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บทคัดยCอ
บทความวิจัยมีวัตถุประสงค5 1) เพื่อศึกษาสภาพปBจจุบัน ปBญหา และความตHองการของการบริหาร
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อสรHางรูปแบบ 3) เพื่อทดลองรูปแบบ และ 4) เพื่อ
ประเมินรูปแบบ มีการดำเนินการ 4 ระยะ ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปBจจุบัน ปBญหาและความตHองการ โดยการ
สัมภาษณ5 สถานศึกษาตHนแบบ 3 แหXง ใชHแบบสอบถามกับ ผูHบริหาร หัวหนHาโครงการ และครู จำนวน 224 คน
ไดHมาโดยการสุXมแบบแบXงชั้น 2) สรHางรูปแบบ กลุXมเป\าหมาย คือ ผูHเชี่ยวชาญ จำนวน 14 คน ไดHมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง 3) ทดลองใชHรูปแบบ กลุXมเป\าหมาย คือ ผูHบริหาร หัวหนHาโครงการ และครู โรงเรียนอนุบาล
อำนาจเจริญ จำนวน 21 คน ไดHมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 4) ประเมินผลรูปแบบ กลุXมเป\าหมาย คือ
ผูHบริหาร หัวหนHาโครงการ และครู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จำนวน 21 คน ไดHมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใชH คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ5 และแบบประเมิน สถิติที่ใชH คือ รHอยละ คXาเฉลี่ย สXวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ขHอมูลเชิงคุณภาพใชHการวิเคราะห5เนื้อหา
ผลการวิจัยพบวXา รูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปN น ภาษาอั ง กฤษ ระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน มี 6
องค5 ประกอบ 1) วั ตถุ ประสงค5 2) หลั กการ 3) ระบบและกลไก 4) วิ ธี ดำเนิ นการ 5) แนวการประเมิ น
6) เงื่อนไขความสำเร็จ การดำเนินการมี 4 ดHาน คือ 1) ดHานการบริหารและการจัดการศึกษา 1.1) นโยบาย
1.2) ดHานวิชาการ 1.3) ดHานงบประมาณ 1.4) ดHานบริหารทั่วไป 1.5) ดHานบริหารบุคคล 2) ดHานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 2.1) การดำเนินการดHานหลักสูตรสถานศึกษา 2.2) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูH
*

Received May 4, 2021; Revised September 7, 2021; Accepted September 9, 2021

Journal of MCU Peace Studies Vol.10 No.3 (May 2022)

1147

2.3) สื่อและแหลXงเรียนรูH 2.4) การวัดผลและประเมินผล 3) ดHานครูผูHสอน 3.1) คุณสมบัติครูผูHสอน 3.2) การ
พัฒนาครู 3.3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 4) ดHานคุณภาพผูHเรียน 4.1) ผลสัมฤทธิ์ดHานวิชาการ
4.2) คุณลักษณะอันพึงประสงค5ของผูHเรียน การประเมินรูปแบบ พบวXา มีความเหมาะสม ความเปNนไปไดH และ
ความเปNนประโยชน5 มากที่สุด
คำสำคัญ: การบริหารโครงการ; การจัดการเรียนการสอนเปNนภาษาอังกฤษ; หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

Abstract

The research article consisted of the following objectives: 1) to investigate the current
state, problems, and requirements of the management for the English teaching and learning
project at the primary school level under the Office of the Basic Education Commission; 2) to
create the model; 3) to experiment the model; and 4) to assess the model. The study was
divided into four phases: 1) Phase 1 was an investigation into the the current state, problems,
and requirements through interviews with 224 administrators, project leaders, and teachers
from three prototype schools who were chosen by stratified sampling; 2) Phase 2 was the
development of a model, with a target group of 14 experts chosen through purposive
sampling; 3) Phase 3 was the experiment of a model, with a target group of 21 administrators,
project leaders, and teachers of Anuban Amnat Charoen School chosen through purposive
sampling; and 4) Phase 4 was the assessment of a model, with a target group of 21
administrators, project leaders, and teachers of Anuban Amnat Charoen School chosen
through purposive sampling. The research tools were a questionnaire, interview form, and
assessment form. The statistics used were percentage, mean, and standard deviation. The
qualitative data were analyzed by using content analysis.
From the study, it is found that the management model for the English teaching and
learning project at the primary school level under the Office of the Basic Education
Commission consists of six components which are: 1) Objectives; 1) Principles; 3) System and
Mechanism; 4) Methods; and 5) Assessment guidelines; and 6) Conditions for success. The
implementation consists of four aspects as follows: 1) Educational management and
administration comprising 1.1) Policy, 1.2) Academia, 1.3) Budget, 1.4) General administration,
1.5) Personnel management; 2) Curriculum, Teaching and Learning Management comprising
2.1) Implementing school curriculum, 2.2) Designing learning activity, 2.3) Learning media and
sources, and 2.4) Measurement and Evaluation; 3) Teachers comprising 3.1) Teachers qualities,
3.2) Teacher development, 3.3) Teaching and learning management process of teachers; 4)

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน1 มจร ป4ที่ 10 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม 2565) 1148

Students qualities comprising 4.1) Academic achievement, 4.2) Desirable attributes of students.
From assessing a model, it is found to be of propriety, feasibility and utility as the highest
level.
Keywords: Project Management; English Teaching and Learning Management; Curriculum by
the Ministry of Education

