
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสือ่สารและการทองเทีย่วโดยใช

กลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ไดกําหนดขอบเขตของการเสนอ 
ผลการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  

1.1 หลักสูตรสถานศึกษา 
1.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 

2. เครือขายการมีสวนรวม 
2.1 ความหมายของเครือขายการมีสวนรวม 
2.2 ความสําคัญของเครือขายการมีสวนรวม 
2.3 ลักษณะของเครือขายการมีสวนรวม 
2.4 กระบวนการมีสวนรวม 
2.5 ประโยชนของเครือขายการมีสวนรวม 
2.6 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเครือขายการมีสวนรวม 
2.7 เครือขายการมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 

การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมของโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  
3.  การประเมินโครงการ 

3.1  ความหมายของโครงการ 
3.2  ความหมายของการประเมิน 
3.3  ความหมายของการประเมินโครงการ 
3.4  ความมุงหมายของการประเมินโครงการ 
3.5  ความสําคัญของการประเมินโครงการ 
3.6  ประโยชนของการประเมินโครงการ 
3.7  ประเภทของการประเมินโครงการ 
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3.8  ขั้นตอนการประเมินโครงการ 
3.9  การกําหนดประเด็นในการประเมินโครงการ 
3.10 รูปแบบการประเมินโครงการ 
3.11 รูปแบบการประเมินโครงการโดยใชซิปปโมเดล  (CIPP Model) 

4.  ความพึงพอใจ 
4.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
4.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

5.  โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใช 
กลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
7.  กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ 

1. การจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเท่ียว
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  

1.1 หลักสูตรสถานศึกษา   
1.1.1 ประวัติความเปนมาของโรงเรียน 

โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัด  อายุ 99 ป  
มีเนื้อที่ 39 ไร 1 งาน 79 ตารางวา  เดิมชื่อ “โรงเรียนปากน้ํา” กอตั้งประมาณ พ.ศ. 2452 ตั้งอยูที่  
บานทาแดง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พระยาอิศราธิชัย (หมี  ณ ถลาง) ขณะดํารงตําแหนงเปนผูวา
ราชการจังหวัดกระบี่ ไดยายโรงเรียนมาตั้งบริเวณวัดแกวโกรวาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2452 
ใชชื่อวา “โรงเรียนประจําจังหวัดกระบี่”  

ป พ.ศ. 2484 -2485 ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุนยึดโรงเรียน
เปนฐานทัพ จึงตองปดโรงเรียนและยายอาคารเรียนเพื่อเปดอีกครั้งหนึ่ง ตอมาในป พ.ศ. 2489 เกิด
เหตุไฟไหมอาคารเรียนสงผลใหเอกสารหลักฐานตาง ๆ เสียหายทั้งหมด กระทรวงศึกษาธิการจึง
จัดสรรงบประมาณกอสรางอาคารเรียนหลังใหม กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2492 

โรงเรียนเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในป พ.ศ. 2506 และยุบรวม
กับ“โรงเรียนการชางสตรี” ในป พ.ศ. 2508 โดยใชช่ือวา“โรงเรียนกระบี่อํามาตยพานิชนุกูล” ใน 
ป พ.ศ. 2513 ยุบรวม “โรงเรียนสตรีกระบี่” เปล่ียนชื่อเปน“โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล” จนถึง
ปจจุบัน 
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1.1.2 สถานที่ตั้ง 
เลขที่ 10 ถนนกระบี่ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย 

81000 โทรศัพท 0-7561-1181 โทรสาร 0-7561-2741 E-mail Address : ammartp@yahoo.com 
Website : http://school.obec.go.th โทรศัพทสายตรง ฝายบริหารทั่วไป (ผูอํานวยการ) 0-7562-2240 
ฝายบริหารวิชาการ  0-7562-2041,ฝายบริหารงานบุคคล 0-7562-2043,งานกิจการนักเรียน 
ฝายบริหารทั่วไป 0-7561-1042 

1.1.3 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ 
วิสัยทัศน โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล พ.ศ. 2548-2550 
บริหารจัดการสูระบบมาตรฐานสากล เลิศลนคุณธรรม เดนนําวิชาการ สืบสาน 

ความเปนไทย ตระหนักในสิ่งแวดลอม กาวพรอมเทคโนโลยี 
พันธกิจ   
1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามระบบมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู 
3. ประสานรวมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 
เปาประสงค 
นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณภาพและศักยภาพในการแขงขัน 

ตระหนักในสิ่งแวดลอมมีความสามารถดานเทคโนโลยีและมีความเปนไทยในโลกสากล 
กลยุทธองคกร 
1. พัฒนาการบริหารจัดการระบบมาตรฐานสากล 
2. สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
3. พัฒนาความพรอมดานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. พัฒนาคุณภาพและอัจฉริยภาพของผูเรียน 

1.1.4 นโยบายโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ปการศึกษา  2549 - 2550 
1.1.4.1 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดํารงชีวิตใน

สังคมอยางสงบสุข  รักษวัฒนธรรมไทย ใสใจสิ่งแวดลอม และมีความเปนไทยในโลกสากล 
1.1.4.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามหลักสูตร แสดงออกซึ่ง

ความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณ ตามความถนัด และความสนใจ นักเรียนที่แวว
ความสามารถพิเศษ และอัจฉริยภาพ ไดพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

1.1.4.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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1.1.4.4 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 
ใหระบบมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของไทยและสากล 

1.1.4.5 สนับสนุนการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  ทั้งผูเรียน
ในเขตพื้นที่บริการประชาชนในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกลเคียง 

1.1.4.6 พัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดหยุน เนน
การบูรณาการการดํารงชีวิต การศึกษาตอ และศักยภาพในการแขงขัน 

1.1.4.7 พัฒนาครูใหมีคุณภาพตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  (ฉบับแกไข  พ.ศ. 2545)  และมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

1.1.4.8 สนับสนุนสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
1.1.4.9 สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
1.1.4.10 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและแหลงเรียนรูตาง ๆ  
1.1.4.11 สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.1.4.12 พัฒนาระบบนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงาน 

1.1.5 สุภาษิตประจําโรงเรียน 
ปฺญา  นรานํ  รตนํ  ปญญา  คือ  แกวประดับตน 

1.1.6 คําขวัญของโรงเรียน 
เรียนเดน  ประพฤติดี  สามัคคี  มีวินัย 

1.1.7 ปรัชญาประจําโรงเรียน 
โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพและความตองการ

ของสังคม 

1.1.8 สีประจําโรงเรียน 
น้ําเงิน – ขาว 
น้ําเงิน     หมายถึง  ความกลาหาญ 
ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 
น้ําเงิน-ขาว  หมายถึง  มีความกลาหาญที่จะแสดงความคิดเห็นและ

กระทําในสิ่งที่ถูกตองดวยความบริสุทธิ์ 
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1.1.9 อักษรยอของโรงเรียน คือ  อ.ม. 
1.1.10 ตราประจําโรงเรียน 

 
เปนรูปครึ่งวงกลมซอนกัน 2 วง หมายถึง เขาขนาบน้ําเมืองกระบี่และดาบ  

มีโกรง 2 เลม ทั้งหมดเปนสัญลักษณของจังหวัด  และมีสุภาษิตเขียนวา  ปฺญา  นรานํ  รตนํ 
1.1.11 คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

ขอ  1.  เปนคนดี  มีวินัย  มีจิตสาธารณะ 
ขอ  2.  มีจิตสํานึกที่ดีตอส่ิงแวดลอม 
ขอ  3.  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  ศึกษาคนควา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ขอ  4.  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตสมบูรณ 
ขอ  5.  ส่ือสารความเปนกระบี่ได 

1.1.12 โครงสรางการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
โครงสรางการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล จังหวัดกระบี่  มีองคประกอบ

และความรับผิดชอบ  ดังแสดงดวยผังองคกรตามภาพ1  
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ภาพ 1  กรอบแนวคดิการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

(Conceptual Framework of School-Based Management of Ammartpanichnukul School) 
 

1.1.13 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
  หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล พ.ศ. 2545  ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2548  เรียน  8  กลุมสาระการเรียนรูและ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดังนี้ 
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1)  กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ศิลปะ สุขศึกษา 
และพลศึกษา ภาษาตางประเทศ  แตละกลุมสาระการเรียนรู  แบงสาระออกเปน 2 ประเภท  
สาระการเรียนรูพื้นฐาน และสาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

2)  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ประกอบดวย 
(1) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1 - 3) ไดแก  กิจกรรมในเครื่องแบบ คือ ลูกเสือ เนตรนารี 

และยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาวินัย 
และคุณธรรม 

(2) ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ไดแก กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนา 
ทักษะชีวิต  กิจกรรมพัฒนาวินัยและคุณธรรม 

1.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  มีแนวปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยกําหนดให ครู
จัดทําแผนการเรียนการสอนที่ยึดตามกรอบหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหฝายบริหารวิชาการ
พิจารณาความเหมาะสม แลวครูจึงดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผน สําหรับการวัดและ
ประเมินผลนั้นก็เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน  และครูตองดําเนินการตามแผนการ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีทั้งการวัดผลประเมินผลระหวางเรียน (Formative Evaluation) เพื่อ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และมีการวัดผลประเมินผลเพื่อประมวลความรู 
(Summative Evaluation)โดยกําหนดใหมีการวัดผลรายภาคเรียนสําหรับชวงชั้นที่ 4 และวัดผลรายป
สําหรับชวงชั้นที่  3   

ในสวนของการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระภาษาตางประเทศนั้น โรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูลใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักเรียนทุกคน โดยจัด
หลักสูตรอยางหลากหลาย เพื่อสนองความแตกตางระหวางบุคคล และ ความตองการของผูเรียน
และชุมชน จึงจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาตางประเทศถึง 4 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุนและภาษาจีน    

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาตางประเทศ   โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับจากประชาชนและหนวยงานอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อขยาย
ผลและสนองความตองการของนักเรียน ตลอดจนทองถ่ินจังหวัดกระบี่ซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย  และเพื่อใหเกิดประโยชนกับชุมชน โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
จึงริเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยวใหกับนักเรียนและประชาชนโดยทั่วไป  โดยในชวงตนของการจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนตามแนวความคิดดังกลาว ก็ใชหลักการบริหารเชิงคุณภาพเพื่อใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกันตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1.2.1 ขั้นวางแผน(Plan) 
1. การวิเคราะหความตองการของผูเรียน 
2. การตั้งเปาหมายและจุดประสงคของรายวิชา 
3. การเลือกเนื้อหา   

1.2.2 ขั้นปฏิบัติ (Do)  
จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร(Communicative 

Language Teaching )  ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาญี่ปุน  และภาษาจีน ดําเนินการตาม
ขั้นตอนแบบเดียวกัน 3  ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นการนําเสนอเนื้อหา  (Presentation) 
2. ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) 
3. ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ( Production ) 
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศนั้นโรงเรียน

รวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษ 
เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม ดังนี้ 

1. การจัดหลักสูตร 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
3.  กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 
4. การจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 

1.2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
ประเมินผลตามสภาพจริง ทั้งประเมินการสอนของครูและประเมินผล 

การเรียนของนักเรียน 
1.2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาและวางแผนขยายผลที่ดีตอไป 

1.3 การพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว  

การพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูลไดพัฒนารูปแบบจากกิจกรรมยอย  จัดทําเปนโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว เพื่อการบริหารจัดการไดอยางเปนเอกภาพและ 
มีประสิทธิผล  กิจกรรมดังกลาวประกอบดวย 
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1.3.1 การเรียนการสอนที่ใชหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program: EP)และ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษแบบเขม(Intensive English Program: IEP)  

1.3.1.1 โรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมตามหลักสูตร EP และ IEP โดยครูชาวตางประเทศในวิชา
ภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร  วิชาคณิตศาสตร  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ดังนี้    

1.3.1.2 การจัดหลักสูตร 
1.3.1.3 บริหารจัดการหลักสูตร 3 ดาน ไดแก ดานบริหารทั่วไป ดานบริหาร 

งานบุคคล และดานการจัดการเรียนการสอน     
1.3.1.4 กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 

การทองเที่ยว 
1.3.1.5 การจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 

1.3.2 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Native Speaker Program: NP)   
โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

บริหารจัดการโดยใชหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ
เพิ่มเติมใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ทุกคนไดมีโอกาสพัฒนาทักษะฟง – พูดกับครู 
ชาวตางประเทศเจาของภาษา  เพื่อพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร  นําไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตอ  โดยดําเนินการดังนี้  

1.3.2.1 จัดหลักสูตร 
1.3.2.2 จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1.3.2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และการทองเที่ยว  
1.3.2.4 จัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 

1.4 ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (Student English Access Room: 
SEAR)  

1.4.1 โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จัดตั้ง
ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (SEAR)  เปนนวัตกรรมแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียนฝก
วิธีการเรียนรู (Learner Training) ซ่ึงโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารโลก (World 
Bank) ใชวิธีการเรียนที่สอดคลองกับวิธีลีลาการเรียนรูของตนเอง (Self-Directed Learning) หรือเรียนรู
แบบพึ่งตนเอง (Autonomous Learning)  และสามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูเรียนที่สามารถเรียนรูได
อยางอิสระ (Independent Learner) สอดคลองกับความถนัดความสนใจ และศักยภาพของตนเองเพื่อ
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นําไปใชในการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ การทองเที่ยวเพื่อประกอบอาชีพและศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้น  การบริหารจัดการศูนยดําเนินกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะทาง 
การสื่อสารและการทองเที่ยว ดังนี้ 

1.4.1.1 เตรียมความพรอมของศูนย ดานกายภาพ วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ
หนังสือ ส่ือตาง ๆ  ที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

1.4.1.2 ประชุมครูในกลุมสาระภาษาตางประเทศ  เพื่อวางแผนการใชศูนย
และรวมกันกําหนดตารางการใช 

1.4.1.3 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  เร่ืองการใชศูนยเพื่อ 
การเรียนรูดวยตนเอง วิธีการบันทึกขอมูลการเรียนรู  

1.4.1.4 นักเรียนทําแบบทดสอบ Placement Test และเขาศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองตามตารางการใชอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 

1.4.1.5 นักเรียนบันทึกสิ่งที่เรียนรูโดยใชรูปแบบที่กําหนด 
1.4.1.6 ประเมินผล 

1.4.2 ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resource and Instruction 
Centre: ERIC) 

โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
บริหารจัดการศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ใหเปนศูนยรวบรวมผลิตสื่อ  
ศูนยพัฒนาครูภาษาอังกฤษและนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  ใหครูมีความรูและทักษะดานการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีความรูและทักษะการใชและเผยแพรส่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
อีกทั้งเปนแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน  การบริหารจัดการศูนย ดําเนินการดังนี้ 

1.4.2.1 เตรียมความพรอมของศูนย  ดานกายภาพ  วัสดุ  ครุภัณฑ  อุปกรณ 
หนังสือ  ส่ือตาง ๆ ที่สงเสริมการพัฒนาครู และสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน  

1.4.2.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย  เพื่อวางแผนการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษในจังหวัดกระบี่ในดานการสอน  การผลิตและการใชส่ือ และรวมกันกําหนดตาราง
การใชหองศูนยเปนแหลงเรียนรูของครูและนักเรียน 

1.4.2.3 ดําเนินการประชุมอบรม สัมมนา ครู ในดานการสอน การผลิตและ
การใชส่ือตามแผนที่กําหนดไว 

1.4.2.4 นักเรียนเขาศึกษาแหลงเรียนรูในศูนยตามตารางที่กําหนด 
1.4.2.5 ประเมินผล 
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1.4.3 ศูนยภาษาตางประเทศประจําจังหวัดกระบี่  
โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับประชาชน ขาราชการ บุคลากรภาคธุรกิจ
การทองเที่ยว และนักเรียนกลุมที่มีความสนใจ ใหมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการแขงขัน
ดานบริการที่สนับสนุนสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว โดยครูภาษาอังกฤษและครูเจาของภาษา  
ดําเนินการดังนี้ 

1.4.3.1 วางแผนการดําเนินงาน  เขียนโครงการขออนุมัติจากจังหวัดกระบี่ 
1.4.3.2 จัดอบรมใหความรูกับผูรวมโครงการ  
1.4.3.3 ติดตามประเมินผล 

2. เครือขายการมีสวนรวม 

2.1 ความหมายของเครือขายการมีสวนรวม 

2.1.1 ความหมายของเครือขาย  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 20)  ใหความหมายของคําวา 

เครือขาย หมายถึง ขายของความรวมมืออยางเปนระบบ อันเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคล กลุม
องคกร หรือสถาบันทางสังคมตาง ๆ  เพื่อการประสานเชื่อมโยง นําไปสูการเพิ่มพลัง สรรพปจจัย 
และการบรรลุผลสําเร็จในเปาหมายสูงสุดรวมกัน 

ผุสดี  ตามไท (อางถึงใน ประพันธ ชวงภูศรี จาก http://www.cdd.moi.go.th/ 
sep131.htm เขาถึง 27 กรกฎาคม  2548) ใหความหมายของคําวาเครือขาย หมายถึง การประสาน 
การรวมตัวในลักษณะหลวม ๆ  โดยแตละองคกรที่มารวมตัวกัน  เปนเครือขายตางมีอิสระ  แตจะตองมี 
ตัวบุคคลที่เปนคนรับผิดชอบในการติดตอประสานงานที่ชัดเจน เปนกลไกการทํางานประสาน
กิจกรรมรวมกันของหลายองคกร ซ่ึงจะเปนพลังเคลื่อนไหวในการผลักดันแตละเรื่อง  ถาเครือขาย
เขมแข็ง เครือขายจะเปนกลไกการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ และเปนตัวเรงใหเกิดความตื่นตัวใน
กิจกรรมที่ตองมีการผลักดันรวมกัน 

นันทิยา  หุตานุวัตร  และ ณรงค  หุตานุวัตร (2546: 16) ใหความหมายของ คําวา 
เครือขาย  หมายถึง  การรวมตัวของกลุมที่มีการประสานงานหรือทํางานรวมกัน  มีระยะเวลานาน
พอสมควร  มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายรวมกัน 

อาภรณ  ภูวิทยพันธุ (จาก http://www.siamhr.com เขาถึง 26 กรกฎาคม 2548) 
กลาววา  เครือขาย หมายถึง การแสวงหาโอกาสเพื่อรูจัก กับบุคคลใหม ๆ  และการสรางความสัมพันธ 
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ที่ดีกับบุคคลที่พึ่งรูจักรวมทั้งการรักษาความสัมพันธอันดีกับบุคคลตาง ๆ  ทั้งที่เกี่ยวของและไม
เกี่ยวของในสายอาชีพหรือแวดวงเดียวกัน 

จากการศึกษาความหมายของคําวาเครือขายสรุปไดวา เครือขาย หมายถึง  
การรวมตัวกันของบุคคล กลุม องคกร หรือสถาบันทางสังคมตาง ๆ เพื่อสรางความรวมมือ ประสาน
เชื่อมโยงอยางเปนระบบ เปนตัวเรงใหเกิดการตื่นตัวในกิจกรรมที่ตองมีการผลักดันรวมกันนําไปสู
การเพิ่มพลังสรรพปจจัย  และการบรรลุผลสําเร็จในวัตถุประสงคหรือเปาหมายสูงสุดรวมกัน 

2.1.2 ความหมายของการมีสวนรวม 
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2545: 7–8)  กลาววา การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญใน

การพัฒนาประเทศทองถ่ินเปนรากฐานของประเทศ  ดังนั้น  หากจะพัฒนาประเทศดวยการศึกษาจึง
จําเปนตองพัฒนาทองถ่ินดวยการศึกษาเปนเบื้องตน  ถารัฐมุงจัดการศึกษาสนองความตองการของ
รัฐมากเกินไปก็จะละเลยทองถ่ิน หรือถาทองถ่ินตองการจัดการศึกษาสนองความตองการของ
ทองถ่ินมากเกินไป   จนขาดการตระหนักถึงความตองการของรัฐ  ดังนั้นจึงจําเปนตองหาวิธีการใน
การจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบความตองการของแตละทองถ่ินใหได  และขณะเดียวกันก็ตอง
สนองตอบนโยบายและความตองการของรัฐดวย  

สหพันธ  เตชะอธิกและคณะ(อางถึงในสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549: 6)  กลาววา  การมีสวนรวมหมายถึงการมีสวนรวม
ตั้งแตคิดโครงการกิจกรรม โดยเริ่มคนหาปญหา  สาเหตุ  วางแผน  ตัดสินใจดาํเนนิการระดมทรพัยากร 
กําหนดเปาหมาย สรุปบทเรียน ติดตามประเมินผล รับผลที่เกิดรวมกันโดยทั้งนี้ตองตั้งอยูในความ
เปนธรรม 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (2549: 6) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาวาเปนกระบวนการที่เปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน  เปนกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและ
กันของทุกฝาย   นับตั้งแตการแสดงความคิดเห็น การวางแผน  การดําเนินการและการแกไขปญหา 
ตลอดจนการควบคุม  กํากับ  ติดตามและประเมินผล  เพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว   

กิ่งแกว  วานิชกูล (2549: 14 ) กลาววา  การมีสวนรวม  หมายถึง การที่ชุมชน
หรือผูที่เกี่ยวของทางการศึกษา  มีสวนรวมในการคิด/รวมทํา  รวมใหและใชขอมูลเพื่อการกําหนด
เปาหมายจัดทําแผนพฒันา ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงสถานศึกษา 

องคกรสหประชาชาติ  (อางถึงในสถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข 
(สรส.)  มูลนิธิชุมชนทองถ่ินพัฒนา  2550: 16) ใหความหมายของการมีสวนรวม วาเปนการมีสวนรวมที่
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ครอบคลุมถึงการมีสวนรวมในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ  การมีสวนชวยเหลือในการปฏิบัติ
ตามโครงการ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจตลอดกระบวนการพัฒนา 

จากการศึกษาความหมายของคําวา “การมีสวนรวม” ขางตน  สรุปไดวาการมี 
สวนรวม  หมายถึง การที่ผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานตาง ๆ ของหนวยงาน สถานศึกษา หรือ
องคกรภาครัฐและเอกชนรวมกันวางแผน  รวมกันทํา  รวมกันประเมิน  รวมกันกํากับ  ติดตามและ
ประเมินผล  รวมกันรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นและดําเนินการปรับปรุง  แกไข  พัฒนารวมกัน 

ดังนั้น เครือขายการมีสวนรวม หมายถึง การรวมตัวกันของบุคคล กลุมองคกร  
หนวยงาน  สถานศึกษา  หรือสถาบันทางสังคมตาง ๆ  สรางความรวมมือ  ประสานเชื่อมโยงอยางเปน
ระบบโดยรวมกันวางแผน รวมกันทํา รวมกันประเมิน รวมกันกํากับ ติดตามและประเมินผล รวมกัน
รับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นและดําเนินการปรับปรุง  แกไข  พัฒนารวมกัน อันเปนตัวเรงใหเกิด 
ความตื่นตัวในกิจกรรมที่ตองมีการผลักดันรวมกันนําไปสูการเพิ่มพลังสรรพปจจัยและ 
การบรรลุผลสําเร็จในวัตถุประสงคหรือเปาหมายสูงสุดรวมกัน 

2.2 ความสําคัญของเครือขายการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมเปนกระบวนการที่รัฐบาลสงเสริม ชักนํา สนับสนุน และสรางโอกาสให
ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปสวนบุคคล  กลุมคน  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  และองคกรอาสาสมัคร
รูปแบบตาง ๆ  ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
นโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว  การรวมปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการและกิจกรรม  ใหบรรลุ
ตามเปาหมายที่วางไว  และขั้นสุดทายรวมกันควบคุมติดตาม  ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการ
ที่ไดดําเนินการแลว  ทั้งโดยภาครัฐและเอกชนใหใชประโยชนไดตลอดไป  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ม.ป.ป. : 1–7 , 16 , 25 
และ 34)  มีเจตนารมณและแนวทางที่จะใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงปรากฏใน
หลายมาตรา  ไดแก  หมวด 1 บททั่วไป  ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 8 การจัดการศึกษาให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  มาตรา 9  การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา 
ใหยึดหลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  มาใชในการจัดการศึกษา  การมีสวนรวมของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  นอกจากนี้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 29  
ไดกําหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  
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สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร และรูจักเลือกสรร ภูมิปญญาและวิทยาการ
ตาง ๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการ รวมทั้ง หาวิธีการสนับสนุน
ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรา 39  ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และมาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆและ/หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และ
ผูทรงคุณวุฒิ โดยใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา และหมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากร
และการลงทุนดานงบประมาณการเงินและทรัพยสินทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
สถาบันสังคมอื่นและตางประเทศมาใชในการจัดการศึกษา ดังนี้  

1. ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาไดตามความเหมาะสม 

2. ใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  บริจาคทรัพยสินและ
ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา  และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและ
ความจําเปน 

3. เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว
กระทรวงศึกษาธิการจึงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหชุมชนมีบทบาทและ
สวนรวมในการบริหารจัดการ โดยมุงกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูที่อยูใกลชิดเยาวชน ไดแก 
ผูบริหารโรงเรียน  ครู  ผูปกครอง  และชุมชนใหมากที่สุด  ใหไดมีสวนรวมตัดสินใจในการจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ แนวคิดดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดใน 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School–Based Management: SBM) ซ่ึง อุทัย  บุญประเสริฐ 
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(2545: 2) กลาววาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางการบริหารการจัดการ
โรงเรียนโดยตรง เปนแนวคิดที่มุงใหสถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารงานดาน
วิชาการ ดานการเงิน ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป เปดโอกาสใหชุมชนมี 
สวนรวมในการตัดสินใจ และใหมีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการโรงเรียน โดยมีความเชื่อวา 
การตัดสินใจที่ดีที่สุดเกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลที่อยูใกลชิดและมีสวนเกี่ยวของกับนักเรียน
มากที่สุด  

ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวขางตน วิจิตร  ศรีสอาน 
(อางถึงใน ศักดิ์จิต  มาศจิตต. 2550: 3) กําหนดใหการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยทั้งระบบและครบ
กระบวนการ  มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานการเรียนรู การบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ทําใหเกิด“นวัตกรรมทางการศึกษา”สําคัญ 3 ประการ  คือ การบริหารโดยคณะบุคคล 
การจัดใหมีเขตพื้นที่การศึกษา และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 20-21)  ไดกําหนดโครงสรางและระบบการบริหาร
การศึกษาใหม โดยเฉพาะมาตรา 35  กําหนดวา สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2)  
เฉพาะที่เปนโรงเรียน มีฐานะเปนนิติบุคคล สาระบัญญัติดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ  
สถานศึกษาในฐานะหนวยงานที่จัดการศึกษาใหกับผูเรียนโดยตรง  นับเปนความกาวหนาอีกมิติหนึ่ง
ของการปฏิรูปการศึกษาไทย (รุง  แกวแดง. 2546: 14) สําหรับการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา 
ถือเปนยุทธศาสตรที่สําคัญตอการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงมี จุดมุงหมายคือ  ใหเกิดเอกภาพดานนโยบาย 
ทุกระดับการศึกษา  ตลอดจนความสอดคลองในการดําเนินนโยบายระหวางระดับการศึกษาใหเกิด 
การแบงภารกิจใหชัดเจนระหวาง สวนกลางที่ควรทําหนาที่หลัก ดานการกําหนดนโยบาย คุณภาพ 
มาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากร  การกํากับ การติดตามประเมินผล สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหทําหนาที่บริหารและจัดการ โดยมุงหมายใหเกิด
การกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินใหมากยิ่งขึ้น ใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขามา 
มีสวนรวมรับผิดชอบมากขึ้นตามลําดับ ตามความพรอมของแตละทองถ่ิน โดยมุงหมายใหเกิด
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและเกิดผลดีตอการกระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให 
สอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวคิดของนักการศึกษาที่กลาวแลวขางตน ผูวิจัยจึง 
ไดนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management: SBM) 5 ประการ  มาใชใน
การบริหารและการจัดการศึกษา ไดแก หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักการมีสวนรวม  
(Participation or Collaboration or Involvement) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน
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(Return Power to People) หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) และหลักการตรวจสอบและ
ถวงดุล (Check and Balance) โดยเฉพาะในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย
การมีสวนรวมนั้น ผูวิจัยใชหลักการมีสวนรวมมากกวาหลักการอื่น โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและ 
ผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหารตัดสินใจและรวมจัดการศึกษาทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทน
ชุมชน ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนนักเรียน เครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การที่
บุคคล องคกร หรือหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะเกิด
ความรูสึกเปนเจาของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น  ยิ่งกวานั้นการมีสวนรวมของ
เครือขายภายนอกโรงเรียนยังสงผลถึงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น 

2.3 ลักษณะของเครือขายการมีสวนรวม 

รวมมิตร  คําผา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550: 299-303) กลาววา เครือขาย
เกิดขึ้นไดใน 2 ลักษณะคือ 

1. เครือขายที่กอเกิดตามธรรมชาติ โดยอาศัยความเปนเครือญาติ  มีภูมิลําเนา หรือถ่ิน
กําเนิดเดียวกัน มีความเชื่อศรัทธาคลายคลึงกัน  และมีปญหารวมกัน  เปนตน 

2. เครือขายที่เกิดขึ้นโดยการจัดตั้ง โดยมีหนวยงานภาครัฐ/เอกชนคอยกระตุนหรือจัด
ใหมีองคกรขึ้นมาเพื่อรองรับการดําเนินกิจกรรม เชน เครือขายของหนวยงานภาครัฐ เครือขายของ
หนวยงานภาครัฐกับองคกรเอกชน เปนตน 

2.4 กระบวนการมีสวนรวม  

กรมสามัญศึกษาไดสรุปขั้นตอนของการมีสวนรวม 5 ขั้นตอน คือ 
1. การมีสวนรวมคิดริเร่ิมและตัดสินใจ 
2. การมีสวนรวมวางแผน 
3. การมีสวนรวมดําเนินการ 
4. การมีสวนรวมในขั้นประเมินผล 
5. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.) (2550: 16 – 17) ไดกลาวถึง 

กระบวน การมีสวนรวม 5  ขั้นตอน  คือ 
1. การมีสวนรวมตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวย  การริเริ่มตัดสินใจ

ดําเนินการและตัดสินใจปฏิบัติการ 
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2.  การมีสวนรวมปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบ ดวย การสนับสนุนทรัพยากร 
การบริหารการประสานความรวมมือ 

3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ประกอบดวย การสนับสนุนทรัพยากร 
การบริหารการประสานความรวมมือ 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 
5. การมีสวนรวมรับผลประโยชนจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ (2549: 1) กําหนดขั้นตอนการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ

โดยใชหลักการ 6 ร ไดแก รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมทํา รวมทุน และรวมรับผิดชอบ 
นอกจากนั้น ไดมีแนวคิดในการใชวงจร PDCA ซ่ึงกลาวถึงโดย ประเสริฐ อัครประถมพงศ 

(http://www.ismed.or.th/SME เขาถึง 31 ตุลาคม 2548) Clinician’s Black Box of Quality Improvement 
Tools. (http://www.dartmouth.edu/~ogehome/CQI/PDCA.html Accessed July 24, 2005) และ Arveson, 
Paul (http://www.balancedscorecard.org/TheDemingCycle/tabid/112/Default.aspx Accessced January 
17, 2007) ซ่ึงเปนวงจรที่นํามาซึ่งความสําเร็จของการปฏิบัติงานและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายทั่วโลก 
ทั้งการปฏิบัติงานโดยทั่วไป รวมทั้งการดําเนินการตาง ๆ แบบมีสวนรวม วงจร PDCA ประกอบดวย 
P: Plan (วางแผน) D: Do (ปฏิบัติตามแผน) C: Check (ตรวจสอบ) A: Act (ดําเนินการใหเหมาะสม) 
โดยปกติแลวเราสามารถใชวงจร PDCA ใน 2 ลักษณะ คือ การทํากิจกรรมและการแกปญหาที่เกิดขึ้น  
ทุกครั้งที่เริ่มตนทํากิจกรรมอะไรก็ตาม ไมวาจะเปนการเรียนหรือการทํางาน PDCA จะชวยให
กิจกรรมมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากการตั้งเปาหมายดวย การวางแผน (P)  และนําแผน
ไปสูการปฏิบัติ (D)  หลังจากนั้นจึงตอดวยการตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติตามแผน (C) 
วาผลที่ไดนั้นเปนไปตามที่คิดไวมากนอยแคไหน และทายที่สุดนําผลที่ไดจากการประเมินไป
ดําเนินการตอตามความเหมาะสม (A) หากผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามที่วางแผนไวก็ใหจัดทํามาตรฐาน
วิธีการดําเนินการนั้น เพื่อกิจกรรมในลักษณะเดียวกันตอไป แตหากผลที่เกิดขึ้นไมเปนไปตามแผน 
เราอาจจําเปนตองคิดปรับเปลี่ยนแผน หรือเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติก็ได 

แตเมื่อตองการแกปญหาที่เกิดขึ้น เร่ิมจากการระบุปญหาและคิดคนหาแนวทางใน
การแกปญหาดวยการกําหนดเปนแผน (P) และลงมือแกปญหาตามแนวทางนั้น ๆ (D) แลวตรวจสอบ
ผลลัพธและประเมินวิธีการแกปญหาที่ไดเลือกไว (C) เมื่อไดผานการตรวจสอบและประเมินผลแลว 
หากวิธีการแกปญหานั้น ๆ  เปนวิธีที่ถูกตองใหนําวิธีนั้นใชกับปญหาในลักษณะเดียวกันในโอกาส
ตอไป แตหากวิธีการแกปญหานั้นไมสามารถบรรลุผลสําเร็จได  ใหลองหาทางคิดวิธีการใหมหรือ
เร่ิมตนระบุปญหาใหม (A)  
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2.5 ประโยชนของเครือขายการมีสวนรวม 

อุทัย บุญประเสริฐ(2545: 49 – 51) ไดสรุปแนวคิดเห็นของนักวิชาการชาวตางประเทศ 
ที่นําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใช วามีประโยชนดังนี้ 

1.  เปนการระดมผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณมารวมกันจัดการศึกษา เปดโอกาสใหครู 
เจาหนาที่ และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของโรงเรียน 

2.  ขวัญและกําลังใจของครดูีขึ้น 
3.  เปนการระดมทรัพยากรดานการเงินและดานวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ในโรงเรียน 
4.  สรางและสนับสนุนใหเกิดผูนําทางการศึกษาใหม ๆ ในทุกระดับ 
5.  เพิ่มปริมาณและคุณภาพการติดตอส่ือสาร 
6.  สรางความยืดหยุนในการทํางานทําใหเกิดการริเร่ิมการมีโครงการใหม ๆ ที่ตรงกับ

ความตองการของผูเรียนมากขึ้น 
7.  การที่ครูและผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ เกิดแนวทางการใช

งบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
8.  เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการศึกษา 
9.  ชุมชนมีสวนรวมและมีสิทธิ์ในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน 
10. การบริหารและการตัดสินใจทําดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
11. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาการเรียนการสอน

และโครงการใหม ๆ ทางการศึกษาของโรงเรียน 
อนันตชัย  อุทัยพัฒนาชีพ(อางถึงใน ไพโรจน  มินสาคร 2550: 52) ไดกลาวถึงการมี

สวนรวมวามีประโยชน ดังนี้ 
1.  การมีสวนรวมทําใหเกิดความคิดไดมากกวา เพราะเปนการเปดโอกาสใหสมาชิก

ไดระดมความคิดและอภิปรายรวมกัน 
2.  การมีสวนรวมในการบริหารมีผลในเชิงจิตวิทยา 
3.  การเปดโอกาสใหมีการสื่อสารที่ดีกวา สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ

ในการทํางานรวมกัน ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 
4.  ผูรวมงานจะมีโอกาสไดใชความสามารถและทักษะในการทํางานรวมกันเกิดความ

มีน้ําใจและความจงรักภักดีตอองคกรมากขึ้น  
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สุธรรม  ภุมรินทร  (2548: 21) กลาวถึงประโยชนของการมีสวนรวมของชุมชนและ
ทองถ่ินในการจัดการศึกษาจะเปนไปดวยดี ถาผูเขามามีสวนรวมเห็นประโยชนของการเขามา 
มีสวนรวม  ผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่ประชาชน ชุมชน ทองถ่ินจะไดรับ
จากการเขารวมจัดการศึกษาดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชาวบานเองนั้น ชาวบานในฐานะเจาของ
การศึกษาจะทราบดี  เขาและบุตรหลานตองการอะไรจากการศึกษาและไมตองการอะไรในระบบที่
เปนอยูแลวความตองการเหลานี้ เกิดจากการตองสัมผัสสภาพขอเท็จจริงในการทํางานและ 
การดํารงชีวิตทั่วไป 

