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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจดัการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ และ 2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค 
ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นท่ี 2 
จํานวน 71 คน ซ่ึงเป็นครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จํานวน 25 คน และสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษา จํานวน 46 คน และคณะกรรมการบริหารโครงการ จํานวน 7 คน รวมท้ังหมด 78 คน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 
เท่ากับ 0.87 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบ CIPP จํานวน 4 ด้าน โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไป หาน้อย ได้แก่ ด้านปัจจัยสนับสนุนการดําเนินโครงการ (Input) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context) อยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต หรือ
ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ (Product) อยู่ในระดับมาก และด้านกระบวนการดําเนินโครงการ (Process) 
อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ ส่วนข้อเสนอแนะในการพัฒนาประเมินโครงการ คือ ควรปรับปรุงการสอบวัดระดับ 
เป็นการสอบการพูดและการฟัง เพ่ือให้สอดคล้องกับการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษโครงการน้ี ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือท่ีจะได้พัฒนาครูให้ใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตรงกันข้ามกับการวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ระดับชาติ ท่ีมุ่งเน้นการสอบในทักษะการอ่านและการเขียน เน้นการสอนนักเรียนจะเรียนเพ่ือสอบ ไม่ได้เรียน
เพ่ือสื่อสาร และไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง   
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ABSTRACT 
The purposes of the research were 1. to evaluate of Boot Camp project for developing English 
teachers as Instructional Leaders of Regional English Training Centre (Northern) by using CIPP 
model, and 2. to study the recommendations of the Boot Camp project for developing English 
teachers as instructional leaders of Regional English Training Centre (Northern).                    
The population consisted of 71 participants from 25 secondary school teachers and 46 
primary school teachers as well as 7 project operational committees, for a total of 78 
informants.  The instruments used for collecting data were an interviewing form and a 
questionnaire with a reliability of 0.87. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The research results were as follows: the Boot 
Camp project evaluation by using CIPP model was overall at a high level.  Regarding 
consideration by each aspect from high to low were as follows: context, followed by input, 
process, and product, respectively.  As regards the recommendations of the Boot Camp 
project development for developing English teachers as instructional leaders of Regional 
English Training Centre (Northern) were as follows: the national test should be changed to 
speaking and listening skills according to this training course which objectives to train English 
teachers to use the communicative approach in teaching English for communication.  
However, this training course was as opposed to the measurement of the English National Test 
which focused on reading and writing skills.  As we know that, students are studying for the 
future exams, not for communications, therefore, the English learning through communicative 
approach might not match up the needs of all students or their parents.  
 

Keywords : Project Evaluation / Boot Camp Project / Developing English Teachers as  
                Instructional Leaders     
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
การเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ ของคนไทย จัดเป็นความ

จําเป็นเร่งด่วนของประเทศไทยในปัจจุบัน ในสภาวะที่ระดับความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษยังอยู่ 
ระดับตํ่ามาก ขณะที่ต้องเร่งพัฒนาประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับภาวะการค้า การลงทุน 
การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมทางเศรษฐกิจ ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลาง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องเร่ง
ดําเนินการให้เกิดผลสําเร็จโดยเร็ว ดังท่ี สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(English Language Institute, 2015, pp.1-2) ได้กล่าวถึงนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้องเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาตน อันจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการเตรียมความพร้อม
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยใช้กรอบมาตรฐาน

3 
 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ท้ังในการ
ออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึง การกําหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ และปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดย
เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) โดยปรับการเรียนการสอนจากการเน้น
ไวยากรณ์มาเป็นเน้นการสื่อสารท่ีเร่ิมจาก การฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียน ตามลําดับ รวมท้ัง 
การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลักด้วยหลักสูตร แบบเรียน 
สื่อการเรียนการสอน แต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันได้ ท้ังนี้ ตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาและแสดงถึง
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ตลอดจน ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
การขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น English Program (EP), Mini English 
Program (MEP) และ Inter-national Program (IP) สําหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการสงู ให้ใช้ 
English Bilingual Education (EBE) โดยจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปศึกษา
แบบสองภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และ English for Integrated Studies (EIS) ด้วยการสอน
วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และมีพัฒนาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) 
เพ่ือให้ผู้เรียนท่ีมีศักยภาพทางภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทางสังคม (Social Interaction) 
และด้านวิชาการ (Academic Literacy) และ พัฒนาห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation Class) ท่ี
เน้นทักษะการฟังและการพูด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ
สําหรับผู้เรียนท่ีจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และในโรงเรียนขยายโอกาส  

ดังนั้น นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Office of 
the Basic Education Commission, 2016) ได้กล่าวถึงประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป้าประสงค์ข้อท่ี 1 ให้นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ อีกท้ังยังมีกลยุทธ์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล ดังนั้น การพัฒนาครูสู่การ
เป็นครูมืออาชีพนั้นมีคุณลักษณะสําคัญหลายประการและมีความสําคัญย่ิง โดยเฉพาะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
โลกภาษาอังกฤษปัจจุบัน คือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของ
มนุษยชาติ เป็นภาษาท่ีมนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษา
ประจําชาติ เม่ือต้องติดต่อกับคนอ่ืนท่ีต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมกัน ทุกคนจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 
นอกจากน้ี กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อ 34 ยังกําหนดให้ภาษาท่ีใช้ทํางานของ
อาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (Ministry of Foreign Affairs, 2008) ซ่ึงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ให้มีความเป็น
ครูมืออาชีพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเพื่อให้สามารถนําไปถ่ายทอดและพัฒนาให้นักเรียนใช้ภาษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระดับช่วงชั้น อายุ และประสบการณ์ของนักเรียน จึงเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนา
ประเทศในระดับที่จะเข้าสู่การพัฒนาในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ครูสอนภาษาอังกฤษจึงจําเป็นต้อง
เรียนรู้ความหมายของภาษา องคค์วามรู้ทางภาษา เทคนิควิธีการสอนภาษา เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสังคมท่ีเปลี่ยนไป การเรียนการสอนภาษาควรเน้นการสอนในสภาพ
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ABSTRACT 
The purposes of the research were 1. to evaluate of Boot Camp project for developing English 
teachers as Instructional Leaders of Regional English Training Centre (Northern) by using CIPP 
model, and 2. to study the recommendations of the Boot Camp project for developing English 
teachers as instructional leaders of Regional English Training Centre (Northern).                    
The population consisted of 71 participants from 25 secondary school teachers and 46 
primary school teachers as well as 7 project operational committees, for a total of 78 
informants.  The instruments used for collecting data were an interviewing form and a 
questionnaire with a reliability of 0.87. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The research results were as follows: the Boot 
Camp project evaluation by using CIPP model was overall at a high level.  Regarding 
consideration by each aspect from high to low were as follows: context, followed by input, 
process, and product, respectively.  As regards the recommendations of the Boot Camp 
project development for developing English teachers as instructional leaders of Regional 
English Training Centre (Northern) were as follows: the national test should be changed to 
speaking and listening skills according to this training course which objectives to train English 
teachers to use the communicative approach in teaching English for communication.  
However, this training course was as opposed to the measurement of the English National Test 
which focused on reading and writing skills.  As we know that, students are studying for the 
future exams, not for communications, therefore, the English learning through communicative 
approach might not match up the needs of all students or their parents.  
 

