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บทสรุปงานวิจัย สําหรับผูบริหารในการจัดการศึกษาแบบสองภาษา (Bilingual 
Program: BP, English Program: EP, English for Integrated Studies Program: 
EIS) 
1. ชื่อผลงาน    รายงานการศึกษาการพัฒนาโครงการหลักสูตรสองภาษา 

            โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย    จังหวัดระยอง 
ผลงานทางดานการบริหารสถานศึกษา โดย นายสุรพงศ งามสม ผูอํานวยการโรงเรียนสุนทรภูพิทยา 
จังหวัดระยอง  สงผลงานเมื่อ   14 ตุลาคม 2547 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาของการศึกษาในครั้งนี้มีดังนี ้

1.  เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
ปจจุบันไมสามารถทําใหคนไทยสวนใหญใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรูในชีวิต 
ประจําวันได ทําใหโรงเรียนมกฎุเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง จัดทําโครงหลักสูตรสองภาษา 
เพื่อแกปญหาดังกลาว 

2.  การจัดทําโครงการหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยที่ผานมา มีความ 
สําเร็จสวนหนึ่ง แตรูปแบบการจัดการเรียนการสอนยังไมสามารถแกปญหา การขาดครูตางชาติ 
และสนองความตองการและศักยภาพของผูเรียนและผูปกครองนักเรียนได จึงไดดําเนินพัฒนา 
โครงการหลักสูตรสองภาษาเดิมใหมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปน 2 รูปแบบ คือ 
โปรแกรมหลักสูตรสองภาษา (BP) และโปรแกรมเตรียมความพรอมหลักสูตรสองภาษา (MBP) 
เพื่อเปนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาดังกลาว 
วัตถุประสงคในการศึกษา 
  1.  ศึกษาการบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  

2. ศึกษาผลการเรียนรูของผูเรียนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเปนสื่อ 
ในการเรียนรูในสาขาวิชาตางๆ(วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร) 

3. ศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ประชากร กลุมตัวอยางและเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ครูผูสอน ผูปกครองนักเรียนในโครงการพัฒนา 
หลักสูตรสองภาษาทั้งสองโปรแกรมปการศึกษา 2545-2546 จํานวน 404 คน  และนักเรียน 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปการศึกษา 2545และ2546 จํานวนรวมทั้งสิ้น 1,575 คน 
และสุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) จากประชากรที่เปนนักเรียน ครูและ 
ผูปกครองนักเรียนโครงการหลักสูตรสองภาษา ปการศึกษา 2545-2546 นอกเหนือจากการศึกษา 
กระบวนการในวิธีการดําเนินงานจากโครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาฯ โดยการ สังเกต 
การสัมภาษณและการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ระดับชั้นปที่ 3 และ 6 
ในปการศึกษา 2545 – 2546 ตามวิธีการดําเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษา ฯ 
แลวยังใชแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครองนักเรียนที่มีตอสภาพการ 
ดําเนินการในการบริหารการจัดการเรียนการสอน    มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ  
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาในครั้งนี้ ผูรายงานไดกําหนดการวิเคราะห 

ขอมูล โดยนําแบบสอบถามนักเรียน ครู และผูปกครองนักเรียนทั้ง 3 ฉบับ มาจําแนกแจกแจง 
ความถี่เพื่อหาคาเฉลี่ย เปนรายขอแลว สรุปหาคาเฉลี่ยเปนรายดานโดยใชการวิเคราะหทางสถิติ 
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel นอกจากนั้นวิเคราะหขอมูลจากตารางสรุปผลการ 
เรียนรูรายวิชาของแตละภาคเรียนปกติ มาจําแนกเปนกลุมนักเรียนโปรแกรม BP, MBP 
และโปรแกรมภาคปกติ มาดําเนินการวิเคราะหผลหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จากผลการเรียนของนักเรียนแตละกลุม โดยใชการวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
Microsoft Excel  ตลอดจนวิเคราะหขอมูลจากผลการประเมินวัดคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2545-2546 ของนักเรียน 
ทุกคน มาวิเคราะหผลหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานจําแนกเปรียบเทียบ เปนกลุม 
นักเรียนโปรแกรม BP และกลุมนักเรียนโปรแกรมปกติซึ่งวิเคราะหจําแนกทั้งที่เปนความถนัด 
ทางการเรียน รายดานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ 
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และ 
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใชการวิเคราะหทางสถิติ ดวยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร Microsoft Excel รวมทั้งไดนําบันทึกผลจากการสังเกต   การประชุม การสัมภาษณ  
และจากการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินการของโครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษา 
ตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไวมาวิเคราะหตามหัวขอของวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ 
สําหรับคาสถิติที่เปนคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการประเมินระดับชวงคาเฉลี่ย 5 
ระดับ 
สรุปผลจากการศึกษาการประเมินโครงการดังกลาว ทั้งดานการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
ดานการพัฒนาหลักสูตรและผลการเรียนรูของผูเรียนในปการศึกษา 2545-2546 พบวา  

• การบริหารการจัดการเรียนการสอนของโครงการหลักสูตรสองภาษาในชวงปการศึกษา 2545-
2546 ที่เนนความมีอิสระในรูปแบบการจัดการ โดยนําเอายุทธศาสตรการมีสวนรวมแบบ PIL 
และการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (WSA) ตามแนวทางของโครงการรุงอรุณ และการนิเทศ 
ติดตามผลแบบ PDCA สงผลใหมีประสิทธิภาพสูงกวาการดําเนินการบริหาร 
โครงการหลักสูตรสองภาษาในชวงปการศึกษา2542-2544 

• การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยนําหลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปรมา
ประยุกตในโครงสรางการจัดเวลาเรียน การจัดเนื้อหาและการเลือกใชสื่อหนังสือเรียนและ 
หนังสือ ประกอบการเรียนใหสัมพันธกับพืน้ฐานความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ 
ของผูเรียนและโดยใหสอดคลองกับโครงสราง มาตรฐานสาระหลักสูตรขั้นพื้นฐานของไทย 
สงผลใหผลการเรียนรูของนักเรียนทั้งสองโปรแกรมในหลักสูตรสองภาษาสูงกวากลุมนักเรียน 
หลักสูตรปกติอยางชัดเจน 

• ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษของกลุมนักเรียน 
ในระดับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 6 หลักสูตรสองภาษาสูงกวากลุมนักเรียน 
หลักสูตรปกติอยางชัดเจน 
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• กลุมนักเรียนสองภาษาสําหรับโปรแกรมเตรียมความพรอมสองภาษา(MBP)ในระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1และ2 ปการศึกษา 2545-2546 มีผลการเรียนรูสูงกวากลุมนักเรียนหลักสูตร 
ปกติอยางชัดเจน 

บรรณานุกรม 
โครงการรุงอรุณ . การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole-School Approach). กรุงเทพมหานคร : 
          แปลน พริ้นติ้ง, 2542. 
ประสิทธิ์  ตงยิ่งศรี.    การวางแผนและการวิเคราะหโครงการ.  กรุงเทพมหานคร : 

เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2545. 
พรชุลี  อาชวอํารุง   การเรียนรูภาษาที่สอง : ผลการวิจัยเอกสาร. คณะคุรุศาสตร,  
             จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541. 
สมคิด  พรมจุยและคณะ.    เทคนิคการประเมินโครงการ.  พิมพครั้งที่ 3.  นนทบุรี  :  โรงพิมพ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544. 
สุทธิพงศ  ยงคกมล.    การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่ใชภาษา 
  อังกฤษเปนสื่อการสอน.  วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 
สุรพงศ  งามสม. รายงานผลการบริหารโครงการหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนมกุฎเมืองราช 
 วิทยาลัย ปการศึกษา 2542-2544  . เอกสารอัดสําเนา, 2545 
Krashen, Stephen.  The Input Hypothesis : Issues and Implications,Longman,1985 
Krashen, Stephen.  Why Bilingual Education?.  ERIC Digest. ED 403101, 1997 
McLaughlin, Barry. Theory of Second Language Learning. London: Edward Arnold, 

1987 
Ministry of Education, Singapore.  Education System.  http://www.moe.gov.sg, 2002 

 
2. ชื่อผลงาน   รูปแบบใหมในการจัดการศึกษาแบบสองภาษา 
หลักสูตรสองภาษาเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 
กรณีศึกษาโรงเรียนสุนทรภูพิทยา   (Modern Bilingual Education: English for 
Integrated Studies Curriculum (EISC); A Case Study at Sunthonphu Pittaya 
Secondary School) 
ผลงานทางดานการพัฒนาหลักสูตรและครูผูสอนในสถานศึกษา โดย นายสุรพงศ งามสม 
ผูอํานวยการโรงเรียนสุนทรภูพิทยา จังหวัดระยอง  โดยไดนําเสนอในการประชุมวิชาการ 

เพือ่เผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ สาขานว ัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วันศุกรที่ 3 

พฤศจิกายน 2549 ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุร ี 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาของการศึกษาในครั้งนี้มีดังนี ้

เพื่อเปนแกปญหาที่เกิดจากการจางครูตางชาติในโรงเรียนสองภาษา และกระจายโอกาส 
ทางการศึกษาใหกับผูเรียนในโรงเรียนที่ไมสามารถจัดการศึกษาตามแนวทางโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ( English program) 
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ในชนบทหางไกลและขยายโอกาสใหประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไมดีพอ  
พัฒนาผูเรียนที่ดอยโอกาสและทักษะพื้นฐานการอานออกเขียนไดภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา  
โรงเรียนสุนทรภูพิทยาจึงจัดทําโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบ
บบูรณาการ (English for Integrated Studies) โดยสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรสองภาษาแนวใหมในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อยกระดับผลการเรียนรูของนักเรียนดาน 
ภาษาอังกฤษ โดยนํารูปแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของประเทศสิงคโปร ประยุกตกับทฤษฎีการเรียนภาษาที่สองของคราเชน มาเปน 
กรอบแนวคิดหลักในการออกแบบหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร 
บูรณาการภาษาอังกฤษ  และจัดทําแนวทางการอบรมพัฒนาครูผูสอนประจําการ 
โดยใชหลักทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ ของ โนวส โดยม ี
วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 
(English for Integrated Studies:EIS)  และแนวทางการอบรมพัฒนาครูเชิงปฏิบัติการ 
ของโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ และศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์
ทางดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 และ 2 
ของโรงเรียนสุนทรภูพิทยาในปการศึกษา 2548 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี   
ผูวิจัยไดออกแบบนวตกรรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และคอมพิวเตอรบูรณาการภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยประยุกต 
หลักทฤษฎีภาษาที่สองของคราเชน VYGOTSKY, BRUNER และระบบการจัดการศึกษา 

