
บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
ในการรายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ

การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา  
2549 – 2550 มีรายละเอียดสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1. วัตถุประสงคของการประเมิน 

1.1 เพื่อประเมินสภาพแวดลอมโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา
2549– 2550   

1.2 เพื่อประเมินปจจัยนําเขาโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา
2549– 2550 

1.3 เพื่อประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา
2549 – 2550 

1.4 เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา  
2549 – 2550   

1.4.1 ทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวของนักเรียน 
1.4.2 ทักษะการใชภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรูไดดวยตนเองของ

นักเรียน 
1.4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศของนักเรียน 
1.4.4 ความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาตางประเทศ 
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1.4.5 เครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกใหการสนับสนุนสงเสริม 
การดําเนินการ 

1.5 ศักยภาพการใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพของประชาชน ขาราชการ
และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว 

1.6 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอการดําเนินโครงการ 

2. ความสําคัญของการประเมิน 

ผลจากการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล มีความสําคัญดังนี้ 

1. ทําใหสถานศึกษาทราบจุดเดน จุดดอย จุดควรพัฒนารวมทั้งปญหาอุปสรรคใน 
การดําเนินโครงการเพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น 

2. ทําใหสถานศึกษาไดขอมูลในการใชประกอบพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุง
แกไขพัฒนาและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ ใหสามารถดําเนินการไดอยาง 
มีประสิทธิภาพและตอเนื่องมากยิ่งขึ้น 

3. ทําใหสถานศึกษาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและ
สงผลตอคุณภาพของนักเรียน และการจัดการศึกษาระดับประเทศในภาพรวม 

4. ทําใหสถานศึกษาสามารถใชขอมูลกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและโครงการตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม และผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการประเมินปการศึกษา 2549 ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 15 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 38 คน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา จํานวน  
29 คน คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู จํานวน 31 คน คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
นักเรียน จํานวน 13 คน ครูสอนภาษาตางประเทศ จํานวน 16 คน ครู จํานวน 150 คน คณะกรรมการ
นักเรียน 155 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 3,014  คน ประชาชน ขาราชการ และบุคลากรภาคธุรกิจ 
การทองเที่ยว จํานวน  300 คน  รวมทั้งสิ้น  3,761 คน 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมิน  ผูประเมินใชวิ ธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
จํานวน 38 คน  คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา จํานวน 29 คน คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู
จํานวน 31 คน คณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน จํานวน 13 คน ครูสอนภาษาตางประเทศ 
จํานวน 16 คน  รวมทั้งสิ้น 142 คน 

ผูประเมินใชวิธีการสุมอยางงายโดยวิธีจับสลาก (Simple Random Sampling) โดยกําหนด 
ขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีของยามาแน (Taro Yamane) (http://www.watpon.com/table/yamane.pdf. 
เขาถึง 24 ตุลาคม 2548) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางเปนครู จํานวน 109 คน
คณะกรรมการนักเรียน จํานวน 112 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 353 คน ประชาชน ขาราชการ
และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว จํานวน 171 คน รวม จํานวน 745  คน รวมทั้งสิ้น  887  คน 

ประชากรที่ใชในการประเมิน ปการศึกษา 2550 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 15 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 38 คน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา
จํานวน 29 คน คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู จํานวน 31 คน คณะกรรมการเครือขาย
ผู ปกครอง  จํานวน  13 คน  ครูสอนภาษาตางประเทศ  จํานวน  16 คน  ครู จํานวน  150 คน
คณะกรรมการนักเรียน 155 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 3,012 คน ประชาชน ขาราชการ และ 
บุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว จํานวน 505 คน  รวมทั้งสิ้น 3,964 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมิน ผูประเมินใชวิ ธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
จํานวน 38 คน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา จํานวน 29 คน คณะกรรมการสมาคมครูและผูปกครอง
จํานวน 31 คน คณะกรรมการผูปกครองเครือขาย จํานวน 13 คน ครูสอนภาษาตางประเทศ 
จํานวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 142 คน 

ผูประเมินใชวิธีการสุมอยางงายโดยวิธีจับสลาก (Simple Random Sampling) โดยกําหนด 
ขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีของยามาแน (Taro Yamane) (http://www.watpon.com/table/yamane.pdf. 
เขาถึง 24 ตุลาคม 2548) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางเปนครู จํานวน 109 คน 
คณะกรรมการนักเรียนจํานวน  112  คน  ผูปกครองนักเรียน จํานวน 353 คน ประชาชน ขาราชการ 
และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว จํานวน 223  คน รวมจํานวน 797  คน รวมทั้งสิ้น 939 คน 
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4. เครื่องมือท่ีใช 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูประเมินไดเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantity Data)
โดยใชแบบสอบถามและเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Quality Data) จากการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การประเมินดังตอไปนี้ 

1. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantity Data Collection) ประกอบดวย แบบสอบถาม จํานวน 
5  ชุด ไดแก 

ชุดที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมดานสภาพแวดลอม ไดแก ความสอดคลอง
ของวัตถุประสงคของโครงการกับนโยบายทางการศึกษา ความสําคัญของโครงการ สถานที่และ
บรรยากาศ ของสถานศึกษา โดยสรางเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
มีจํานวน 10 ขอ พรอมทั้งคําถามปลายเปด (Open-ended Questionnaire)  ถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการดําเนินการโครงการ 

ชุดที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมดานปจจัยนําเขา ไดแก ความพรอมของ
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ แหลงเรียนรู  ผูรับผิดชอบและผูเขารวมโครงการ และผูสนับสนุน
โครงการโดยสรางเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ มีจํานวน 12 ขอ พรอมทั้ง
คําถามปลายเปด (Open-ended Questionnaire) ถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัย
นําเขาในการดําเนิน การโครงการ 

