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ภูมิหลัง 
 
 ในปัจจุบันสังคมโลกได้ก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21  เป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้”  ซึ่งคนในสังคมจำเป็น 
ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา  การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมคนในชาติให้มี
ความสามารถในการปรับตัวก้าวให้ทันความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท้ังด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  และมีความสามารถในการแข่งขันภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องท่ีมีความสำคัญ 
จำเป็นยิ่งในสังคมการเรียนรู้ท่ีจะใช้ส่ือกลางของการค้นคว้าศึกษาหาความรู้  ท้ังเป็นส่ือกลางของการ
ติดต่อส่ือสารซึ่งกันและกัน  รวมถึงเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทต่อสังคมปัจจุบันและอนาคตเป็นอันมาก  
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีมีผู้เรียนใช้เป็นอันมาก  การท่ีนักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ  
เป็นการส่ือสารได้เป็นอย่างดีนับเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากจะสนองตอบต่อ
ความต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชน  และสังคมแล้ว  ยังเป็นการเติมเต็มให้กับนักเรี ยนท่ีจะได้ 
พัฒนาศักยภาพด้านความรู้   ความสามารถ  และทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ.    2548  :  คำนำ) 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากท่ีสุด  เนื่องจากเป็น
ภาษากลางท่ีใช้ส่ือความหมายไปเกือบท่ัวโลก  ท้ังในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือท่ีจะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ 
และค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ  ซึ่งปัจจุบัน  มีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารถึงจำนวน   
2,000  ล้านคน  หรือ  1  ใน  3  ของประชากรของโลก  ดังนั้นจึงเปน็ความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะส่งเสริมให้ 
ประชากรไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีจะส่ือสารได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และ
การประกอบอาชีพ  ตลอดจนการเจรจาต่อรองสำหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล  
ซึ่งช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษท่ีสำคัญ 
ได้แก่  1)  การประกาศนโยบายให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ี 1  โดยกำหนดให้
มีการสอนต้ังแต่ประถมศึกษาเป็นต้นไป  โดยมีการอบรมครูสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  การส่งเสริม
การผลิตส่ือเสริม  การคัดกรองหนังสือเรียน  แต่ไม่มีการพัฒนาท่ีต่อเนื่อง  2)  การส่งเสริมให้มีการเปิด
โรงเรียนนานาชาติมากขึ้น  และอนุญาตให้นักเรียนไทยเข้าเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 50  ของจำนวนนักเรียน 
ท้ังหมดในโรงเรียน  ต่อมาได้ส่งเสริมโรงเรียน English  Program (โรงเรียน EP)  ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งมี 
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการแล้ว  ในปี 2559  จำนวน  190  โรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน.    2559  :  1 - 3) 
 ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสามารถทางภาษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติและประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพราะคนสามารถติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความร่วมมือหรือแข่งขันกันท่ัวโลกได้อย่างรวดเร็ว  โดยอาศัย
ภาษาอังกฤษเป็นเครือ่งมอื  โครงการโรงเรยีนสองภาษา (Bilingual  School)  หรือโครงการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English  Program)  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
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อนุญาตให้โรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ท่ีมีความพร้อมดำเนินการ
เพื่อพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษด้านภาษาแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  English  Program (EP)  
และ  Mini  English  Program (MEP)  ต้ังแต่ปี 2546  เพื่อ  1)  พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล  2)  สนับสนุนให้ครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง  3)  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มตามศักยภาพ  และ  4)  เป็นแนวทาง 
ปฏิบัติของโรงเรียนในโครงการ (The  Office  of  the  Basic  Education  Commission.     2016) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ท่ีกำหนด 
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคล  ซึ่งมีความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมให้
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อีกท้ังในมาตรา 23  ยังให้เน้นทักษะทางด้านภาษา  สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษโรงเรียนสองภาษาท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (English  Program) 
(กระทรวงศึกษาธิการ.    2548  :  คำนำ) 
 โรงเรียนสองภาษาท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (English  Program)  เป็นการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  แต่ใช้ภาษาเป็นส่ือในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