บทนำ

ภาษาอังกฤษเปNนภาษาสากลที่เขHามามีบทบาท เปNนสื่อกลางดHานการสื่อสาร และมีความสำคัญอยXาง
ยิ่งในชีวิตประจำวัน ปBจจุบัน มีผูHคนใชHภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 1 ใน 3 ของประชากรของโลก การสXงเสริม
ใหHคนไทย เรียนรูHภาษาอังกฤษ เพื่อเปNนเครื่องมือในการแสวงหาความรูHและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
เจรจาตXอรองสำหรับการแขXงขันดHานเศรษฐกิจและสังคม ในเวทีสากล จึงเปNนสิ่งสำคัญ (Akchoti, 2019)
ประเทศไทยอยูXภายใตHความเจริญทางเทคโนโลยี การสื่อสารและเศรษฐกิจ การเพิ่มศักยภาพดHานภาษาอังกฤษ
ใหH แ กX ผ ู H เ รี ย นในกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนเปN น สิ ่ ง ที ่ จ ำเปN น (Office of the Basic Education
Commission, 2010) ดHวยเหตุผลนี้รัฐบาลและหนXวยงานการศึกษาตXางพยายามพัฒนา เปลี่ยนแปลง ทั้งใน
ดHานนโยบาย วัตถุประสงค5 การปฏิบัติและเทคนิควิธีที่หลากหลาย ที่พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใหHสอดคลHองกับความตHองการของสังคมในแตXละยุคสมัย
จากความสำคัญและความจำเปNนของภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดนโยบายในการ
พั ฒ นาทั ก ษะดH า นภาษาอั ง กฤษใหH ก ั บ เยาวชน จึ ง จั ด ใหH ม ี โ ครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษขึ้น ในปBจจุบันมีโรงเรียน ไดHรับอนุญาตใหHจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษในทุกระดับ จำนวน 1,144
โรงเรียน (Center for Human Resource Development for Excellence Office of the Basic Education
Commission Ministry of Education, 2020) โรงเรี ย นในโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ เปNนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยยึดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แตXใชHภาษาเปNนสื่อในการเรียนการสอนในกลุXมสาระที่มิใชX
กลุXมสาระการเรียนรูHภาษาไทย และกลุXมสาระการเรียนรูHสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บางสาระที่
เกี่ยวขHองกับความเปNนไทยและเอกลักษณ5ไทย (Ministry of Education, 2005) การจัด การเรียนการสอนเปNน
ภาษาอังกฤษเปNนทางเลือกหนึ่งของการจัดการศึกษาโดยใหHจัดไดHเปNนบางวิชาและตHองเอื้อประโยชน5กับการ
จั ด การเรี ย นการสอนของระบบที ่ ใ ชH ภ าษาไทย อี ก ทั ้ ง คงไวH ซ ึ ่ ง ความมั ่ น คงของสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย5 และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีวัตถุประสงค5เพื่อใหHนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ในการใชHภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการศึกษาคHนควHาหาความรูHเพิ่มเติม และการประกอบ
อาชีพในอนาคตและเพื่อใหHนักเรียนไดHพัฒนาตามศักยภาพแหXงตนและใชHภาษาอังกฤษในระดับสากล บน
พื้นฐานของความเปNนไทยเพื่อใหHผูHปกครองและชุมชนมีสXวนรXวมในการจัดการศึกษา
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โรงเรี ยนในโครงการจั ดการเรี ยนการสอนตามหลั กสู ตรกระทรวงศึ กษาธิ การเปN นภาษาอั ง กฤษ
(English Program) ประสบปBญหาในการจัดการเรียนการสอนอยูXมาก ทั้งในดHานการบริหาร พบวXา โรงเรียน
ประสบปBญหาดHวนงบประมาณ ที่นำมาใชHในการบริหารโครงการ ดHานครูผูHสอน พบวXา ยังขาดครูตXางชาติทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ มีความยากลำบากในการจัดหาครูตXางชาติที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ5 ดHานผูHเรียน พบวXา
ผูHเรียนขาดความพรHอมในการเรียนรูHเนื้อหาวิชาโดยใชHภาษาอังกฤษเปNนสื่อ ดHานหลักสูตรและสื่อการสอน พบวXา
กระทรวงศึกษาธิการยังไมXมีหลักสูตรตำราและสื่อการเรียนการสอนเปNนภาษาอังกฤษฉบับใดเปNนแนวทางใหHกับ
โรงเรียนที่เป˜ดสอนโดยใชHภาษาอังกฤษเปNนสื่อ ประกอบกับสื่อการเรียนการสอนที่ใชHยังไมXสอดคลHองกับ
หลักสูตร โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการ
สอนในบริบทความเปNนไทยผสมผสานกับความเปNนสากล เนHนที่หลักสูตรและการเรียนการสอนเปNนสำคัญ
ระดับปBจจัยการบริหาร แบXงเปNน 3 ปBจจัย คือ 1.ปBจจัยสภาพแวดลHอมภายนอก (ประเทศ) ไดHแกX การเมืองและ
กฎหมาย เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม และเทคโนโลยี 2.ปB จ จั ย สภาพแวดลH อ มภายนอก
(กระทรวงศึกษาธิการ) ไดHแกX บุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยี และ 3.ปBจจัยสภาพแวดลHอมภายใน (การ
บริหารโครงการ) ไดHแกX ผูHบริหาร บุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน นักเรียน/ผูHเรียน ผูHปกครอง/ชุมชน และ
การบริหารงบประมาณและทรัพยากรโครงการ การบริหารโครงการ ใหHมีประสิทธิภาพ ไดHแกX 1) การสรHาง
ความเปNนเลิศทางความรูHคูXคุณธรรม 2) การพัฒนาบุคลากรทั้งครูไทยและครูตXางชาติสูXครูมืออาชีพ 3) การ
พัฒนาหลักสูตรใหHเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 4) การสรHางความสัมพันธ5การมีสXวนรXวมของชุมชนและ
ผูHปกครอง 5) การสรHางภาคีเครือขXายในประเทศ ระหวXางประเทศและนานาชาติ 6) การพัฒนาระบบบริหาร
การจัดการที่ดีและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Boonwattanakul, 2013)
จากสภาพปBญหาที่กลXาวมาแลHวขHางตHน แสดงใหHเห็นวXาโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ยังมีปBญหาในดHานการบริหารจัดการของสถานศึกษา ผูHวิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหHโรงเรียนใน
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ สามารถบริหารจัดการศึกษา
ใหHมีคุณภาพไดHมาตรฐานตามแนวทางการจัดการศึกษา

วัตถุประสงคQของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปBญหา และความตHองการของการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อสรHางรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อทดลองรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ เปNนงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยเก็บขHอมูลวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative data) มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปBจจุบัน ปBญหาและความ ตHองการ การบริหารโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบและ การสรHางรูปแบบ แนวคิด การบริหาร
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ เพื่อกำหนดเปNนกรอบ
แนวคิดเบื้องตHนในการวิจัย โดยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและสาระสำคัญที่เกี่ยวกับรูปแบบและการสรHาง
รูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ
1.1 เครื่องมือที่ใชHในการเก็บรวบรวมขHอมูล ตารางการวิเคราะห5เนื้อหา
1.2 ยกรX างรู ปแบบและการสรH างรู ปแบบการบริ หารโครงการจั ดการเรี ยนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การศึกษาแบบอยXางที่ดี Best Practice ของสถานศึกษาตHนแบบการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ
2.1 กลุXมเป\ามาย ผูHบริหาร หัวหนHาโครงการ และครูผูHสอน สถานศึกษาตHนแบบในโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ไดHมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
จำนวน 9 คน
2.2 เครื่องมือที่ใชHในการเก็บรวบรวมขHอมูล ไดHแกX แบบสอบถามสภาพปBจจุบัน ปBญหาและ
ความตHองการ การบริหารสถานศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNน
ภาษาอังกฤษ
2.3 การสรHางเครื่องมือ โดยนำขHอมูลจากการวิเคราะห5 สังเคราะห5 เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวขHองในขั้นที่ 1 มากำหนดกรอบในการสรHางแบบสัมภาษณ5แบบมีโครงสรHาง
2.4 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชHในการวิจัย นำแนวคำถามการสัมภาษณ5มีโครงสรHาง
ฉบับรXางเสนออาจารย5ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ5 แลHวนำเสนอผูHเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา แลHวนำไปหาดรรชนี ความสอดคลHอง โดยการวิเคราะห5 คXา IOC พิจารณาเลือกขHอคำถาม ที่มีคXา IOC
ตั้งแตX 0.50 ขึ้นไป มีคXา IOC อยูXระหวXาง 0.80-1.00 ปรับปรุงแนวคำถามตามขHอเสนอแนะของผูHเชี่ยวชาญ
นำเสนออาจารย5ที่ปรึกษาและจัดพิมพ5แบบสัมภาษณ5ฉบับจริง

Journal of MCU Peace Studies Vol.10 No.3 (May 2022)

โครงสรHาง

1151

2.5 การเก็ บ รวบรวมขH อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ5 ผ ู H ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตามแบบสั ม ภาษณ5 แ บบมี

