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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการและประสิทธิภาพการสอน

ของครูภาษาอังกฤษ และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอน 
ของครูภาษาอังกฤษ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
จ านวน 264 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 155 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
ในโรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
2) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายเป็นด้านพบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากท่ีสุดคือ ด้านการใช้กรอบ The Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กับ 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to: 1) study the academic administration and 

teaching efficiency of English teachers; and 2) identify the relationship between academic 
administration and teaching efficiency of English teachers. The research population was 264 
administrators, heads of academic affairs department, and English teachers of the schools 
under the jurisdiction of the Office of Samut Songkhram Primary Educational Service Area. The 
sample was derived by simple random sampling, totaling 155 persons. The research 
instruments were questionnaires concerning academic administration and teaching efficiency 
of English teachers. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and 
Pearson’s correlation coefficient. 

The research findings were as follows: 1) overall the level of academic administration 
in schools under the Office of Samut Songkhram Primary Educational Service Area was at  
a high level. When considering in each aspect, all aspects were at a high level. 2) Overall  
the relationship between academic administration and teaching efficiency of English teachers 
in schools under the Office of Samut Songkhram Primary Educational Service Area was at  
a high level with the statistical significance level of .01. When considering in each aspect, all 
aspects were significantly related at the level of .01. The aspects with the highest relationship 
were the application of Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) as 
the main framework for English teaching and school curriculum development. 
 

Keywords: academic affair, efficiency 

 

บทน า 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้การติดต่อสื่อสารในปัจจุบันกลายเป็นการสื่อสารที่ 
ไร้พรมแดน และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาท 
ในชีวิตประจ าวันมากข้ึน ประเทศท่ีให้ความส าคัญทางภาษาย่อมได้เปรียบประเทศอ่ืน ๆ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก าหนดนโยบายโดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุน และพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2545: 14) การยกระดับการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ การศึกษาถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ 
ความเจริญก้าวหน้า และเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการ
ที่ช่วยท าให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง  ๆ ถือได้ว่าการศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตรงตาม
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน  
ทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สั งคม การเรียนรู้  และปัจจัย เกื้ อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่ างต่อเนื่ องตลอดชีวิ ต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 2)  

ดังนั้น เพ่ือให้กรอบของการศึกษาเป็นไปเพ่ือช่วยพัฒนาคนให้มีศักยภาพ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงาน 
ในสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 32) ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ สิ่งที่ต้องให้
ความส าคัญมากเป็นอันดับแรกคืองานวิชาการ ซึ่งถือว่างานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจาย
อ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด กระทรวงศึกษาธิการได้จ าแนกงานในการบริหาร 
งานวิชาการออกเป็น 12 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 32) เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจ าเป็น
ที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสรรถนะ และทักษะตามที่ก าหนด 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557: 4)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เร่งด าเนินการเพ่ือสนองนโยบาย โดยก าหนด 
แนวปฏิบัติในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบายใน 6 ด้าน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด  
ทั้งหน่วยงานในส่วนกลางที่รับผิดชอบการด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาน าไป
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังนี้ 1) ใช้กรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล เป็นกรอบคิดหลัก 
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียน
การสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 2) ปรับจุดเน้นการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติชองการเรียนรู้  โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching: CLT) 3) ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
หลัก ด้วยหลักสูตร แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน 4) ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 5) ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้น
การสื่อสาร (CLT) 6) ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยพัฒนา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครู และผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557: 1-2)  

จากความเป็นมา และปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการบริหารงานวิชาการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานรวมถึงการจัดการเรียนการสอน และประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอน มีผลกระทบกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนวิชาภาอังกฤษ ที่ต้องเร่งพัฒน า 
ปรับปรุง และหาแนวทางพัฒนาเพ่ือให้การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป  
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วัตถุประสงค ์  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1.  ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการ และประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
2.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
 

สมมติฐานการวิจัย 
การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ท าหน้าที่แทน หัวหน้างานวิชาการ 

และครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม จ านวนทั้งสิ้นรวม 264 คน จากจ านวน 72 โรงเรียน จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ  
1 คน รวมเป็น 72 คน หัวหน้างานวิชาการ  โรงเรียนละ 1 คน  รวมเป็น 72 คน และครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ 
(อังกฤษ) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 120 คน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดโดยการใช้ตารางเทียบของ Krejcie & Morgan (1970 
อ้างถึงใน มยุรี  ถิ่นวัลย์, 2553: 72) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 155 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม แบ่งขอบข่าย และภารกิจงานวิชาการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ 12 ด้าน 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) ดังนี้ 1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การส่งเสริม และ 12) การสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
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ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เร่ง
ด าเนินการเพ่ือสนองนโยบาย โดยก าหนดแนวปฏิบัติในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบาย
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) การใช้กรอบ The Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) เป็นกรอบคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2) การปรับจุดเน้นการเรียนการสอน 
เพ่ือการสื่อสาร 3) การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานหลักตามประเภทความพร้อม
ของโรงเรียน  4) การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 5) การยกระดับความสามารถ
ในการวัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เป็นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบ 
(CEFR) และ 6) การส่งเสริมให้มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เป็นแบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น  
3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ 
ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 12 ด้าน จ านวน 46 ข้อ 

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  จ านวน 70 ข้อ ประกอบด้วยประเด็น 
ในการประเมิน 6 ด้าน จ านวน 70 ข้อ  

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ท าหน้าที่หัวหน้าวิชาการ

ของโรงเรียน และครูที่ท าหน้าที่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยมี
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกาบริหารงาน
วิชาการกับการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
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2. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ และประสิทธิภาพการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3. เขียนนิยามปฏิบัติการจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเขียนนิยามตามคุณลักษณะที่ต้องการวัด 
4. สร้างแบบสอบถามโดยเขียนข้อความท่ีถามในแบบสอบถามให้สอดคล้องตามท่ีนิยามไว้ 
5. น าแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย ตรวจสอบความครอบคลุมนิยาม 

ของตัวแปรและความเหมาะสมของการใช้ภาษาในแต่ละข้อค าถาม และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  
ของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

6. น าแบบสอบถามที่แก้ไขไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (index of item objective congruence) ของ 
ข้อกระทงกับจุดประสงค์ของแบบสอบถาม และคัดเลือกข้อค าถามจากแบบสอบถามในแต่ละข้อที่ค่า  IOC 
ตั้งแต่ .05 ขึ้นไป จ านวน 116 ข้อ ได้ค่า IOC ระหว่าง .67-1.00 

7. น าแบบสอบถามที่ถูกต้องใช้ได้แล้วน าไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ท า
หน้าที่หัวหน้าวิชาการของโรงเรียน และครูที่ท าหน้าที่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .98 

8. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาไปจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้ว
น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ท าหน้าที่หัวหน้าวิชาการของโรงเรียน และครูที่ 
ท าหน้าที่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม  

จากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตนเองโดยด าเนินการดังนี้ 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไปถึงผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือให้ผู้บริหารสถานศึกษา   
ครูที่ท าหน้าที่หัวหน้าวิชาการของโรงเรียน และครูที่ท าหน้าที่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

2. แจกแบบสอบถามให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ท าหน้าที่หัวหน้าวิชาการของโรงเรียน และครูที่ 
ท าหน้าที่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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3. เก็บรวมรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง จากจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งสิ้น 155 ฉบับ 
ได้รับกลับคืนมาทั้งสิ้น 155 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรกรมส าเร็จรูปทางสถิติ มีขั้นตอน

ดังนี้ 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาทั้งหมด จ านวน 155 ฉบับ 
2. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ 

(percentage)  
3. วิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิ์ภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน  

ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)       
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์ 

แปลความหมายในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายความว่า มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายความว่า มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายความว่า ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายความว่า น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด 

4.  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของ  
ครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยใช้การวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson's correlation coefficient) มีเกณฑ์การอ่านความหมาย 
ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระดับความสัมพันธ์ 
0.00-0.33 มีความสัมพันธ์ต่ า 
0.34-0.66 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 