2. การใหประชาชนมีสวนรวมทางการศึกษาจะกอใหเกิดความรูสึกการมีอํานาจและการไดมี
สวนรวมในชุมชนจะนําไปสูความรับผิดชอบ และเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน 

3. การมีสวนรวมทําใหมีโอกาสดําเนินการดานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเปน 
การควบคุมการดําเนินงานของระบบราชการใหรอบคอบสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

4. การมีสวนรวมทางการศึกษาเปดโอกาสใหใชทรัพยากรในทองถ่ินมากขึ้น เพราะเมื่อ 
การปกครองทองถ่ินพัฒนาถึงระดับหนึ่งแลว ชาวบานจะรูวาเขาเองไมไดเปนเพียงผูรับผลประโยชน
จากการศึกษาเทานั้นแตเขาจะตองเปนผูใหดวย 

2.6 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเครือขายการมีสวนรวม 

ไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเครือขายการมีสวนรวมจากเอกสารทาง
วิชาการของอุทัย บุญประเสริฐ(2542: ข – ง  และ 2545: 47 – 49) และศิริพงษ เศาภายน (2550: 56-57) 
สรุปไดดังนี้ 

2.6.1 ทฤษฎี  X  และทฤษฎี  Y 
McGregor ไดเสนอแนะใหเห็นขอขัดแยงของบุคคลในองคกรที่สงผลตอ 

การบริหารแนวคิดนี้มุงจะนํามาใชใหเปนมุมมองในการควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงานพรอม ๆ 
กับพิจารณาในแงโครงสรางองคกร  McGregor  ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะคนไวดังนี้ 

ผูบริหารที่มองวาคนเปนไปตามทฤษฎี X จะมีความคิดวา 
- โดยเฉลี่ยแลวคนไมชอบทํางาน และจะพยายามหลีกเลี่ยงงาน 
- เมื่อคนไมชอบทํางาน เขาจะตองไดรับการขูบังคับ ควบคุม ชี้นํา และบีบบังคับ 
- โดยทั่วไปคนชอบใหชี้นําและตองมีคนคอยควบคุม 
ผูบริหารที่มองวาคนเปนไปตามทฤษฎี Y จะมีความคิดวา 
- ธรรมชาติของงาน คือ การทํางานควบคูกับการพักผอน 
- การยอมรับการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคทําใหเกิดผล คือ ความสําเร็จของงาน 
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- ภายใตสภาวการณที่เหมาะสม คนจะยอมรับและมีความรับผิดชอบ 
McGregor  จากแนวคิดของ McGregor  จะเห็นวา  ทฤษฎี X ไมเหมาะสมกับ

องคกรที่มีความเปนประชาธิปไตยหรือการมีสวนรวม ทั้งนี้เพราะมีความขัดแยงระหวางมนุษยกับ
ความตองการเติมเต็มในการทํางานของแตละบุคคล McGregor จึงใหความสนใจกับทฤษฎี Y 
ที่พฤติกรรมของบุคคลสอดคลองกับองคกรแบบใหญมากกวา 

ในสวนของทฤษฎี Y นั้น เนนที่โครงสรางขององคกรมากจนมีขอโตแยงกับ
ปรัชญาการบริหารจนทําใหตองพิจารณาโครงสรางขององคกรกันใหม ตัวอยางเชน การสงเสริมงาน
ใหดีขึ้นจําเปนตองเขามาแทนที่การกําหนดงานหรือแผนพิเศษ ขนาดของการควบคุมควรกวางมากกวา 
แคบ เพื่อใหอิสระและโอกาสแกบุคคลที่จะพัฒนางานและเปนไปตามความตองการการเนนย้ํา  
ลําดับขั้นการบริหารควรยกเลิกและใหการกระจายอํานาจและมอบหมายการตัดสินใจ อํานาจที่เปน
ทางการและใชเหตุผลอาจทําโดยการใหแนวทางการเพิ่มความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เปนตน 

2.6.2 เอกัตบุคคล/องคกร Chris Argyris กลาววาระบบราชการซึ่งเขมงวดขาด
ความสัมพันธสวนตัว ทําใหคนไมสามารถแสดงสมรรถภาพของตนออกมาไดอยางเต็มที่  
ความเจริญงอกงามและพัฒนาการของบุคลิกภาพ และการอุทิศตนใหแกองคกรนั้น มักจะไมคอย
สอดคลองกับความตองการของบุคคล Argyris ศึกษาโดยวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตนของวุฒิภาวะ
ของบุคคลและองคกรรูปนัย พบวามีความไมสอดคลองกัน ทําใหเกิดความขัดแยงและความเครียด
ในกลุมผูปฏิบัติหนาที่ โดยเสนอวา บุคลิกภาพของคนจะเริ่มพัฒนาจากไมมีวุฒิภาวะจนถึงมีวุฒิ
ภาวะตอเนื่องกันไป จากความไรเดียงสาของเด็กทารกจนกระทั่งมีวุฒิภาวะในวัยผูใหญพัฒนาการ
เชนนี้เปนพัฒนาการทางจิตวิทยามากกวาจะเปนพัฒนาการทางดานรางกาย 

จากแนวคิดของอากีริสเกี่ยวกับความตอเนื่องทางวุฒิภาวะของ เอกัตบุคคลที่มี 
ความตองการปฏิบัติตอกิจกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ เชน  ความตองการเปนอิสระการปฏิบัติดวยวิธีการ
หลากหลาย ความสนใจการรับรู ตําแหนงหนาที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อน รวมทั้งความตระหนักใน
การควบคุมตนเอง ส่ิงเหลานี้จะมีระดับความตองการมากข้ึนเรื่อย ๆ ตอเนื่องกันไป Argyris เชื่อวา 
ครูและบุคลากรอื่น ๆ ตองการไดรับเชนเดียวกับบุคคลที่มีวุฒิภาวะสูง แตองคกรที่เปนระบบ
ราชการปจจุบันมักจะกระทํากับบุคคลอื่น ๆ คลายกับวาเขายังไมมีวุฒิภาวะสูง ครูและบุคลากรอื่น
จึงตอบสนองดวยการแสดงความกาวราว หรือความเฉื่อยชา ผูบริหารโรงเรียนจึงตองแสดงทาที 
รับฟงความเห็นมากขึ้น  จึงนําไปสูความสําเร็จในการทําใหเกิดผลประโยชนรวมกัน จุดนี้เองที่เปน
เบื้องหลังความสําเร็จทั้งของบุคคลและองคกร การจะทําใหโครงสรางโดยใชระบบราชการของ
องคกร ประสบความสําเร็จควรจะลดความเขมงวด กฎเกณฑหรือการดําเนินการตาง ๆ ลงลด 
การแบงชั้นของงานลงบาง มอบอํานาจเพิ่มขึ้น ใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ 
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ใหโครงสรางขององคกรมีความคลองตัวมากขึ้น Argyrisเชื่อวาโครงสรางที่ใหบุคคลในองคกร 
มีสวนรวมนั้น จะมีผลตอความเจริญและการพัฒนาบุคลิกภาพ  นอกจากนั้นยังชวยลดความขัดแยง
ระหวางเอกัตบุคคลและองคกรลงได 

2.6.3 องคกรที่ใชระบบ 4 (System 4 Organization) 
Likert เสนอรูปแบบขององคกรโดยพยายามตัดระบบราชการออกไปคลายกับ 

McGregor  และ Argyris  แตทฤษฎีของ Likert  เปนการเสนอรายละเอียดของประสิทธิภาพของ
องคกรที่มีความชัดเจนและสมบูรณมากกวา Likert เสนอสวนประกอบ 3 สวนที่อยูภายใต 4 ระบบ 
โดยอาศัยผลจากการวิจัยที่เกี่ยวของระบบที่ 1 ที่เริ่มคิดในตอนแรกเปนการดําเนินการตามระบบ
ราชการ หรือโครงสรางองคกรแบบดั้งเดิม ซ่ึงจํากัดความเปนผูนํา แรงจูงใจมาจากความกลัวและ
สถานภาพของผูใตบังคับบัญชา การติดตอส่ือสารใชแบบทางเดียว การตัดสินใจมาจากสวนกลาง 
การใหคําปรึกษาเปนลักษณะการสั่งการ ไมมีการจัดทีมงานใหความรวมมือกัน และเปาหมาย 
การบริหารอยูในระดับต่ํา สวนระบบ 2 จะพัฒนามาจากระบบ 1 และระบบ 3 มีการกําหนด การมีสวน
รวมนอยกวาระบบ 4 สําหรับระบบ 4 ขององคกรนั้น Likert เรียกระบบนี้วาเปนการมีสวนรวมของ
กลุมซ่ึงมีการใชทีมงานมากขึ้น ผูบริหารระดับสูงใหความไววางใจและเชื่อมั่นมากขึ้น การติดตอส่ือสาร
สามารถทําไดทุกทิศทาง  การตัดสินใจดําเนินการโดยผานองคกรมีการกระตุนใหเกิดความรวมมือ
ในทีมงาน  

2.6.4 หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management : SBM) 
หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มี  5 ประการคือ 

2.6.4.1 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจ
จัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อ
วาโรงเรียนเปนฐานสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนจะเปน
ฐานของการกระจายอํานาจและการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงหัวใจของการดําเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
อยางมี คุณภาพก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในโรงเรียน 
รวมกันดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนกระจายไปสูผูปฏิบัติในรูปของคณะกรรมการหรือ
ทีมงานอยางทั่วถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่กํากับ สนับสนุนและสงเสริม
ผูบริหารโรงเรียน ซ่ึงเปนกรรมการและเลขานุการ ใหผูตัดสินใจสั่งการอยางมีเหตุมีผล เกิดจาก 
การมีสวนรวม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การกระจายอํานาจไป
ยังสถานศึกษาจะทําใหเกิดความอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการตนอง มีความรับผิดชอบ
รูจักพึ่งตนเองและชวยเหลือตนเองได  สามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไดอยาง
ทันทวงที และเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของโรงเรียนทําใหโรงเรียนมีความเขมแข็ง  
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2.6.4.2 หลักการมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement) 
เปดโอกาส ใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมจัด
การศึกษาทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา  และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคล มีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษา ทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของและจะรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 

2.6.4.3 หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน(Return Power to 
People) ในอดีต การจัดการศึกษาจะทํากันหลากหลาย โดยครอบครัวและชุมชนบางแหงใหวัดหรือ
องคกรในทองถ่ินเปนผูดําเนินการ ตอมามีการรวบรวมการจัดการศึกษาใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ความเจริญ  
กาวหนาตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว  การจัดการศึกษาในสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด เกิดความลาชาและไม
สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนไดอยางแทจริง  จึงมีการคืนอํานาจใหทองถ่ิน
และประชาชนไดจัดการศึกษาเองอีกครั้ง 

2.6.4.4 หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) ในระบบการศึกษาทั่วไป
มักจะกําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายจากสวนกลาง โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริง 
สําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น     ไมไดปฏิเสธเรื่องการทํางานใหบรรลุเปาหมายและ
นโยบายของสวนรวม   แตมีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลายวิธีการที่
สวนกลางทําหนาที่เพียงกําหนดนโยบายและเปาหมายแลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวย
ตนเองโดยใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ซ่ึงอาจดําเนินการไดหลาย
แนวทางดวยวิธีการที่แตกตางกัน  แลวแตความพรอมและสถานการณของโรงเรียน  ผลที่ไดนาจะมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเดิมที่ทุกอยางถูกกําหนดมาจากสวนกลางไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

2.6.4.5 หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance)  สวนกลางมี
หนาที่กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน  มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามขอกําหนดและนโยบายของชาติ 

2.6.5 การมีสวนรวมแบบจริงจัง 
Lawler  ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม ที่เปนการมี

สวนรวมในแบบที่จริงจังวาเปนการทําใหสมาชิกทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจใน
การปฏิบัติงาน  ในการแกปญหาและการสรางความสําเร็จ  ใหแกองคกรซึ่งตองอาศัยการกระจาย 
(Decentralization)  ส่ิงตอไปนี้สูระดับลางอยางทั่วถึงทั้งองคกร คือ 