ของประเทศสิงคโปร โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษนํามาตั้งสมมุติฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโครงการฯดังใ
นสวนที่ 1 และ สมมุติฐานการพัฒนาอบรมครูผูสอนประจําการในโครงการฯดังในสวนที่2 ดังนี้ 

สวนที1่   

สมมุติฐานการใชภาษาอังกฤษบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษ
าขั้นพื้นฐานดังนี ้

       (1)   ผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาที่สองไดดีจากภาษาแม ภาษาสัญลักษณ 
และสิ่งแวดลอมใกลตัว  (2)   ถาจัดใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาใดภาษาหนึ่ง 

โดยทักษะพื้นฐานการเรียน แบบ   วิทยาศาสตรอันไดแก การสังเกต การเปรียบเทียบ การแยกแยะ 

การเชื่อมโยงความรู และการสรุปแบบอางอิง จะสงเสริมใหผูเรียนเรียนอาน-เขียนภาษา และเขาใจ 

ภาษานั้นไดเร็วขึ้น (3)    ถาใหผูเรียนฝกทักษะการคิดแกปญหาทาง  คณิตศาสตร และโจทยปญหา 

ที่สื่อเปนภาษาอังกฤษจะสงผลใหผูเรียนเรียนอาน และเขาใจการอาน ภาษาอังกฤษไดเร็วขึ้นและ 

(4)  ถาผูสอนใชภาษาอังกฤษพื้นฐานปฏิสัมพันธ กับผูเรียนในหอง เรียนมากเทาที่จําเปน 

จะสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดเปนภาษาอังกฤษและใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
               สวนที ่2   

สมมุติฐานในการออกแบบหลักสูตรในการอบรมพัฒนาครูที่ไมเคยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
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การสอนมากอน ซึ่งควรจะตองอบรมพัฒนาในเรื่องดังนี ้(1)  ทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
ดานการอานออกเขียนได (Literacy)  (2)  ทักษะการอานเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระวิชาที่สอน 
(3)  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) (4) แนวคิดหลักการหลักสูตร 
EISC หลักสูตรสองภาษา และการวิเคราะหเปรียบเทียบหลักสูตรอื่นๆ  กับหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (5) เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหสอดคลอง 
ตอเปาหมายหลักสูตรEISC หลักสูตรแกนกลางและศักยภาพของผูเรียนรวมทั้งการฝกปฏิบัต ิ
การสอนจริง  (6)     ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษผานกระบวนการออกแบบการสอน  และ (7)  
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลจากเก็บรวบรวมขอมูลในการจัดการเรียนการสอนจริงเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง P-D-C-A 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาประกอบดวยครูที่สอนในโครงการจํานวน 16 คน 
ผูปกครองนักเรียนในโครงการปการศึกษา 2548 จํานวน 217 คน 
และนักเรียนโรงเรียนสุนทรภูพิทยา  ปการศึกษา 2548 จํานวนรวมทั้งสิ้น 516 คน 
กลุมตัวอยางใชวิธีสุมตัวอยาง แบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ากประชากรที่เปนนักเรียน 
ครูและผูปกครองนักเรียนโครงการหลักสูตรสองภาษา ปการศึกษา 2548 จํานวน 516 คน 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
นอกเหนือจากจากการศึกษากระบวนการในวิธีการดําเนินงานจากโครงการพัฒนาหลักสูตรสองภา
ษาฯ โดยการสังเกต การสัมภาษณ ตามวิธีการดําเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษา 
ฯ แลวยังใชแบบสอบถามความคิดเห็นของ ครู และผูปกครองนักเรียนในโครงการ EISP 
แบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2548 การสัมภาษณรายบุคคล 
และการนิเทศติดตามผลการเรียนการสอนโดยบันทึกขอมูลจากการสังเกต การสอบถาม 
การประชุม ครู และนักเรียน และการบันทึกขอมูลจากการสังเกต การสอบถาม 
จากการเขารวมประชุมอบรมปฏิบัติการตามหลักสูตรEISPของครู 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือดังกลาว ผูรายงานนําแบบสอบถาม ครู 
และผูปกครองนักเรียนทั้ง 2 ฉบับ มาจําแนกแจกแจงความถี่เพื่อหาคาเฉลี่ย เปนรายขอแลว 
สรุปหาคาเฉลี่ยเปนรายดานแลวนํามาจัดทําเปนตารางวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอ
บแบบสอบและนําขอมูลจากผลการประเมินวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา   ปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่   1 -2 ประจําปการศึกษา 
2548 ของนักเรียนทุกคน มาวิเคราะหผลหาคาเฉลี่ยจําแนกเปรียบเทียบเปนกลุมนักเรียนEISP 
และกลุมนักเรียนโปรแกรมปกติมาวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหทางสถิติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอ
ร Microsoft Excel นอกจากนั้นผูรายงานไดนําบันทึกผลการเก็บรวบรวมขอมูล 
ตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว มาประมวลผลสรุปใหสอดคลอง 
และเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ 
สําหรับคาสถิตทิี่ใชเปนการคํานวณคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic’s Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน( Standard Deviation) 
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สรุปผลการศึกษาวิจัย 
1. หลักสูตร EISC สงผลให ผูเรียนมีทักษะทางดานการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ 