ชุดที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับดานกระบวนการ ไดแก การวางแผน การดําเนินการ 
การติดตามและการนําผลไปปรับปรุงโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ
การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  โดยเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีจํานวน 25 ขอ พรอมทั้งคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questionnaire)  ถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยนําเขาในการดําเนิน
โครงการ 

ชุดที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพการใชภาษาตางประเทศ ในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน ขาราชการ และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว โดยสรางเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีจํานวน 10 ขอ พรอมทั้งคําถามปลายเปด (Open – ended Questionnaire)
ถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ 

ชุดที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอ 
การดําเนินโครงการโดยสรางเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ มีจํานวน 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 174 

48 ขอ พรอมทั้งคําถามปลายเปด (Open–ended Questionnaire) ถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับผลผลิตที่ไดจากการดําเนินโครงการ 

2. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Quality Data Collection) ประกอบดวย  การเก็บขอมูล 
ดานผลผลิต ดังนี้ 

2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน (Student Activity Report) ใช
สําหรับเก็บขอมูล ดานทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวของนักเรียน
ทักษะการใช ภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน 

2.2 แบบสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์(Achievement Report) และแบบบันทึกผลการเรียน
(study Record)  ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทักษะภาษาตางประเทศของนักเรียน 

2.3 แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน(Commission, Seminar 
and Field Trip Report) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู 
ผูสอนภาษาตางประเทศ 

2.4 แบบรายงานการบริจาค (Donation Report) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย
การมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก  ใหการสนับสนุนสงเสริมดานงบประมาณดําเนินการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 

2.5 แบบทดสอบวัดความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูสอน 
ภาษาตางประเทศ  ซ่ึงเปนแบบทดสอบมาตรฐานของสถาบันภาษา  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูประเมินเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
ปการศึกษา 2549 – 2550  โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1.  นําเครื่องมือเก็บขอมูลการดําเนินงาน  เปน  2  ระยะ  คือ   
1.1  การประเมินระยะที่  1  ระหวางวันที่ 10  มีนาคม  2549 – 20  มีนาคม  2550  

1.1.1  ดานสภาพแวดลอม  ประเมินวันที่  10 – 16  มีนาคม  2549 
1.1.2  ดานปจจัยนําเขา  ประเมินวันที่  1 – 30  กันยายน  2549 
1.1.3  ดานกระบวนการ  ประเมินวันที่  15 – 20  มีนาคม  2550 
1.1.4  ดานผลผลิต  ประเมินวันที่  15 – 20  มีนาคม  2550 
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1.2  การประเมินระยะที่  2  ระหวางวันที่  26  มีนาคม  2550 – 25  มีนาคม  2551 
1.2.1  ดานสภาพแวดลอม  ประเมินวันที่  26 – 31  มีนาคม  2550 
1.2.2  ดานปจจัยนําเขา  ประเมินวันที่  3 – 10  มิถุนายน  2550 
1.2.3  ดานกระบวนการ  ประเมินวันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  2550 
1.2.4  ดานผลผลิต ประเมินวันที่  15 – 25  มีนาคม  2551 

2.  ดําเนินการตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
3.  สรุป รายงานผลและเผยแพร 

6. การวิเคราะหขอมูล 

ผูประเมินดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ดังนี้ 
1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantity Data Analysis)   

ผูประเมินดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับ
สังคมศาสตร (Statistical Pachage for the Social Science) โดยกําหนดการแลกเปลี่ยนคาเฉลี่ยตาม
เกณฑของเบส (Best, 1970: 190) ซ่ึงแบงคะแนนเปนชวง ๆ มีความหมายดังนี้ 

คาคะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
    3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับมาก 
    2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
    1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับนอย 
    1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับนอยที่สุด 

ซ่ึ ง เป นการประ เมิ นด านสภาพแวดล อม  (Context) ด านป จจั ยนํ า เข า  (Input) 
ด านกระบวนการ  (Process) และด านผลผลิต  (Output) ในประเด็นเกี่ ยวกับศักยภาพการใช 
ภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพของประชาชน ขาราชการ และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว 
และความพึงพอใจ ของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอการดําเนินโครงการ  

2.  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Quality Data Analysis)  
ผูประเมินวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ(Percentage) และระดับ 

ผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average) ซ่ึงเปนการประเมินดานผลผลิต (Output) ในประเด็น
เกี่ยวกับทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวของนักเรียน ทักษะการใช
ภาษาตางประเทศสําหรับแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ภาษาตางประเทศของนักเรียน ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาตางประเทศ
และเครือขายการมีสวนรวมใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินการพัฒนา ทักษะภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 

7. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล   

จากการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ซ่ึงประเมินทั้งปการศึกษา 
2549 – 2550  สรุปไดดังตอไปนี้ 

1. ดานสภาพแวดลอม พบวาปการศึกษา 2549 โดยภาพรวมความสอดคลองอยูในระดับมาก 
( X = 3.81 , S.D = .79) สูงกวาเกณฑที่กําหนด เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวาทุกรายการอยูในระดับมาก
( X ระหวาง 3.73 ถึง 3.95) และปการศึกษา 2550  โดยภาพรวมความสอดคลองอยูในระดับมาก 
( X = 4.37 , S.D = .60) สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวเชนกัน เมื่อพิจารณาแตละรายการ ความสอดคลองอยู
ในระดับมากถึงมากที่สุด( X ระหวาง 3.99 ถึง 4.62) 

2.  ดานปจจัยนําเขาพบวาปการศึกษา  2549  โดยภาพรวมความสอดคลองอยูในระดับมาก
( X  = 3.83 , S.D = .68) สูงกวาเกณฑที่กําหนด เมื่อพิจารณาแตละรายการ ทุกรายการอยูในระดับมาก 
( X ระหวาง3.67 ถึง 4.17 ) ปการศึกษา 2550 โดยภาพรวมความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X  = 
4.01 , S.D = .64) และสูงกวาเกณฑที่กําหนดเชนกัน เมื่อพิจารณาแตละรายการ ทุกรายการอยูใน
ระดับมาก ( X ระหวาง 3.85 ถึง 4.32 )  