1. สารสนเทศ (Information) ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารที่ทําใหพนักงานซึ่งมีสวน
รวมและมีอํานาจในการตัดสินใจ ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมองคกร กลยุทธ
ระบบงานระดับและชนิดของผลงานที่ตองการ 
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2. ความรูและทักษะ (Knowledge and Skills) ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ประสิทธิผลของงานและความสําเร็จขององคกร เปนความรูและทักษะในการบริหารและความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

3. อํานาจ (Power) ซ่ึงเกี่ยวของกับการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและ
กลยุทธในการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 

4. รางวัล (Rewards) เปนสิ่งซึ่งชวยสรางแรงจูงใจแกพนักงาน ที่ชวยให
องคกรประสบความสําเร็จโดยการใหรางวัลนั้นขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จขององคกร 

การมีสวนรวมอยางจริงจังเปนวิธีการที่ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจและเปน
แนวทางในการกระจายอํานาจหนาที่ในองคกร   เปนสวนของการปรับโครงสรางองคกร
(Restructure) และปรับกระบวนการสูระดับลางตลอดทั่วทั้งองคกร  เมื่อเกิดการมีสวนรวมอยางจริงจัง
ในโรงเรียนการทํางานที่เปนไปตามความตองการ (Needs) ของโรงเรียน โดยมีสมาชิกของโรงเรียน
ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการที่มาจากผูบริหาร ตัวแทนครูตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน 
ฯลฯ  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ การใชทรัพยากรที่มีอยูในการแกปญหา
และจัดกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิผล และเพ่ือการพัฒนาของโรงเรียนเอง ซ่ึง
จะตรงกันขามกับแนวคิดในการบริหารแบบเดิมที่มีการควบคุมมาจากภายนอก (External Control 
Management) ซ่ึงเปนลักษณะการบริหารที่โรงเรียนจะถูกควบคุมโดยหนวยงานจากสวนกลาง
นโยบายการบริหารก็มักจะไมตรงกับความตองการหรือธรรมชาติของโรงเรียน อีกทั้งสมาชิกที่อยู
ในโรงเรียนก็ไมมีบทบาทสําคัญหรือไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงาน 

2.7 เครือขายการมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนกูล 

ในการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล รวมทั้งการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียน ผูวิจัยใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยกําหนดกลยุทธเครือขาย  
การมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ดังนี้ 

2.7.1 เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา คณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองและครู คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

2.7.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล   
ตามระเบียบจํานวน 15 คน ดังนี้ 

1) ประธานกรรมการ  จํานวน 1คน 
2) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง  จํานวน 1 คน 
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3) กรรมการที่เปนผูแทนครู  จํานวน 1 คน 
4) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน จํานวน 1 คน 
5) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 คน 
6) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา จํานวน 1 คน  
7) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกร ศาสนา

อ่ืนในพื้นที่  จํานวน 2 คน 
8) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 6 คน 
9) ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลเปนกรรมการ 

และเลขานุการ จํานวน 1 คน 
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2543  มีดังนี้ 
1) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
3) ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร ใหสอดคลองกับ

ความตองการของทองถ่ิน 
4) กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนงานของสถานศึกษา 
5) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
6) พิทักษ สิทธิ เด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาสและเด็กที่ มี

ความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
7) เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ 

 ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 
8) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปญญา

ทองถ่ิน เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ของทองถ่ินและชาติ 

9) เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรชุมชน และมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

10) ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําของสถานศึกษา
กอนเสนอตอสาธารณชน 
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11) แตงตั้งที่ปรึกษาและหรืออนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตาม
ระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร 

12) ปฏิบัติการอื่นที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 
2.7.1.2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลตามระเบียบ
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล วาดวยการบริหารราชการโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล พ.ศ. 2547
ประกอบดวย 

1) ผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  เปนประธานกรรมการ 
2) รองผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ทุกคน เปนกรรมการ 
3) ผูปฏิบัติหนาที่ผูชวยของรองผูอํานวยการโรงเรียนทุกคน  เปนกรรมการ 
4) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกรรมการ 
5) หัวหนาระดับ หัวหนาคณะสี และหัวหนาอาคาร สถานที่  เปนกรรมการ 
6) ผูแทนลูกจางประจํา  เปนกรรมการ 
7) ผูแทนลูกจางชั่วคราว  เปนกรรมการ 
8) ผูแทนคณะกรรมการนักเรียน  เปนกรรมการ 
9) รองผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลรับผิดชอบงานในกลุมงาน 
10) บริหารทั่วไป  เปนกรรมการและเลขานุการ  
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

มีดังนี้ 
1) เปนที่ปรึกษาดานการบริหารและการจัดการศึกษาใหกับผูอํานวยการ

โรงเรียน ทั้งดานการบรหิารวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานการเงินและงบประมาณ
และการบริหารทั่วไป 

2) วางแผนดําเนินการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม
ของทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกันปฏิบัติตามแผน ติดตามประเมินผล ปรับปรุง แกไข และพัฒนาโดย
เนนผลประโยชนสูงสุดเกิดกับนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลทุกคน คณะครู และบุคลากร 
ในโรงเรียน ใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา 

2.7.1.3 สมาคมศิษยเกาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  
สมาคมศิษยเกาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล กอตั้งมาตั้งแต ป พ.ศ. 

2482  นับวาไดกอตั้งมาเปนเวลาอันยาวนาน  และทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนอยางมากมาย
คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ตามขอบังคับสมาคมศิษยเกาโรงเรียน
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อํามาตยพานิชนุกูล มีจํานวน 29 คน ประกอบดวย นายกสมาคมศิษยเกาอํามาตยพานิชนุกูล จํานวน  
1 คน  อุปนายก จํานวน 2  คน เลขานุการ จํานวน 1 คน  ผูชวยเลขานุการ จํานวน 2 คน  เหรัญญิก จํานวน 
1 คน ผูชวยเหรัญญิก จํานวน 1 คน ประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน ผูชวยประชาสัมพันธ จํานวน 4 คน  
ปฏิคม จํานวน 1 คน  นายทะเบียน จํานวน 1 คน ผูชวยนายทะเบียน จํานวน 1 คน  กิจกรรมพิเศษ 
จํานวน 1 คน ผูชวยกิจกรรมพิเศษ จํานวน 2 คน ผูประสานงาน จํานวน 8 คน พัฒนาองคกร จํานวน 1 คน 
ผูชวยพัฒนาองคกร จํานวน 1 คน 

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสมาคมศิษยเกา  มีดังนี้ 
1) เพื่อผดุงความสามัคคีธรรม แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น

ระหวางสมาชิก 
2) เพื่อบํารุงการสงเสริมการศึกษา  การกุศลสาธารณประโยชนและกีฬา 
3)  สนับสนุนและสงเสริมความกาวหนาของโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล

และโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ 
4) ชวยเหลือสมาชิกในกรณีตาง ๆ ตามสมควรแกกรณี 

2.7.1.4 สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
ขอบังคับสมาคมศิษยเกาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  กําหนดใหมี

คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ประกอบดวย นายกสมาคม 
อุปนายก  เลขานุการ  เหรัญญิก  ปฏิคม  นายทะเบียน  ประชาสัมพันธ และกรรมการตําแหนงอื่น ๆ 
ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้น รวมจํานวน  31  คน  

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้ 
1) ออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบ

ปฏิบัตินั้น  จะตองไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้ 
2) แตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม 
3) แตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการไดแตกรรมการที่

ปรึกษาหรืออนุกรรมการจะสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง 
4) เรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมวิสามัญ 
5) แตงตั้งกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
6) บริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจน

มีอํานาจอื่น ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว ซ่ึงวัตถุประสงคของสมาคม มี 5 ขอ คือ 
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(1) เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองกับ
สมาชิกอันจะกอใหเกิดความรวมมือในการสงเสริมมาตรฐานการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และ
สวัสดิภาพของนักเรียนและเยาวชน 

(2) เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ
ในการแกไขปญหา และอบรมสั่งสอนนักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การใหการแนะแนวในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ และใหโอกาสผูปกครองไดมีสวนรวมใน 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

(3) รวมมือกับรัฐบาล องคกร สมาคมหรือคณะบุคคลในอันที่จะ
สงเสริมใหนักเรียนมีความประพฤติดี มีพลานามัยสมบูรณ และมีอาชีพในอนาคต เพื่อที่จะเปน
พลเมืองดีของชาติ 

(4) ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่เปนประโยชน สนับสนุน
การศึกษา สวัสดิการของนักเรียนและครู และการบริหารโรงเรียน 

(5) เพื่อที่จะใหสมาคมไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคเกี่ยวกับ
การศึกษาโดยตรงตามครรลองประชาธิปไตย ทั้งนี้ ตองไมเกี่ยวของกับการเมือง และการดําเนินงานใด ๆ 
อันจะขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของสมาคม 

7) รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพยสินทั้งหมด
ของสมาคม 

8) จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จํานวน 1 ใน 3 
ของสมาชิกทั้งหมด เขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซ่ึงการนี้จะตองจัดใหมี การประชุม
ใหญวิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ 

9) จัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและ
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการและสามารถจะใหสมาชิกตรวจดู
ไดเมื่อสมาชิกรองขอ 

10) จัดทําบันทึกการประชุมตาง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปน
หลักฐานและจัดสงใหสมาชิกไดรับทราบ 

11) มีหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว 
2.7.1.5 คณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  

ระเบียบโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล วาดวยคณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครอง  พ.ศ. 2547 ประกอบดวย คณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน จํานวน 13 คน
ประกอบดวย ประธาน จํานวน 1 คน รองประธาน จํานวน 2 คน เลขานุการ จํานวน 1 คนผูชวยเลขานุการ 
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จํานวน 1  คน ประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน ผูชวยประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน ปฏิคม จํานวน 1 คน 
นายทะเบียนจํานวน 1 คน และกรรมการ จํานวน 4 คน ซ่ึงคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ระดับชั้น
เรียนคัดเลือกกันเองใหไดจํานวน  13  คน 

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
1) รวมสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบจาก

ผูบริหารสถานศึกษา 
2) รวมสรางสายใยสัมพันธอันดีระหวางครูและผูปกครอง 
3) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
4) ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะตอสถานศึกษาในเรื่องตาง ๆ ที่เปน

ประโยชนแกนักเรียนและสถานศึกษา 
5) จัดประชุมกรรมการและผูปกครองในหองเรียนตามเหมาะสม 

อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
6) จัดทําทําเนียบนักเรียนและผูปกครองโดยละเอียดและสงสําเนาให

เลขานุการเครือขายผูปกครองในระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
7) กรรมการเครือขายผูปกครองในระดับโรงเรียนจะตองรวบรวม

ขอมูลและกิจกรรมของแตละระดับชั้นนําเสนอโรงเรียนเพื่อดําเนินการตอไป 
8) คณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียนจัดประชุมใหญ

คณะกรรมการเครือขายทุกระดับ ตามความเหมาะสมอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
2.7.1.6 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

ระเบียบโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  วาดวยคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล พ.ศ. 2547  มีคณะกรรมการตาง ๆ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการที่ปรึกษา จํานวน 11 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการ
โรงเรียนเปนประธานกรรมการ รองผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝาย เปนกรรมการ ผูแทนครู จํานวน 2 คน 
เปนกรรมการ ผูแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 1 คน เปนกรรมการ เลขานุการ จํานวน 1 คน ผูชวยเลขานุการ 1 คน 

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
(1) ใหคําปรึกษาแนะนําแกคณะกรรมการนักเรียนเพื่อให

ดําเนินการเปนไปตามระเบียบ และการประชุมทุกครั้งใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาเขารวมประชุม
อยางนอย 3 คน 
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(2) สนับสนุนสงเสริมใหคณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมตาง 
ๆ ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

(3)ใหคําปรึกษา แกไข เปล่ียนแปลงหรือยับยั้งการดําเนินการใด 
ๆ ของคณะกรรมการนักเรียนในกรณีที่เห็นวาการดําเนินการนั้น ๆ นํามาหรืออาจนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียแกนักเรียนหรือโรงเรียนหรือการดําเนินการนั้น ๆ ขัดตอระเบียบขอบังคับของโรงเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายของบานเมือง 