Keywords : Project Evaluation / Boot Camp Project / Developing English Teachers as  
                Instructional Leaders     
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
การเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ ของคนไทย จัดเป็นความ

จําเป็นเร่งด่วนของประเทศไทยในปัจจุบัน ในสภาวะที่ระดับความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษยังอยู่ 
ระดับตํ่ามาก ขณะที่ต้องเร่งพัฒนาประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับภาวะการค้า การลงทุน 
การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมทางเศรษฐกิจ ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลาง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องเร่ง
ดําเนินการให้เกิดผลสําเร็จโดยเร็ว ดังท่ี สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(English Language Institute, 2015, pp.1-2) ได้กล่าวถึงนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้องเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาตน อันจะนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการเตรียมความพร้อม
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยใช้กรอบมาตรฐาน
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ความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ท้ังในการ
ออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึง การกําหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ และปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดย
เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) โดยปรับการเรียนการสอนจากการเน้น
ไวยากรณ์มาเป็นเน้นการสื่อสารท่ีเริ่มจาก การฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียน ตามลําดับ รวมท้ัง 
การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลักด้วยหลักสูตร แบบเรียน 
สื่อการเรียนการสอน แต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันได้ ท้ังนี้ ตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาและแสดงถึง
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ตลอดจน ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
การขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น English Program (EP), Mini English 
Program (MEP) และ Inter-national Program (IP) สําหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการสงู ให้ใช้ 
English Bilingual Education (EBE) โดยจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปศึกษา
แบบสองภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และ English for Integrated Studies (EIS) ด้วยการสอน
วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และมีพัฒนาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) 
เพ่ือให้ผู้เรียนท่ีมีศักยภาพทางภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทางสังคม (Social Interaction) 
และด้านวิชาการ (Academic Literacy) และ พัฒนาห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation Class) ท่ี
เน้นทักษะการฟังและการพูด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ
สําหรับผู้เรียนท่ีจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และในโรงเรียนขยายโอกาส  

ดังนั้น นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Office of 
the Basic Education Commission, 2016) ได้กล่าวถึงประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป้าประสงค์ข้อท่ี 1 ให้นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ อีกทั้งยังมีกลยุทธ์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล ดังน้ัน การพัฒนาครูสู่การ
เป็นครูมืออาชีพนั้นมีคุณลักษณะสําคัญหลายประการและมีความสําคัญย่ิง โดยเฉพาะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
โลกภาษาอังกฤษปัจจุบัน คือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของ
มนุษยชาติ เป็นภาษาท่ีมนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษา
ประจําชาติ เม่ือต้องติดต่อกับคนอ่ืนท่ีต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมกัน ทุกคนจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 
นอกจากน้ี กฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อ 34 ยังกําหนดให้ภาษาที่ใช้ทํางานของ
อาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (Ministry of Foreign Affairs, 2008) ซ่ึงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ให้มีความเป็น
ครูมืออาชีพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเพื่อให้สามารถนําไปถ่ายทอดและพัฒนาให้นักเรียนใช้ภาษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระดับช่วงชั้น อายุ และประสบการณ์ของนักเรียน จึงเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนา
ประเทศในระดับที่จะเข้าสู่การพัฒนาในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ครูสอนภาษาอังกฤษจึงจําเป็นต้อง
เรียนรู้ความหมายของภาษา องคค์วามรู้ทางภาษา เทคนิควิธีการสอนภาษา เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสังคมท่ีเปลี่ยนไป การเรียนการสอนภาษาควรเน้นการสอนในสภาพ
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ของการนําไปใช้จริงตามบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความหมายสําหรับตัวผู้เรียน 
และเป็นช่องทางในการเรียนรู้ จึงจําเป็นต้องหาแนวทางการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ให้มีความตระหนัก
ในพลังอํานาจของภาษา สามารถนําภาษาไปสร้างความหมายตามท่ีต้องการสื่อสาร และใช้กระบวนการเรียนการ
สอนที่ดึงศักยภาพที่ผู้เรียนอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารให้ได้มากท่ีสุด ซ่ึงปัจจุบัน 
มีผู้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยว่าล้มเหลว เน่ืองจากผู้สําเร็จการศึกษา ท้ังใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษายังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาคือ วิธีสอนของครู ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ซ่ึง
เป็นปัญหาเรื้อรังตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี ้ 

ดังท่ี Samakoses, V. (2015) ได้กล่าวถึง การศึกษาปัญหาของการสอนภาษาอังกฤษของ พบว่า 
ปัจจัยท่ีทําให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของคนไทยไม่ก้าวหน้า ประกอบด้วย ครูสอนภาษาอังกฤษไม่มี
คุณภาพ ชั่วโมงการสอนน้อยเกินไป ทัศนคติท่ีมองว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสูงส่งไกลตัว คนไทยชอบจับผิดใช้
ภาษาของคนอ่ืน ท่ีผ่านมา จํานวนชั่วโมงมันอัดแน่นมากในทุกวิชา ทําให้ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษเหลือแค่
สัปดาห์ละวัน วันละไม่ถึงชั่วโมง ภาษามันต้องการความต่อเนื่อง โอกาสที่จะได้ฝึกพูด ฝึกออกเสียง เหมือนกับพ่อ
แม่สอนให้ลูกพูด คุณจะต้องอยู่กับลูก สอนทุกวัน ไม่ใช่สัปดาห์หนึ่งสอนลูกแค่สองชัว่โมง ความต่อเนื่องเป็นสิ่ง
สําคัญ ต้องพูดไปก่อนจะผิดจะถูกพ่อแม่ต้องแก้ไขให้ ก็เหมือนกับสอนเด็กท่ีจะต้องเรียนภาษา ครูต้องเอาใจใส่ใน
ความต่อเนื่อง ทัศนคติของครูผู้สอนสําคัญมาก อีกทั้ง ครูไม่เข้าใจวิธีการสอนแนวใหม่ท่ีเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ
มากกว่าให้ท่องจํากฎเกณฑ์ไวยากรณ์ ทําให้ครูเกิดความไม่ม่ันใจ เน่ืองจากตนเคยเรียนมาแบบเก่า ซ่ึงยึดการ
ท่องจํากฎและการฝึกการเขียนรูปประโยคซํ้าๆ กัน แต่ไม่เคยฝึกการฟังสนทนา ครูกลัวสอนไม่ทันกลัวสอนเน้ือหา
ไม่ครบ เกรงว่าการทํากิจกรรมมากๆจะทําให้เสียเวลา เพราะยึดติดตํารามากเกินไป ครูทําอุปกรณ์การสอนไม่
เป็น และครูไม่เข้าใจวิธีการวัดและประเมินผลให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของบทเรียน ท่ีกล่าวไว้ว่า พอสรุปได้ว่า
ปัญหาใหญ่มาจากครู เนื่องจากครูไม่มีความรู้ ไม่รู้วิธีสอน ครูส่วนใหญ่สอนแต่การอ่านการเขียน และการแปล 
ไม่ได้มีการพูด เพราะตัวครูเองก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกล่าว ได้สั่งสมมา
เป็นเวลานาน และการพัฒนาครูในประเทศไทยที่ได้ดําเนนิการมาตลอดเวลา ยังไม่สามารถเพิ่มทักษะความรู้ใน
การสอนภาษาอังกฤษให้กับครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาต่อไปที่พบในการพัฒนาครู สรุปได้ คือ การ
ฝึกอบรมไม่ท่ัวถึง การฝึกอบรมไม่ตรงตามที่ต้องการ การฝึกอบรมเน้นทฤษฎีมากกว่าการฝึกปฏิบัติ การติดตาม
และประเมินผลทําได้น้อยมาก ทําให้ไม่เห็นแง่มุมที่ควรจะได้นํามาปรับปรุงและพัฒนา ซ่ึงการฝึกอบรมจะเป็นไป
ในลักษณะของการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาใบงาน รายงาน ทําแบบฝึก ฯลฯ และการอบรมส่วนใหญ่จะ
อบรมคร้ังเดียว โดยในการอบรมแต่ละคร้ังจะบรรจุไปด้วยเนื้อหาต่างๆ มากมาย มีการฝึกปฏิบัติจริงน้อย  
อย่างไรก็ตาม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 สู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2575 ครูเป็นสําคัญ     
(Racharit, W., 2016) ได้กล่าวไว้ว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 จะสามารถพัฒนาสู่วิสัยทัศน์
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2575 (ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน) สู่ความสําเร็จได้มากน้อยเพียงใด ต้องไม่ลืมยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนาครู ภายใต้กรอบแนวคิด : พลเมืองท่ีมีคุณภาพเหมาะกับการเป็นประชากรในศตวรรษที่ 21 และครู
มืออาชีพท่ีมีสมรรถนะเป็นเลิศในระดับสากลเหมาะสมกับบริบทของไทย การจัดทําแผนการผลิตครูท่ีสัมพันธ์กับ
แผนการใช้ครู เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งให้สถาบันผลิตครู วางระบบการจัดสรรทุนสําหรับ
นักศึกษาครู ปรับระบบและรูปแบบการผลิตครู กําหนดแนวทางการเตรียมนักศึกษาครูเพ่ือให้ได้ครูดีมีคุณภาพ 
ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีประกาศออกไปให้รับรู้ท่ัวกันแล้วท่ีว่า "ระบบการผลิตและพัฒนาครูของไทยเป็นระบบชั้นนําแนว
หน้า เพ่ือให้ครูเป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นเลิศระดับสากล" 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (Ministry of Education, 2016) 
ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) กับสถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทยโดยเอกอัครราชทูตอังกฤษ
ประจําประเทศไทย ฯพณฯ Brian Davidson ในความร่วมมือกับ British Council เพ่ือจัดต้ังศูนย์อบรมครู
ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคซ่ึงครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาค โดยมีศูนย์ ท่ีจัดต้ังเบื้องต้นในเดือนกันยายน 2559 รวม
ท้ังหมด 4 ศูนย์ มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มครูสอน ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือพัฒนายกระดับความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Communicative Approach ของครูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ัวประเทศ  