สงเสริมความเปนผูนําในการใชภาษาอังกฤษ สามารถเรียนรูในวิชาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและคอมพิวเตอรที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
ผูเรียนชอบเรียน กลาสื่อสารกับชาวตางชาติ 
การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษบูรณาการในเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนวิช
าคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษของผูเรียนอยางชัดเจน 
นักเรียนมีความสุขตอการเรียน 

2.   หลักสูตร EISC 
ทําใหผูสอนพบเหน็ปญหาที่เปนองคประกอบสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียนในหลักสูตรนี้ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งไดพบวาความสามารถพื้นฐานการอานออกเขียนและคิดคํานวณตัวเลขงายๆไ
ด 
และทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรมีผลตอความสามารถในการเรียนรูทางดานภาษาอังกฤษของ
ผูเรียน เนื่องจากพบวา ในภาคเรียนแรก นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้น ม.1 เกือบรอยละ 50 
ไมสามารถอานออกเขียนและเขาใจภาษาอังกฤษในระดับงายๆได  

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนในโครงการ EISP 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2548 
สูงขึ้นอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับผลการเรียนรูของกลุมนักเรียนปกติ 
และกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2548 ที่เรียนในหลักสูตรปกติ 
โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานเดียวกัน 

4.  รูปแบบการอบรมพัฒนาครูเชิงปฏิบัติการตามโครงการ EISPโดยใชหลักสูตรEISC 
เปนแนวคิดหลักของการอบรมพัฒนา ในระยะเวลา 1ป 3 เดือน 
สงผลใหครูไทยสามารถเปลี่ยนทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
เทคนิคจัดการเรียนการสอนของครูโดยใชภาษาอังกฤษบูรณาการในเนื้อหาและกระบวนการเรียน
การสอนในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
สงผลใหครูมีทักษะการใชภาษาอังกฤษไดดีมีความพึงพอใจในระดับมาก 
และเปนเทคนิคการพัฒนาครูที่สามารถทําใหครูแสวงหาความรูทางดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมและ
เทคนิควิธีการสอนอื่นๆเพิ่มเติมอยางมากซึ่ง นอกเหนือไปจากการอบรมตามรูปแบบที่โครงการ 
EISP กําหนด เปนผลทําใหผูเรียนสามารถบรรลุผลและเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรEISC     

5.  ผูปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจ เขาใจ สนใจ เต็มใจ 
และเห็นวาการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการ EISP 
จะสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษได 
ตลอดจนมีความพรอมที่จะสนับสนุนโรงเรียนในทุกโอกาสที่สามารถจะทําไดในระดับที่มาก 
และผูปกครองสังเกตเห็นวานักเรียนในโครงการ EISP มีพัฒนาการเรียนรู 
และโรงเรียนมีความพยายามจัดบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับที่มากเชนกัน 
บรรณานุกรรม 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  โครงการ  EP  ประสบผลสําเร็จจริงหรือ?,  
เอดิสัน  เพรส  โปรดักส  จํากัด,  กรุงเทพฯ.  2548. 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต  2 ,  ผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ. 
(เอกสารโรเนียว), 2547. 

สุรพงศ  งามสม. รายงานการศึกษาพัฒนาโครงการหลักสูตรสองภาษา  จังหวัดระยอง.  
        เอกสารอัดสําเนา, 2547. 
Krashen, Stephen.  Principles and Practice in Second Language Acquisition. 
            Oxford : Pergamon Press, 1982. 
Krashen, Stephen.  The Input Hypothesis : Issues and Implications,Longman,1985. 
Krashen, Stephen.  Why Bilingual Education?.  ERIC Digest. ED 403101, 1997. 
Lee  Kuan  Yew,  From  third  world  to  First, Time  Medie  Private  Limited,  2000. 
Ministry of Education, Singapore.  Education System.  http://www.moe.gov.sg, 2002. 
Steve  Darn,  Contrnt  and  Language  Into  srated  learning,  http://www.,  2006. 
Swanson, R.A. & Holton III, EF. (2001) Foundations of Human Resource Development.    

Berrett-  Koehler Publishers, Inc, San Francisco. 

3. ชื่อผลงาน   ประสิทธิผลของ   “หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 
แบบบูรณาการ”      ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง (Effectiveness of English for Integrated Studies Syllabus” 
Applied in Primary schools within authority of Rayong Municipality, Rayong 
Province) 
ที่มา/การนําเสนอ   ไดนําเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนสองภาษาแหงประเทศไทยครั้งที1่  
วันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2550 โดย คณะศึกษาศาสตร  ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุรี 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาของการศึกษา 

เทศบาลนครระยองเปนองคกรสวนทองถิ่นที่จัดการศึกษาและมีแนวนโยบายดานการศึกษา

ทีมุ่งเนนพัฒนาผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการแสวงหาความรูและนําไปใชในชีวิตประ

จําวันและไดดําเนินการผานทางหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับ พ.ศ. 2544 

ใชมาแลวอยางนอย 5 ป  

ยังพบวาผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครร

ะยองในปการศึกษา 2547ในวิชาภาษาอังกฤษ ต่ํากวาทุกสาระวิชา 

ซึ่งโดยภาพรวมของประเทศคะแนนวิชาภาษาอังกฤษมีแนวโนมลดลงและอยูในระดับที่ต่ํามาโดยตล

อด จากนโยบายการจัดการศึกษา ของประเทศสิงคโปร 

โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการเรียนการสอนบูรณาการกับภาษาแม 