2) คณะกรรมการนักเรียน ประกอบดวย ประธานนักเรียน จํานวน 1 คน 
รองประธานนักเรียน จํานวน 3 คน เลขานุการ จํานวน 1 คน ผูชวยเลขานุการ จํานวน 1 คน ปฏิคม
จํานวน 1 คน ผูชวยปฏิคม จํานวน 1 คน สวัสดิการ จํานวน 1 คน ผูชวยสวัสดิการ จํานวน 1 คน
ประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน ผูชวยประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน สาราณียกร จํานวน 1 คน ผูชวย
สาราณียกร จาํนวน 1 คน กีฬา จํานวน 1 คน ผูชวยกีฬา จํานวน 1 คน เหรัญญิก จํานวน 1 คน ผูชวย
เหรัญญิก จํานวน 1 คน ประธานคณะสี สีละ 1 คน ตัวแทนหอง หองละ 2 คน 

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการนักเรียน 
(1) บริหารงานกิจกรรมนักเรียน 
(2) กรรมการทุกคนมีสิทธิเสนอ สนับสนุน หรือคัดคานญัตติใน

ที่ประชุมดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(3) รับฟงขอเสนอแนะของนักเรียนทั่วไปและขอเสนอแนะของโรงเรียน 
(4) ดําเนินการใด ๆ ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมนักเรียน 
(5) เสนอผลการประชุมหรือมติที่ประชุมตอคณะกรรมการที่

ปรึกษาเพื่อเสนอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
2.7.2 เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย บุคคล องคกรภาครัฐ 

องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษาในประเทศ/ตางประเทศ สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันทางศาสนา  องคกรระหวางประเทศ เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน  ที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาอัจฉริยภาพ ของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ในปการศึกษา 2549 และ ปการศึกษา 
2550 โดยรวมวางแผน รวมปฏิบัติตามแผนรวมประเมินผลและรวมปรับปรุงพัฒนาแตละเครือขาย 

2.7.2.1 บุคคล ไดแก ประชาชนโดยทั่วไป ขาราชการ ลูกจาง พอคา นักธุรกิจ 
ศิษยเกาและผูปกครองนักเรียน  

2.7.2.2 องคกรภาครัฐ ไดแก หนวยงานทางราชการ และองคกรของทาง
ราชการ เชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ สํานักงานจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ กอง
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กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี อุทยานแหงชาติ 
หมูเกาะลันตา สํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกระบี่ และแรงงานจังหวัดกระบี่ เปนตน 

2.7.2.3 องคกรเอกชน ไดแก บริษัท หางราน มูลนิธิ ชมรม สมาคม กลุมและ
องคกรที่มใิชองคกรของทางราชการ เชน หอการคาจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัด
กระบี่  สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สโมสรโรตารีกระบ่ี สโมสรไลออนกระบี่ สถานีเคเบิลทีวี 
(KTV) สถานีวิทยุชุมชน โรงแรมเชอราตันกระบี่บีช โรงแรมเดอะทับแขก สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส 
แหงประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศส เจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ เครือขายครูสอนภาษาญี่ปุน 
เครือขายครูสอนภาษาญี่ปุนระดับอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ชมรมครูภาษาญี่ปุนแหงประเทศไทย (JTAT : Japanese Teachers Association of Thailand) เปนตน 

2.7.2.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล เชน องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ 
และองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง เปนตน 

2.7.2.5 สถานศึกษาในประเทศ/ตางประเทศ ไดแก โรงเรียน วิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีทั้งของรัฐ 
และเอกชนในประเทศไทยและตางประเทศ เชน โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากระบี่  
โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษใน 14 
จังหวัดภาคใต สถาบันสอนภาษา Coleman College ประเทศสิงคโปร สถาบันสอนภาษา Cambridge 
College ประเทศสิงคโปร และโรงเรียน Masan Jeil Girl School เมืองมาซาน ประเทศเกาหลีใต  เปนตน 

2.7.2.6 สถาบันอุดมศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นใน
ประเทศไทยที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัย Saint John และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เปนตน  

2.7.2.7 สถาบันทางศาสนา ไดแก วัดในศาสนาพุทธ มัสยิดในศาสนาอิสลาม
และโบสถในศาสนาคริสต รวมทั้งพระ ผูนําศาสนา นักบวช คณะกรรมการ หนวยงาน และองคกร
ตาง ๆที่รับผิดชอบศาสนกิจของศาสนาตาง ๆ เชน คณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ มัสยิดบาน
คลองหิน ตําบลไสไทย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ และหนวยสอบ 
คุรุสัมพันธที่ 64 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่    

2.7.2.8 องคกรระหวางประเทศ ไดแก หนวยงาน สถาบันและองคกรระหวาง
ประเทศ เชน สโมสรโรตารีสากล สํานักสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน องคกรUNESCO American Felid Service : AFS, Amsum Youth Center : 
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AYC The Japanese-Language Institute , Urawa The Japan Foundation 5-6-36 Kita-Urawa , 
Urawa-ku Saitama City และ The Japan Foundation Japanese-Language Institute , Kansai เปนตน  

3. การประเมินโครงการ 

3.1 ความหมายของโครงการ 

มีผูอธิบายความหมายของการประเมินไวหลายทาน ดังนี้  
สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2541: 1) ใหความหมายวาโครงการ หมายถึง กิจกรรมที่

จัดทําขึ้นดวยวัตถุประสงคบางประการ ทั้งนี้ผูจัดทําโครงการมุงหวังวาเมื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ ตาม
หลักเกณฑ หรือตามขั้นตอนตาง ๆ ท่ีกําหนดไวแลวจะบรรลุวัตถุประสงค 

สมคิด  พรมจุย (2542: 34) ใหความหมายโครงการ  คือ กลุมของกิจกรรมที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกันมีความเปนเอกเทศและแตละกิจกรรมจะมีเปาหมายอันเดียวกัน มีลักษณะที่
เดนชัดมีการกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดโครงการและมักจะเปนงานพิเศษที่ตางไปจาก 
งานประจํา 

ธีรยุทธ  พึ่งเทียร และคณะ (2545: 79) ใหความหมายวา โครงการ หมายถึง หนวยแผน 
งานหรือกลุมของกิจกรรมที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน เพื่อการบรรลุจุดมุงหมายหรือเปาหมายที่
กําหนดไว มีลักษณะเดนชัด มีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอน และมักจะเปนงานพิเศษที่ตางไป
จากงานประจําโครงการจะประกอบดวยงาน (Task) และกิจกรรม (Activity) 

ทวีป  ศิริรัศมี  (2544: 31) ใหความหมายวา โครงการ คือ กลุมของกิจกรรมที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกัน มุงตอบสนองเปาหมายเดียวกันในแผนงานเดียวกัน โดยมีเวลาเริ่มตนและ
ส้ินสุดที่ชัดเจน และเปนงานพิเศษหรือตางไปจากงานประจํา (Routine) โครงการจะประกอบดวย
งาน (Task) และกิจกรรม (Activity) 

สําราญ  มีแจง (2543: 5) ใหความหมายวา โครงการ หมายถึง กลุมของกิจกรรมแผนงาน
หรือสวนหนึ่งของแผนงานที่ตองใชทรัพยากรในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 

สรุปไดวา โครงการ หมายถึง กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวกับการใชทรัพยากร โดยกําหนด
วัตถุประสงค มีวิธีดําเนินการ และผูรับผิดชอบดําเนินการตาง ๆ มีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดที่
แนนอนไวอยางชัดเจน  
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3.2 ความหมายของการประเมิน 

มีผูอธิบายความหมายของการประเมินไวหลายทาน  ดังนี้ 
รัตนะ  บัวสนธ (2540: 8) สรุปวา การประเมิน หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอมูล

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อนําขอมูลที่ไดไปเทียบกับเกณฑแลวตัดสินใจใหคุณคาตอขอมูลของสิ่งนั้น ๆ  
ทองหลอ  เดชไทย (2540: 271) ใหความหมายวา การประเมินผล คือ การเรียนรูและ

การใชบทเรียนตาง ๆ อยางมีระบบเพื่อปรับปรุงกิจกรรมที่กําลังดําเนินอยูและปรับแกวางแผน โดย
การพิจารณาเลือกอยางระมัดระวังสําหรับอนาคต ซ่ึงเกี่ยวของถึงการวิเคราะหโครงการดาน 
ความเกี่ยวโยง (Relevance) การกําหนดเกณฑ (Formulation) ประสิทธิภาพ (Efficiency) การยอมรับ 
(Acceptance) ของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

อนันต  เกตุวงศ (2541: 317) ใหความหมายวา การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบ
และวัดส่ิงที่แผนไดกําหนดไว ในขั้นของการวางแผน และเมื่อนําแผนไปดําเนินการแลว ส่ิงที่
เปล่ียนแปลงและเกิดขึ้นเปนไปตามที่กําหนดไว จึงจะทําใหรูวาส่ิงที่แผนตองการกับผลที่เกิดจริงนั้น 
ตรงกันหรือแตกตางกันเพียงใดดวยเหตุอะไรบาง เปนเหตุผลจากปจจัยภายนอกหรือภายในของแผน
อยางไร เปนตน ทั้งนี้เพื่อรูวางแผนจะไดนําไปพิจารณาและใชประกอบการตัดสินใจตอไป 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2541: 20)  ใหความหมายวา การประเมินเปนกระบวนการใช
หรือเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศเพื่อชวยในการตัดสินใจเลือกทางเลือกอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

สมคิด พรมจุย (2542: 28)ใหความหมายวา การประเมิน หมายถึง การตรวจสอบ
ความกาวหนาของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการนั้น  
วามีมากนอยเพียงใด ไดผลตามวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด 

องคกรอนามัยโลก (WHO 1996 อางใน นันทา  อวมกุล 2543: 32) ไดใหความหมายของ
การวัดผลการดําเนินงานหรือการประเมินผลวา  เปนวธีิการเรียนรูอยางเปนระบบจากประสบการณ และ 
การใชบทเรียนที่เรียนรูนํามาปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆ ในปจจุบันและการสงเสริมการวางแผนใหดี
ยิ่งขึ้น มุงใหบริการสาธารณสุขอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

ประสิทธ์ิ  ลีระพันธ (2545: 35) ใหความหมายวา การประเมินเปนกระบวนการ
ตัดสินคุณคาของการปฏิบัติงานตามโครงการ  แนวคิดใหมเปนการประเมินเพื่อพัฒนาไมใช
ประเมินเพื่อการจับผิดเพื่อการลงโทษหรือใหรางวัล หลักการประเมิน แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 

1) การประเมินผลกอนเร่ิมโครงการ (Pre-Project Evaluation) คือ ประเมินแผนงาน
โครงการที่เราจัดสรางขึ้นมา วามีหรือไมมีความเปนไปไดหรือไมสอดคลองกับสถานการณ
สอดคลองกับปญหา เปนไปไดหรือไมในการปฏิบัติ 
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2) การประเมินผลระหวางดําเนินการ(On Going Evaluation) เปนการประเมินผล 
เพื่อปรับปรุง แกไขเพื่อพัฒนา เปนการประเมินที่สําคัญมาก 

3) การประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการ เพื่อจะบอกสิ่งที่เราทํางานมาทั้งหมดนั้นบรรลุ
เปาหมาย วัตถุประสงคที่ตองการหรือไม แคไหน อยางไร และสรางผลกระทบอะไรบาง 

ธีรยุทธ  พึ่งเทียร และคณะ (2545: 72) ไดกลาววา การประเมินเปนกระบวนการที่
กอใหเกิดสารสนเทศเพื่อชวยผูบริหารตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพสูง 
   การประเมิน =  การวัด  + การตัดสินใจ 
   (Evaluation)   (Measurement)  (Judegenent) 

Worthen and Sander (1987  อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท. 2547: 2) ใหความหมายวา 
การประเมินเปนการพิจารณาคุณคาของสิ่งหนึ่ง ๆ ประกอบดวย การจัดหาสารสนเทศเพื่อตัดสิน
คุณคาของแผนงาน ผลผลิต กระบวนการ หรือการบรรลุวัตถุประสงค หรือการพิจารณาศักยภาพ
ของทางเลือกตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

สรุปไดวา การประเมิน หมายถึง กระบวนการศึกษาจัดเก็บขอมูลเพื่อนํามาใชใน 
การพัฒนาตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินโครงการใหเหมาะสม  
เพื่อใหโครงการนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค โดยประเมินใน 3 ดาน คือ การประเมินปจจัยเบื้องตน  
การประเมินกระบวนการดําเนินงาน และประเมินผลการผลิตของการดําเนินงาน 