สําหรับ การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(Boot Camp) นี้ เป็นโครงการเร่งด่วน ได้มีการวางแผนโครงการ โดยกําหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ 
เพ่ือคาดหวังผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลัง ท้ังนี้ ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการจะต้องผา่น
กระบวนการต่างๆ อีกมาก โดยเฉพาะกระบวนการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ การประเมินผล
จึงเป็นข้ันตอนสุดท้ายท่ีจะทําให้ทราบว่า การปฏิบัติงานตามโครงการนั้นบรรลุวัตถปุระสงค์หรือไม่ เพียงใด มี
การคลาดเคล่ือนไปจากสิ่งท่ีคิดไวห้รือไม่ ถ้าเบี่ยงเบนจะได้หาวิธีปรับปรุงแก้ไขความคาดหวังกับการปฏิบัติจริง
นั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ได้ ดังนั้น การที่จะทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆ ได้นั้น จึงจําเป็นจะต้อง
อาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลท่ีเป็นระบบ ซ่ึงปัจจุบัน การประเมินผลโครงการแบบ CIPP ของ 
(Stufflebeam, 1973, p.125, quoted in Rangchaikul Wiboonsri, Y., 1999, p.27, Jantasorn, W. & 
Pathnarakul, P., 1998, p.44) เป็น Model ท่ีได้รับการยอมรับกันท่ัวไปในปัจจุบัน แนวคิด การประเมินของ 
(Stufflebeam) ได้เป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวาง เพราะให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผล ได้
อย่างน่าสนใจและทันสมัยด้วย จนเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป เป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีจุดเน้น
สําคัญ คือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
วัตถุประสงค์การประเมิน คือ การให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ได้แบ่งประเด็นการประเมินผลออกเป็น 4 
ประเภท คือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context Evaluation : C) ด้านปัจจัยสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ (Input Evaluation : I) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) และด้านผลผลิตหรือผลสําเรจ็
ของการดําเนินงาน (Product Evaluation : P) ซ่ึงผู้วิจัยคิดว่าการประเมินในรูปแบบ CIPP เหมาะสําหรับการ
โครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การ
จัดอบรมภาคเหนือ เป็นอย่างย่ิง อีกท้ังยังมีเกณฑ์และตัวชี้วัด สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการ
ได้ดี ซ่ึงจะครอบคลุม มิตินโยบายด้านการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ ความต้องการของ ผู้เข้ารับการศึกษา
อบรม ปัญหา และสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน อันนําไปสู่ความจําเป็นของการดําเนินโครงการ เป็นต้น
นอกจากน้ัน ยังสามารถวัดถึงความสําเร็จ และความล้มเหลวของโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐได้  

จากการศึกษาความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดแนวคิดท่ีจะประเมินโครงการพัฒนาครูแกน
นํา ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ 
โดยใช้การประเมินแบบ CIPP และศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ เพ่ือยกระดับ
ความสามารถและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้เข้าร่วมโครงการ โดยร่วมมือกันระหว่าง British 
Council กับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนําผลการประเมินมาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจ พิจารณา พัฒนา ปรับปรุง โครงการในรุ่นต่อๆ ไป 
 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม  2561         ISSN 2408 - 0845
5

4 
 

ของการนําไปใช้จริงตามบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความหมายสําหรับตัวผู้เรียน 
และเป็นช่องทางในการเรียนรู้ จึงจําเป็นต้องหาแนวทางการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ให้มีความตระหนัก
ในพลังอํานาจของภาษา สามารถนําภาษาไปสร้างความหมายตามท่ีต้องการสื่อสาร และใช้กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีดึงศักยภาพที่ผู้เรียนอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารให้ได้มากที่สุด ซ่ึงปัจจุบัน 
มีผู้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยว่าล้มเหลว เนื่องจากผู้สําเร็จการศึกษา ท้ังใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษายังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาคือ วิธีสอนของครู ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ซ่ึง
เป็นปัญหาเรื้อรังตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี ้ 

ดังท่ี Samakoses, V. (2015) ได้กล่าวถึง การศึกษาปัญหาของการสอนภาษาอังกฤษของ พบว่า 
ปัจจัยท่ีทําให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของคนไทยไม่ก้าวหน้า ประกอบด้วย ครูสอนภาษาอังกฤษไม่มี
คุณภาพ ชั่วโมงการสอนน้อยเกินไป ทัศนคติท่ีมองว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสูงส่งไกลตัว คนไทยชอบจับผิดใช้
ภาษาของคนอ่ืน ท่ีผ่านมา จํานวนช่ัวโมงมันอัดแน่นมากในทุกวิชา ทําให้ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษเหลือแค่
สัปดาห์ละวัน วันละไม่ถึงชั่วโมง ภาษามันต้องการความต่อเนื่อง โอกาสที่จะได้ฝึกพูด ฝึกออกเสียง เหมือนกับพ่อ
แม่สอนให้ลูกพูด คุณจะต้องอยู่กับลูก สอนทุกวัน ไม่ใช่สัปดาห์หนึ่งสอนลูกแค่สองชัว่โมง ความต่อเนื่องเป็นสิ่ง
สําคัญ ต้องพูดไปก่อนจะผิดจะถูกพ่อแม่ต้องแก้ไขให้ ก็เหมือนกับสอนเด็กท่ีจะต้องเรียนภาษา ครูต้องเอาใจใส่ใน
ความต่อเนื่อง ทัศนคติของครูผู้สอนสําคัญมาก อีกทั้ง ครูไม่เข้าใจวิธีการสอนแนวใหม่ท่ีเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ
มากกว่าให้ท่องจํากฎเกณฑ์ไวยากรณ์ ทําให้ครูเกิดความไม่ม่ันใจ เนื่องจากตนเคยเรียนมาแบบเก่า ซ่ึงยึดการ
ท่องจํากฎและการฝึกการเขียนรูปประโยคซํ้าๆ กัน แต่ไม่เคยฝึกการฟังสนทนา ครูกลัวสอนไม่ทันกลัวสอนเนื้อหา
ไม่ครบ เกรงว่าการทํากิจกรรมมากๆจะทําให้เสียเวลา เพราะยึดติดตํารามากเกินไป ครูทําอุปกรณ์การสอนไม่
เป็น และครูไม่เข้าใจวิธีการวัดและประเมินผลให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของบทเรียน ท่ีกล่าวไว้ว่า พอสรุปได้ว่า
ปัญหาใหญ่มาจากครู เน่ืองจากครูไม่มีความรู้ ไม่รู้วิธีสอน ครูส่วนใหญ่สอนแต่การอ่านการเขียน และการแปล 
ไม่ได้มีการพูด เพราะตัวครูเองก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกล่าว ได้สั่งสมมา
เป็นเวลานาน และการพัฒนาครูในประเทศไทยที่ได้ดําเนนิการมาตลอดเวลา ยังไม่สามารถเพิ่มทักษะความรู้ใน
การสอนภาษาอังกฤษให้กับครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาต่อไปที่พบในการพัฒนาครู สรุปได้ คือ การ
ฝึกอบรมไม่ท่ัวถึง การฝึกอบรมไม่ตรงตามที่ต้องการ การฝึกอบรมเน้นทฤษฎีมากกว่าการฝึกปฏิบัติ การติดตาม
และประเมินผลทําได้น้อยมาก ทําให้ไม่เห็นแง่มุมที่ควรจะได้นํามาปรับปรุงและพัฒนา ซ่ึงการฝึกอบรมจะเป็นไป
ในลักษณะของการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาใบงาน รายงาน ทําแบบฝึก ฯลฯ และการอบรมส่วนใหญ่จะ
อบรมคร้ังเดียว โดยในการอบรมแต่ละคร้ังจะบรรจุไปด้วยเนื้อหาต่างๆ มากมาย มีการฝึกปฏิบัติจริงน้อย  
อย่างไรก็ตาม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 สู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2575 ครูเป็นสําคัญ     
(Racharit, W., 2016) ได้กล่าวไว้ว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 จะสามารถพัฒนาสู่วิสัยทัศน์
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2575 (ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน) สู่ความสําเร็จได้มากน้อยเพียงใด ต้องไม่ลืมยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนาครู ภายใต้กรอบแนวคิด : พลเมืองท่ีมีคุณภาพเหมาะกับการเป็นประชากรในศตวรรษที่ 21 และครู
มืออาชีพท่ีมีสมรรถนะเป็นเลิศในระดับสากลเหมาะสมกับบริบทของไทย การจัดทําแผนการผลิตครูท่ีสัมพันธ์กับ
แผนการใช้ครู เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งให้สถาบันผลิตครู วางระบบการจัดสรรทุนสําหรับ
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หน้า เพ่ือให้ครูเป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นเลิศระดับสากล" 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (Ministry of Education, 2016) 
ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) กับสถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทยโดยเอกอัครราชทูตอังกฤษ
ประจําประเทศไทย ฯพณฯ Brian Davidson ในความร่วมมือกับ British Council เพ่ือจัดต้ังศูนย์อบรมครู
ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคซ่ึงครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาค โดยมีศูนย์ ท่ีจัดต้ังเบื้องต้นในเดือนกันยายน 2559 รวม
ท้ังหมด 4 ศูนย์ มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มครูสอน ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือพัฒนายกระดับความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Communicative Approach ของครูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ัวประเทศ  