3. ดานกระบวนการพบวาปการศึกษา 2549 โดยภาพรวมความสอดคลองอยูในระดับมาก 
( X  = 3.73 , S.D = .75) สูงกวาเกณฑที่กําหนด เมื่อพิจารณาแตละรายการทุกรายการอยูในระดับมาก 
( X ระหวาง3.48 ถึง 3.97) และปการศึกษา 2550 โดยภาพรวมความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X  = 
3.91 , S.D = .65) สูงกวา เกณฑที่กําหนดเชนกัน  เมื่อพิจารณาแตละรายการ  ทุกรายการ
อยู ในระดับมาก  ( X ระหวาง 3.65 ถึง 4.21) 

4.  ดานผลผลิตมีรายละเอียดซ่ึงสรุปไดเปนดาน ๆ ตอไปนี้   
4.1 ทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวของนักเรียน 

พบวา ปการศึกษา 2549 จํานวนนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมเฉลี่ยรอยละ 82.22 สูงกวาเกณฑที่
โรงเรียนกําหนดที่โรงเรียนกําหนดและปการศึกษา 2550 จํานวนนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรม
เฉลี่ยรอยละ 85 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดเชนกัน 
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4.2 ทักษะการใชภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรูไดดวยตนเองของนักเรียน 
ปการศึกษา 2549 จํานวนนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมเฉลี่ยรอยละ 98.33 สูงกวาเกณฑที่
โรงเรียนกําหนดและปการศึกษา 2550 จํานวนนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมเฉลี่ยรอยละ 99.52
สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 

4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระภาษาตางประเทศของนักเรียน สรุปไดวาทั้ง 2 ป
การศึกษา ทุกระดับชั้นเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

4.3.1 ปการศึกษา 2549 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ในภาพรวมพบวา 
มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.74 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด  

4.3.2 ปการศึกษา 2550 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ในภาพรวมพบวา 
มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.93 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด  

4.4 ผลการประเมินความรูความสามารถของครูผูสอนภาษาตางประเทศ พิจารณาจาก
ผลการทดสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาของสถาบันภาษา  สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบวา สูงกวาอยูในระดับดี รอยละ 100   

สําหรับผลการประเมินการพัฒนาครูในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษา 
ดูงานพบวาโดยเฉลี่ยผานเกณฑอยูในระดับดี รอยละ 100 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 

4.5 การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายการมีสวนรวม พบวา ปการศึกษา
2549 ไดรับเงินการสนับสนุนจากเครือขายการมีสวนรวม เปนเงิน 13,220,100 บาท สูงกวา
งบประมาณที่จัดสรรจากตนสังกัด คิดเปนรอยละ 2127.30 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวมาก
และปการศึกษา 2550 ไดรับเงินการสนับสนุนจากเครือขายการมีสวนรวม เปนเงิน 14,429,900 บาท 
สูงกวางบประมาณที่จัดสรรจากตนสังกัด คิดเปนรอยละ 3212.17 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกาํหนดไว
มากเชนกัน 

4.6 ศักยภาพการใชภาษาตางประเทศของประชาชน ขาราชการ และบุคลากรภาคธุรกิจ
การทองเที่ยวในการประกอบอาชีพ พบวาปการศึกษา 2549 โดยภาพรวมมีศักยภาพอยูในระดับมาก
( X  = 3.93, S.D = .64) สูงกวาเกณฑที่กําหนด และเมื่อพิจารณาแตละรายการทุกรายการอยูในระดับ
มาก ( X ระหวาง 3.62 ถึง 4.30) สูงกวาเกณฑที่กําหนดเชนกัน  ปการศึกษา 2550 พบวาโดย
ภาพรวมมีศักยภาพอยูในระดับมาก ( X  = 3.96 , S.D = .64) สูงกวาเกณฑที่กําหนด และเมื่อพิจารณา 
แตละรายการทุกรายการอยูในระดับมาก ( X ระหวาง 3.63 ถึง 4.32) และสูงกวาเกณฑที่กําหนด
เชนกัน 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 178 

4.7 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง ที่มีตอการดําเนินโครงการจําแนกเปน
ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองดังตอไปนี้ 

4.7.1 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X  = 4.01, S.D = .05) สูงกวาเกณฑที่กําหนด และเมื่อพิจารณาแตละรายการทุกรายการอยูใน
ระดับมาก ( X ระหวาง 3.94 ถึง 4.12) สูงกวาเกณฑที่กําหนดเชนกัน 

4.7.2 ความพึงพอใจของนักเรียนพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.03, S.D = .12) 
สูงกวาเกณฑที่กําหนด และเมื่อพิจารณาแตละรายการ ทุกรายการอยูในระดับมาก ( X ระหวาง 3.89 ถึง 
4.25) สูงกวาเกณฑที่กําหนดเชนกัน 

4.7.3 ความพึงพอใจของครูพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.09, S.D = .07) 
สูงกวาเกณฑที่กําหนด และเมื่อพิจารณาแตละรายการ ทุกรายการอยูในระดับมาก ( X ระหวาง 3.95 
ถึง 4.18) สูงกวาเกณฑที่กําหนดเชนกัน 

4.7.4 ความพึงพอใจของผูปกครองพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.02, 
S.D=.05) สูงกวาเกณฑที่กําหนด และเมื่อพิจารณาแตละรายการ ทุกรายการอยูในระดับมาก ( X
ระหวาง 3.95 ถึง 4.05) สูงกวาเกณฑที่กําหนดเชนกัน 

8. อภิปรายผล  

จากการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549–2550 มีประเด็น
นํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้ 