ซึ่งเปนนโยบายของอดีตนายกรัฐมนตรี ลีกวนยิว(Lee Guan Yew) 

สามารถทําใหประชาชนสิงคโปรปจจุบันนี้ใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางด ี

และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาป
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ที่ 4  ดีกวาบางประเทศที่เปนเจาของภาษา (PIRLS, 2001) 
อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรของนักเรียน ป พ.ศ. 2538-2544 

ซึ่งใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

เมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติยังอยูในอันดับสูงสุด ของโลกอีกดวย (TIMSS,2004)   
จากปญหาที่พบจากการศึกษาวิจัยรูปแบบใหมการจัดการศึกษาสองภาษา: 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (EIS) กรณีศึกษาโรงเรียนสุนทรภูพิทยา 

พบวาผูเรียนที่เขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สวนใหญมีปญหาดานพื้นฐานการอานออก 

เขียนไดดานภาษาอังกฤษ จึงรวมกับทางโครงการหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ทําโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการในหลัก

สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยอง โดยมีวัตถุประสงค 
ตองการพัฒนาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรขั้นพื้นฐานของชวงชั้นที่1-

2โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และพัฒนาและสงเสริมครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนโดยนําเนื้อหาสาระวิชาคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและแหลงเรียนรูในทองถิ่นมาบูรณาการในการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่

อได ประกอบกับงานวิจัยดานการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาของเมืองไทย 

ทีผู่วิจัยทําการศึกษายังไมสามารถสนับสนุนการพัฒนาโครงการดังกลาวในระดับประถมศึกษา 

จึงทําการศึกษาวิจัยโครงการดงักลาวโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

ศึกษาประสิทธิผลของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS 

ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

ประชากรและกลุมตัวอยางและเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

ประชากรที่ใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที1่ และ 4 ปการศึกษา 2549 จํานวน373 

คนครูไทยประจําการจํานวน 27 คน ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครระยอง 

จังหวัดระยอง จํานวน 5 โรง ที่เขาโครงการ EIS    สําหรับ 

กลุมตัวอยางเปนสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

สําหรับเครื่องมือที่นําไปดําเนินการทดลองใชกับประชากรไดแก หลักสูตร EIS วิชาคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ และ แนวทางการอบรมพัฒนาครูผูสอนตามหลักสูตร EIS 

ในรายวิชาดังกลาว ซึ่งจัดแยกเปนเอกสาร 4 ชุด คือ   1. กรอบหลักสูตรEIS ผลการเรียนรูชวงชั้นที่ 

1-2 โครงสรางการจัดเวลาการเรียนการสอน 

และประมวลเนื้อหาสาระวิชาและตัวอยางหนังสือประกอบการเรียนการสอน   2. 

ตัวอยางโครงการสอน แผนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 4    3. 

แนวทางการอบรมและพัฒนาครูผูสอนตามหลักสูตร EIS ระยะ 1 ป และ4. 

แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

สวนเครื่องมือที่นําไปดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินการไดแก 

การสังเกตการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนจริง   

การสอบถามเชิงสัมภาษณกับตัวอยางประชากรที่ศึกษา  



9 
 

สอบถามวิทยากรผูดําเนินการอบรมและผูนิเทศติดตามผลการสอน  

แบบสอบถามความคิดเห็นของครูและผูปกครองนักเรียนเปนแบบอัตราสวนประเมินคา 5 ระดับ 

ประกอบการใหแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติม   สําหรับแบบทดสอบผลการเรียนรูของนักเรียนกอนเรยีน 

และหลังเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่  1และ4 วิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และภาษาอังกฤษเปนขอทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และเขียนเติมคําในชองวาง 

ซึ่งผานกระบวนตรวจสอบความถูกตอง 

ความเชื่อมั่นและเที่ยงตรงจากผูทรงคุณวุฒิกอนนําไปดําเนินการ 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนแผนงานการดําเนินงานของโครงการพัฒนาการจัดการเรีย

นการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรง

เรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 

แลวนําขอมูลมาวิเคราะหจําแนกเปนดานๆเพื่อตอบคําถามของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดยใชสถิติพื้น

ฐานไดแก Arithmetic Mean, Standard Deviation และ T -Distributions   
 

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 ผลการศึกษาวิจัย ซึ่งสรุปตามวัตถุประสงคและคําถามของการศึกษาวิจัยดังนี ้

   1.  แนวทางการใชภาษาอังกฤษบูรณาการในหลักสูตรการเรียนการสอน 

ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูภายใตหลักการตอไปนี ้(1 )  ผูเรียน 

สามารถเรียนรูภาษาที่สองไดดีจาก ภาษาแม ภาษาสัญลักษณ และสิ่งแวดลอมใกลตัว  (2 )  

ถาจัดใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ โดยประยุกตทักษะพื้นฐาน 

การเรียนรูแบบวิทยาศาสตร ไดแก การสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุม การเชื่อมโยง 

และการสรุปผล จะสงเสริมใหผูเรียนเรียนอาน-เขียนภาษาและเขาใจภาษาอังกฤษที่อานไดเร็วขึ้น    

(3)  ถาจัดใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะการคิดแกปญหาโจทยคณิตศาสตร ที่สื่อเปนภาษาอังกฤษ 