สําหรับ การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(Boot Camp) นี้ เป็นโครงการเร่งด่วน ได้มีการวางแผนโครงการ โดยกําหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ 
เพ่ือคาดหวังผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลัง ท้ังนี้ ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการจะต้องผา่น
กระบวนการต่างๆ อีกมาก โดยเฉพาะกระบวนการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ การประเมินผล
จึงเป็นข้ันตอนสุดท้ายท่ีจะทําให้ทราบว่า การปฏิบัติงานตามโครงการนั้นบรรลุวัตถปุระสงค์หรือไม่ เพียงใด มี
การคลาดเคล่ือนไปจากสิ่งท่ีคิดไวห้รือไม่ ถ้าเบี่ยงเบนจะได้หาวิธีปรับปรุงแก้ไขความคาดหวังกับการปฏิบัติจริง
นั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ได้ ดังนั้น การที่จะทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆ ได้นั้น จึงจําเป็นจะต้อง
อาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลท่ีเป็นระบบ ซ่ึงปัจจุบัน การประเมินผลโครงการแบบ CIPP ของ 
(Stufflebeam, 1973, p.125, quoted in Rangchaikul Wiboonsri, Y., 1999, p.27, Jantasorn, W. & 
Pathnarakul, P., 1998, p.44) เป็น Model ท่ีได้รับการยอมรับกันท่ัวไปในปัจจุบัน แนวคิด การประเมินของ 
(Stufflebeam) ได้เป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวาง เพราะให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผล ได้
อย่างน่าสนใจและทันสมัยด้วย จนเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป เป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีจุดเน้น
สําคัญ คือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
วัตถุประสงค์การประเมิน คือ การให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ได้แบ่งประเด็นการประเมินผลออกเป็น 4 
ประเภท คือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context Evaluation : C) ด้านปัจจัยสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ (Input Evaluation : I) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) และด้านผลผลิตหรือผลสําเร็จ
ของการดําเนินงาน (Product Evaluation : P) ซ่ึงผู้วิจัยคิดว่าการประเมินในรูปแบบ CIPP เหมาะสําหรับการ
โครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การ
จัดอบรมภาคเหนือ เป็นอย่างย่ิง อีกทั้งยังมีเกณฑ์และตัวชี้วัด สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการ
ได้ดี ซ่ึงจะครอบคลุม มิตินโยบายด้านการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ ความต้องการของ ผู้เข้ารับการศึกษา
อบรม ปัญหา และสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน อันนําไปสู่ความจําเป็นของการดําเนินโครงการ เป็นต้น
นอกจากน้ัน ยังสามารถวัดถึงความสําเร็จ และความล้มเหลวของโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐได้  

จากการศึกษาความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดแนวคิดท่ีจะประเมินโครงการพัฒนาครูแกน
นํา ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ 
โดยใช้การประเมินแบบ CIPP และศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ เพ่ือยกระดับ
ความสามารถและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้เข้าร่วมโครงการ โดยร่วมมือกันระหว่าง British 
Council กับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนําผลการประเมินมาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจ พิจารณา พัฒนา ปรับปรุง โครงการในรุ่นต่อๆ ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    1. เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โดยประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังน้ี 
        1.1 เพ่ือประเมินความเหมาะสม ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context) 
        1.2 เพ่ือประเมินความเหมาะสม ด้านปัจจัยสนับสนุนการดําเนินโครงการ (Input)   
        1.3 เพ่ือประเมินความเหมาะสม ด้านกระบวนการดําเนินโครงการ (Process)   
        1.4 เพ่ือประเมินผลผลิต หรือผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ (Product)  
    2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โดยใช้รูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam (1973, 
p.125, quoted in Rangchaikul Wiboonsri, Y., 1999, p.27, Jantasorn, W. & Pathnarakul, P., 1998, 
p.44) โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์จํานวน 1 ฉบับ และแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ              
ที่ผู้วิจัยสร้างเอง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จาํนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นท่ี 0.87 รวม
เป็น 2 ฉบับ สัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจดัการเรียนการสอน
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ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่) 
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34  ดังนี้ 

ฉบับท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ครูการเงิน โดยกําหนดประเด็นการ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) เพ่ือศึกษาความพร้อมในการดําเนิน
โครงการ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
            ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่) 
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 โดยถามกว้างๆ ดังน้ี 
          1.1 หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ  
          1.2 โครงสร้างของหลักสูตรหรือเนื้อหาของการฝึกอบรม  
          1.3 เนื้อหาสาระของหลักสูตร การฝึกอบรม  
         1.4 ผลการฝึกอบรมที่คาดหวัง 
            ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเป็นแบบปลายเปิด 
           ฉบับท่ี 2 แบบสอบถาม ใช้สอบถามผู้บริหารและครูผู้สอน โดยกําหนดประเด็นการสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) ของโครงการ ด้านปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
(Input) ของโครงการ ด้านกระบวนการดําเนินงาน (Process) ของโครงการ และด้านผลผลิตหรือผลสําเร็จของ
การดําเนินงาน (Product) ของโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot 
Camp) แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
       ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่ง อายุราชการ สังกัด ระดับการสอบ  
       ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot 
Camp) ระดับภูมิภาค เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ จํานวน 106 ข้อ โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 
  5 หมายถึง มีการปฏิบัติ ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีการปฏิบัติ ในระดับมาก 
  3 หมายถึง มีการปฏิบัติ ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง มีการปฏิบัติ ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง มีการปฏิบัติ ในระดับน้อยท่ีสุด 
       ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด สอบถามข้อเสนอแนะ กรอบแนวทางในการประเมินโครงการ
พัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค 4 ด้าน ด้านสภาวะ
แวดล้อมหรือบริบท (Context) ของโครงการ ด้านปัจจัยสนับสนนุการดําเนินงาน (Input) ของโครงการ ด้าน
กระบวนการดําเนินงาน (Process) ของโครงการด้านผลผลิตหรือผลสําเร็จของการดําเนินงาน (Product) ของ
ศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่) สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 แสดง
ดังตารางที่ 1   
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ตารางที่ 1 กรอบแนวทางในการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    
              (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่)  
 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน แหล่งข้อมูล 

วิธีการและ
เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

1. เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสม
ของสภาพ 
แวดล้อมหรือ
บริบทของ
โครงการ 

- หลักการ เหตุผล 
และวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
- โครงสร้างของ
หลักสูตรการฝึกอบรม 
- เนื้อหาสาระของ
หลักสูตรการฝึกอบรม 
- ผลการฝึกอบรมที่
คาดหวัง 

- คณะกรรม 
การบริหาร
โครงการ 
- ผู้เข้ารับการ
อบรม 

- สัมภาษณ์โดย
ใช้แบบ
สัมภาษณ์มี
โครงสร้าง 
- สอบถามโดย
ใช้แบบสอบถาม 

ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ 
 
ค่าเฉลี่ย 
() 
ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
() 

 
 