1. ผลการประเมินสภาพแวดลอม (Context) โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
ปการศึกษา 2549 ความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X = 3.81, S.D = .79) สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
และปการศึกษา2550 ความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X  = 4.37, S.D = .60) สูงกวาเกณฑทีก่าํหนดไว
เชนกัน ที่เปนเชนนี้เพราะกอนที่โรงเรียนจะจัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการ
ส่ือสารและการทองเที่ยวไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศของนักเรียน ครู ผูปกครอง และจังหวัดกระบี่ โดยรวมกับเครือขายการมีสวน
รวมภายในโรงเรียนและเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมสนทนากลุม (Focus 
Group)ซ่ึงประกอบดวยเครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน 15 คน คือ ผูแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 1 คน ผูแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน คน ผูแทน
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คณะกรรมการนักเรียนจํานวน 1 คน  ผูแทนสมาคม ผูปกครองและครู จํานวน 1 คน ผูแทนสมาคมศิษยเกา 
จํานวน1 คน ผูแทนเครือขายผูปกครอง จํานวน 1 คน ผูแทนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
จํานวน 8 คน  ไดแก ผูแทนศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน ผูแทนศูนยการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
จํานวน 1 คน ผูแทนศูนยการเรียนภาษาญี่ปุน จํานวน 1 คน ผูแทนศูนยการเรียนภาษาจีน จํานวน 1 คน 
ผูแทนศูนยการเรียนแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (SEAR) จํานวน 1 คน  ผูแทนศูนยพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) จํานวน 1 คน ผูแทนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) จํานวน  
1 คน ผูแทนโครงการภาคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (NP) จํานวน 1 คน และผูบริหารโรงเรียน 
จํานวน1 คน และผูแทนเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียนจํานวน 7 คน ไดแก ผูแทนจังหวัด
กระบี่ จํานวน 1 คน ผูแทนสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ จํานวน 1 คน ผูแทนสมาคม
โรงแรมจังหวัดกระบี่ จํานวน 1 คน ผูแทนหอการคาจังหวัดกระบี่ จาํนวน 1 คน  ผูแทนองคการบรหิาร
สวนจังหวัดกระบี่ จํานวน 1 คน ผูแทนเทศบาลเมืองกระบี่ จํานวน 1 คน ผูแทนสโมสรโรตารี
กระบี่ จํานวน 1 คน และผูแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ จํานวน 1 คน รวมกันศึกษา
วิเคราะหยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศกึษาธิการ จังหวัดกระบี่ สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ และโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล วิเคราะหขอมูลพื้นฐานดานศักยภาพ 
คุณภาพ และความตองการของนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน ศึกษาวิเคราะหศักยภาพของ
เครือขายการมีสวนรวมภายในและภายนอกโรงเรียน ศึกษาความพรอมของโรงเรียนดานการจัด
หลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู และการสงเสริมการใช 
แหลงเร ียนรู  ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะทางภาษาตางประเทศ ไดแก 
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน และภาษาอื่น ๆ ที่สอดคลองสัมพันธกับกลุม
นักทองเที่ยว หรือมีแนวโนมวาจะมาทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นไดรวมกันกําหนด
ประเด็นปญหา และเลือกแนวทางที ่เหมาะสม  โดยการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื ่อ 
การสื่อสารและการทองเที่ยวใหกับนักเรียน หลังจากนั้นไดดําเนินการเขียนโครงการเสนอขอ
อนุมัติโครงการ แลวดําเนินการเตรียมความพรอมของการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ โดยการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548 ใหเอ้ือตอ
การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในชั่วโมงเรียนปกติใหกับนักเรียน การจัดหลักสูตรการอบรม
พัฒนาครู และบุคลากรที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว การปรับปรุงพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน เชน ศูนยการเรียนตาง ๆ หอง SEAR ERIC และศูนยภาษาตางประเทศประจําจังหวัด
กระบี ่ใหมีสภาพและบรรยากาศที่เอื ้อตอการเรียนรวมทั้งจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศ อีกทั้งไดใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนสงเสริมและเปดโอกาสให
นักเรียนไดพัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวไดอยางเต็มศักยภาพ
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ของแตละบุคคล การดําเนินการดังกลาวขางตน โรงเรียนใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมภายใน
และภายนอกโรงเร ียนใหท ุกฝ ายที ่เกี ่ยวข องม ีส วนร วมในการวางแผนการพ ัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศใหกับนักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยวซ่ึง
สอดคลองกับ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2549: 6)  กลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาวาเปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน เปนกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกันของทุกฝาย 
นับตั้งแตการแสดงความคิดเห็น  การวางแผน การดําเนินการและการแกไขปญหาตลอดจนการควบคุม 
กํากับ ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
สอดคลองกับสรุปผลการวิจัยของ มาริสา โกเศยะโยธิน (2541: 52-55) ไดประเมินผลโครงการอบรม
ประชาชนเพื่อพัฒนาชางฝมือหมูบานศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัด
สระแกว โดยใชแบบจําลองของซิปป พบวา สภาพแวดลอมมีความเหมาะสมในระดับมาก และ
เชนเดียวกับ อนันต เตียวตอย (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินโครงการฝกอบรมเตรียม
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปราณี วัฒนกุล (2548: บทคัดยอ) ไดประเมิน
โครงการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาของสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 11 และประหยัด  
อนุศิลป (2548: บทคัดยอ) ไดประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่การเงินบัญชีและพัสดุ
ระดับโรงเรียน ซ่ึงพบวาการประเมินโครงการดานสภาพแวดลอมโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก    

