางเขาไปในโรงเรียน และขณะที่สัมภาษณก็ไดสรางขอคําถาม
เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณของขอมูล ทั้งนี้ตองใชไหวพริบในการพูดคุยโตตอบ ซักถาม ผูบริหาร หัวหนา
กลุมสาระและครูเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการ เนื่องจากผูบริหารโรงเรียน หัวหนากลุมสาระ และครูมีความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับชื่อเสียงและความลับของโรงเรียนอยูดวย ทั้งนี้การสัมภาษณจะเปนการสัมภาษณโดยไม
ใชเครื่องบันทึกเสียง เนื่องดวยผูบริหารโรงเรียนไมสะดวกใหบันทึกเสียง จะเปนการจดบันทึกคําให
สัมภาษณอยางละเอียดแทน ซ่ึงกอนเวลาการสัมภาษณผูวิจัยไดสงหัวขอในการสัมภาษณใหผูบริหาร
โรงเรียน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและครูผูสอนภาษาตางประเทศดูกอนประมาณ โดย
ผูบริหารโรงเรียนแจงวามีบางหัวขอที่สามารถใหเอกสารขอมูลดูได จะไดไมตองเสียเวลาในการบันทึก
ขอมูลในชวงการสัมภาษณ ซ่ึงเอกสารดังกลาวเปนรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียน 
 ในการศึกษาเอกสาร ผูวิจัยใชเวลา 3 วันในการศึกษาเอกสาร คือ วันที่ 5, 7 และ 8 เมษายน 2554  
การศึกษาเอกสารตางๆ ทําที่หองเก็บเอกสารของโรงเรียน โดยไมสามารถนําออกจากหองเก็บเอกสารได 
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะบันทึกลงในแบบศึกษาเอกสาร โดยผูวิจัยไดขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศ ซ่ึงผูวิจัยไดแสดงความประสงควาหากมี
เอกสารใดที่โรงเรียนหรือทานผูบริหารมีความไมสะดวกที่จะใหศึกษา ก็แจงกับผูวิจัยไดทันที โดยเอกสารที่
ผูวิจัยขออนุญาตศึกษา ไดแก ขอมูลและสถิติบุคลากร ขอมูลสภาพชุมชน ขอมูลดานอาคารสถานที่ ขอมูล
ดานงบประมาณและทรัพยากร หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรภาษาตางประเทศ แผนการจัดการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ แผนปฏิบัติการประจําป  2550 - 2553 คําสั่งแตงตั้งประจําป 2550 - 2553 และรายงาน
ประเมินตนเองประจําป 2550 – 2553 ทั้งนี้เอกสารที่ผูบริหารโรงเรียนไมสะดวกจะใหศึกษา ไดแก ขอมูล
เกี่ยวกับงบประมาณและทรัพยากร และเอกสารคําสั่งแตงตั้งประจําป 2553 เนื่องดวยมีครูรายวิชาอื่นยืมไป
เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากสมศ. 