 
กําหนดเกณฑ์
ดังนี้ 
4.50-5.00   
มากที่สุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49   
ปานกลาง 
1.50-2.49 น้อย 
1.00-1.49   
น้อยท่ีสุด 

2. เพ่ือประเมิน
ความพร้อมและ
ความเหมาะสม
ของปัจจัย
สนับสนุนการ
ดําเนินโครงการ 

1. ผู้รับผิดชอบการ
ดําเนินโครงการ   
2. ผู้เข้ารับการอบรม 
3. คุณลักษณะของ 
Trainer (ผู้ฝึกอบรม) 
4. สื่อ (เอกสาร) 
5. หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 
6. งบประมาณ           
7. ระยะเวลา      
8. สถานท่ี ความ
สะดวก อาหาร 

- ผู้เข้ารับการ
อบรม 

- สอบถามโดย
ใช้แบบสอบถาม  

ค่าเฉลี่ย 
() 
ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
() 

กําหนดเกณฑ์
ดังนี้ 
4.50-5.00   
มากที่สุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49   
ปานกลาง 
1.50-2.49 น้อย 
1.00-1.49   
น้อยท่ีสุด 
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ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่) 
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34  ดังน้ี 

ฉบับท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ครูการเงิน โดยกําหนดประเด็นการ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) เพ่ือศึกษาความพร้อมในการดําเนิน
โครงการ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
            ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่) 
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 โดยถามกว้างๆ ดังน้ี 
          1.1 หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ  
          1.2 โครงสร้างของหลักสูตรหรือเนื้อหาของการฝึกอบรม  
          1.3 เน้ือหาสาระของหลักสูตร การฝึกอบรม  
         1.4 ผลการฝึกอบรมที่คาดหวัง 
            ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเป็นแบบปลายเปิด 
           ฉบับท่ี 2 แบบสอบถาม ใช้สอบถามผู้บริหารและครูผู้สอน โดยกําหนดประเด็นการสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) ของโครงการ ด้านปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
(Input) ของโครงการ ด้านกระบวนการดําเนินงาน (Process) ของโครงการ และด้านผลผลิตหรือผลสําเร็จของ
การดําเนินงาน (Product) ของโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot 
Camp) แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
       ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่ง อายุราชการ สังกัด ระดับการสอบ  
       ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot 
Camp) ระดับภูมิภาค เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ จํานวน 106 ข้อ โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 
  5 หมายถึง มีการปฏิบัติ ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีการปฏิบัติ ในระดับมาก 
  3 หมายถึง มีการปฏิบัติ ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง มีการปฏิบัติ ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง มีการปฏิบัติ ในระดับน้อยท่ีสุด 
       ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด สอบถามข้อเสนอแนะ กรอบแนวทางในการประเมินโครงการ
พัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค 4 ด้าน ด้านสภาวะ
แวดล้อมหรือบริบท (Context) ของโครงการ ด้านปัจจัยสนับสนนุการดําเนินงาน (Input) ของโครงการ ด้าน
กระบวนการดําเนินงาน (Process) ของโครงการด้านผลผลิตหรือผลสําเร็จของการดําเนินงาน (Product) ของ
ศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่) สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 แสดง
ดังตารางท่ี 1   
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ตารางที่ 1 กรอบแนวทางในการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    
              (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่)  
 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน แหล่งข้อมูล 

วิธีการและ
เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

1. เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสม
ของสภาพ 
แวดล้อมหรือ
บริบทของ
โครงการ 

- หลักการ เหตุผล 
และวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
- โครงสร้างของ
หลักสูตรการฝึกอบรม 
- เนื้อหาสาระของ
หลักสูตรการฝึกอบรม 
- ผลการฝึกอบรมที่
คาดหวัง 

- คณะกรรม 
การบริหาร
โครงการ 
- ผู้เข้ารับการ
อบรม 

- สัมภาษณ์โดย
ใช้แบบ
สัมภาษณ์มี
โครงสร้าง 
- สอบถามโดย
ใช้แบบสอบถาม 

ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ 
 
ค่าเฉลี่ย 
() 
ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
() 

 
 
 
กําหนดเกณฑ์
ดังน้ี 
4.50-5.00   
มากท่ีสุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49   
ปานกลาง 
1.50-2.49 น้อย 
1.00-1.49   
น้อยท่ีสุด 

2. เพ่ือประเมิน
ความพร้อมและ
ความเหมาะสม
ของปัจจัย
สนับสนุนการ
ดําเนินโครงการ 

1. ผู้รับผิดชอบการ
ดําเนินโครงการ   
2. ผู้เข้ารับการอบรม 
3. คุณลักษณะของ 
Trainer (ผู้ฝึกอบรม) 
4. สื่อ (เอกสาร) 
5. หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 
6. งบประมาณ           
7. ระยะเวลา      
8. สถานท่ี ความ
สะดวก อาหาร 

- ผู้เข้ารับการ
อบรม 

- สอบถามโดย
ใช้แบบสอบถาม  

ค่าเฉลี่ย 
() 
ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
() 

กําหนดเกณฑ์
ดังน้ี 
4.50-5.00   
มากท่ีสุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49   
ปานกลาง 
1.50-2.49 น้อย 
1.00-1.49   
น้อยท่ีสุด 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
     

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน แหล่งข้อมูล 

วิธีการและ
เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

3. เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสม
ของด้าน
กระบวนการ
ดําเนินโครงการ  

- การจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรม 
- การประสานงาน 
- การติดตามและ
ประเมินผล 
 

- ผู้เข้ารับการ
อบรม 

- สอบถามโดย
ใช้แบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย 
() 
ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
() 

กําหนดเกณฑ์
ดังน้ี 
4.50-5.00   
มากท่ีสุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49   
ปานกลาง 
1.50-2.49 น้อย 
1.00-1.49 น้อย
ท่ีสุด 

4. เพ่ือประเมิน
ด้านผลผลิต
หรือผลสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ 

- ผลท่ีคาดว่าจะเกิด
กับตัวผู้เข้ารับการ
อบรม 
- ผลท่ีคาดว่าจะเกิด
กับผู้เรียนในอนาคต
อันใกล้นี้ 
- การนําความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 
- ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
โครงการฝึกอบรมทั้ง
หลักสูตร 

- ผู้เข้ารับการ
อบรม 

- สอบถามโดย
ใช้แบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย 
() 
ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
() 

กําหนดเกณฑ์
ดังนี้ 
4.50-5.00 มาก
ท่ีสุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49 ปาน
กลาง 
1.50-2.49 น้อย 
1.00-1.49 น้อย
ท่ีสุด 
 

  

ในการการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
             1. ผู้วิจัยและคณะผู้ร่วมวิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ คณะกรรมการดําเนินการจํานวน 7 คน ด้วยตนเอง 
และนํามาหาค่าความถี่เพ่ือจัดหมวดหมู่ 
             2. ผู้วิจัยและคณะผู้ร่วมวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามแก่ประชากร จํานวน 71 ฉบับ โดยผู้วิจัยนํา
แบบสอบถามไปแจกและขอรับคืนด้วยตนเอง และรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ จัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูล ก่อนนําไปวิเคราะห์ 
           ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยและคณะผู้ร่วมวิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
             1. สถิติท่ีใช้เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพ่ือวัดความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 
             2. สถิติท่ีใช้เพ่ือหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามใช้สูตรสัมประสิทธิ์  (The 
Coefficient of Alpha) ของ Cronbach  
             3. ค่าความถี่ (Frequency)   
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             4. ค่าร้อยละ (Percentage)   
             5. ค่าเฉลี่ย ()   
             6. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )   
 

สรุปผลการวิจัย 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
ผลการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 

ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่) สํานักงานเขตพื้นท่ี
มัธยมศึกษา เขต 34  โดยใช้การประเมินแบบ CIPP จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของ
โครงการ (Context) ด้านปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ (Input) ด้านกระบวนการดําเนินโครงการ 
(Process) ด้านผลผลติ หรือผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ (Product) ของโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)   
              ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ  

รายการประเมินผล (รายด้าน)   ระดับ 
1. สภาวะแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context) 4.50 0.57 มาก 
2. ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินโครงการ (Input) 4.58 0.54 มากที่สุด 
3. กระบวนการดําเนินโครงการ (Process) 4.43 0.60 มาก 
4. ผลผลิตหรือผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ (Product) 4.48 0.57 มาก 