2.6 การวิเคราะห5ขHอมูล โดยการวิเคราะห5เนื้อหา และสรุปสาระสำคัญ จำแนกและเรียบเรียง
รายการตามแบบสัมภาษณ5มีโครงสรHาง แลHวสรุปเปNนกรอบแนวคิดในการวิจัยและยกรXางรูปแบบการบริหาร
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับขHอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 ประชากร ไดHแกX ผูHบริหาร หัวหนHาโครงการ และครูผูHสอน สถานศึกษาในโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จำนวน 328 คน
3.2 กลุมX ตัวอยXาง ไดHแกX ผูHบริหาร หัวโครงการ และครูผูHสอน รวมทั้งสิ้น จำนวน 224 คน
3.3 เครื่องมือที่ใชHในการเก็บรวบรวมขHอมูล ไดHแกX แบบสอบถามแบบ (Questionnaire)
3.4 การสรHางเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้
1) นำขHอมูลจากการวิเคราะห5 สังเคราะห5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขHองในขั้นที่ 1
มากำหนดกรอบในการสรHางแบบสอบถาม และจัดทำแบบสอบถามฉบับรXางเสนออาจารย5ที่ปรึกษา
2) ตรวจสอบ คุณภาพดHานความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยการพิจารณา
จากผูHเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แลHวนำมาวิเคราะห5 หาคXาดัชนีความสอดคลHอง (IOC) ของแบบสอบถาม และนำ
ขHอมูลที่ไดH ไปปรับปรุงแกHไขซึ่ง IOC มีคXาระหวXาง 0.60-1.00
3) นำแบบสอบถามไปทดลองใชHกับผูHบริหาร หัวหนHาโครงการ ครูผูHสอน จำนวน 50
คน เพื่อหาคุณภาพทั้งฉบับโดยการวิเคราะห5หาความเชื่อมั่น ดHวยวิธีการคำนวณหาสัมประสิทธิ์อัลฟŸาของครอ
นบาค ไดHคXาความเชื่อมั่นในภาพรวม 0.992
4) การเก็ บ รวบรวมขH อ มู ล ผู H ว ิ จ ั ย จั ด สX ง แบบสอบถามไปทางไปรษณี ย 5 ห รื อ ทาง
ออนไลน5 และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
5) การวิเคราะห5ขHอมูล
5.1 ขHอมูลพื้นฐานของผูHตอบแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห5ความถี่ และหาคXารHอย
ละ
5.2 ขHอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปBจจุบัน ปBญหาและความตHองการในการ
บริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ 4 ดHาน ไดHแกX 1) ดHาน
การบริหารและการจัดการศึกษา 2) ดHานการเรียนการสอน 3) ดHานครูผูHสอน 4) ดHานคุณภาพผูHเรียน เปNนแบบ
มาตราสXวนประมาณคXา ทำการวิเคราะห5คXาเฉลี่ย และสXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลHวแปลความหมาย ของ
คXาเฉลี่ยที่คำนวณไดH
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5.3 ขHอมูลแบบสอบถามแบบปลายเป˜ดเกี่ยวกับขHอเสนอแนะการพัฒนาในการ
บริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ 4 ดHาน ไดHแกX 1) ดHาน
การบริหารและการจัดการศึกษา 2) ดHานการเรียนการสอน 3) ดHานครูผูHสอน 4) ดHานคุณภาพผูHเรียน ทำการ
วิเคราะห5โดยการสรุปประเด็นหลอมรวมประเด็นสำคัญ ๆ
5.4 ขHอมูลการสัมภาษณ5ผูHบริหาร หัวหนHาโครงการ และครูผูHสอน สถานศึกษา
ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ที่มีผลการปฏิบัติที่เปNน
เลิศ ผXานการประเมินความพรHอมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปNนภาษาอังกฤษ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แหXง
วิเคราะห5โดยอุปนัยขHอมูลหรือวิเคราะห5เชิงเนื้อหาในประเด็นสำคัญ ๆ เรียงลำดับความสำคัญตามความถี่
ระยะที่ 2 การสรH า งรู ป แบบการบริ ห ารโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แบXงเปNน 6 ระยะยXอยดังนี้
1. ประมวลประเด็นสำคัญที่ไดHจากระยะที่ 1 นำมารXางองค5ประกอบหลักของรูปแบบและจัดทำ รXาง
รูปแบบ ซึ่งประกอบดHวย องค5ประกอบหลัก 4 องค5ประกอบ และองค5ประกอบยXอย 14 องค5ประกอบ
2. ตรวจสอบความเหมาะสม และความเปNนไปไดH โดยจัดสนทนากลุXม จากผูHเชี่ยวชาญ จำนวน 14 คน
2.1 ตัวแปรที่ศึกษา ไดHแกX ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปNนไปไดH ของ
รูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เครื่องมือที่ใชHในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและ
ความเปNนไปไดHของรูปแบบ
2.3 การวิเคราะห5ขHอมูลจากแบบสอบถามโดยคำนวณ คXาเฉลี่ย และสXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนความคิดเห็น เกณฑ5ในการตัดสินมีคXาเฉลี่ยตั้งแตX 3.51 ขึ้นไปและมีคXาสXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไมXเกิน 1.00 มีการแปลความหมายมี 5 ระดับ
3. ปรับปรุงรXางรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำแนะนำ
ของผูHเชี่ยวชาญ เพื่อใชHเปNนแนวทางในการจัดทำคูXมือ
4. จัดทำคูXมือประกอบการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดHวย 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค5 ของรูปแบบ 3) วิธีดำเนินการของ
รูปแบบ 4) แนวทางการประเมินรูปแบบ 5) เงื่อนไขความสำเร็จ 6) บรรณานุกรม 7) ภาคผนวก แลHวนำเสนอ
อาจารย5ที่ปรึกษาเพื่อใหHคำแนะนำและปรับปรุงแกHไขใหHสมบูรณ5ยิ่งขึ้น
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5. การประเมินความเหมาะสมของคูXมือการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปN น ภาษาอั ง กฤษ ระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.1 กลุXมเป\าหมายที่ใชH คือ อาจารย5สอนระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย ผูHอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูHบริหาร หัวหนHาโครงการสถานศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ครูภาษาอังกฤษการศึกษาระดับปริญญาเอก ศึกษานิเทศก5
และผูHเชียวชาญเรื่องรูปแบบ รวมจำนวน 14 คน
5.2 เครื่องมือที่ใชHในการวิจัย คือ แบบสอบถามความเหมาะสมและความเปNนไปไดHของ
รูปแบบ และความเหมาะสมของคูXมือการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
5.3 การเก็บรวบรวมขHอมูล โดยสXงแบบสอบถามและคูXมือการดำเนินการใหHผูHเชี่ยวชาญทาง
ไปรษณีย5และขอรับกลับทางไปรษณีย5
5.4 การวิเคราะห5ขHอมูล โดยคำนวณคXาเฉลี่ย และสXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความ
เหมาะสม เกณฑ5ในการตัดสิน มีคXาเฉลี่ย ตั้งแตX 3.51 ขึ้นไป และมีคXา สXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไมXเกิน 1.00 มี
การแปลความหมายของคXาเฉลี่ยมี 5 ระดับ
6. ปรับปรุงคูXมือตามคำแนะนำของผูHเชี่ยวชาญใหHมีความสมบูรณ5ยิ่งขึ้น
ระยะที่ 3 การทดลองใชHรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการ ดังนี้
1. กำหนดกลุXมเป\าหมายทดลองใชH จำนวน 21 คน คือ ผูHบริหาร หัวหนHาโครงการ ครูผูHสอน โรงเรียน
อนุบาลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไดHมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
2. เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ชH คื อ รู ป แบบการบริ ห ารโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ และคูXมือการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ
3. การเก็บรวบรวมขHอมูล มีขั้นตอนดังนี้
3.1 สรHางความเขHาใจ และชี้แจงวิธีดำเนินงานตามคูXมือและวิธีประเมินผลกXอนการทดลอง
และหลั งการทดลอง ใหH กั บผู H บริ หาร หั วหนH าโครงการ ครู ผู H สอน โรงเรี ยนอนุ บาลอำนาจเจริ ญ จั งหวั ด
อำนาจเจริญ
3.2 สถานศึกษากลุXมเป\าหมาย ดำเนินการตามรูปแบบ และคูXมือ ในภาคเรียนที่ 2/2563 โดย
ผูHบริหาร หัวหนHาโครงการ ครูผูHสอน เปNนผูHดำเนินการ ผูHวิจัยมีสXวนรXวมในการดำเนินการใหHขHอเสนอแนะ และ
เก็บรวบรวมขHอมูล