  
 การวิเคราะหขอมูลและการเสนอขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพชุมชนโดยรวม นักเรียน บุคลากร ส่ิงแวดลอมทางโรงเรียน วิเคราะห 
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) ดวยเครื่องคํานวณทางคณิตศาสตร 
(Calculating Machine) นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย และใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกต การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
โดยกระทําภายหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล   
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 การเสนอขอมูล 
 การเขียนรายงานและเสนอขอมูลในรายงานวิจยัฉบับนี้ นําเสนอในรูปตารางประกอบ              
คําบรรยาย และความเรยีง โดยเมื่อเขยีนรายงานจบ ผูวิจัยไดนําขอมูลใหผูใหขอมูลอานทบทวนแสดง 
ความคิดเหน็รวมกัน และดวูาการตีความหมายของผูวิจยันั้นเที่ยงตรงตามที่ผูใหขอมลูปฏิบัติอยูหรือไม  
แลวจึงแกไขเปนรายงานฉบบัสมบูรณ 
 
ผลการวิจัย 
 การดําเนินงานบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศของโรงเรียนบานแหงความสุข มีการดําเนินงาน
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย 3 งาน พบวา (1) งานบริหารและบริการหลักสูตร ผูบริหารมีการเตรียมบุคลากรใน
การใชหลักสูตร โดยการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาและการใชหลักสูตร และช้ีแจง
เกี่ยวกับจุดมุงหมายหลักสูตร โครงสราง การจัดกิจกรรมการเรียนรู ส่ือ และวิธีการวัดและประเมินผล การ
จัดครูเขาสอน จัดตรงตามวุฒิการศึกษา คือ วิชาเอกภาษาอังกฤษ การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตรทํา
อยางเปนระบบ มีการสํารวจความตองการ การจัดหา การแจกจาย การซอมแซมและการจําหนายวัสดุ
หลักสูตร การบริการหลักสูตรเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก มีหองสมุด หองสื่อการเรียน หองคอมพิวเตอร 
การจัดตกแตงอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เอื้อตอการเรียนรูภาษาตางประเทศ (2) งาน
ดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ผูบริหารมีการดําเนินการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สภาพของทองถิ่น มีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ชุมชน และสํารวจความตองการของผูปกครอง 
ครูผูสอนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศจัดทําแผนการสอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสงแผนสม่ําเสมอ
ทุกภาคเรียน ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชการสอนแบบบูรณาการ 
โครงงาน และกระบวนการกลุม (3) งานสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร ผูบริหารเปนผูนิเทศ ติดตามการ
ใชหลักสูตรดวยตนเอง อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง การประเมินผลการใชหลักสูตร พบวา มีโครงการ
พัฒนาหลักสูตร โดยสงแบบประเมินการใชหลักสูตรไปยังผูปกครองนักเรียน และนําผลมาปรับปรุงแกไข
หลักสูตรตามความเหมาะสม 
 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ   
 อภิปรายผล 
 การศึกษาการดําเนินงานบรหิารหลักสูตรภาษาตางประเทศของโรงเรียนบานแหงความสุขสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1พบวา มี
การดําเนนิงานบริหารหลักสูตรใน 3 งาน คือ (1) งานบริหารและบริการหลักสูตร (2) งานดําเนนิการเรียน
การสอนตามหลักสูตร และ (3) งานสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร สอดคลองกับแนวคดิเรื่องการบริหาร
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หลักสูตรของสงัด อุทรานันท (2527: 263-265) ที่กลาวถึงขอบขายของการบริหารหลักสูตรวาเกีย่วของกับ
งาน 3 ดานดังกลาวขางตน เมื่อศึกษาในรายละเอียดของงานแตละดานพบวา 
 1. งานบริหารและบริการหลักสูตร พบวา ผูบริหารมีการเตรียมบุคลากรในการใชหลักสูตร โดยการ
ประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาและการใชหลักสูตร และชี้แจงเกี่ยวกับจุดมุงหมายหลักสูตร 
โครงสราง การจัดกิจกรรมการเรียนรู ส่ือ และวิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับแนวคิดของธํารง       
บัวศรี (2532: 306) ที่กลาวถึงการเตรียมบุคลากรกอนการนําหลักสูตรไปใชวา ผูรับผิดชอบจะตองเตรียมครู