และฝกทักษะการคิดแกปญหาคณิตศาสตรที่สัมพันธกันระหวางสัญลักษณแทนจํานวนกับภาษาอัง

กฤษที่สื่อจะสงผลใหผูเรียนเขาใจการอานภาษาอังกฤษ ไดเร็วยิ่งขึ้น   (4)  การที่ผูสอนใช 

ภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับผูเรียนมากเทาที่จําเปนจะสงเสริม 

ใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษไดเร็วและคลองแคลวขึ้น 

  2. จากการนําแนวทางหลักการดังกลาวไวขางตนมาเปนเนื้อหาในการจัดอบรมพัฒนาคร ู

ในระดับประถมศึกษาจํานวน 34 คน อยางตอเนื่องในระหวางการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กําหนด 

สงผลใหครูมีความมั่นใจและสามารถนําไปปรับการจัดการเรียนการสอนตามกรอบหลักสูตรยอยที่

กําหนดได 

3. จากผลการนําเอาหลักสูตรไปใชในระดับนักเรียนชั้น ป.1 และป.4 ป 

ประมวลสรุปผลการภาพรวมดังนี ้(1)  จากการกระบวนการอบรมพัฒนาคร ูตามแนวทางของ 

โครงการEIS สงผลใหครูมีทักษะการจัดการเรียนโดยใชภาษาอังกฤษแบบบูรณาการในระดับ 

ปานกลางถึงคอนขางมาก (2)  ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนทั้งระดับชั้น ป.1 และ ป.4 

วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษมีพัฒนาการสูงขึ้นอยางชัดเจน โดยมีนัยสําคัญ 
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ทางสถิติที่ระดับ0.05 และในคะแนนเฉลี่ยภาพรวม ไมแตกตางไปจากมาตรฐานโรงเรียน EPและ 

MEP   แตพบวาโรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนการสอนไปตามแนวทางของโตรงการ และนักเรียน 

ที่มีความพรอมทางดานการเรียนและไดการเอาใจใสจากผูปกครองสูงทั้งระดับ ป.1โรงเรียนเทศบาล 

วัดโขด และนักเรียน ป.4 โรงเรยีนเทศบาลวัดลุมมีคะแนนผลสัมฤทธิค์อนขางสูงกวามาตรฐาน 

โรงเรียน EPและ MEP เกือบทุกวิชา (3) ผูเรียนมีความสนใจ และชอบครูที่จัดกระบวนการเรียน 

การสอนตามแนวทางโครงการEIS โดยเฉพาะการใชภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน (4) ผูปกครอง 

ใหความสนใจและเอาใจใสตอการเรียนของบตุรหลานเปนอยางมาก (5) ผูบริหารที่เอาใจใส 

ตอการบริหาร จัดการโครงการทําใหครูมีขวัญกําลังใจตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 

EIS  (6) นโยบายทางดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามโครงการของผูบริหารระดับสูง 

ของเทศบาลที่ชัดเจนสงผลตอการขับเคลื่อนการดําเนนิการของผูบริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน 

(7) การนิเทศติดตามผลของผูรับผิดชอบโครงการฯสงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอน ของครู 

อยางตอเนื่อง 

4. ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาแบบสองภาษาในหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:  

กรณีศึกษารูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 

(The Effectiveness of Bilingual Education in Basic Education Curriculum, 
Sufficiency Economy Philosophy Applied:   

English for Integrated Studies (EIS) Model, A Case Study) 

นําเสนอเปนผลงานมาแลว ณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม 2550   ณ  งาน Regional Conference & Workshops ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 โรงเรียน Beijing No. 17 Middle School ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน 
เมื่อ 14 ตุลาคม 2551 และ งาน Teachers day  ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อ 25 
มีนาคม 2552 
ความสําคัญและความเปนมา 

ถึงแมวาการจัดการศึกษาแบบสองภาษาในรูปแบบ EP หรือ MEP 
ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน จะเปนแนวทางหนึ่งที่แกปญหาดังกลาวขางตนไดอยางมาก 
แตก็ยังมีปญหาอีกมากที่ไมสงผลตอประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการอาศัยช
าวตางชาติเปนผูสอนหลักในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการที่ไมสามารถกระจาย 
การจัดการศึกษารูปแบบดังกลาวไปสูกลุมประชากรสวนใหญของประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่
ไมดีพอ นําไปสูความไมสมดุลยั่งยืนในการแกปญหาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

แตเมื่อพิจารณาถึงแนวทางจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ EIS ตามที่ผูวิจัยไดริเริ่มขึ้น 
ที่โรงเรียนสุนทรภูพิทยาเมื่อตนปการศึกษา 2548 ในบริบทของผูเรียนที่มาจากครอบครัว 
ฐานะปานกลาง คอนขางยากจนของประเทศไทยและใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของแตละรายวิชา(คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร) 
เปนภาษาอังกฤษที่ผูเรียนไดเรียนรูความหมายของภาษาอังกฤษทั้งเสียง 
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กริยาทาทางตามรูปแบบการออกแบบตําราเรียนของสิงคโปร  ทําใหผูเรียนและผูสอนเกิดการ 
พัฒนาอยางรวดเร็ว มีความกระตือรือรนที่จะเรียนและสอน กอสัมฤทธิผลทางการเรียน 
อยางปราก ผลชัดเจน จนไดขยายผลไปยังระดับประถมศึกษาและทดลองในโรงเรียนสังกัด 
เทศบาลนครระยองในปลายปการศึกษา 2548 จนถึงสิ้นภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2549 
ยังพบวาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS สามารถทําใหผูเรียนมีผลการเรียนรูวิชา 
ภาษาอังกฤษ สูงกวานักเรียนที่เรียนโปรแกรมปกติอยางชัดเจน  และวิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรไมแตกตางจากนักเรียนที่เรียนโปรแกรม EP และ MEP 
จากโรงเรียนยอดนิยมที่มีชื่อเสียงทั้งในตางจังหวัดและสวนกลาง  ครู  ผูปกครองและชุมชน 
ใหความสนใจอยางมากตอการจัดการศึกษารูปแบบดังกลาวและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึ
กษาสูงขึ้นอยางมาก  