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน1 มจร ป4ที่ 10 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม 2565) 1154

ระยะที่ 4 การประเมิ น รู ป แบบการบริ ห ารโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1. กลุXมเป\าหมาย ไดHแกX ผูHบริหาร หัวหนHาโครงการ ครูผูHสอน ที่ทดลองใชHรูปแบบจำนวน 21 คน
2. เครื่องมือที่ใชHในการวิจัย ไดHแกX แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสม ความเปNนไปไดH
และความเปN น ประโยชน5 ของรู ป แบบการบริ ห ารโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน
3. การรวบรวมขHอมูล ผูHวิจัยไดHดำเนินการเก็บรวบรวมขHอมูลดHวยตนเอง โดยการประชุมกลุXม เพื่อใหH
กลุXมเป\าหมาย ไดHแสดงความคิดเห็น แลHวสรุปเปNนภาพรวม
4. การวิเคราะห5ขHอมูล โดยการแปลความหมายของความเหมาะสม ความเปNนไปไดHและมีประโยชน5
ของรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชHเกณฑ5การแปลความหมาย 5
ระดับ ขHอมูลจากการสัมภาษณ5กลุXมนำมาสังเคราะห5สรุปความเปNนความคิดเห็นเกี่ยวกับปBญหาอุปสรรคและ
ขHอเสนอแนะ สถิติที่ใชHในการวิเคราะห5ขHอมูล คือ คXาเฉลี่ยและ สXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค1ที่ 1 ผลการศึกษาขHอมูลพื้นฐานสำหรับการสรHางรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปN น ภาษาอั ง กฤษ ระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไดHดังนี้
1.1 ผลการศึกษาสภาพปBจจุบัน ปBญหาและความตHองการ การบริหารโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผล ดังนี้ 1) สภาพปBจจุบันการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ มีคXาที่ระดับมากที่สุด 2) สภาพปBญหาการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ มีคXาที่ระดับปานกลาง 3) ความตHองการการ
บริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ มีคXาที่ระดับมากที่สุด
1.2 ผลการสัมภาษณ5ผูHบริหาร หัวหนHาโครงการ และครูผูHสอน สถานศึกษาในโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ 3 แหXง พบวXา ดHานการบริหารและการจัดการศึกษา
สถานศึกษาใหHความสำคัญกับนโยบาย การบริหารดHานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป และ
การบริหารบุคคล ดHานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เนHนการจัดกิจกรรมการเรียนรูHที่สอดคลHองกับ
การบริ หารจั ดการโครงการและบริ บท ความตH องการของสถานศึ กษา สื ่ อ แหลX งเรี ยนรู H การวั ดผลและ
ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรูทH หี่ ลากหลาย ดHานครูผูHสอน เนHนการพัฒนาครูผูHสอนใหHสอดคลHองกับการ
บริหารจัดการโครงการและบริบท ของสถานศึกษา และการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
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ครูผูHสอน ดHานคุณภาพผูHเรียน เนHนการพัฒนาผูHเรียนใหHสอดคลHองกับมาตรฐานของโครงการ บริบทของชุมชน
และการใชHภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
วั ต ถุ ป ระสงค1 ท ี ่ 2 ผลการสรH างรู ปแบบการบริ หารโครงการจั ดการเรี ยนการสอนตามหลั กสู ตร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สรุปไดHดังนี้
2.1 รู ป แบบการบริ ห ารโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปN น
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 4 องค5ประกอบ
หลัก คือ 1) ดHานการบริหารและการจัดการศึกษา 2) ดHานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ดHาน
ครูผูHสอน 4) ดHานคุณภาพผูHเรียน ซึ่งครอบคลุมภารกิจ การบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปN น ภาษาอั ง กฤษ นำมาบู ร ณาการเปN น ไดH 14 องค5 ป ระกอบยX อ ย การตรวจสอบ
องค5ประกอบหลัก โดยการประเมินความเหมาะสมและความเปNนไปไดHของรูปแบบการบริหารโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวXา ความเหมาะสมของรูปแบบอยูXในระดับมาก และความเปNนไปไดHของ
รูปแบบโดยรวมและรายองค5ประกอบอยูXในระดับมากที่สุด
2.2 การสรHางคูXมือการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบดHวยสXวนสำคัญ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค5 3) ขHอจำกัดในการ นำคูXมือไปใชH 4)
วิธีการนำคูXมือไปใชH 5) เกณฑ5การประเมินการใชHรูปแบบ 6) แบบประเมิน ผลการใชHรูปแบบ 7) เงื่อนไข
ความสำเร็จของรูปแบบ 8) บรรณานุกรม 9) ภาคผนวก การประเมินความเหมาะสมของคูXมือ การดำเนินการ
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
วัตถุประสงค1ที่ 3 ผลการทดลองใชHรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยทดลองใชHกับโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สรุปไดHดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพกXอนและหลังการทดลองใชHรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปN น ภาษาอั ง กฤษ ระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสภาพจริง พบวXา โดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลง หลังทดลองใชHเพิ่มขึ้น
จากกXอนทดลองใชHทุกดHาน
3.2 ผลการประเมินผลการทดลองใชHรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวXา กXอนการทดลองใชHรูปแบบ ผลการประเมินอยูXในระดับคุณภาพพอใชH และหลังการทดลองใชHผล
การประเมิน อยูXในระดับคุณภาพดีมาก
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วัตถุประสงค1ที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีดังนี้
4.1 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเปNนไปไดH และความเปNนประโยชน5 ของรูปแบบการบริหาร
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูXในระดับ มากที่สุด
4.2 ปBญหา อุปสรรค และขHอเสนอแนะในการนำรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใชHพบวXา ดHานการบริหารและการจัดการศึกษาขาดการบริหารงานแบบมีสXวนรXวม การ
ประสานงานกับผูHมีสXวนเกี่ยวขHองยังตHองมีการปรับปรุง เพื่อใหHการบริหารงานสอดคลHองกับความตHองการของ
บริบทชุมชน ดHานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ขาดการประยุกต5ใหHสอดคลHองกับสภาพบริบทของ
ชุมชน ควรมีการวัดประเมินผลที่ชัดเจน ตลอดจนการนิเทศ ติดตาม ดHานครูผูHสอน การพัฒนาครูยังเปNน
อุปสรรคไมXสอดคลHองกับเกณฑ5ที่กำหนด ดHานสื่อการสอน ควรพัฒนาครูใหHมีการจัดทำสื่อที่ทันสมัย สอดคลHอง
กับการเรียนในศตวรรษที่ 21 และดHานคุณภาพผูHเรียน นักเรียนยังมีขาดทักษะการใชHภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ซึ่งเปNนหัวใจสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ

องคQความรู^ใหมC
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ ทำใหHไดHรูปแบบ
การบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษใหมX ที่ถูกสรHางขึ้น
ดHวยกระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ซึ่งออกแบบวิจัยแบบลำดับชั้นเชิงอธิบาย
(The Explanatory Sequential Design) โดยรูปแบบนี้มีองค5ความรูHใหมXที่มีจุดเดXน แตกตXางจากรูปแบบการ
บริ ห ารโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปN น ภาษาอั ง กฤษ ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาอื่น และไมXเคยปรากฏในการศึกษาใดมากXอนคือ เปNนรูปแบบที่มีองค5ประกอบที่ละเอียด ชัดเจน
ซึ่งมีองค5ประกอบของรูปแบบ 3 สXวน 6 ดHาน ไดHแกX สXวนที่ 1 สXวนนำ ประกอบดHวย หลักการของรูปแบบ
วัตถุประสงค5ของรูปแบบ เป\าหมายของรูปแบบ สXวนที่ 2 สXวนเนื้อหา ประกอบดHวย องค5ประกอบของรูปแบบ
ระบบงานและกลไกของรูปแบบ และสXวนที่ 3 สXวนการนำไปใชH ประกอบดHวย วิธีการดำเนินงานของรูปแบบ
แนวทางการประเมินรูปแบบ และ เงื่อนไขสูXความสำเร็จ โดยมีองค5ประกอบในการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปN น ภาษาอั ง กฤษ ระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษา ที ่ ส ามารถนำไป
ประยุ ก ต5 ใ ชH ไ ดH อ ยX า งเหมาะสมกั บ บริ บ ทของประเทศไทย เรี ย งลำดั บ การใชH ง าน 6 องค5 ป ระกอบ ไดH แ กX
องค5ประกอบที่ 1 ดHานการบริหารและการจัดการศึกษา องค5ประกอบที่ 2 ดHานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน องค5ประกอบที่ 3 ดHานครูผูHสอน องค5ประกอบที่ 4 ดHานคุณภาพผูHเรียน ซึ่งในการนำรูปแบบไปใชHนั้นมี
คูXมือประกอบสำหรับการอธิบายการใชHไวHอยXาง ละเอียด ชัดเจน ดHวยการกำหนดบทบาทของ ผูHบริหาร หัวหนHา
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โครงการ และครูผูHสอน ในการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNน
ภาษาอั ง กฤษ มี ว ิ ธ ี ก ารดำเนิ น การของรู ป แบบที ่ ม ี ก ลไกขั บ เคลื ่ อ นดH ว ยทฤษฎี ร ะบบตามประเด็ น แตX ล ะ
องค5ประกอบของการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ
ระดั บชั ้ น ประถมศึ ก ษา อยX า งละเอี ย ดทุ ก ประเด็ น ตามลำดั บขององค5 ประกอบ พรH อ มทั ้ ง มี แ นวทางการ
ประเมิ น ผลการดำเนิ น การตามรู ป แบบการบริ ห ารโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรูHรXวมกันในการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพดHานการบริหารและการจัด
การศึกษา ดHานครูผูHสอน ดHานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพดHานผูHเรียน อีกเพื่อ
เปNนการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษของประเทศตXอไป

อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค5ขHอที่ 1 พบวXา การศึกษาสภาพปBจจุบัน ปBญหาและความตHองการ การ
บริ ห ารโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปN น ภาษาอั ง กฤษ ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผล ดังนี้ 1) สภาพปBจจุบันการบริหาร
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยูXในระดับมาก
ที ่ สุ ด 2) สภาพปB ญหาการบริ หารโครงการจั ดการเรี ยนการสอนตามหลั กสู ตรกระทรวงศึ กษาธิ การเปN น
ภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยูXในระดับปานกลาง 3) ความตHองการ การบริหารโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลั กสู ตรกระทรวงศึ กษาธิ การเปN นภาษาอั งกฤษ ในภาพรวมอยู X ในระดั บ มากที ่ สุ ด ทั ้ งนี ้ เนื ่ องจาก
ความสำคัญในการบริหารเปNนสิ่งที่ขับเคลื่อนการพัฒนาดHานตXาง ๆ ไมXวXาจะเปNนดHานหลักสูตร ดHานครูผูHสอน แล
ดHานคุณภาพผูHเรียน ซึ่งลHวนแตXเปNนปBจจัย ที่เกื้อหนุนและสXงเสริมซึ่งกันและกัน สอดคลHองกับ Niamthet
(2011) ไดHเสนองานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห5ปBจจัยที่สXงผลตXอคุณภาพการศึกษาของโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปN น ภาษาอั ง กฤษในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากการศึกษาพบวXา ตัวบXงชี้คุณภาพการศึกษา EP คือ
ทักษะการใชHภาษาอังกฤษในดHานการสื่อสารและการแสวงหาความรูHของนักเรียน ปBจจัยที่สXงผลตXอคุณภาพของ
การศึกษา EP ดHานการบริหาร ไดHแกX การสรHางเครือขXายทางการศึกษาการกำหนดนโยบาย การประกันคุณภาพ
การมีสXวนรXวมของชุมชน การพัฒนาบุคลากร
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค5ขHอที่ 2 พบวXา การสรHางรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 4 องค5ประกอบหลัก คือ 1) ดHานการบริหารและการจัดการศึกษา 2) ดHานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 3) ดHานครูผูHสอน 4) ดHานคุณภาพผูHเรียน นำมาบูรณาการเปNนองค5ประกอบยXอยไดH 14
องค5ประกอบ การตรวจสอบองค5ประกอบหลัก โดยการประเมินความเหมาะสมและความเปNนไปไดHของรูปแบบ
พบวXา ความเหมาะสมของรูปแบบโดยรวม และรายองค5ประกอบอยูXในระดับมาก และความเปNนไปไดHของ
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รูปแบบโดยรวมอยูXในระดับมากที่สุด การสรHางคูXมือการดำเนินการตามรูปแบบ ประกอบดHวยสXวนสำคัญ 1)
หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค5 3) ขHอจำกัดในการนำคูXมือไปใชH 4) วิธีการนำคูXมือไปใชH 5) เกณฑ5การ
ประเมินการใชHรูปแบบ 6) แบบประเมิน ผลการใชHรูปแบบ 7) เงื่อนไขความสำเร็จของรูปแบบ 8) บรรณานุกรม
9) ภาคผนวก การประเมินความเหมาะสมของคูXมือการดำเนินการโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก รูปแบบการบริหารและคูXมือการดำเนินการมีความครอบคลุมการบริหารโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ สามารถนำรูปแบบไปใชHในการบริหารไดH
อยXางมีประสิทธิภาพ สอดคลHองกับ Hee (2011) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่จัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหมX พบวXา
ดHานโครงสรHางการบริหาร โรงเรียนสXวนใหญXไมXไดHแยกโครงสรHางการบริหารอยXางเปNนเอกเทศและชัดเจน แนว
ทางการพัฒนาดHานโครงสรHาง คือ การบริหารควรจัดเปNนโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญX ดHานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การทำงานของผูHบริหารและครูไทยมีการรXวมมือในการทำงาน สXวนครูตXางชาติมีหนHาที่สอน
อยXางเดียว ครูไดHรับการอบรมไมXเพียงพอ ขHอเสนอแนะคือควรเพิ่มบุคคล และประสานงานใหHกับครูตXางชาติ
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค5ขHอที่ 3 พบวXา ผลการทดลองใชHรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปN น ภาษาอั ง กฤษ ระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวXา การเปรียบเทียบกXอนและหลังการทดลองใชH มีการเปลี่ยนแปลง
หลังทดลองใชHเพิ่มขึ้นจากกXอนทดลองใชHทุกดHาน นอกจากนี้ยังพบวXา กXอนการทดลองใชHรูปแบบผลการประเมิน
อยูXในระดับคุณภาพพอใชH และหลังการทดลองใชHรูปแบบโดยรวมผลการประเมินอยูXในระดับคุณภาพดีมาก
ทั้งนี้ เนื่องมาจากผูHบริหาร หัวหนHาโครงการ และครูผูHสอน มีความเขHาใจในกระบวนการขั้นตอนของการใชH
รูปแบบ และผูHวิจัยไดHสรHางคูXมือประกอบการดำเนินการตามรูปแบบที่ผXานกระบวนการที่เหมาะสม และ
ผูHเชี่ยวชาญทุกทXานเปNนผูHที่มีความรูH มีประสบการณ5 จึงสามารถใหHขHอเสนอแนะที่นำไปสูXการปฏิบัติไดHเปNนอยXาง
ดี เมื่อนำไปใชHจริง มีการระบุเป\าหมายที่ชัดเจน โดยใชHหลักการมีสXวนรXวมและการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA ของเดมมิ่ง ทำใหHการประเมินการใชHรูปแบบบรรลุเป\าหมายที่วางไวH สอดคลHองกับ Promma (2014) ไดH
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาองค5ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย พบวXา องค5ประกอบการ
บริหาร ประกอบดHวยปBจจัยการดำเนินการ 9 องค5ประกอบ คือ 1) ผูHบริหาร 2) การจัดการเรียนการสอน 3)
หลักสูตรและการสอน 4) ครูผูHสอน 5) นโยบายวิสัยทัศน5และกลยุทธ5 6) การมีสXวนรXวมของชุมชน 7) โครงสรHาง
การบริหาร 8) เครือขXายทางการศึกษา และ 9) การพัฒนาครูและบุคลากรโดยใชHกระบวนการบริหาร 4 ดHาน
คือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค5กร 3) การนา และ 4) การควบคุม องค5ประกอบการบริหารโรงเรียนสอง
ภาษามีระดับความสำคัญอยูXในระดับมากทุกองค5ประกอบ ผูHทรงคุณวุฒิประเมินองค5ประกอบการบริหาร
โรงเรียนสองภาษาและมีความเห็นสอดคลHองเปNนฉันทามติรXวมกันวXาองค5ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษา
มีความเปNนประโยชน5 ความเปNนไปไดH ความเหมาะสมและความถูกตHองครอบคลุม
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค5ขHอที่ 4 พบวXา ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปN น ภาษาอั ง กฤษ ระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวXา การประเมินความเหมาะสม ความเปNนไปไดH และความเปNน
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ประโยชน5 โดยรวมอยูXในระดับมากที่สุด การประเมินการใชHรูปแบบอยูXในระดับคุณภาพดีมาก การสัมภาษณ5
พบวXา ดHานปBญหาและอุปสรรค การบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปNนภาษาอังกฤษ ไมXตXอเนื่อง การจัดการเรียนการสอนเปNนภาษาอังกฤษไมXครอบคลุมทุกรายวิชา การจัดการ
เรียนรูHไมXสอดคลHองกับการวัดผล ทำใหHผูHเรียนไดHรับการแกHไขไมXตรงประเด็น ขาดการบูรณาการเนื้อหาและ
กิจกรรมที่สอดคลHองกับการเรียนรูHภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สถานศึกษาควรจัดทำหลักสูตร ที่เหมาะสมกับ
บริบทสภาพสังคมวัฒนธรรมและสอดคลHองกับการเรียนรูHในศตวรรษที่ 21 นักเรียนไมXสามารถนำภาษาอังกฤษ
ไปใชHในการสื่อสารเพื่อการดำรงชีวิต สXวนขHอเสนอแนะในการนำรูปแบบไปใชH พบวXา สถานศึกษาควรมี
แผนปฏิบัติงานประจำป¢ที่สอดคลHองกับนโยบายของสถานศึกษาตามเกณฑ5คุณภาพ และมีกิจกรรม ครอบคลุม
ควรมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานแกXผูHเกี่ยวขHอง
ประสานชุมชนใหHมีสXวนรXวมในการดำเนินการ หHองเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามโครงการตHองเปNนแบบอยXาง
การใชHภาษาอังกฤษใหHแกXหHองเรียนอื่น ควรจัดใหHมีการนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรูH นำ
ผลไปวิเคราะห5และวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูH ควรมีการทำแผน โครงการพัฒนาบุคลากร สXงเสริม
สนับสนุนใหHบุคลากร แสวงหาความรูHดHวยตนเองอยXางสม่ำเสมอ สอดคลHองกับ Deethayat (2011) ไดHทำการ
วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูHปกครองที่มีตXอโครงการโรงเรียนสองภาษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
พบวXา โครงการโรงเรียนสองภาษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ผูHปกครองสXวนใหญXมีความพึงพอใจใน
การประเมินทักษะความสามารถทางภาษาของนักเรียน การใชHสื่อในการจัดกิจกรรมและการสอนของครู
โรงเรียนมีอาคารและหHองเรียนที่เหมาะสม การจัดหHองปฏิบัติการวิทยาศาสตร5 หHองคอมพิวเตอร5 นักเรียนมี
ความมั่นใจ กลHาแสดงออก มีกิริยามารยาทที่เหมาะกับวัฒนธรรมไทย ผูHปกครองไดHเขHารXวมประชุมกับทาง
โรงเรียนและไดHติดตXอประสานงานกับครูในโครงการ นอกจากนี้ ผูHปกครองเกินครึ่งพึงพอใจในการอXาน ฟBง และ
การพูดของนักเรียน การเขHารXวมกิจกรรมตรงตXอเวลาและทำงานที่รับมอบหมาย แตXมีผูHปกครองเกือบครึ่งยังไมX
แนXใจในการเอาใจใสXดูแลนักเรียนและวุฒิการศึกษาของครูชาวตXางชาติ