ท่ีมิใช่กลุ่มสาระฯ  ภาษาไทย  และกลุ่มสาระฯ  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  บางสาระท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย  โครงการโรงเรียนสองภาษาท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (English  Program) 
เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและพ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ท่ีเกี่ยวด้วย  
การระดมทรัพยากรจากท้องถิ่น  เพื่อการจัดการศึกษาท่ีเรียกว่า  All  of  Education  การร่วมมือกัน 
ระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่และผู้ปกครองมีทางเลือกมากขึ้นในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพตามปรัชญาของระบบการศึกษาไทย  และตามเป้าหมายของวาระแห่งชาติว่าด้วยการสร้าง 
ความสามารถเชิงแข่งขันให้กับคนไทย  กระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาท่ีมีศักยภาพจำนวนหนึ่ง
ทดลองจัดโครงการโรงเรียนสองภาษาท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (English  Program)  นำร่องไปก่อน
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2541  ซึ่งในระยะนั้นใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2553)  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2553)  และใน 
ปีการศึกษา 2546  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานพทุธศักราช 2544  โดยใช้ภาษาองักฤษเปน็ส่ือเพื่อพฒันา 
ศักยภาพดา้นความรู้ความสามารถ  และทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ก้าวทันความเปล่ียนแปลง
ของโลกปัจจุบัน  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการนี้
ท่ัวประเทศ  ท้ังระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  จำนวน  67  โรงเรียน  แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 
17  โรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  50  โรงเรียน  โดยมีการจัดการเรียนการสอน  2  รูปแบบ  คือ 
1)  โรงเรียนสองภาษาท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (English  Program) (EP)  คือ  โครงการซึ่งจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ืออย่างน้อย  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้และไม่ต่ำกว่า  15  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
2)  Mini  English  Program (MEP)  โรงเรียนสองภาษาท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ืออย่างน้อย  2  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  จำนวน  8 - 14  ช่ัวโมง/สัปดาห์ (อรวรรณ  รงัสัย  และอภิชาติ  เลนะนนัท์.    2561  :  74
อ้างถึงใน  สุทธิพงษ์  ยงค์กมล.    2544  :  60 - 69) 
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 โครงการโรงเรียนสองภาษา (English  Program)  เป็นรูปแบบใหม่รูปแบบหนึ่งตามนโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ในปี 2546 (โรงเรียนในกำกับของรัฐโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT  
โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษอื่น ๆ  และโรงเรียนสองภาษา)  ท่ีจะเป็นทางเลือกในการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย  โดยให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความพรอ้มและมีศักยภาพเพียงพอในทุกด้าน  ดำเนนิโครงการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการเรียนการสอน  
ทุกรายวิชา  ยกเว้นวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาบางสาระท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ.    2560)  และโรงเรียนสองภาษามีจุดเน้นในการใช้ภาษาในการเรียนรู้อีกท้ัง
การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันดีงาม  ตลอดจนการเรียนการสอนในบริบทของการ
ผสมผสานกับการเป็นสากล  เพื่อให้นักเรียนท่ีได้รับการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
และในอนาคตพวกเขาสามารถเป็นบุคลากรท่ีสำคัญส่วนหนึ่งของชาติในการขับเคล่ือนการพัฒนาตนเอง
สู่มาตรฐานสากล  ส่งผลต่อการพฒันาประเทศอย่างยั่งยืน  การฝึกให้เยาวชนรู้จักคิดแบบสร้างสรรค์ก้าวทัน 
เทคโนโลยีสมัยใหม่  รู้จักบูรณาการความรู้ใหม่ ๆ  เป็นส่ิงจำเป็นท่ีฝ่ายบริหารการศึกษาต้องปรับแนวคิดให้ 
ทันต่อส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลง  ดังนั้น  จึงต้องเตรียมเด็กและเยาวชนให้เป็น Global  Citizen  ต้องเป็น
เด็กยุคโลกาภิวัตน์ส่ิงท่ีเป็นส่วนสำคัญของเด็กต้องมีก็คือ  1)  ภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาสากล 
2)  คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่า  Technology  Literacy  และ  3)  ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมนานาชาติ  International  Culture  ความรู้ท้ังสามควรเป็นพื้นฐานของคน (กระทรวง 
ศึกษาธิการ.    2560) 
 โรงเรียนสตรีศึกษา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  เปิดสอนนักเรียนในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแก่เยาวชนของชาติ
เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  และให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2545 
จึงได้จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English  
Program  :  EP)  เพื่อพัฒนาต่อยอดเยาวชนต้นแบบของชาติให้เป็นผู้นำท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 

 ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  สามารถเผชิญกับความเปล่ียนแปลงได้อย่างเท่าทันและความชาญฉลาด  มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดำเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  และจากการรายงานผลการ
ดำเนินงานของทางโรงเรียนโดยรวม  พบว่า  ได้ประสบปัญหาหลายประการ  คือ  ปัญหาตัวผู้เรียนทางด้าน
การเรียน  การปรับตัวของนักเรยีน  ความรู้พืน้ฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียนยังขาดความพร้อมใน
การเรียน  เด็กจะมีปัญหาในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เนื่องจากสองวิชานี้จะมีคำศัพท์ 
ทางเทคนิคมาก (โรงเรียนสตรีศึกษา .    2560  :  4)  ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ท่ีได้รับยังมิได้มีการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบยังไม่มีข้อมูลท่ีครอบคลุมเพียงพอท่ีจะนำมายืนยันว่า  การดำเนินงานของโครงการจัด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English  Program  :  EP)   
ประสบผลสำเร็จหรือไม่และผลการดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนการท่ีกำหนดไว้มากน้อยเพียงใด  อีกท้ัง 
ตลอดระยะเวลา  4  ปี  ยังไม่มีการประเมินในรูปแบบของโครงการ  จึงไม่สามารถทำให้ทราบว่าการ
ดำเนินงานของโครงการประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด  ซึ่งในการบริหารโครงการการประเมินจะเข้ามา 
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มีบทบาทท่ีสำคัญและเกี่ยวข้องกับโครงการทุกขั้นตอนจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารว่า  ควรจะ
ให้มีการดำเนินงานโครงการอีกหรือไม่  และการประเมินจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเลือกโครงการท่ี
เหมาะสม  โครงการท่ีมีความเป็นไปได้  โครงการท่ีคุ้มค่ากับการลงทุนหรือมีผลตอบแทนสูง 
 จากสาระและความสำคัญท่ีกล่าวมา  ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนมีความประสงค์ท่ีจะประเมิน 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English  Program : EP) 
โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยนำรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)  ของ  
สตัฟเฟิลบีม  มาเป็นหลักในการประเมินโครงการเพื่อเป็นการประเมินความก้าวหน้า  การวิเคราะห์การ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  ติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงการเพื่อหาคำตอบว่า  ด้านบริบทของโครงการ 
ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ  ด้านกระบวนการโครงการ  และด้านผลผลิตของโครงการ  มีความเหมาะสม
เพียงใด  ผลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง  แก้ไขเพื่อการวางแผนในการดำเนินงานโครงการ
ในปีการศึกษาต่อไปให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
ความมุ่งหมายการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี้  คือ 
  1.  เพื่อประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านบริบทของโครงการ (Context)  ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอนในโครงการ 
  2.  เพื่อประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ (Input)  ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอนในโครงการ 
  3.  เพื่อประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ  โรงเรยีนสตรีศึกษา  จังหวัดรอ้ยเอ็ด  ด้านกระบวนการโครงการ (Process)  ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร  ครูผู้สอนและนักเรียนในโครงการ     
  4.  เพื่อประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ  โรงเรยีนสตรีศึกษา  จังหวัดรอ้ยเอ็ด  ด้านผลผลิตของโครงการ (Product)  ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร  ครูผู้สอน  นักเรียนและผู้ปกครองนกัเรียนในโครงการ     
 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหาร  จำนวน  4  คน  ครูผู้สอนในโครงการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  จำนวน  35  คน  นักเรียนใน 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ปกีารศึกษา  2562  จำนวน  281  คน  และผู้ปกครองนักเรยีนในโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  จำนวน  281  คน  รวมท้ังส้ินจำนวน  
601  คน 
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  1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนในโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  นักเรียนในโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา  2562  และผู้ปกครองนักเรียน
ในโครงการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  จำนวน  214  คน 
การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีวิธีการดังนี ้
    1.2.1  ผู้บริหารโรงเรียน  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  ได้ผู้บริหารท่ีเป็น  
กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  4  คน 
    1.2.2  ครูผู้สอนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  ได้ครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  30  คน 
    1.2.3 นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสตรีศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  ถึง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งตามระดับช้ันแต่ละระดับช้ันสุ่มนักเรียนระดับช้ัน  ได้นักเรียนเป็น 
กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  จำนวน  45  คน  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