จากการที่ผูวิจัยไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รูปแบบ EIS โดยนํารูปแบบการบริหารแบบผูนําการนิเทศติดตามผลโดยกระบวนการเชิงระบบ 
ของ Shewhart ประยุกตกับหลักผูนําการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางของ Michael Fullan  
มายึดถือ ปฏิบัติจนพบวารูปแบบ EIS เปนนวัตกรรมแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถแกปญหา การจัดการเรียนการสอนสองภาษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จนเกิดสัมฤทธิผลไดอยางชัดเจน เปนการประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ทําใหผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ เขาถึงการศึกษาสองภาษา เปนการสรางความยั่งยืน 
แกโปรแกรมสองภาษารูปแบบ EIS ที่ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กระดับตางๆรับไปขยายผลได 
และยังสามารถแกปญหา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EP หรือ MEP 
ที่โรงเรียนขนาดใหญเทานั้นที่สามารถทําไดและลงทุนสูง  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาวิจัยเชิงลึก(In-
depth)ตอเนื่องในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS 
ในจังหวัดระยองและจันทบุรีที่เขารวมโครงการและไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ 
EIS มาแลวในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อคนหารูปแบบแนวทางที่มีประสิทธิผล 
ตอการพัฒนาจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS แลวนําผลการศึกษาไปสังเคราะห 
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะที่ใชหลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ 
และสรางภูมิคุมกัน ทําใหเกิดความสมดุล มีความยั่งยืนบนวิถีชีวิตไทย   
วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

1. ศึกษาผลการดําเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบEIS 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนของนักเรียนจากโครงการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนรูปแบบEIS โครงการ EP หรือ MEP 
และโครงการหองเรียนรูปแบบพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. คนหาองคประกอบสําคัญที่มีผลตอประสิทธิผลของการจัดการศึกษาสองภาษารูปแบ
บ EIS 

3. วิเคราะหองคประกอบสําคัญของรูปแบบEIS ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ 
ความมีเหตุผล ความพอประมาณ 
และภูมิคุมกันที่เกิดความสมดุลอยางยั่งยืนของโครงการ EIS ตามบริบทของไทย 

วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 
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ประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือ การเก็บรวบรวม การวิเคราะหและสถิติที่ใช 
กลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัยเชิงลึก( In-depth Study) ในครั้งนี้ไดแกผูบริหาร ครูผูสอน 

นักเรียนและผูปกครองนักเรียนจากโรงเรียนสุนทรภูพิทยาและโรงเรียนที่ดําเนินการโครงการพัฒน
าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปการศึกษา 2548-
สิ้นภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2551 รวมทั้ง ทําการศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Study) 
จากโรงเรียนที่จัดโครงการ EP หรือ MEP และโครงการหองเรียนรูปแบบพิเศษ ในประเทศไทย 
เฉพาะมัธยมศึกษา ในปการศึกษา 2550 โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive 
Sampling)จากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ดําเนินโครงการรูปแบบ EIS 
มาแลวอยางนอย 2 ปการศึกษาในเขตจังหวัดระยองและจันทบุรี 
 ผูวิจัยไดจัดทําแนวทางการสัมภาษณ (Guideline Interview) เพื่อทําการสัมภาษณ 
แบบเจาะลึก(In-depth Interview)  โดยไดรับคําแนะนําและตรวจสอบ จากผูทรงคุณวุฒิ 
อีกทั้งผูวิจัยยังใชแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลการเรียนรู ภาษาอังกฤษ เพื่อทําการทดสอบ 
กอนเรียนและหลังเรียน (Pretest/Posttest) นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ทุกคน 
ในโรงเรียนที่จัดโครงการ EIS โครงการ EP หรือ MEP และโครงการหองเรียนรูปแบบพิเศษ 
ในประเทศไทย เพื่อทําการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ ผลการเรียนรูเฉพาะในปการศึกษา 2550 
นําผลจากการสัมภาษณเจาะลึก พรอมทั้งสังเกตและวิเคราะหจากเอกสารและ งานวิจัยที่ 
เกี่ยวของจากผูใหขอมูลสําคัญ(Key Informant) มาวิเคราะหสรุปประเด็นที่ทําการศึกษาวิจัย 
ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพของเครสเวล (Creswell, 1998) สําหรับการวิเคราะห 
ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก แบบทดสอบมาตรฐาน ไดดําเนินการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใน 
สัปดาหแรกของเดือนมิถุนายน 2549 และ 2550 ตามลําดับ หลังจากนั้นนํามาวิเคราะห 
เปรียบเทียบโดยใชคาสถิติพื้นฐานไดแก คารอยละ คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด-ต่ําสุด 
คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test ผลการทดสอบหลังเรียน 
รวมทั้งผูวิจัยไดใชกระบวนการอภิปรายกลุมยอย(Focus group)จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 
รวมกับผูทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันการประมวลผลการสังเคราะหขอมูล 
 