รวม 4.49 0.57 มาก 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัด การเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โดยใช้การประเมินรูปแบบ 
CIPP จํานวน 4 ด้าน คือ พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไป
หาน้อย พบว่า ด้านปัจจัยสนับสนนุการดําเนินโครงการ (Input) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context) มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก และด้าน
ผลผลิต หรือผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ (Product) มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านกระบวนการ
ดําเนินโครงการ (Process) มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับมาก สรุปข้อเสนอแนะจําแนกรายด้าน ดังนี้  

ด้านท่ี 1 สภาวะแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context) ได้แก่ 
          1. การดําเนินการแจ้งผู้เข้ารับการอบรม ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการเตรียมการของผู้เข้ารับ
การอบรมจะได้บริหารงานการสอนในโรงเรียนให้เรียบร้อยก่อนการมาอบรม  
          2. ควรจัดอบรมครูท่ีบรรจุใหม่ ให้มีเทคนิคการสอนท่ีดีๆ ก่อนไปบรรจุท่ีโรงเรียนประมาณ 1 เดือน 
          3. ควรกระจายศูนย์อบรมในแต่ละจังหวัดเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง  
          4. ช่วงเวลาการฝึกอบรมน่าจะประมาณ 2 สัปดาห์ แต่เลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมและน่าสนใจท่ีผู้เข้า
อบรมน่าจะนําไปใช้ได้มากที่สุด โดยให้ฝึกมากกว่า 1 คร้ัง ใน 1 เทคนิค จะทําให้สร้างความม่ันใจมากขึ้นกว่าท่ีฝึก
หลากหลายแต่ได้ฝึกอย่างละนิด ส่วนเทคนิคอ่ืนๆ ผู้เข้ารับการอบรม สามารถสืบค้นจากเว็บไซต์กิจกรรม
ภาษาอังกฤษได้  
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
     

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน แหล่งข้อมูล 

วิธีการและ
เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

3. เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสม
ของด้าน
กระบวนการ
ดําเนินโครงการ  

- การจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรม 
- การประสานงาน 
- การติดตามและ
ประเมินผล 
 

- ผู้เข้ารับการ
อบรม 

- สอบถามโดย
ใช้แบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย 
() 
ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
() 

กําหนดเกณฑ์
ดังนี้ 
4.50-5.00   
มากที่สุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49   
ปานกลาง 
1.50-2.49 น้อย 
1.00-1.49 น้อย
ท่ีสุด 

4. เพ่ือประเมิน
ด้านผลผลิต
หรือผลสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ 

- ผลท่ีคาดว่าจะเกิด
กับตัวผู้เข้ารับการ
อบรม 
- ผลท่ีคาดว่าจะเกิด
กับผู้เรียนในอนาคต
อันใกล้นี้ 
- การนําความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 
- ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
โครงการฝึกอบรมทั้ง
หลักสูตร 

- ผู้เข้ารับการ
อบรม 

- สอบถามโดย
ใช้แบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย 
() 
ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
() 

กําหนดเกณฑ์
ดังนี้ 
4.50-5.00 มาก
ท่ีสุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49 ปาน
กลาง 
1.50-2.49 น้อย 
1.00-1.49 น้อย
ท่ีสุด 
 

  

ในการการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
             1. ผู้วิจัยและคณะผู้ร่วมวิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ คณะกรรมการดําเนินการจํานวน 7 คน ด้วยตนเอง 
และนํามาหาค่าความถี่เพ่ือจัดหมวดหมู่ 
             2. ผู้วิจัยและคณะผู้ร่วมวจิัยดําเนินการแจกแบบสอบถามแก่ประชากร จํานวน 71 ฉบับ โดยผู้วิจัยนํา
แบบสอบถามไปแจกและขอรับคืนด้วยตนเอง และรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ จัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูล ก่อนนําไปวิเคราะห์ 
           ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยและคณะผู้ร่วมวิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
             1. สถิติท่ีใช้เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพ่ือวัดความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 
             2. สถิติท่ีใช้เพ่ือหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามใช้สูตรสัมประสิทธิ์  (The 
Coefficient of Alpha) ของ Cronbach  
             3. ค่าความถี่ (Frequency)   
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             4. ค่าร้อยละ (Percentage)   
             5. ค่าเฉลี่ย ()   
             6. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )   
 

สรุปผลการวิจัย 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 
ผลการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 

ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่) สํานักงานเขตพื้นท่ี
มัธยมศึกษา เขต 34  โดยใช้การประเมินแบบ CIPP จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของ
โครงการ (Context) ด้านปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ (Input) ด้านกระบวนการดําเนินโครงการ 
(Process) ด้านผลผลิต หรือผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ (Product) ของโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)   
              ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ  

รายการประเมินผล (รายด้าน)   ระดับ 
1. สภาวะแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context) 4.50 0.57 มาก 
2. ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินโครงการ (Input) 4.58 0.54 มากท่ีสุด 
3. กระบวนการดําเนินโครงการ (Process) 4.43 0.60 มาก 
4. ผลผลิตหรือผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ (Product) 4.48 0.57 มาก 

รวม 4.49 0.57 มาก 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัด การเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โดยใช้การประเมินรูปแบบ 
CIPP จํานวน 4 ด้าน คือ พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไป
หาน้อย พบว่า ด้านปัจจัยสนับสนนุการดําเนินโครงการ (Input) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context) มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก และด้าน
ผลผลิต หรือผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ (Product) มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านกระบวนการ
ดําเนินโครงการ (Process) มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับมาก สรุปข้อเสนอแนะจําแนกรายด้าน ดังน้ี  