0.67-1.00 มีความสัมพันธ์สูง 

 

ผลการวิจัย 
ตอนที่  1  ระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงครามในภาพรวม 
ระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.12) และ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (  = 4.38 ) การวัดผล ประเมินผล 

และการเทียบโอนผลการเรียน (  = 4.38) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (  = 4.33) การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (  = 4.24) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (  = 4.13)  

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( = 4.04) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (  = 4.08) 

ด้านการแนะแนวการศึกษา (  = 4.04) ด้านการนิเทศการศึกษา (  = 4.04) ด้านการประสานความร่วมมือ

ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (  = 3.90) ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  

(  = 3.86) และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (  = 3.88) ตามล าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวม     

 

การบริหารวิชาการในโรงเรียน    S.D. แปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย 

ล าดับที ่

1.  การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 4.33 0.64 มาก 3 
2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 4.38 0.51 มาก 1 

3.  การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการ
เรียน 

 
4.38 

 
0.62 

 
มาก 

2 

4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   4.13 0.75 มาก 6 

5.  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อ     
การศึกษา 

4.24 0.55 มาก 4 

6.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 4.08 0.55 มาก 7 
7.  การนิเทศการศึกษา   4.04 0.60 มาก 9 
8.  การแนะแนวการศึกษา 4.04 0.57 มาก 8 
9.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา   
 

4.18 
 

0.53 
 

มาก 
 
5 

10. การส่งเสรมิความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 3.86 0.66 มาก 11 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนางาน

วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 

3.90 
 

0.60 
 

มาก 
 

10 

12. การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 
 

3.88 

 
 

0.67 

 
 

มาก 

 
 

12 

รวม 4.12 0.44 มาก  
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ตอนที่ 2  ระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.01) เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การใช้กรอบ The Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (  = 4.14) 

การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามความพร้อมของโรงเรียน (  = 4.13)  

การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสาร (  = 4.12) การส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของครู และผู้ เรียน  

(  = 4.03) การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (  = 3.89) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ การยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้น

การสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR (  = 3.77) ตามล าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวม 

         

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูในโรงเรียน   S.D. แปลความหมายค่าเฉลี่ย ล าดับที ่

1. การใช้กรอบ The Common European 
Framework of Reference for Languages 
(CEFR) เป็นกรอบคิดหลักในการจดัการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ  4.14 0.54 

 
 

มาก 1 
2. การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร 4.12 0.60 มาก 3 
3. การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ที่มีมาตรฐานตามความพร้อมของโรงเรียน   4.13 0.52 มาก 
 
2 

4. การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ   3.89 0.64 มาก 5 

5. การยกระดับความสามารถในการจัดการเรยีน 
การสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธกีารเรยีนรู้ที่
เน้นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบ
ความคิดหลัก CEFR   3.77 0.63 มาก 6 

6. การส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคญัในการช่วยพัฒนา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูและผู้เรยีน 4.03 0.53 มาก 4 

รวม 4.01 0.50 มาก  
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ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครู
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในทิศทางเดียวกันระดับมาก 
(r=0.71) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่มี
ความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านการใช้กรอบ The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) เป็นกรอบคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กับด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา (r=0.72) รองลงมาคือ ด้านการใช้กรอบ The Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) เป็นกรอบคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กับด้านการส่งเสริมให้มี
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามความพร้อมของโรงเรียน (r=0.67) และด้านที่มีความสัมพันธ์
น้อยที่สุด คือ ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน กับ ด้านการปรับ
จุดเน้นการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร (r=0.24) ดังปรากฏในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 

ประสิทธิภาพการสอน 
การบริหารงานวิชาการ 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Ytt 

X1 0.720** 0.656** 0.667** 0.536** 0.398** 0.629** 0.686** 
X2 0.667** 0.613** 0.639** 0.518** 0.314** 0.585** 0.634** 
X3 0.536** 0.497** 0.598** 0.486** 0.320** 0.497** 0.559** 

