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51252909 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คาํสาํคญั :  การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ /การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                  ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 สุชาดา  บูรณะเดชาชยั : การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ประเสริฐ  

อินทร์รักษ ์และ ผศ. วา่ท่ี พ.ต.ดร.นพดล  เจนอกัษร.  224 หนา้. 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 2)ผลการตรวจสอบปัจจยัการ

บริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน   

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา   โดยใชศู้นยพ์ฒันา การเรียนการสอนภาษาองักฤษ  จาํนวน 

205 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์    ผูใ้ห้ขอ้มูล โรงเรียนละ 4 คน ประกอบดว้ย ประธานศูนย ์

จาํนวน 1 คน รองประธานศูนยจ์าํนวน 1 คน และ ครู  จาํนวน 2 คน รวมทั้งหมด จาํนวน 820 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 3 ฉบบั ประกอบดว้ย 1) แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 2) 

แบบสอบถามความคิดเห็น และ    3) แบบตรวจรายการ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาํรวจ และการวิเคราะห์เน้ือหา  

 ผลการวิจยัพบวา่   

1. ปัจจยัการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบดว้ย  4 ปัจจยั คือ 1)ผูบ้ริหารศูนย ์ 2)การบริหารจดัการศูนย ์3)โครงสร้าง

การบงัคบับญัชาศูนย ์  และ 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. การตรวจสอบปัจจัยการบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน  ทั้ง 4 ปัจจยั มีความถูกตอ้ง เหมาะสม เป็นไปไดแ้ละ

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั 
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51252909 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORDS :  ENGLISH RESOURCHE AND INSTRUCTION CENTER ADMINISTRATION / 

BASIC EDUCATION IN ASEAN NATIONS 
 SUCHADA  BURANADECHACHAI : ENGLISH RESOURCE AND INSTRUCTION 
CENTERS ADMINISTRATION FOR BASIC EDUCATION IN ASEAN NATIONS. THESIS 
ADVISORS : ASST. PROF.PRASERT  INTARAK, Ed.D. AND ASST.PROF.NOPADOL  
CHENAKSARA, Ph.D., 224  pp. 
 
 The purposes of this research were to determine: 1) The factors of English Resource 
and Instruction Centers Administration for Basic Education in ASEAN Nations, 2) The confirmation 
of the factors of English Resource and Instruction Centers Administration for Basic Education in 
ASEAN Nations.  The sample consisted of 205 schools under English Resource and Instruction 
Centers in Thailand. The respondents were 4 persons in each school ; a school director, an 
assistant school director, and two teachers totally 820. The research instruments were semi-
structured interview, opinionnaire and check list. The statistic used in data analysis were 
frequencies, percentage, means, standard deviation, exploratory factor analysis , and content 
analysis. 
 The research findings revealed that :  

1. The factors of English Resource and instruction Centers Administration for Basic 
Education in ASEAN Nations includes 4 components which were school director, the school 
management,  hierarchy structure, and teachers and staffs. 

2. The confirmation of the factors of English Resource and Instruction Centers 
Administration for Basic Education in ASEAN Nations, 4 important components of English Resource 
and Instruction Centers Administration for Basic Education in ASEAN Nations were found accurate, 
appropriate, possible, useful, and accordance with the research conceptual frameworks. 
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การจดัทาํงานวิจยัเร่ือง      การบริหารศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน    สาํเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี

ยิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ว่าที่พนัตรี ดร.นพดล  

เจนอกัษร อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   อาจารย ์ดร.ยวุดี   อยูส่บาย  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ     และ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  ตลอดทั้ ง

คณาจารย ์ และเจา้หนา้ท่ีภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุก

ท่าน ท่ีไดก้รุณาให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ ช่วยเหลือและสนบัสนุนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องและให้

กาํลงัใจดว้ยดีตลอดมา   ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านในความกรุณาเป็นอยา่งสูงมา 

ณ โอกาสน้ี 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน คณะผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นบานทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการ

ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  และอาํนวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลสาํหรับการทาํวิจยัในทุกขั้นตอนเป็น

อยา่งดียิง่  ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณนกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นพี่ และเพื่อนๆ

รุ่นท่ี 6 ทุกคน ตลอดจนครอบครัว บูรณะเดชาชยั ท่ีไดใ้หก้าํลงัใจดว้ยดีเสมอมา. 
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