จำนวน  45  คน  ได้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  90  คน 
    1.2.4  ผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสตรีศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  และนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จำนวนผู้ปกครองนักเรียน  ซึง่เป็นผู้ปกครองของ
นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  90  คน 
 2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
  ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัย  โดยทำการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยใช้รูปแบบ
การประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)  ของสตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam  ;  &  Others.    1971) 
จากองค์ประกอบ  4  ด้าน  ได้แก่ 
   2.1  ด้านบริบท (Context  Evaluation)  เป็นการประเมินด้านหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป้าหมายของโครงการ  การเตรียมการการดำเนินโครงการ  ความเหมาะสม
ของโครงการ  และนโยบายของโรงเรียน 
   2.2  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input  Evaluation)  เป็นการประเมินด้านผู้รับผิดชอบโครงการ 
การดำเนินงานโครงการ  ระยะเวลา  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ  และกิจกรรมของโครงการ 
   2.3  ด้านกระบวนการ (Process  Evaluation)  เป็นการประเมินด้านการวางแผนโครงการ 
การดำเนินโครงการ  การติดตามและประเมินผล  และการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 
   2.4  ด้านผลผลิต (Product  Evaluation)  เป็นการประเมินผลท่ีได้รับจากการดำเนิน
โครงการตามจุดมุ่งหมายของโครงการ  และความพึงพอใจของผู้เรียน 
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 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรท่ีศึกษา  คือ  ผลการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ใน  4  ด้าน  คือ  ด้านบริบท
ของโครงการ  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ  ด้านกระบวนการโครงการ  และด้านผลผลิตของโครงการ 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาการประเมิน  ได้แก่  ปีการศึกษา 2561  ในระหว่างเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2561 – 
เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2562  ถงึปีการศึกษา 2562  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2562 –  เดือนมนีาคม  
พ.ศ.  2563   
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้วิจัยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  
(CIPP  Model)  ของสตัฟเฟิลบีม  ท่ีกล่าวว่าการประเมินเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่อง  โดยมีจุดเน้นท่ีสำคัญ 
คือใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ  ซึ่งการประเมินผลเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีสำคัญมุ่งประเมิน  4  ด้าน  
คือ  การประเมินบริบท (Context  Evaluation)  ทำการประเมินเกี่ยวกับหลักการ  วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใด   การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 
(Input  Evaluation)  ทำการประเมินเกี่ยวกับบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และงบประมาณว่ามีความเพียงพอ 
มากน้อยเพียงใด  การประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation)  ทำการประเมินเกี่ยวกับการ
วางแผนโครงการ  ขั้นตอนการดำเนินงานการนิเทศติดตามผล  และการประเมินผลในกระบวนการ  
และนำผลมาปรับปรุงว่ามีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด  การประเมินผลผลิต (Product  Evaluation)  
ทำการประเมินเกี่ยวกับผลท่ีเกิดขึ้น  เมื่อส้ินสุดโครงการว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใดในช่วงระยะเวลา
ดำเนินโครงการมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด  ประชุม  รอดประเสริฐ (2547  :  96)  
ท่ีกล่าวว่า“การประเมินโครงการท่ีดีจะต้องเป็นกระบวนการที่เป็นระบบและมีการบูรณาการทุกแบบ
เข้าด้วยกัน  เพื่อให้การประเมินผลโครงการท่ีครบสมบูรณ์และถ้าเป็นไปได้จะต้องมีการประเมินสิ่งที่
เกี่ยวพันอื่น ๆ  ท่ีเกิดขึ้นหลังจากโครงการได้ส้ินสุดไปแล้วในระยะเวลาหนึ่ง   ซึ่งอาจเป็นเวลาท่ีนาน
หรือส้ัน ๆ  ก็ได้  โดยพิจารณาจากความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับบุคคล  และกับสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี
ท่ีมีการบริหารโครงการนั้น”  และสอดคล้องกับ  ทวีป  ศิริรัศมี (2544  :  123)  ท่ีมีความเห็นว่า  
“ขอบข่ายการประเมินโครงการท่ีครอบคลุมจึงควรประกอบด้วย   5  ส่วน  การประเมินเกี่ยวกับบริบท 
(Context  Evaluation)  การประเมินปัจจัยป้อน (Input  Evaluation)  การประเมินกระบวนการ 
(Process  Evaluation)  และการประเมินผลผลิต (Product  Evaluation)  ซึ่งผลของการประเมิน
สามารถนำไปเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารใช้พิจารณาในการตัดสินใจว่า   โครงการควรมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงส่วนไหนบ้างถึงจะทำให้โครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้น  ผู้วิจัยได้จัดทำกรอบแนวคิด
ในการวิจัยแสดงในภาพประกอบ 1  ดังนี้ 
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ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียน
สตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านบริบทของโครงการ
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนใน
โครงการ 
 

ประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียน
สตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนใน
โครงการ 

ประเมินด้านผู้รับผิดชอบโครงการ  
การดำเนินงาน  ระยะเวลา  บุคลากร  
วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ  และ 
กิจกรรมของโครงการ 

ประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียน
สตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านกระบวนการโครงการ 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครูผู้สอนและ
นักเรียนในโครงการ 

ประเมินด้านการวางแผน  การดำเนินงาน 
การติดตามและประเมินผล  และการ
นำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 

ประเมินผลท่ีได้รับจากการดำเนิน
โครงการตามจุดมุ่งหมายของโครงการ  
และความพึงพอใจของผู้เรียน 

ประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียน
สตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านผลผลิตของโครงการ 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครูผู้สอน  นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ 

ประเมินด้านหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  การเตรียมการ
การดำเนิน  ความเหมาะสมของโครงการ
และนโยบายของโรงเรียน 

การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English  Program : EP)  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1. การประเมินโครงการ  หมายถึง  การตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อสรุป
หรือการวัดอย่างเป็นระบบ  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model  :  Context – Input – 
Process – Product  Model)  ของ  สตัฟเฟิลบีม  และคณะ (Stufflebeam  &  Others.    1971) 
ในการประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  และระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 – 6  และผู้วิจัยได้ทำการศึกษาผลกระทบ 
  1.1  การประเมินด้านบริบท (Context  Evaluation)  หมายถึง  สภาวะแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการดำเนินการในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วยด้านหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
เป้าหมายของโครงการ  การเตรียมการการดำเนินโครงการ  ความเหมาะสมของโครงการ  และนโยบาย
ของโรงเรียน 
  1.2  การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input  Evaluation)  หมายถึง  ทรัพยากรท่ีใช้ในการ
ดำเนินโครงการ  เช่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ  การดำเนินงานโครงการ  ระยะเวลา  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ  และกิจกรรมของโครงการ 
  1.3  การประเมินด้านกระบวนการ (Process  Evaluation)  หมายถึง  วิธีการท่ีทำให้โครงการ 
ดำเนินไปตามแผนท่ีกำหนดไว้  เพือ่ให้โครงการบรรลุตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้  ซึง่ประกอบด้วยเปน็การประเมิน 
ด้านการวางแผนโครงการ  การดำเนนิโครงการ  การติดตามและประเมนิผล  และการนำผลการประเมิน 
มาปรับปรุง/พัฒนา 
  1.4  การประเมินด้านผลผลิต (Product  Evaluation)  หมายถึง  ผลท่ีได้รับจากการ
ดำเนินโครงการตามจุดมุ่งหมายของโครงการ  และความพึงพอใจของผู้เรียน 
 2.  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  หมายถึง  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนสตรีศึกษา  สังกัดสำนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 27  ได้ดำเนนิการโครงการเพื่อส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพนักเรียน
ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ 
 3.  นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
หมายถึง  นักเรียนท่ีมีความสามารถท่ีแสดงออกท่ีโดดเด่น  ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  ในด้านสติปัญญา 
ความคิดสร้างสรรค์  การใช้ภาษา  การเป็นผู้นำ  การสร้างงานทางด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง  