2. ผลการประเมินปจจัยนําเขา (Input) โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อ 
การสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
พบวา ในปการศึกษา 2549 มีระดับความสอดคลองในระดับมาก ( X  = 3.83, S.D = .68) สูงกวาเกณฑ 
ที่กําหนดไว  และปการศึกษา 2550 ความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X  = 4.01, S.D = .64) สูงกวาเกณฑ
ที่กําหนดไว ที่เปนเชนนี้เพราะโรงเรียนมีความพรอมในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล โดยมีการประชุมชี้แจงบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ทั้งผูรับผิดชอบโครงการผูเขารวม
โครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการ การใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน และการประสานงานของใช
แหลงเรียนรูนอกโรงเรียน โดยการสนับสนุนของเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียนมีการจัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ รวมทั้งงบประมาณซึ่งเปนงบประมาณของโรงเรียน และสามารถ
ระดมสรรพกําลังจากเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียนใหการสนับสนุนดานงบประมาณ 
ดําเนินงานตามโครงการจํานวนมาก ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนงบประมาณของโรงเรียนแลวจะ
เห็นไดวางบประมาณจากเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียนใหการสนับสนุนงบประมาณสูงกวา
งบประมาณของโรงเรียนในปการศึกษา 2549 คิดเปนรอยละ 2227.30 และในปการศึกษา 2550 
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คิดเปนรอยละ 3212.17 ในสวนของการสนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ โรงเรียน
ไดรับการสนับสนุนในระดับมาก เพราะเปนการดําเนินงานตามโครงการที่สอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรของทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ และจังหวัดกระบี่ จากที่กลาวขางตนจะเห็นได
วานอกจากปจจัยนําเขาดานความพรอมของบุคลากรผูรับผิดชอบโครงการ ผูเขารวมโครงการ แหลงเรียนรู
ภายในและภายนอกโรงเรียน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช งบประมาณ และการใหความชวยเหลือ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่แลวโรงเรียนยังไดรับการสนับสนุนจากเครือขายการมีสวนรวม
ภายนอกโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายผูปกครอง สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงาน องคการ และสถานศึกษาจากตางประเทศ โดยมีความ
พรอมในทุกระดับทั้งการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การประเมินผล และการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ มาริสา โกเศยะโยธิน (2541: 52-55) ไดประเมินผล
โครงการอบรมประชาชนเพื่อพัฒนาชางฝมือหมูบานศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดน จังหวัดสระแกวอนันต  เตียวตอย (2545: บทคัดยอ) ศึกษาการประเมินโครงการฝกอบรม
เตรียมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปราณี วัฒนกุล (2548:บทคัดยอ) ไดประเมิน
โครงการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาของสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 11 และ
ประหยัด อนุศิลป (2548: บทคัดยอ) ไดประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่การเงินบัญชี
และพัสดุระดับโรงเรียน ซ่ึงพบวาการประเมินโครงการดานปจจัยนําเขามีความเหมาะสมในระดับมาก  

3.  ผลการประเมินกระบวนการ (Process) โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อ
การสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
ในปการศึกษา 2549 มีความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X  = 3.73 , S.D = .75) สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
ปการศึกษา 2550 ความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X  = 3.91 , S.D = .65 ) สูงกวาเกณฑ ที่กําหนดไว
เชนกัน ที่เปนเชนนี้เพราะโรงเรียนดําเนินโครงการ  โดยใชวงจรแหงความสําเร็จ (Deming Circle) 
PDCA กําหนด เปนกระบวนการที่ชัดเจน กลาวคือมีการวางแผน (Plan) มีการปฏิบัติตามแผน (Do) 
มีการประเมินผล (Check) และการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา (Act) ซ่ึงในสวนของ 
การวางแผน (Plan) นั้น ไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว มีการจัดเก็บและใชขอมูลเพื่อการวางแผนให
สอดคลองกับสภาพความพรอมของโรงเรียน และความตองการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของ
นักเรียน ครู และบุคลากร ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพเกี่ยวของกับการทองเที่ยว ในสวนของ
การปฏิบัติ (Do) มีการกําหนดกิจกรรมพัฒนาไวอยางชัดเจน ไดแกการจัดหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู และการจัดกิจกรรมสงเสริมให
นักเรียนมีทักษะภาษาตางประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาญี่ปุน และภาษาจีน ในสวน
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การประเมิน (Check) กอนดําเนินงานตามโครงการระหวางดําเนินงานตามโครงการและเมื่อส้ินสุด
โครงการมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ และเกณฑการประเมิน มีการกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการประเมินไวอยางชัดเจน และมีการนําผลการประเมินไปเขาที่ประชุมเพื่อรวมกันปรับปรุง
พัฒนา (Act) การดําเนินงานตามกระบวนการดังกลาว โรงเรียนใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน กลาวคือเครือขายการมีสวนรวม
ภายในโรงเรียน และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียนมีสวนรวมในการวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน การประเมินผล และการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา การดําเนินโครงการอยาง
เปนระบบดังกลาวยอมสงผลถึง ผลของการประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการโดยรวม 
มีความสอดคลองในระดับมาก ซ่ึงกิ่งแกว ชวานิชกูล (2549: 14) กลาวถึงการมีสวนรวมของชุมชน
หรือผูเกี่ยวของทางการศึกษาวาควรไดรวมคิด รวมทํา รวมใหและใชขอมูลเพื่อกําหนดเกณฑ
จัดทําแผนพัฒนา ตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงสถานศึกษาและสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
มาริสา โกเศยะโยธิน (2541: 52-55) ไดประเมินผลโครงการอบรมประชาชนเพื่อพัฒนาชางฝมือ
หมูบานศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดสระแกว โดยใชแบบจําลองซิปป 
ดานกระบวนการอยูในระดับมาก   

4.  ผลการประเมินผลผลิต (Output)   
4.1 ผลการประเมินทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 