X4 0.658** 0.617** 0.621** 0.552** 0.415** 0.601** 0.661** 
X5 0.593** 0.549** 0.598** 0.421** 0.384** 0.593** 0.596** 
X6 0.406** 0.345** 0.371** 0.322** 0.337** 0.432** 0.423** 
X7 0.497** 0.395** 0.407** 0.388** 0.420** 0.496** 0.498** 

X8 0.555** 0.538** 0.475** 0.450** 0.472** 0.616** 0.594** 
X9 0.470** 0.427** 0.424** 0.415** 0.398** 0.525** 0.509** 
X10 0.507** 0.418** 0.380** 0.322** 0.356** 0.411** 0.458** 

X11 0.276** 0.236** 0.289** 0.253** 0.292** 0.278** 0.312** 
X12 0.405** 0.385** 0.362** 0.303** 0.324** 0.455** 0.426** 

Xtt 0.706** 0.637** 0.654** 0.557** 0.497** 0.684** 0.713** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และ 
การเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เพ่ือการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการประสาน  
ความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน และ
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา ตามล าดับ  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของวสันต์   ปรีดานันต์  (2553: 93) ได้ศึกษาเรื่อง  
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับมาก 7 ด้าน  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กา รวัดผล ประเมินผล และ 
การเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการ
กับสถานศึกษาอ่ืน และอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา และการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 

2.  จากผลการวิจัยที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การใช้กรอบ The Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบคิดหลักในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามความพร้อมของโรงเรียน  
การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสาร การส่งเสริมให้มีการใช้สื่ อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็น
เครื่องมือส าคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของครู และผู้เรียน การส่งเสริมการยกระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การยกระดับความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR 
ตามล าดับ สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัทรา  ภมร (2554: 81) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ



230                         JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 10 No. 1 (January-June 2019) 
  

การสอนภาษาอังกฤษของครูช่วงชั้นที่ 1-2 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4 รายการ รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน รองลงมาได้แก่ บุคลิกภาพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
การใช้สื่อการสอนของครูและเจตคติของครูต่อนักเรียน และมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง มี 3 ร ายการ ได้แก่ 
แรงจูงใจในการท างาน สุขภาพจิตของครู และภาระงานอ่ืนของครู 

3.  จากผลการวิจัยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอน
ของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวม  
อยู่ในทิศทางเดียวกันระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุ กด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากท่ีสุด คือด้านการใช้กรอบ The Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กับด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการใช้กรอบ The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กับด้าน 
การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามความพร้อมของโรงเรียน และด้านที่มี
ความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน กับ  
ด้านการปรับจุดเน้นการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัทรา   ภมร (2554: 81) 
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูช่วงชั้นที่ 1 -2 ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบว่าสัมประสิทธิ์ระหว่างปัจจัยกับประสิทธิภาพการสอน 
อยู่ระหว่าง .085 ถึง .578 โดยสุขภาพจิตของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนของครู 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ภาระงานอ่ืนของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนของครู  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรพยากรณ์อ่ืนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ  
การสอนของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการใช้สื่อการสอนของครูมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ข้อค้นพบที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครู
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ
ในการน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 

1.1  สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
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1.2  ครูควรมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือเป็น  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

1.3 ครูควรปรับจุดเน้นการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสาร เน้นการเรียนการสอนแบบ Communicative 
Languages Teaching (CLT) เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสาร และกล้าแสดงออกมากข้ึน 

 
2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม 

2.2  ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสารของครู 
และนักเรียน เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

สรุป 
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้  1) ระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
2) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์กัน  โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดคือ  
ด้านการใช้กรอบ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็น
กรอบคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กับด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ  
ด้านการใช้กรอบ (CEFR) เป็นกรอบคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กับด้านการส่งเสริมให้มี
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามความพร้อมของโรงเรียน และด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด 
คือ การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน กับ การปรับจุดเน้นการเรียนการสอน
เพ่ือการสื่อสาร 
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