ด้านท่ี 1 สภาวะแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context) ได้แก่ 
          1. การดําเนินการแจ้งผู้เข้ารับการอบรม ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือการเตรียมการของผู้เข้ารับ
การอบรมจะได้บริหารงานการสอนในโรงเรียนให้เรียบร้อยก่อนการมาอบรม  
          2. ควรจัดอบรมครูที่บรรจุใหม่ ให้มีเทคนิคการสอนท่ีดีๆ ก่อนไปบรรจุท่ีโรงเรียนประมาณ 1 เดือน 
          3. ควรกระจายศูนย์อบรมในแต่ละจังหวัดเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง  
          4. ช่วงเวลาการฝึกอบรมน่าจะประมาณ 2 สัปดาห์ แต่เลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมและน่าสนใจท่ีผู้เข้า
อบรมน่าจะนําไปใช้ได้มากที่สุด โดยให้ฝึกมากกว่า 1 คร้ัง ใน 1 เทคนิค จะทําให้สร้างความม่ันใจมากขึ้นกว่าท่ีฝึก
หลากหลายแต่ได้ฝึกอย่างละนิด ส่วนเทคนิคอ่ืนๆ ผู้เข้ารับการอบรม สามารถสืบค้นจากเว็บไซต์กิจกรรม
ภาษาอังกฤษได้  
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          5. การติดตามผลควรเป็นลักษณะให้กําลังใจ ให้ข้อเสนอแนะ มากกว่าการตําหนิข้อบกพร่อง
เนื่องจากบริบทมีความแตกต่างในแต่ละพื้นท่ี อยากให้มีการนิเทศและปรับใช้ในพ้ืนที่ได้  
    ด้านท่ี 2 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินโครงการ (Input) ได้แก่ 
          1. ควรมีความชัดเจนเรื่องการเบิกจ่ายค่าเดินทาง และให้เบิกค่าเดินทางตามจริง  
    2. การประชาสัมพันธ์โครงการ ควรชี้แจงวัตถุประสงค์แจ้งกําหนดการอบรมให้ชัดเจนเพื่อผู้เข้ารับ
การอบรมจะได้เตรียมตัวให้พร้อมกับการเข้ารับการอบรม  
          3. อยากให้มีรวบรวมภาพหรือวีดีโอขณะเรียนเก็บไว้เป็นแผ่นซีดีสําหรับแจกผู้เข้าอบรม เพ่ือทบทวน
เพราะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากแต่ไม่สามารถจดบันทึกได้ทัน  
    ด้านท่ี 3 กระบวนการดําเนินโครงการ (Process) ได้แก่ 
          1. ควรมีการ Follow Up อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การพัฒนาย่ังยืนสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริง   
          2. ควรมีการทดสอบหลังเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
          3. ระยะเวลาการอบรมยาวนานอาจกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน   
          4. การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
แต่การฝึกอบรมในโครงการน้ีตรงข้ามกับการวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชาติ ซ่ึงเน้นในทักษะท่ีตรงกันข้าม
อย่างสิ้นเชิง นักเรียนจะเรียนเพื่อสอบ ไม่ได้เรียนเพ่ือสื่อสาร เพราะฉะนั้น การอบรมจะตรงกันข้ามกับความ
ต้องการของผู้เรียน สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ เปลี่ยนการสอบวัดระดับเป็นการสอบ Speaking และ Listening   
          5. การกําหนดการติดตามผลควรมีระยะเวลาที่จะให้ครูท่ีเข้ารับการอบรมได้นําผลการอบรมไป
พัฒนาการเรียนการสอนประมาณ 1 ภาคเรียนแล้วกลับมาทํากิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง เพราะจะได้มีเวลาวางแผน
และประเมินการทํากิจกรรมหรือพัฒนาการเรียนการสอน   
    ด้านท่ี 4 ผลผลิต หรือผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ (Product) -ไม่มี- 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาคของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่) 
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 โดยใช้การประเมินรูปแบบ CIPP จํานวน 4 ด้าน คือ พบว่า โดยรวม   
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านท่ี 2 ด้านปัจจยั
สนับสนุนการดําเนินโครงการ (Input) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านท่ี 1 สภาวะแวดลอ้มหรือบริบท
ของโครงการ (Context) อยู่ในระดับมาก ด้านท่ี 4 ด้านผลผลิต หรือผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ 
(Product) อยู่ในระดับมาก และด้านท่ี 3 ด้านกระบวนการดําเนินโครงการ (Process) อยู่ในระดับมาก 
ตามลําดับ แต่เนื่องจากเป็นโครงการใหม่จึงมีความแตกต่างจากการศึกษาของคนอ่ืน มีแค่บางส่วนที่คล้ายคลึงกัน 
รายละเอียดดังนี้  
    ดา้นท่ี 1 สภาวะแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context) ในเรื่องของหลักการ เหตุผล และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม มีความสอดคล้องกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ด้านการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด และโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษฯ เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน อันนําไปสู่ความจําเป็นของการ
ดําเนินโครงการ คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Somphong, P. (2012) ท่ีได้ประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะ
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พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้การประเมินรูปแบบ CIPP MODEL ประเมินใน 4 ด้าน 
คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการวิจัย พบว่า วัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาอบรมของด้านบริบท มีความสอดคล้องกับนโยบายสาธารณสุข ความต้องการของผู้เข้ารับการศึกษา
อบรม และปัญหาและสภาพสังคมปัจจุบันซ่ึงนําไปสู่ความจําเป็นของการดําเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Yuttitamanon, C. (2008) ได้รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน
โรงเรียนประชาอุทิศ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินการดําเนินงานโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนประชา
อุทิศ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครองใน 4 ด้านคือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยัเบื้องต้น 
(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยใช้หลักการประเมินตามรูปแบบ CIPP 
Model เพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนประชาอุทิศ สํานักงานเขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร ผลการประเมิน พบว่า หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน
โรงเรียนประชาอุทิศ ในด้านบริบท (Context) มีความเหมาะสมในระดับมาก 
    ด้านท่ี 2 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินโครงการ (Input) ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการดําเนินโครงการ/
คณะกรรมการดําเนินการ ผู้เข้ารับการอบรม คุณลักษณะของผู้ฝึกอบรม Trainers สื่อ (เอกสาร) เนื้อหาการ
อบรม งบประมาณของโครงการ ระยะเวลา และสถานท่ี อาหาร ความสะดวก พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม โดยรวม 
มีความสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความต้ังใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมในการอบรม ผู้ฝึกอบรม 
(Trainer)  เป็นผู้ตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีน้ําเสียงและท่าทางในการบรรยายสุภาพและเหมาะสม มี
ความรอบรู้ในหัวข้อท่ีนําเสนอ มีการบริหารเวลา เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น คล้ายคลึงกับ
การศึกษาของ Somphong, P. (2012) ท่ีพบว่า คุณลักษณะของอาจารย์พิเศษ คุณลักษณะของแพทย์พ่ีเลี้ยง
ประจําแหล่งฝึกของด้านปัจจัยนําเข้า คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี
ศึกษาอบรม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับการศึกษาของ Yuttitamanon, C. (2008) ในด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น (Input) เร่ืองบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มีความเพียงพออยู่ในระดับมาก  
    ด้านท่ี 3 กระบวนการดําเนินโครงการ (Process)  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการศึกษาอบรม 
การประสานงาน และการติดตามและประเมินผล พบว่า มีการประสานงานกบัหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการฝึกอบรม และการประชาสัมพันธ์โครงการ มีความชัดเจน ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติตามขั้นตอนของการ และ มีการ
จัดกิจกรรม ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Somphong, P. (2012) 
ท่ีมีการจัดกิจกรรมการศึกษาอบรม และการประสานงาน ของด้านกระบวนการ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากที่สุด เช่นเดียวกับการศึกษาของ Yuttitamanon, C. (2008) ท่ีได้ประเมินโครงการ พบว่า กระบวนการ
ดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