ของนักเรียน พบวาปการศึกษา 2549 จํานวนนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรม เฉลี่ยรอยละ 82.22
สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด และปการศึกษา 2550 จํานวนนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรม
เฉลี่ยรอยละ 85.00 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดเชนกัน และผลการปฏิบัติกิจกรรมในปการศึกษา 
2550 สูงกวาปการศึกษา 2549 ที่เปนเชนนี้เพราะโรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน และภาษาจีน ซ่ึงไดจัดทําหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรม ส่ือ และวิธีการสอนที่หลากหลาย ทั้งครูชาวไทยและชาว
ตางประเทศเจาของภาษา มีการจัดและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหมีความพรอม 
มีบรรยากาศ และสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรม นําเสนอผลงาน ประกวด แขงขันโดยใชทักษะภาษาตางประเทศทั้งในระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การดําเนินการดังกลาวสงผลใหนักเรียนได
แสดงออกซึ่งความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน และภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวตามความถนัดและความสนใจเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแตละ
บุคคล และยอมสงผลใหมีทักษะการใชภาษาตางประเทศดังกลาวสูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
และทักษะการใชภาษาตางประเทศในปการศึกษา 2550 สูงกวาปการศึกษา 2549 สอดคลองกับ Deckert 
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(อางถึงในพูลทรัพย นาคนาคา จาก http : //www.thaiedresearch.org/result เขาถึง 19 กันยายน 2551)
ซ่ึงกลาววา หลักการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีแนวการสอนที่เชื่อวามนุษยจะเรียนรูภาษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็ตอเมื่อไดใชภาษาจริงภายใตสถานการณจริง สอดคลองกับภาวินี บุญทา 
(2545) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาตางประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) กรณีศึกษา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย พบวา ครูเปนผูจัดทํากําหนดการสอน และแผนการสอน จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลายตามประสบการณของครูผูสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนไดมี
โอกาสสัมผัสกับสถานการณจริงทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียน โดยมีวิธีวัดประเมินผล
การเรียนรูที่หลากหลายและสงผลตอการเรียนของนักเรียน  

4.2  ผลการประเมินทักษะการใชภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรูดวย
ตนเองของนักเรียน พบวาปการศึกษา 2549 จํานวนนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมเฉลี่ย รอยละ 
98.33สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด และปการศึกษา 2550 จํานวนนักเรียนที่มีผลปฏิบัติกิจกรรม
เฉลี่ยรอยละ 99.52 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดมาก ที่เปนเชนนี้เพราะโรงเรียนกําหนดกิจกรรมที่
หลากหลายในศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (Student English Access Room : SEAR) 
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมภายในและภายนอกโรงเรียน และมีสวนรวมในกิจกรรม
ตอไปนี้อยางเปนระบบและมีขั้นตอนคือ  

1. เตรียมความพรอมของศูนยดานกายภาพ วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ หนังสือ ส่ือตาง ๆ
ที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

2. ประชุมครูในกลุมสาระภาษาตางประเทศเพื่อวางแผนการใชศูนย และรวมกัน
กําหนดตารางการใช 

3. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 เร่ืองการใชศูนยเพื่อการเรียนรูดวย
ตนเองและวิธีบันทึกขอมูลการเรียนรู 

4. นักเรียนทําแบบทดสอบ(Placement Test)และเขาศึกษาเรียนรูดวยตนเองตาม
ตารางการใชอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง   

5. นักเรียนบันทึกสิ่งที่เรียนรูโดยใชรูปแบบที่กําหนด 
6. ประเมินผลโดยประเมินพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชศูนย ทั้งระหวางการใช เดือนละ 1 
คร้ัง และเมื่อส้ินปการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 และเมื่อส้ินภาคเรียน สําหรับ
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 การปลูกฝงใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูดวยตนเองดังกลาว นักเรียน
เกิดทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถนําไปใชในการศึกษา
เรียนรูผานสื่อตาง ๆ เชน อินเตอรเน็ต หองสมุด หอง E – Learning ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
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ศูนยการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส  ศูนยการเรียนรูภาษาญี่ปุน  ศูนยการเรียนรูภาษาจีน  เปนตน 
นอกจากนั้นยังมีโอกาสนําทักษะเหลานี้ไปใชในการศึกษาเรียนรูแบบพึ่งตนเองกับแหลงเรียนรู
ภายนอกโรงเรียน ทั้งในจังหวัด ในประเทศ และตางประเทศ (นานาชาติ) เชน เปนลามในงานไว
อาลัยผูประสบภัยสึนามิ เปนลามภาษาอังกฤษสาธิตการเลนดนตรีไทย จัดรายการวิทยุภาค
ภาษาอังกฤษ อานขาวภาคภาษาอังกฤษในสถานีโทรทัศนทองถ่ิน KTV กิจกรรมวันสําคัญสําหรับ
ชาวตางชาติ พิธีกรภาคภาษาอังกฤษแนะนําแหลงทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ตอนรับครูและนักเรียน
แลกเปลี่ยนจากประเทศฟลิปปนส รวมงานชุมนุมลูกเสือโลก คร้ังที่ 21 ณ ประเทศอังกฤษ  
จัดนิทรรศการวิชาการภาษาตางประเทศ และกิจกรรมละครภาษาอังกฤษงานมหกรรมวิชาการ 
จึงสงผลตอการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยใชทักษะภาษาตางประเทศของนักเรียนสูงกวาเกณฑที่
โรงเรียนกําหนด ทั้งในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 การดําเนินโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล ไดมีการจัดหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของชุมชน เนนการเรียนรูจาก
สภาพจริง ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครอง ที่มีตอ 
การดําเนินโครงการปการศึกษา 2550  ดานหลักสูตรอยูในระดับมาก ( X  = 4.09 , S.D = .07) 
สอดคลองกับสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2549) ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พบวาชุมชนมีความคิดเห็นวา จุดเดนของหลกัสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 คือ การจัดการเรียนการสอนโดย เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
จัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ยิ่งกวานั้น การดําเนินโครงการไดสราง
บรรยากาศสังคมแหงการเรียนรู เปนแรงบันดาลใจใหนักเรียนมุงฝกการใชภาษาตางประเทศมากขึ้น 
ทําใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูในบริบทที่กวางไกล และสนใจการศึกษาคนควาหาความรูจาก 
แหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งในทองถ่ินและทั่วโลก เปนผลใหมีการปฏิบัติกิจกรรมดานทักษะการใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเองมากขึ้น 