ใหพรอมทั้งในดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร ทักษะการใชหลักสูตร และและเจตคติอันพึงมีตอ
หลักสูตร ตลอดจนโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร สําหรับทักษะในการใชหลักสูตร นอกจากจะตองมี
ทักษะเกี่ยวกับยุทธศาสตรการเรียนการสอน การปกครองชั้นเรียน และการประเมินผลการเรียนรูแลว ยังตอง
มีความเขาใจในทฤษฎีที่เกี่ยวของดวย ขณะเดียวกันจะตองทําความเขาใจใหผูสอนมีเจตคติที่ดีตอหลักสูตร 
เห็นวาเปนหลักสูตรที่จะสงเสริมความกาวหนาของการศึกษาและสามารถตอบสนองนโยบายการศึกษาได  
  การจัดครูเขาสอน จัดตรงตามวุฒิการศึกษา คือ วิชาเอกภาษาอังกฤษ สอดคลองกับแนวคิดของ 
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 156-157) กลาวถึงการจัดครูเขาสอนวา ควรพิจารณาตามความเหมาะสม
และถูกตอง โดยการดําเนินงานการจัดครูเขาสอน มีดังนี้ 1) การสํารวจความพรอมของบุคลากรดานครู
อาจารย กอนเปดหลักสูตรใหมหรือเปดการสอนเพิ่ม 2) สํารวจภาระงานของครูอาจารย 3) สํารวจคุณสมบัติ
ของครูอาจารย เชน วุฒิ ประสบการณ ความชํานาญในการสอนแตละวิชา 4) จัดตามความพรอมของ
ครูผูสอน เชน ความถนัดและความตองการในการสอน ซ่ึงไดแก จัดตามวุฒิทางการศึกษา จัดตามความ
สนใจและความถนัด จัดตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ 

 การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตรทําอยางเปนระบบ มีการสํารวจความตองการ การจัดหา การ 
แจกจาย การซอมแซมและการจําหนายวัสดุหลักสูตรสอดคลองกับแนวคิดของธํารง บัวศรี (2532: 309)        
ที่กลาวถึงความรับผิดชอบของผูบริหารที่จะตองวางแผนและดําเนินการในการจัดหาวัสดุ อุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใช โดยคํานึงถึงสภาพของโรงเรียนและทองถ่ินที่สถานศึกษาตั้งอยู การจัดหาและจัดทําวัสดุ
อุปกรณตางๆ ควรมีการวางแผนแตเนิ่นๆ เพื่อใหทันตอการนํามาใช สําหรับการบริการหลักสูตรเร่ืองสิ่ง
อํานวยความสะดวก มีหองสมุด หองสื่อการเรียน หองคอมพิวเตอร การจัดตกแตงอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เอื้อตอการเรียนรูภาษาตางประเทศนั้น สอดคลองกับแนวคิดของรุจิร ภูสาระ 
(2551: 226) ที่กลาวถึงหนาที่ของผูบริหารในการใหบริการการนําหลักสูตรไปใช ไววาตองใหบริการ
หองสมุด จัดหาแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ภายนอกสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนใหสวยงาม สะอาด นาอยู ปลอดภัย และปราศจากอบายมุข จัดใหมีอาคารสถานที่ 
หองเรียนเฉพาะเทาที่จะมีโอกาสจัดได และจัดทํา จัดหาสื่อ/ อุปกรณการเรียนการสอนใหเหมาะสมตามที่
หลักสูตรกําหนด 
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 2. งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร พบวา ผูบริหารมีการดําเนินการเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน มีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ชุมชน และสํารวจ
ความตองการของผูปกครอง สอดคลองกับแนวคิดของฆนัท ธาตุทอง (2550: 87) ที่กลาวถึง ความสําเร็จใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินวาเกิดจากปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยบริบทที่
เอื้ออํานวย และปจจัยเสริมและผลักดัน ซ่ึงประกอบดวย ทัศนคติของผูบริหารตอการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
และระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน แกนนําในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ผูอํานวยความสะดวก การ
มีกลุมโรงเรียนทํางานในชวงเวลาเดียวกัน และการเกิดชุมชนการเรียนรูของครูในโรงเรียน ปจจัยภายใน  
ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงประกอบดวย ความสมัครใจในการเขามาทํางานพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของครู 
ความสามารถในการบริหารจัดการเวลาของครู และความเคยชินกับวัฒนธรรมการทํางานแบบเดิมของครู 
  การจัดทําแผนการสอน ครูผูสอนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศจัดทําแผนการสอนทั้งระยะสั้น
และระยะยาว และสงแผนสม่ําเสมอทุกภาคเรียน สอดคลองกับแนวคิดของใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539: 161-
163) ที่กลาวถึง การจัดทําแผนการสอน สรุปไดวา การนําหลักสูตรไปใช หากมีการวางแผนการสอน