สรุป ผลการศึกษาวิจัย 

จากผลการศึกษาดังกลาวไดขอสรุปที่เปนสาระสําคัญตามวัตถุประสงค 3 
ขอของการศึกษาในครั้งนี้เปนดังนี้ 

ผลจากการศึกษาการพัฒนาโครงการ การจัดการเรียนการสอนสองภาษารูปแบบ EIS 
ระหวางปการศึกษา 2548  ถึงสิ้นปการศึกษา 2550 พบวา ผูเรียนกลาใชภาษาอังกฤษ  
และสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดเปนอยางดี อีกทั้งผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ 
ของผูเรียนสูงกวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนปกติอยางชัดเจน และผลการเรียนรู 
วิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรของผูเรียนไมแตกตางไปจากโรงเรียน 
ยอดนิยมที่มีชื่อเสียงและโรงเรียนในโครงการ EPและ MEP ที่มีความพรอมสูง ยิ่งไปกวานั้น 
ยังพบวาโครงการ EIS สามารถพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของครูไทย 
ที่ไมเคยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนมากอนในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และคอมพิวเตอรทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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หรือไมเคยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนมากอน สามารถสอนวิชาดังกลาวโดยใช ภาษาอังกฤษ 
เปนสื่อไดเกือบไมแตกตางจากครูตางชาติหรือเจาของภาษาที่สอนอยูในโรงเรียนที่จัดโครงการEP 
หรือ MEP ดังกลาว นอกจากนั้น ยังพบวาครูผูสอนเกิดการแสวงหาการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ 
การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

จากการศึกษาเชิงลึกคนพบวาองคประกอบสําคัญที่ทําใหการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบ EIS มีประสิทธิผล ไดแก คุณลักษณะของหลักสูตรรูปแบบ EIS 
ที่นํากระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ OK Model และหลักระเบียบวิธีการทางคณิตศาสตร 
บูรณาการการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ SSF ในเนื้อหาสาระวิชาตางๆ 
ผานการกระบวนการอบรมและพัฒนาครูผูสอนประจําวิชาที่ไมเคยใชภาษาอังกฤษมากอน 
ใหสามารถใชภาษาอังกฤษระดับขั้นพื้นฐานผสมผสานกับการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน 
และภายใตการสงเสริม สนับสนุน กํากับ นิเทศติดตามผลของผูบริหารที่มีภาวะผูนํา 
และกลานําในการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพและทีมงานที่มีความตระหนัก เขาใจ เขาถึง 
และรวมกันพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการความรู และเครือขาย 
การเรียนรูอยางเปนระบบแบบตอเนื่อง สงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  

และเมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบสําคัญของรูปแบบ EIS ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงพบวาการดําเนินการพัฒนาโครงการรูปแบบ EIS ใชหลักความมีเหตุผล 
ความพอประมาณ และภูมิคุมกัน ภายใตเงื่อนไขขององคความรูและคุณธรรม 
ทําใหเกิดการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิผลของการใชหลักสูตรการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
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      ประยุกต  Shewhart’s P-D-C-A Cycle 

 

กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบ EIS 
-แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
-หลักการและองคประกอบสําคัญของหลักสูตรEIS 
- มาตรฐานการเรียนรูชาติ+ผลการเรียนรู EIS 

-แนวทางทางการออกแบบการสอน  เนื้อหาสาระ 

และส่ือการเรียนการสอนEIS 
-
ระบบการวัดและการประเมินผลประยุกตเง่ือนไขคุณธรร

มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการทั่วไป 

เนนกระบวนการมีสวนรวมระหวาง 
ครู  ผูบริหาร  ผูปกครองนักเรียน 

กรรมการสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ, 

องคกรและ/หรือสถาบันสนับสนุนสงเสริมทาง

การศึกษา 
 

พัฒนาเพ่ิมสมรรถนะครูผูสอนประจําการในดาน 

-ทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
-ทักษะการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน 
- เทคนิคการสอนและการออกแบบบทเรียนแบบ EIS 
- 

ฝกปฏิบัติโดยใชกลุมนักเรียนทดลองและ/หรือกลุมนักเ

รียนจริง 

- สนับสนุนการจัดฝกอบรม  

เรียนรูระหวางทํางาน(On- the Job-
Training (Learning)) 
- วิจัย และพัฒนา 
-จัดหางบประมาณและวางแนวทางสนับสนุน 

-สรางขวัญ กําลังใจ 

 

การกํากับนิเทศติดตามผล 

การประเมินผล 

นําไปใชกับผูเรียน 

Do 

Act Act 

Check 

Check 

Do 

แนวนโยบายจุดเนนการจัดการศึกษาของรัฐดานภาษาอังกฤษ 

แผนงานสงเสริมและสนับสนุนนโยบายดานภาษาอังกฤษจากหนวยงานหลักที่รับผิดชอบของรัฐ 
สถาบันสนับ

สนุน 

สงเสริมการ 

ฝกอบรม 

Plan 

แผนผังแนวคิดการบริหารจัดการหลักสูตรแบบสองภาษาเพื่อกระจายโอกาสอยางยั่งยืนบนวิถีชีวิตไทย 

Plan 

การบริหารหลักสูตรรูปแบบEISของสถานศึกษา 