4.3  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศของนักเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศ ในปการศึกษา 2549 และ ปการศึกษา

2550 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด ทั้ง 2 ปการศึกษาทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน
และภาษาจีน และเมื่อพิจารณารายชั้นพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดทั้ง 2 ปการศึกษาทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน และ
ภาษาจีน ที่เปนเชนนี้เพราะโรงเรียนบริหารและจัดการศึกษาอยางเปนระบบเปนขั้นตอนชัดเจนโดย
ใชวงจรแหงความสําเร็จ (Demming Circle) PDCA การบริหารโครงการทั้งระบบและการจัด
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การศึกษาภาษาตางประเทศทั้ง 4 ภาษาดังกลาว ในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
ของนักเรียน 4 กิจกรรมเหมือนกัน คือ จัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศ จัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรูโดยการมีสวนรวมของ
เครือขายการมีสวนรวมภายในและภายนอกโรงเรียน ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลายเปดโอกาสให
นักเรียนไดใชและพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางเต็มศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ
ของแตละบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งการไดมีโอกาสสื่อสารภาษาตางประเทศกับเจาของภาษาโดยตรง 
รวมทั้งมีโอกาสไดศึกษาดูงาน และฝกประสบการณจากแหลงเรียนรูจริงนอกโรงเรียน ตามแหลง
ทองเที่ยวตาง ๆในจังหวัดและแหลงเรียนรูในระดับประเทศ และตางประเทศ (นานาชาติ)  

การที่ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลายกระตุน ทาทายและสงเสริมใหนักเรียนไดใชและ
พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศไดเปนอยางดีนั้น เกิดจากการจัดกิจกรรมพัฒนาครูใหมีความรูและ
พัฒนาการใชภาษาตางประเทศโดยใหโอกาสครูภาษาตางประเทศไปเขารวมประชุม ศึกษาดูงาน
อบรม สัมมนาทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อีกทั้งมีการประเมินความรู
และทักษะการใชภาษาตางประเทศของครู ซ่ึงเปนกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อใหมี
ความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาตางประเทศไดดียิ่งขึ้น เมื่อครูมีคุณภาพสูง
ขึ้น ยอมสงผลตอคุณภาพของผูเรียน ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสูงกวาเกณฑที่โรงเรียน
กําหนดทั้ง 2 ปการศึกษา สอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549) 
พบวาแนวโนมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ดานหลักสูตรควรจัดหาสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอกับความตองการของ
นกัเรียนและจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรฝกอบรมครูใหมีความรูเพิ่มขึ้นอยาง
สม่ําเสมอ และสอดคลองกับมณชนา เปอโลด (2548) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว จังหวัดภูเก็ต พบวาผลการเรียนรูของผูเรียน จากการ
ทดลองใชการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  
ตามแนวคิด ทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ทําใหมีผล
การเรียนรูสูงขึ้น ตามที่มุงหวังไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังการใชชุดการเรียนภาษา
ฝร่ังเศสเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว จังหวัดภูเก็ตสูงขึ้น 

4.4  ผลการประเมินความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
ภาษาตางประเทศ พบวา ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศที่ทดสอบวัดความรูของสถาบัน
ทดสอบ ทางภาษาสํานักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ป 2550 ผานเกณฑอยูในระดับดี  
รอยละ  100 และครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เขารวมประชุม อบรม สัมมนา และ
ศึกษา  ดูงาน ในปการศึกษา 2549–2550 เฉลี่ยปละ 77.5 ชั่วโมง/ป และมีการจัดทําเอกสารนําเสนอ
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ตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู เฉลี่ยคนละ 1 เรื่อง/ป อยูในระดับดี รอยละ 100 ทั้งนี้เพราะ 
โรงเรียนกําหนดเกณฑของการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของครู ตามเกณฑ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา คือ คนละไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป จึงเห็นไดวา โรงเรียน
สนับสนุน สงเสริมใหครูเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สูงกวาเกณฑที่กําหนด โดยมี
โอกาสเขารวมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับ 
ศิริพงษ เศาภายน (2548: 228) ที่กลาววา การใหบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงนั้น เปนการเปลี่ยนแปลง
องคกร เปนการปรับปรุงโรงเรียนโดยใหสมาชิกแตละคนมีสมรรถภาพดีขึ้น 

4.5  ผลการประเมินเครือขายการมีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริมการดําเนิน 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว ปการศึกษา 2549-2550 
พบวา เครือขายการมีสวนรวมภายในและภายนอกใหการสนับสนุนสงเสริมดานงบประมาณดําเนินงาน
ตามโครงการทั้งดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ วิทยากรทองถ่ินและอื่นๆโดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
ปการศึกษา 2549 ไดรับเงินสนับสนุนมากกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากตนสังกัดรอยละ 2227.30 
สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด และปการศึกษา 2550 ไดรับเงินสนับสนุนมากกวางบประมาณที่
ไดรับจัดสรรจากตนสังกัด  รอยละ 3212.17 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด  จะเห็นไดวา
งบประมาณที่ไดรับจากเครือขายการมีสวนรวมมากกวางบประมาณที่ไดรับจากตนสังกัดมาก ที่เปน
เชนนี้เพราะโรงเรียนดําเนินการตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 58 ให
มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสินทั้งจากรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถานบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศมาใชในการจัดการศึกษา ที่
เปนเชนนี้เพราะ ในการระดมทรัพยากร  จากเครือขายการมีสวนรวมนั้น ไดกําหนดวัตถุประสงคไว
อยางชัดเจน มีการกําหนดบทบาท หนาที่ของคณะกรรมการบริหารโครงการแตละฝายไวอยาง
เหมาะสมสําหรับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีความโปรงใส จึงไดรับความไววางใจจาก
เครือขายการมีสวนรวม และที่สําคัญคือชุมชนในจังหวัดกระบี่ เห็นความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพดานภาษาตางประเทศของบุตรหลาน และของบุคลากรทุกภาค สวนในจังหวัดกระบี่ เพื่อ
การเตรียมตัวที่ดีในการรับมือกับการขยายตัวและความเจริญกาวหนา ดานการทองเที่ยว รวมทั้ง
การศึกษาในโลกยุคใหม การดําเนินงานตามโครงการนี้จึงไดรับการสนับสนุนจากเครือขายการมี
สวนรวมเปนอยางดี สอดคลองกับจันทิมา พงษสมาน (2548) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวม
ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา
ตนแบบ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานงบประมาณ พบวา คณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณ รวมรับทราบการใชจายเงิน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลและเงินนอกงบประมาณ และใหขอเสนอแนะการบริหาร
การเงินใหมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  

4.6  ผลการประเมินศักยภาพการใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพ 
ของประชาชน ขาราชการ และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว ปการศึกษา 2549–2550 พบวา 
ปการศึกษา2549 โดยภาพรวมมีศักยภาพอยูในระดับมาก ( X  = 3.93, S.D = .64) และเมื่อพิจารณา
แตละรายการทุกรายการอยูในระดับมาก ( X = 3.62 ถึง 4.30) และผลการประเมินศักยภาพการใช
ภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพ ปการศึกษา 2550 พบวาโดยภาพรวมมีศักยภาพอยูใน 
ระดับมาก ( X = 3.96, S.D = .64) และเมื่อพิจารณาแตละรายการทุกรายการอยูในระดับมาก 
( X  = 3.63 ถึง 4.32) ที่เปนเชนนี้เพราะวา ผลจากการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศใหกับประชาชน 
ขาราชการ และบุคลากร ภาคธุรกิจการทองเที่ยว ตามโครงการนี้ สงผลใหผูเขารับการพัฒนาภาษา 
ไดนําไปใชในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ซ่ึงในแตละป มีชาวตางชาติเดิน
ทางเขามาในจังหวัดกระบี่เปนจํานวนมาก เห็นไดจากการพัฒนาสนามบินกระบี่เปนสนามบิน
นานาชาติ เพื่อรองรับนักเดินทางจากทั่วโลกที่เขามาในจังหวัดกระบี่  บางคนอาจเขามาเพื่อ
ทองเที่ยวในระยะเวลาสั้น ๆ แตบางคนอาจ จะพํานักอยูในจังหวัดกระบี่เปนเวลานาน  ดังนั้นผูคนทุก
ภาคสวนจึงตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนของการพัฒนาศักยภาพในการใชภาษาตางประเทศเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของตน เปนผลใหมีความกระตือรือรนฝกใชและเรียนรู
ภาษาตางประเทศมากขึ้น 

4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอการดําเนินโครงการ 
พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองอยูในระดับมาก ( X  = 4.01 , S.D = .05) 
สูงกวาเกณฑที่กําหนด ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก ( X  = 4.03 , S.D = .12) สูงกวาเกณฑ 
ที่กําหนด และความพึงพอใจของครูอยูในระดับมาก ( X  = 4.09 , S.D = .07) ผานเกณฑ  สรุปโดย
ภาพรวมความพึงพอใจของอยูผูปกครองในระดับมาก ( X  = 4.02 , S.D = .05) เชนกันและสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนดไว  ทั้งนี้ เป นเพราะว าการดํา เน ินโครงการของโรงเร ียนเป นไปอย างม ีหลักการ 
มีจุดมุงหมายชัดเจนที่จะพัฒนาทักษะและการเรียนรูภาษาตางประเทศอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งเปน
การส ง เสร ิม  สน ับสน ุน  และสนองต อความต องการของช ุมชน  ในการพ ัฒนาท ักษะ
ภาษาตางประเทศใหกับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ซ่ึงสงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาชีพที่เกี่ยวของกับภาคธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ 
ใหขยายตัวอยางกวางขวางยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การที่นักเรียน ครู ผูปกครอง และเครือขายการมีสวนรวม
ภายในและภายนอกโรงเรียน ไดเขามามีสวนในการดําเนินตามโครงการในทุกขั้นตอน คือ วางแผน 
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ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา ดังนั้น ทําใหไดรับทราบความ
เคลื่อนไหวรวมทั้งความสําเร็จและสภาพปญหาตาง ๆ การประเมิน ความพึงพอใจตอโครงการอยูระดับ
มากดังที่ปรากฏ 

จากผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 
2549 – 2550 ดังที่กลาวแลวยอมเปนที่ประจักษชัดวา โครงการนี้ประสบความสําเร็จอยางสูง และ
เปนโครงการที่นําไปเปนตนแบบของโครงการอื่น ๆ  ได ซ่ึงขอคนพบเหลานี้ เปนประโยชนอยางยิ่ง
สําหรับโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล หนวยงานสถานศึกษาที่เกี่ยวของทั้งในระดับโรงเรียน ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ นําไปใชในการจัดทําโครงการตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกับ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549 - 2550 

9. ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการประเมินไปใช  
1. โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล นําผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ

โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลไปพัฒนาโครงการนี้ใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้นและดําเนินการตอเนื่องในปตอไป 

2. ผูบริหารสถานศึกษาอื่น ควรนําโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศโดยใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนกุูล และนําผลการประเมินโครงการไปปรับใชให
สอดคลองกับบริบทแตละสถานศึกษา 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ จังหวัดกระบี่ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนําโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศโดยใชกลยุทธเครือขายการมี
สวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และผลการประเมินโครงการไปปรับใชใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของแตละหนวยงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงภาษาและวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวโดยใชเครือขาย
การมีสวนรวม 
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