ความสามารถทางด้านดนตรี  ความสามารถด้านกีฬา  และความสามารถทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่ง 
หรือหลายสาขา  อย่างเป็นท่ีประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้อื่นท่ีมีอายุในระดับเดียวกัน  สภาพแวดล้อมหรือ
ประสบการณ์เดียวกัน 
 4.  ผู้บริหารโรงเรียน  หมายถึง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ท้ัง  4  ฝ่าย  ได้แก่  รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป  และ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  โรงเรียนสตรีศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 27 
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 5.  ครูผู้สอนในโครงการ  หมายถึง  ครู – บุคคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีทำการสอนนักเรียนตาม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสตรีศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27 
 6.  นักเรียนในโครงการ  หมายถึง  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  ท่ีได้ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสตรีศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 27 
 7.  ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ  หมายถึง  บิดาหรือมารดาหรือบุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้ใน
ปกครองและเป็นผู้ปกครองของนักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสตรีศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 27   
 
ผลที่ได้รับจากการวิจัย 
 
 1. โรงเรียนสตรีศึกษา  มีข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ท้ังในด้านบริบทของโครงการ 
(Context)  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ (Input)  ด้านกระบวนการโครงการ (Process)  และด้านผลผลิต
ของโครงการ (Product)  เพื่อนำไปใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
 2. ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27  นำไปพัฒนากิจกรรมตามโครงการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. เป็นข้อสนเทศสำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนนำไปพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ  ตามรูปแบบซิปป์ 
(CIPP  Model)  ท้ัง  4  ด้าน  คือ  ด้านบริบทของโครงการ  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ  ด้านกระบวนการ
โครงการ  และด้านผลผลิตของโครงการ 
 4. นำผลการประเมินไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนางานโครงการต่าง ๆ  และกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่งเสริมและพฒันาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา  รวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุง  และแก้ปัญหาร่วมกัน  เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ต่อไป 
 แม้ว่าความสำคัญของภาษาอังกฤษจะทำให้โรงเรียนสองภาษามีบทบาทมากขึ้น  ผู้ปกครองนิยม 
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนสองภาษา  แต่การบริหารโรงเรียนสองภาษาท่ีมีประสิทธิภาพมีส่วนสำคัญ 
อย่างยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาระบบสองภาษา  เนื่องจากธรรมชาติของโรงเรียนสองภาษามีลักษณะ 
ท่ีแตกต่างจากการจัดการโรงเรียนสามัญโดยท่ัวไปอยู่มาก  Castro-Feinberg (1999.    47 - 68)  ได้ 
กล่าวไว้ว่า  โรงเรียนสองภาษามีหน้าท่ีสำคัญหลายอย่างท่ีต้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ซึ่งกันและกัน 
ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ีไปด้วย  และยงัไม่มีหลักสูตรการบริหารการศึกษาสองภาษาใดท่ีเตรียมความพร้อม 
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สำหรับผู้บริหารให้มีความรู้และทักษะในการจัดการโรงเรียนในลักษณะนี้  สำหรับประเทศไทยก็เช่นกัน  
ยังไม่มีแนวทางการบริหารโรงเรียนสองภาษาท่ีชัดเจน  รวมถึงยังไม่มีรูปแบบและตัวบ่งช้ีคุณภาพของ
การจัดการศึกษาระบบสองภาษาท่ีแน่ชัดอีกด้วย 
 