3.3 ความหมายของการประเมินโครงการ 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2540: 2) กลาววา การประเมินผลแผนงานโครงการเปน 
การพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานโครงการ การตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนิน
แผนงานโครงการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ วาเปนไปตามแผนที่
กําหนดไวหรือไมเพียงใด 

สุณี  หงสวิเศษ (2546: 28) กลาววา การประเมินผลโครงการ หมายถึง วิธีการหรือ
กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ตรวจสอบคุณคาของสิ่งที่ตองการจัดเพิ่ม
พิจารณาจุดเดนจุดดอยของโครงการนั้นอยางมีระบบแลวนํามาตัดสินคุณคาโดยเปรียบเทียบ      
ตามโครงการเพื่อนําผลเหลานั้นมาตอบคําถามตาง ๆ ใหผูบริหารทราบ 

ประชุม  รอดประเสริฐ (2545: 73) กลาววา การประเมินผลโครงการ หมายถึง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการและพิจารณาบงชี้ให
ทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการนั้น ๆ อยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไข
โครงการนั้นเพื่อการดําเนินตอไปหรือยุติการดําเนินโครงการนั้น  

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 

 

43 
 

 

ปราณี  วัฒนกุล (2548: 31) ใหความหมายการประเมินผลโครงการวาเปนกระบวนการใน
การกําหนดคุณคาของโครงการ  (หรือกิจกรรมที่กําหนดขึ้นภายใตแผนงาน) เพื่อนําไปสู 
การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ วาดี  มีประสิทธิภาพไดผลเพียงใด 

Stufflebeam  (1989) กลาววา การประเมินเปนกระบวนการของการวิเคราะหเพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจทางเลือกตาง ๆ ที่มีอยู 

สรุปไดวาการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินโครงการที่เปนจริง โดยใชเทคนิคทางการวิจัยวิเคราะหขอมูล 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโครงการ และชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการได
อยางถูกตองเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการมากนอยเพียงใด  ควรพัฒนาตอไปหรือยุติหรือ
อยางไร 

3.4 ความมุงหมายของการประเมินโครงการ 

ในปจจุบันยอมรับวาการประเมินยอมนําไปสูการปรับปรุงงานหรือโครงการในทุกดาน  
ซ่ึงเปนแนวคิดที่เขามามีทดแทนความเขาใจผลที่วา การประเมินเปนการจับผิด การประเมินเปน 
ระบบยอยระบบหนึ่งของการวางแผนและการบริหารงานหรือโครงการ ไมวาในดานใดจําเปนตอง
อาศัย การประเมินที่เปนระบบ คือ มีการประเมินทั้งเหตุและประเมินผล กลาวไดวาผลการประเมิน
ยอมทําใหผูบริหารไดทราบจุดเดน จุดดอย เพื่อจะไดเสริมจุดเดน และแกปญหาจุดดอยไดอยาง
ทันทวงที ในฐานะผูรับผิดชอบโครงการยอมตองการทราบลวงหนาวางานหรือโครงการนั้นได 
บรรลุเปาหมายเพียงใด คุมคากับทุนหรือแรงงานที่ลงไปหรือไม  คําตอบเหลานี้จะไดจาก 
การประเมินผล ผลของการประเมินที่ เชื่อถือไดตองเปนการประเมินโครงการหรืองานที่มี 
การดําเนินการอยางมีจุดหมายที่ชัดเจนดําเนินการประเมินอยางเปนระบบและมีความเปนปรนัย  

การประเมินโครงการมีความมุงหมายตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแงมุม
ดังตอไปนี้ 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2544: 92 - 93) ไดสรุป วัตถุประสงคสําคัญของการประเมินวา
เพื่อชวยปรับปรุงการบริหารงานหรือโครงการ ตลอดจนการดําเนินงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 
สูงสุดเพื่อชวยให ผูบริหารตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรืองานที่ รับผิดชอบอยางถูกตองมี 
ประสิทธิภาพสูงสุดวัตถุประสงคเฉพาะของการประเมินมีดังนี้ 

1) เพื่อชวยปรับปรุงพัฒนางานหรือโครงการตาง ๆ  
2) เพื่อตัดสินผลเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ของงานหรือโครงการตาง ๆ  
3) เพื่อชวยใหผูบริหารตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรืออนาคตของโครงการไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 
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4) กระตุนทุกฝายที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
Moursund (1973: 9) กลาวถึงความมุงหมายของการประเมินผลโครงการไวดังนี้ 
1) เพื่อที่จะทราบวาการปฏิบัติงานตามโครงการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
2) เพื่อที่จะทราบวาเปาหมายที่กําหนดไว เปนเปาหมายที่ปฏิบัติจริงหรือไมและเปน

เปาหมายที่มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
Mitzel (1982: 594 - 595)  กลาววา  การประเมินผลโครงการมีความมุงหมายที่สําคัญ 

3  ประการที่ 
1) เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณคาของโครงการ 
2) เพื่อใหผูตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกตอง 
3) เพื่อบริการขอมูลแกฝายการเมืองเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย 
Rossi & Freeman (1982:15) กลาววา  การประเมินผลโครงการมีความมุงหมายตาม

เหตุผล ดังตอไปนี้ 
1) เพื่อพิจารณาถึงคุณคาและการคาดคะเนคุณประโยชนของโครงการ 
2) เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
3) เพ่ือเปนการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขการดําเนินโครงการ 
4) เพื่อเปนการวิเคราะหขอดีและขอเสีย หรือขอจํากัดของโครงการเพื่อการตัดสินใจ

ในการสนับสนุนโครงการ 
5) เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินโครงการบรรลุถึงเปาหมายมากนอยเพียงใด 
จากความมุงหมายและความสําคัญของการประเมินโครงการที่กลาวมาขางตนพอ 

สรุปไดวา การประเมินโครงการเปนงานที่มีความละเอียดออน เพื่อเสาะแสวงหาขอเท็จจริง 
โดยอาศัยการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุง 
และพัฒนาตลอดจนแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.5 ความสําคัญของการประเมินโครงการ 

นักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของการประเมินโครงการไวหลายประเด็น
ดังตอไปนี้ 

ประชุม  รอดประเสริฐ (2545: 75 - 76) ไดสรุปความสําคัญของการประเมินผล
โครงการชวยใหการกําหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการดําเนินงานมีความชัดเจนขึ้น 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2528: บทนํา) กลาววา การบริหารโครงการในดานตาง ๆ  
ไมวาจะเปนโครงการในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จะบังเกิดผลอยางไรมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด จําเปนตองอาศัยการประเมินผลโครงการที่เปนระบบ คือผลจากการประเมิน
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โครงการจะทําใหผูบริหารโครงการไดทราบจุดเดน จุดดอยของโครงการเพื่อดําเนินการแกไข 
ไดทันทวงทีในฐานะที่เปนผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการ เมื่อไดดําเนินไปแลวยอมตองการ 
ทราบวาโครงการนั้นบรรลุเปาหมายหรือไมเพียงใด คุมกับเงินที่ลงทุนไปหรือไม คําตอบเหลานี้ 
จะไดจากการประเมินผลโครงการ การดําเนินการโครงการในแงมุมตาง ๆ อยางทันทวงทีในขณะที่
โครงการนั้นกําลังเนินอยูยอมนําโครงการไปสูความสําเร็จโครงการมากนอยเพียงใด และควรยุติ 
หรือพัฒนาตอไปอยางไร    

สมคิด  พรมจุย (2544: 30)  กลาววา  การประเมินมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผนและ
บริหารโครงการ ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

1) ชวยใหขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การวางแผนหรือโครงการตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการตลอดจนตรวจสอบความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  

2) ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน 
3) ชวยใหการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการดําเนิน

โครงการ 
4) ชวยใหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการเพื่อนําไปใชใน

การตัดสินใจ  และวินิจฉัยวาจะดําเนินโครงการในชวงตอไปหรือไม จะยกเลิกหรือขยาย 
การดําเนินการโครงการตอไป 

5) ชวยใหไดขอมูลที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานโครงการวาเปน
อยางไร  คุมคากับการลงทุนหรือไม 

6) เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการดวยตนเองจะ
ทําใหผูปฏิบัติงานไดทราบผลการดําเนินงานจุดเดน จุดดอย และนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สรุปไดวาความสําคัญของการประเมินโครงการ มีบทบาทสําคัญตอการวางแผนใน
การบริหารงาน การจัดทําโครงการตาง ๆ ผูบริหารสามารถนําผลการประเมินโครงการมาตัดสินใจ
วางแผนบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.6 ประโยชนของการประเมินโครงการ 

สมคิด  พรมจุย (2542: 28) สรุปประโยชนของการประเมินไดดังนี้ 
1) ชวยใหไดขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับวางแผน

และโครงการ ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการตลอดจน    
การตรวจความเปนไปไดในการจัดกิจกรรม 
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2) ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน (กรณีประเมินกอน
ดําเนินโครงการ 

3)  ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานโครงการ 
4) ชวยใหขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจ และความลมเหลวของโครงการ เพื่อนําไปใชใน 

การตัดสินใจ และวินิจฉัยวาจะดําเนินงานโครงการในชวงตอไปหรือไม จะยกเลิกหรือขยาย 
การดําเนินงานหรือไม 

5) ชวยใหไดขอมูลที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการวาเปนอยางไร
คุมคากับการลงทุนหรือไม 

6) เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการดวยตนเองจะ 
ทําใหปฏิบัติงานไดทราบผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดดอย และนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวาการดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการที่
วางไวหรือไม 

3.7 ประเภทของการประเมินโครงการ 

นักวิชาการหลายทานไดแบงประเภทของการประเมินโครงการไว ดังนี้ 
Stufflebeam and Webster (อางถึงใน ปราณี  วัฒนกุล. 2548: 34 - 34) ไดจําแนก 

การประเมินทางการศึกษาออกเปน 2 ประเภท คือ 
1) การประเมินเทียม (Pseudo Evaluation) ไดแก การประเมินที่ผลการประเมินให

คุณคาบวกหรือลบตอวัตถุหรือเร่ืองที่ศึกษาโดยไมคลองจองกับคุณคาที่แทจริงของเร่ืองนั้น 
แบงออกเปน 2 ประเภทยอย ๆ คือ แบบที่ถูกการเมืองควบคุม (ประเมินเพื่อรับเพิ่มหรือรักษา
อิทธิพล อํานาจหรือเงินตรา) และแบบที่เกี่ยวของกับการเมือง (ประเมินเพื่อใหเกิดภาพพจนที่ดีตอ
เร่ืองนั้น) 

2) การประเมินที่แทจริง (True Evaluation) เปนการประเมินที่มุงศึกษาคุณคาของ
เร่ืองหรือส่ิงนั้น ๆ แบงออกเปน 6 ประเภทยอย ๆ คือ การใหเครดิตหรือประกาศนียบัตรการศึกษา
เพื่อนโยบายการศึกษาเพื่อการตัดสินใจ การศึกษาในดานผูบริโภค (เพื่อการบริการ) การศึกษาโดย
ใชลูกคาเปนศูนยกลาง (คุณคาของกิจกรรม) และการศึกษาโดยมีผูทรงคุณวุฒิ 

รัตนะ  บัวสนธ (2540: 21) แบงประเภทของการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค
ของการประเมินโครงการได 3 ประเภท ไดแก 

1) การประเมินผลโครงการกอนดําเนินงาน หรือการประเมินผลกอนการดําเนิน
โครงการ 

2) การประเมินผลโครงการขณะดําเนินงานหรือการประเมินผลขณะดําเนินโครงการ 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 

 

47 
 

 

3) การประเมินผลโครงการภายหลังสิ้นสุดการดําเนินงานหรือการระเมินผลภายหลัง
ส้ินสุดโครงการ 

เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี (2546: 105) กลาววา การประเมินโครงการนั้นสามารถ
จําแนกประเภทของการประเมิน โดยทั่วไปไดเปน 4 ประเภท คือ 

1) การประเมินความตองการจําเปน 
2) การประเมินกระบวนการ 
3) การประเมินผลผลิต 
4) การประเมินประสิทธิภาพ 
นอกจากการแบงประเภทของการประเมินโครงการดังที่กลาว การประเมินยังอาจ