ด้านท่ี 4 ผลผลิต หรือผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ (Product) ได้แก่ ผลท่ีเกิดกับตัวผู้เข้ารับการ
อบรม ผลท่ีคาดว่าจะเกิดกับผู้เรียน และการนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
โครงการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่า การฝึกอบรมเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี การฝึกอบรมสามารถเสริมสร้างความรู ้ทักษะ และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และ กิจกรรมในการฝึกอบรมเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง เช่นเดียวกันกับ
การศึกษาของ Somphong, P. (2012) ความรู้ท่ีได้รับหลังการอบรมเสร็จสิ้น และการนําความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ของด้านผลผลติ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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          5. การติดตามผลควรเป็นลักษณะให้กําลังใจ ให้ข้อเสนอแนะ มากกว่าการตําหนิข้อบกพร่อง
เน่ืองจากบริบทมีความแตกต่างในแต่ละพื้นท่ี อยากให้มีการนิเทศและปรับใช้ในพ้ืนที่ได้  
    ด้านท่ี 2 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินโครงการ (Input) ได้แก่ 
          1. ควรมีความชัดเจนเร่ืองการเบิกจ่ายค่าเดินทาง และให้เบิกค่าเดินทางตามจริง  
    2. การประชาสัมพันธ์โครงการ ควรชี้แจงวัตถุประสงค์แจ้งกําหนดการอบรมให้ชัดเจนเพื่อผู้เข้ารับ
การอบรมจะได้เตรียมตัวให้พร้อมกับการเข้ารับการอบรม  
          3. อยากให้มีรวบรวมภาพหรือวีดีโอขณะเรียนเก็บไว้เป็นแผ่นซีดีสําหรับแจกผู้เข้าอบรม เพ่ือทบทวน
เพราะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากแต่ไม่สามารถจดบันทึกได้ทัน  
    ด้านท่ี 3 กระบวนการดําเนินโครงการ (Process) ได้แก่ 
          1. ควรมีการ Follow Up อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การพัฒนาย่ังยืนสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริง   
          2. ควรมีการทดสอบหลังเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
          3. ระยะเวลาการอบรมยาวนานอาจกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน   
          4. การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
แต่การฝึกอบรมในโครงการน้ีตรงข้ามกับการวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชาติ ซ่ึงเน้นในทักษะท่ีตรงกันข้าม
อย่างสิ้นเชิง นักเรียนจะเรียนเพื่อสอบ ไม่ได้เรียนเพ่ือสื่อสาร เพราะฉะนั้น การอบรมจะตรงกันข้ามกับความ
ต้องการของผู้เรียน สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ เปลี่ยนการสอบวัดระดับเป็นการสอบ Speaking และ Listening   
          5. การกําหนดการติดตามผลควรมีระยะเวลาที่จะให้ครูท่ีเข้ารับการอบรมได้นําผลการอบรมไป
พัฒนาการเรียนการสอนประมาณ 1 ภาคเรียนแล้วกลับมาทํากิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง เพราะจะได้มีเวลาวางแผน
และประเมินการทํากิจกรรมหรือพัฒนาการเรียนการสอน   
    ด้านท่ี 4 ผลผลิต หรือผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ (Product) -ไม่มี- 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาคของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่) 
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 โดยใช้การประเมินรูปแบบ CIPP จํานวน 4 ด้าน คือ พบว่า โดยรวม   
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านท่ี 2 ด้านปัจจยั
สนับสนุนการดําเนินโครงการ (Input) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านท่ี 1 สภาวะแวดล้อมหรือบริบท
ของโครงการ (Context) อยู่ในระดับมาก ด้านท่ี 4 ด้านผลผลิต หรือผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ 
(Product) อยู่ในระดับมาก และด้านท่ี 3 ด้านกระบวนการดําเนินโครงการ (Process) อยู่ในระดับมาก 
ตามลําดับ แต่เน่ืองจากเป็นโครงการใหม่จึงมีความแตกต่างจากการศึกษาของคนอ่ืน มีแค่บางส่วนที่คล้ายคลึงกัน 
รายละเอียดดังนี้  
    ดา้นท่ี 1 สภาวะแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context) ในเรื่องของหลักการ เหตุผล และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม มีความสอดคล้องกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ด้านการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด และโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษฯ เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน อันนําไปสู่ความจําเป็นของการ
ดําเนินโครงการ คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Somphong, P. (2012) ท่ีได้ประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะ
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พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้การประเมินรูปแบบ CIPP MODEL ประเมินใน 4 ด้าน 
คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการวิจัย พบว่า วัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาอบรมของด้านบริบท มีความสอดคล้องกับนโยบายสาธารณสุข ความต้องการของผู้เข้ารับการศึกษา
อบรม และปัญหาและสภาพสังคมปัจจุบันซ่ึงนําไปสู่ความจําเป็นของการดําเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Yuttitamanon, C. (2008) ได้รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน
โรงเรียนประชาอุทิศ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินการดําเนินงานโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนประชา
อุทิศ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครองใน 4 ด้านคือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยัเบื้องต้น 
(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยใช้หลักการประเมินตามรูปแบบ CIPP 
Model เพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนประชาอุทิศ สํานักงานเขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร ผลการประเมิน พบว่า หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน
โรงเรียนประชาอุทิศ ในด้านบริบท (Context) มีความเหมาะสมในระดับมาก 
    ด้านท่ี 2 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินโครงการ (Input) ได้แก ่ผู้รับผิดชอบการดําเนินโครงการ/
คณะกรรมการดําเนินการ ผู้เข้ารับการอบรม คุณลักษณะของผู้ฝึกอบรม Trainers สื่อ (เอกสาร) เน้ือหาการ
อบรม งบประมาณของโครงการ ระยะเวลา และสถานท่ี อาหาร ความสะดวก พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม โดยรวม 
มีความสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความต้ังใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมในการอบรม ผู้ฝึกอบรม 
(Trainer)  เป็นผู้ตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีน้ําเสียงและท่าทางในการบรรยายสุภาพและเหมาะสม มี
ความรอบรู้ในหัวข้อท่ีนําเสนอ มีการบริหารเวลา เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น คล้ายคลึงกับ
การศึกษาของ Somphong, P. (2012) ท่ีพบว่า คุณลักษณะของอาจารย์พิเศษ คุณลักษณะของแพทย์พ่ีเลี้ยง
ประจําแหล่งฝึกของด้านปัจจัยนําเข้า คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี
ศึกษาอบรม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับการศึกษาของ Yuttitamanon, C. (2008) ในด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น (Input) เรื่องบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มีความเพียงพออยู่ในระดับมาก  
    ด้านท่ี 3 กระบวนการดําเนินโครงการ (Process)  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการศึกษาอบรม 
การประสานงาน และการติดตามและประเมินผล พบว่า มีการประสานงานกับหนว่ยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการฝึกอบรม และการประชาสัมพันธ์โครงการ มีความชัดเจน ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติตามข้ันตอนของการ และ มีการ
จัดกิจกรรม ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Somphong, P. (2012) 
ท่ีมีการจัดกิจกรรมการศึกษาอบรม และการประสานงาน ของด้านกระบวนการ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากที่สุด เช่นเดียวกับการศึกษาของ Yuttitamanon, C. (2008) ท่ีได้ประเมินโครงการ พบว่า กระบวนการ
ดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

ด้านท่ี 4 ผลผลิต หรือผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ (Product) ได้แก่ ผลท่ีเกิดกับตัวผู้เข้ารับการ
อบรม ผลท่ีคาดว่าจะเกิดกับผู้เรียน และการนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
โครงการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่า การฝึกอบรมเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี การฝึกอบรมสามารถเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และ กิจกรรมในการฝึกอบรมเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง เช่นเดียวกันกับ
การศึกษาของ Somphong, P. (2012) ความรู้ท่ีได้รับหลังการอบรมเสร็จสิ้น และการนําความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ของด้านผลผลติ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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จากการอภิปรายผลเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาคนั้น รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการมีความคาดหวังมาก  ท่ีผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในทักษะทางด้านภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่านและเขียน 
รวมถึง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach และสามารถนาความรู้ 
แนวคิดและแรงบันดาลใจท่ีได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ใน
โรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงครูสอนภาษาจําเป็นต้องพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาเพื่อให้มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซ่ึงความรู้เก่ียวกับศาสตร์การเรียนการสอนภาษาเปลี่ยนไปแต่ละยุคสมัย ศาสตรก์ารเรียน
การสอนภาษาพัฒนาข้ึนจนมาเป็นแนวคิดการเรียนการสอนภาษาในปัจจุบัน องค์ความรู้แต่ละยุคสมัยมีส่วนช่วย
ให้ครูสอนภาษาเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา เนื้อหาท่ีจะนํามาสอน วิธีการเรียนการสอน การสอนภาษาท่ีจะ
ช่วยให้ผู้เรียนนําภาษาไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริง  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

               1. ควรมีการนําผลการประเมินโครงการในการศึกษาคร้ังนี้ ไปใช้เป็นข้อมูลด้านสารสนเทศเพ่ือ
ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่) สํานักงานเขตพื้นท่ี
มัธยมศึกษา เขต 34 ให้เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ ของการดําเนินโครงการในรุ่นต่อๆ ไป 
      2. ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมของโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) โดยให้ครูผู้เข้ารับการอบรม นํารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากการฝึกอบรม ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาเป็นสําคัญ โดยเฉพาะส่งผลถึงนักเรียนทุกคน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
               1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์ฯ อ่ืนๆ เพ่ือจะได้ทราบถึงมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไป 
               2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้องของการดําเนินการ การพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ต่อไป 
               3. ควรมีการศึกษาเรื่องรูปแบบท่ีเหมาะสมของการจัดการโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัด             
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ท่ีคล้ายกันในอนาคต 
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จากการอภิปรายผลเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาคนั้น รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการมีความคาดหวังมาก  ท่ีผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในทักษะทางด้านภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่านและเขียน 
รวมถึง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach และสามารถนาความรู้ 
แนวคิดและแรงบันดาลใจท่ีได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ใน
โรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงครูสอนภาษาจําเป็นต้องพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาเพื่อให้มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซ่ึงความรู้เก่ียวกับศาสตร์การเรียนการสอนภาษาเปลี่ยนไปแต่ละยุคสมัย ศาสตรก์ารเรียน
การสอนภาษาพัฒนาข้ึนจนมาเป็นแนวคิดการเรียนการสอนภาษาในปัจจุบัน องค์ความรู้แต่ละยุคสมัยมีส่วนช่วย
ให้ครูสอนภาษาเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา เนื้อหาท่ีจะนํามาสอน วิธีการเรียนการสอน การสอนภาษาท่ีจะ
ช่วยให้ผู้เรียนนําภาษาไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริง  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

               1. ควรมีการนําผลการประเมินโครงการในการศึกษาคร้ังนี้ ไปใช้เป็นข้อมูลด้านสารสนเทศเพ่ือ
ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
ระดับภูมิภาค ของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่) สํานักงานเขตพื้นท่ี
มัธยมศึกษา เขต 34 ให้เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ ของการดําเนินโครงการในรุ่นต่อๆ ไป 
      2. ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมของโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) โดยให้ครูผู้เข้ารับการอบรม นํารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากการฝึกอบรม ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาเป็นสําคัญ โดยเฉพาะส่งผลถึงนักเรียนทุกคน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
               1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของศูนย์ฯ อ่ืนๆ เพ่ือจะได้ทราบถึงมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไป 
               2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้องของการดําเนินการ การพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ต่อไป 
               3. ควรมีการศึกษาเรื่องรูปแบบท่ีเหมาะสมของการจัดการโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการจัด             
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ท่ีคล้ายกันในอนาคต 
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