ข^อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูHวิจัยมีขHอเสนอแนะ ดังนี้
1. ข`อเสนอแนะจากการวิจัย
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนำรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเปNนขHอมูลในการกำหนดนโยบายใหHสอดคลHองกับแนวทางการขับเคลื่อนการบริหาร
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ใหHแกXสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยกำหนดโครงสรHางการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนใหHชัดเจน มีการนิเทศ
กำกับติดตามและประเมินผลอยXางเปNนรูปธรรม
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2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรสXงเสริมและสนับสนุนใหHมีการกำหนดนโยบาย
แนวทางในการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ใน
ดHานครูผูHสอนที่เปNนชาวตXางชาติเพื่อลดปBญหาการขาดแคลนครูตXางชาติ
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรนำผลจากการวิเคราะห5สภาพปBจจุบัน ปBญหา ความตHองการ และ
ขHอเสนอแนะที่ไดHจากการสัมภาษณ5 มาวางแผนในการขับเคลื่อนการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ใหHเกิดประสิทธิผล
4. สถานศึ ก ษาควรนำรู ป แบบการบริ ห ารโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไปประยุกต5ใชHตามความเหมาะสมโดยสอดคลHองกับบริบทของสถานศึกษา
2. ข`อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตeอไป
2.1 ควรศึ ก ษาการนำรู ป แบบการบริ ห ารโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ มาใชHเปNนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยXางเปNนระบบ
เพื่อใหHการดำเนินโครงการของสถานศึกษาประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื ่ อ ง รู ป แบบการบริ ห ารโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ กับสถานศึกษาในสังกัดของเอกชน และสังกัดขององค5กรปกครองสXวน
ทHองถิ่น
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื ่ อ ง รู ป แบบการบริ ห ารโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปNนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งตอนตHน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
2.4 การศึกษาวิจัยครั้งตXอไป ควรทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการ
สอน ในรูปแบบหHองเรียนพิเศษ ไดHแกX หHองเรียนพิเศษคณิตศาสตร5 วิทยาศาสตร5 โครงการการศึกษาสำหรับผูHมี
ความสามารถพิเศษ โครงการเสริมสรHางศักยภาพความเปNนเลิศทางวิชาการ (วิทยาศาสตร5 คณิตศาสตร5
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลHอม) เปNนตHน เพื่อเปNนขHอมูลในการนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย
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