ลวงหนาอยางดี มีเอกสารประกอบหลักสูตร เชน กําหนดการสอน แผนการสอน ก็จะชวยใหครูสอนไดดีขึ้น
และมีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น เพราะการวางแผนเตรียมการลวงหนาจะชวยใหครูมีเวลาและโอกาส
คิดถึงจุดประสงคของบทเรียน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อตางๆ ที่จะชวยใหผูเรียน
เขาใจเร็วขึ้น มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไดตรงกับจุดประสงค รวมท้ังยังชวยใหครูสอน
สัมพันธตอเนื่องกัน การศึกษา  
 ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชการสอนแบบบูรณาการ 
โครงงาน และกระบวนการกลุม สอดคลองกับแนวคิดของสุมิตรา อังวัฒนกุล (2539: 19) ที่กลาววา การเรยีน
การสอนภาษา เปนกระบวนการที่ซับซอนตองอาศัยความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ครูตองคํานึงถึงจุดประสงคการเรียนรู โดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาหลักสูตรกับ
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนการเพิ่มทักษะประสบการณ และเจตคติที่ดีใหแกนักเรียน 
 3.  งานสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร พบวา ผูบริหารเปนผูนิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร
ดวยตนเอง อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง การประเมินผลการใชหลักสูตร พบวา มีโครงการพัฒนาหลักสูตร 
โดยสงแบบประเมินการใชหลักสูตรไปยังผูปกครองนักเรียน และนําผลมาปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามความ
เหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548: 20) ที่กลาวถึง ความมุงหมายของการ
นิเทศการสอนไววา เปนการมุงปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน สรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน และสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลที่เกี่ยวของในการทํางานรวมกันและแนวคิดของวิชัย ดิสสระ (2535: 114) 
ที่กลาวถึงการประเมินหลักสูตร ในเรื่องประสิทธิภาพของหลักสูตรวา เปนการประเมินคุณคาของหลักสูตร
โดยตรง โดยพิจารณาวาจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไวนั้น เมื่อนําไปใชแลวบรรลุตามจุดมุงหมาย
หรือเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมอยางไร จุดมุงหมายนั้นๆ เที่ยงตรงและเหมาะสมกับระดับและกลุม
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นักเรียนที่เรียนหรือไม กระบวนการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา ตลอดทั้งวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการ
สอนที่เลือกสรรมานั้นมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร 
 
 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี ้
 จากผลการวิจัย เร่ืองการบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศ: กรณีศึกษาโรงเรียนบานแหง
ความสุข สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 พบวามีการดําเนินงานบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศใน 3 ดานอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งงานบริหารและบริการหลักสูตร งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร และงาน
สนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร และเพื่อใหการดําเนินงานบริหารหลักสูตรภาษาตางประเทศของโรงเรียน
บานแหงความสุขคงสภาพเชนนี้เร่ือยไป ผูวิจัยจึงเสนอใหผูบริหารโรงเรียนคงหลักปฏิบัติดานการบริหาร
หลักสูตรภาษาตางประเทศเชนนี้ไวและสื่อสารทําความเขาใจกับครูผูสอนภาษาตางประเทศใหมากที่สุด 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดตรงตามความตองการของผูบริหารและนโยบายของโรงเรียน สําหรับครูผูสอน
ภาษาตางประเทศ  
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซ่ึงการ
เก็บรวบรวมขอมูลกระทําในชวงระยะเวลาที่โรงเรียนปดภาคเรียน ทําใหขอมูลจากการสังเกตไมครบถวน
สมบูรณนัก ผูวิจัยมีความเห็นวา ในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเปดภาคเรียน 
และใชการสังเกตแบบมีสวนรวม คือ เขาไปฝงตัวเปนบุคลากรในโรงเรียนดวย ก็จะไดขอมูลที่ครบถวน
สมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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