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บทคัดย่อ 
 
 การประเมินโครงการห้องเรียนพิ เศษภาษาอังกฤษ ( Intensive English Learning 
Experience Program: IELEP) โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินด้านสภาวะ
แวดล้อมที่เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นเพ่ือกำหนดโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive 
English Learning Experience Program: IELEP) โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2) ประเมินด้านปัจจัย
นำเข้าที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่จำเป็นนำมาใช้ในการดำเนินการโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
(Intensive English Learning Experience Program: IELEP) โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ที่เกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ เหมาะสมและเพียงพอ 3) ประเมินด้านกระบวนการที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการ
ห้ อ งเรี ยน พิ เศษ ภ าษ าอั งกฤษ  ( Intensive English Learning Experience Program: IELEP) 
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และ4) ประเมินด้านผลผลิตที่เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากโครงการห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Learning Experience Program: IELEP) โรงเรียนอนุบาล
บุรีรัมย์ ใช้การประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล ประชากรที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 813 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์และนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และผู้ปกครองนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 366 คน ได้มา
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครองนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
 
 



  

ผลการประเมิน   
1. ผลการประเม ินด ้านสภาวะแวดล ้อมของโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 

(Intensive English Learning Experience Program: IELEP) โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พบว่า โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.67,  =0.35) และผ่านเกณฑ์การประเมิน
(  3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive 
English Learning Experience Program: IELEP) มีความจำเป็นต่อโลกในศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ( =4.94, =0.21) ในขณะที่ด้านการประเมินความสำเร็จของโครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (Intensive English Learning Experience Program: IELEP) สามารถปฏิบัติได้จริง มี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ( =4.40, =0.54) 

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive 
English Learning Experience Program: IELEP) โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  พบว่า โดยภาพรวม 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.48,  =0.42) และผ่านเกณฑ์การประเมิน (  3.51)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะที่ เหมาะสมของครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
( =4.54, =0.41) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพความเพียงพอของสื่อ/อุปกรณ์/อาคารสถานที่/แหล่ง
เรียนรู้ ( =4.50, =0.38) ด้านคุณลักษณะที่เหมาะสมของนักเรียน ( =4.44, =0.46) และ
ด้านความเพียงพอ ความเป็นไปได้ของทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด ( =4.43,  =0.40)  

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive 
English Learning Experience Program: IELEP) โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.40,  =0.47) และผ่านเกณฑ์การประเมิน (  3.51) เมื่อ 
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ( Intensive 
English Learning Experience Program: IELEP) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =4.47, =0.41) และด้าน
การบริหารหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ( Intensive English Learning Experience 
Program: IELEP) มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ( =4.33, =0.53) 
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ( Intensive 
English Learning Experience Program: IELEP) โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  พบว่า โดยภาพรวม 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X =3.85, S.D.=0.71) และผ่านเกณฑ์การประเมิน ( X  3.51) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลกระทบจากการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ  ( Intensive English Learning Experience Program: IELEP) โรงเรียนอนุบาล
บุรีรัมย์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X = 3.93, S.D.=0.67) และด้านผลที่เกิดกับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (X = 
3.77, S.D.=0.74) 


