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ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับ         
การสื่อสารในงานอาชีพของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้วิจัย นายบรรยงค์  วงศ์สกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

คำสำคัญ รูปแบบการบริหาร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษาอ ังกฤษ สำหร ับการส ื ่อสารในงานอาช ีพของผ ู ้ เร ียนระดับอาช ีวศ ึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 2) พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารในงานอาชีพของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 3) สร้างคู ่มือการใช้ร ูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนา 
ทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารในงานอาชีพของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีร ีข ันธ์  และ 4) ใช ้ร ูปแบบและประเมินผลที ่เก ิดขึ ้นจากการใช้ร ูปแบบการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารในงานอาชีพของผู้เรียน
ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่สร้างและพัฒนาขึ้น 

วิธีดำเนินการวิจัย 1) การสร้างรูปแบบ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา หลักการ กรอบแนวคิด  
จากเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  และการสนทนากลุ่ม 
ผู้ที่ เก ี ่ยวข ้อง จำนวน 35 คน วิเคราะห์องค์ประกอบกระบวนการบร ิหารเพื ่อสร ้างร ูปแบบ  
2) การพัฒนารูปแบบโดยการพิจารณารูปแบบของผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 23 คน และการตรวจสอบ 
เพ่ือรับรองรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน 3) การสร้างคู่มือการใช้รูปแบบ โดยสนทนากลุ่ม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน พิจารณาความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของคู่มือการใช้รูปแบบ และ
การร ับรองค ู ่ม ือการใช ้ร ูปแบบโดยผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิ  จำนวน 11 คน และ 4) การใช ้ร ูปแบบ 
และการประเมินผลที่เกิดขึ ้นจากการใช้รูปแบบ โดยการเปรียบเทียบค่าร้อยละของผู ้เรียนที่ได้ 
ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562  
การสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน และครูทีเ่กี่ยวข้องทีม่ีต่อผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบ  
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ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการสร้างรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
ทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารในงานอาชีพของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบค ีร ี ข ันธ์  ประกอบด ้วย  กระบวนการบร ิหาร 4 ด ้าน 26 องค ์ประกอบ ได ้ แก่   
(1.1) ด้านการวางแผนบริหารการจัดการเรียนการสอน 9 องค์ประกอบ (1.2) ด้านการดำเนินการ
บริหารการจัดการเรียนการสอน 7 องค์ประกอบ (1.3) ด้านการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน                   
6 องค์ประกอบ และ (1.4) ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 องค์ประกอบ 2) ผลการพัฒนา
รูปแบบ พบว่า (2.1) ผู้เชี ่ยวชาญพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบกระบวนการบริหารทั้ง 4 ด้าน  
26 องค์ประกอบ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ อยู ่ในระดับมากที ่สุด                   
ทุกองค์ประกอบ และ (2.2) ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วรับรองว่าองค์ประกอบกระบวนการบริหาร 
ทั้ง 4 ด้าน 26 องค์ประกอบ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และมีประโยชน์  
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกองค์ประกอบ 3) ผลการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบ 
พบว่า (3.1) ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าคู่มือการใช้รูปแบบ ทั้ง 3 ส่วน มีความเหมาะสมและมีความสมบูรณ์ 
ในการนำไปเป็นคู ่ม ือการใช ้ร ูปแบบ และ (3.2) ผู ้ทรงคุณว ุฒิร ับรองว่าค ู ่ม ือการใช้ร ูปแบบ 
มีความเหมาะสมและมีความสมบูรณ์ในการนำไปใช้เป็นคู่มือการใช้รูปแบบ โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกรายการเช่นกัน และ 4) การใช้และการประเมินผลที ่เกิดขึ้น 
จากการใช้รูปแบบ พบว่า (4.1) ผู ้เรียนในปีการศึกษา 2563 ที่เรียนด้วยรูปแบบได้ผลการเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป มากกว่าผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 ที่เรียนด้วยวิธีปกติ เท่ากับ 
ร้อยละ 20.19 (4.2) ผู ้เร ียนมีความคิดเห็นว่า มีผลที ่เกิดขึ ้นจากการใช้ร ูปแบบ โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68) เมื่อพิจารณาเป็นประเด็น พบว่า ทุกประเด็น อยู่ในระดับมากที่สุด 
เช่นกัน โดยประเด็นความสอดคล้องของรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเป็นไปได้ 
ของรูปแบบ ส่วนความเหมาะสมของรูปแบบ กับความมีประโยชน์ของรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
ตามลำดับ และ (4.3) ครูที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่ามีผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบ โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.66) เมื่อพิจารณาเป็นประเด็น พบว่า ทุกประเด็นก็ อยู่ในระดับมากที่สุด 
เช่นกัน โดยประเด็นความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสม 
ของรูปแบบ ความสอดคล้องของรูปแบบ และความมีประโยชน์ของรูปแบบ ตามลำดับ 

 
      บรรยงค์ วงศ์สกุล 
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