แบงออกไดอีก 3 ประเภท ตามระยะเวลาที่ทําการประเมินดังนี้ 
1) การประเมินระหวางการดําเนินงาน เปนการประเมินเพื่อติดตามดูผลผลิตของ

โครงการนั้น ๆ กําลังดําเนินอยูการประเมินประเภทนี้ใหขอมูลเชิงวิเคราะหที่จําเปนแกผูจัดการ
โครงการและผูตัดสินใจเพื่อปรับนโยบาย วัตถุประสงค ตลอดจนการจัดการทรัพยากรของโครงการ 
ผลจากการประเมินระหวางดําเนินงานนี้ อาจจะใหสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับการวางแผน
โครงการใหมดวย 

2) การประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ เปนการประเมินเพื่อวิเคราะหผลผลิตทั้งหมดที่
เกิดขึ้น เมื่อส้ินสุดโครงการ การประเมินประเภทนี้ จะใหสารสนเทศที่จําเปนทั้งหมดแกผูตัดสินใจ
และผูวางแผนสําหรับการใชเพ่ือการวางแผนโครงการใหม และเพื่อเปนแนวทางในการประเมินผล
ในอนาคตตอไป 

3) การประเมินยอนหลัง เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบยอนหลังเมื่อโครงการสิ้นสุด
ไปแลวในชวงระยะเวลาหนึ่งวา มีผลกระทบจากโครงการหรือไม อยางไร (เยาวดี รางชัยกุล  
วิบูลยศรี 2546: 102 - 103) 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2540: 20) ไดแบงการประเมินโครงการไวหลายประเภท ดังนี้ 
1) แบงตามจุดมุงหมายของการประเมิน แบงออกเปน 2 ประเภทคือ การประเมิน 

เพื่อปรับปรุงพัฒนา เรียกวา การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) เปนการประเมิน
ขณะโครงการหรือกิจกรรมนั้นดําเนินอยู ซ่ึงสามารถนําผลประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานใหดี
ขึ้นอยางทันทวงที และการประเมินเพื่อตัดสินผล (Summative Evaluation) เปนการประเมิน 
เพื่อบงชี้ระดับสัมฤทธิ์ผลของโครงการเปนการประเมินหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว 

2) แบงตามหลักยึดในการประเมิน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การประเมินที่ยึด
เปาหมายของโครงการหรืองานที่เปนเกณฑ ซ่ึงเรียกวา Goal-Based Evaluation การประเมิน 
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ตามแนวนี้ คือ นําผลวัดมาเปรียบเทียบกับเปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ  
สวนอีกประเภทหนึ่งเปนการประเมินที่ เปนอิสระจากเปาหมายของโครงการ  (Goal-Based 
Evaluation) การประเมินตามแนวทางนี้ ผูประเมินไมจําเปนตองทราบเปาหมายของโครงการเปน 
การประเมินผล ทั้งหมดที่ เกิดขึ้น  ทั้งผลโดยตรงและผลโดยออมของโครงการตลอดจน 
การประเมินผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบของโครงการ 

3) แบงตามลําดับเวลาที่ประเมินโดยแบงการประเมินออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
การประเมินกอนนําโครงการไปปฏิบัติ (Intrinsic Evaluation) โดยเฉพาะการวิเคราะหความเหมาะสม
ของแผนงานโครงการกอนเสนอเพื่อขออนุมัติใหดําเนินการกระบวนการดังกลาว เรียกวาการวิเคราะห 
โครงการ (Project Appraisal or Analysis) ระยะที่ 2 การประเมินขณะดําเนินงานหรือโครงการ 
(On Going Evaluation) เพื่อพิจารณาความกาวหนาของโครงการ ผลการประเมินในระยะนี้จะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงานและระยะสุดทาย คือ การประเมินเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
(Pay-off Evaluation) เปนการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นทั้งหมด เมื่อส้ินสุดโครงการ และหลังจาก
ส้ินสุดโครงการไประยะหนึ่ง กระบวนการประเมินหลังจากโครงการสิ้นสุดไประยะหนึ่ง เรียกวา 
กระบวนการติดตามผล (Follow-Up Study) 

จากการศึกษาขอมูลขางตนเห็นไดวา มีนักวิชาการเสนอการแบงประเภทของ 
การประเมินโครงการไวหลายประเภท ตามแตจะใชเกณฑใดเปนหลักในการแบง ซ่ึงแตละประเภทมี
เกณฑในการแบงแตกตางกัน พอสรุปไดดังนี้ คือ ถาแบงตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายจะแบง 
การประเมินออกเปน 2 ประเภท คือ การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) และการประเมิน
การตัดสินผล (Summative Evaluation) ถาแบงตามลําดับเวลาจะแบงการประเมินออกเปน 3 ประเภท
คือ  การประเมินผลโครงการกอนดําเนินงาน  การประเมินผลโครงการ ขณะดําเนินงาน และ 
การประเมินผลโครงการภายหลังส้ินสุดการดําเนินงานเปนตน สรุปไดวาประเภทของการประเมินผล
โครงการมีหลายประเภทซึ่งแตละประเภทมีหลักการ แนวคิด และเหตุผลที่แตกตางกันออกไป  
ผูนําไปใชจะเลือกใชตามความเหมาะสมอาจมีการดัดแปลง ปรับปรุงแนวคิดและวิธีการประเมิน 
ใหมีความสอดคลองกับสภาพปญหาและวัตถุประสงคโครงการ 

3.8 ขั้นตอนการประเมินโครงการ 

ขั้นตอนการประเมินจะขึ้นอยูกับสิ่งที่จะประเมินเปนสําคัญ โดยข้ันตอนการประเมิน 
โครงการ มีรายละเอียดดังภาพ 2 
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ศึกษารายละเอียดของ 
สิ่งที่ถูกประเมิน 

ศึกษาความตองการของ 
ผูใชผลการประเมิน 

กําหนดประเด็นในการประเมิน 

กําหนดตัวช้ีวัด 

พัฒนาตัวช้ีวัด 
1. กําหนดแหลงขอมูล 
2. กําหนดเครื่องมือ 
3. กําหนดเกณฑหรือมาตรฐานตัวช้ีวัด 

ออกแบบประเมิน 
1. ออกแบบการสุมตัวอยาง 
2. ออกแบบการวิเคราะหขอมูล 
3. ออกแบบการเสนอรายงานประเมิน 

เก็บรวบรวมขอมูล 
1. สรางเครื่องมือ 
2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3. เก็บขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 

แปลผลและสรุปผล 

เขียนรายงานและเผยแพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2  แสดงขั้นตอนการประเมินโครงการ 
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3.9 การกําหนดประเด็นในการประเมินโครงการ 

สุวิมล  ติรกานันท  (2547: 37 - 39) ไดสรุปวาการกําหนดประเด็นในการประเมินจะ
พิจารณาตอไปนี้ 

1.  พิจารณาวัตถุประสงคของโครงการ 
เปนการนําวัตถุประสงคมากําหนดเปนประเด็นในการประเมินหากขั้นตอนการ

จัดทํานโยบายและแผนเปนไปตามขั้นตอน การประเมินสามารถกําหนดประเด็นการประเมินได
ตามกิจกรรม เปาประสงค วัตถุประสงค เปาหมาย และจุดหมาย ตามลําดับ ดังนั้นผูประเมินตองมี
การตรวจสอบความถูกตองของโครงการกอนที่จะเริ่มกําหนดประเด็นการประเมิน 

2.  พิจารณาความตองการของผูใชผลการประเมิน 
ผูใชผลการประเมิน ไดแก ผูใหทุน ผูมีหนาที่จัดทํานโยบาย ผูบริหารระดับสูง  

ผูบริหารระดับตน เจาหนาที่ปฏิบตัิการ ลักษณะของสิ่งที่บุคคลแตละระดับตองการทราบจะแตกตาง
กันออกไป เชน เจาหนาที่ปฏิบัติการตองทราบเพียงวา ผลที่ไดเปนไปตามเปาหมายหรือไม ในขณะที่ 
ผูบริหารระดับสูงตองการทราบมากกวาผลที่ได อาจตองการทราบถึงคุณภาพของการดําเนินการ
โครงการตั้งแตตนจนจบ ปญหาที่พบคือ 

2.1 ผูใชแตละระดับจะมีคาํถามหรือประเด็นที่ตองการประเมินแตกตางกันไปตาม
ภาระหนาที่ที่ตนมีอยูจนทําใหลืมเปาหมายที่แทจริง 

2.2  การที่แตละฝายมีประเด็นที่แตกตางกันทําใหการประนีประนอมระหวางฝาย
ตาง ๆ ทําไดยาก และการประเมินทีละประเด็นเปนสิ่งที่ทําไมได เนื่องจากโครงการมีระยะเวลาการ
ทํางานที่แนนอน มีการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด การประเมินทุกประเด็นในคราวเดียวกันจะ
เหมาะสมมากกวา เพราะผูประเมินสามารถวางแผนออกแบบการประเมินไดสอดคลองกันได 

3.  พิจารณาจากประสบการณของผูประเมิน 
หากผูประเมินมีประสบการณดานการประเมินมาก จะทําใหสามารถระบุถึง

ประเด็นการประเมินโครงการแตละประเภทไดดวยตนเอง ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูใช 
ผลการประเมินอยางไรก็ตาม การกําหนดประเด็นท่ีตองการประเมินจากประสบการณของผู
ประเมินยังมีปญหา 

วิสัยทัศนของผูประเมิน วาเปนคนมองภาพงานลักษณะทั้งระบบหรือเปนคนมอง
ภาพงานทีละดาน การมองภาพทั้งระบบมีประโยชนมากในการประเมินโครงการใหญ ๆ การประเมิน
แผนงานที่ประกอบดวยแผนโครงการจํานวนมาก และการประเมินนโยบายซึ่งประกอบดวย
แผนงาน และแผนโครงการ 
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ภูมิหลังของผูประเมิน สวนใหญแลวการกําหนดประเด็นจะเปนไปตามสาขาที่ตน
ศึกษาหรือเปนการกําหนดตามภาระหนาที่การงานที่ตนปฏิบัติอยู ทําใหขาดการพิจารณาประเด็นที่
สําคัญอื่น ๆ  

4. แบบจําลองที่ใชกันทั่วไปมีอยู 2 ลักษณะ ไดแก 
4.1 Descriptive Model เปนแบบจําลองที่สรางขึ้นเพื่อบรรยายอธิบายลักษณะของ

ส่ิงตาง ๆ และอาจมีสวนที่แสดงสิ่งที่คาดหวังในแบบจําลองนั้นอีกดวย 
4.2 Prescriptive Model เปนแบบจําลองที่สรางขึ้น โดยลักษณะเปนกฎหรือแนวทาง

ไปสูการปฏิบัติ  ผู ใชแบบจําลองจะอาศัยแบบจําลองนี้ เปนกรอบแนวคิดเปนวิ ธีการใน 
การดําเนินงาน 

5. พิจารณาจากสิ่งที่เกี่ยวของทั้งหมด 
ในการพิจารณาประเด็นการประเมินจากสิ่งที่เกี่ยวของทั้งหมด จะเริ่มตนระบุจาก

ส่ิงที่เกี่ยวของกอน จากนั้นจึงกําหนดประเด็นที่ตองการในการประเมินโครงการความสําคัญไมได
อยูที่วาโครงการประสบผลสําเร็จหรือไม แตส่ิงที่ผูใชตองการผลจากการประเมิน คือ ขอมูล
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุง แกไข ขยายหรือยุติโครงการผิดพลาด เพื่อจะไดแกไข
ไดถูกตอง ส่ิงท ี่เกี่ยวของกับโครงการทั้งหมด ประกอบดวยการประเมิน 4 ประเภท คือ   

5.1 การประเมินสิ่งปอนเขาสูโครงการ(Input Evaluation) หมายถึง การประเมิน 
ความพรอมของสิ่งตาง ๆ ที่ถูกนําเขามารวมโครงการ 

5.2 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย แนวทาง ขั้นตอน ที่กําหนดไววามีความถูกตองเหมาะสมเพียงใด 

5.3 การติดตามกํากับงาน (Monitoring) หมายถึง การประเมินเพื่อตรวจสอบ วาการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนงานโครงการที่วางไวหรือไม 

5.4 การประเมินความกาวหนา (Formative  Evaluation) หมายถึง การประเมินความกาวหนา
ของโครงการ เมื่อดําเนินโครงการไปไดระยะหนึ่ง เพื่อนําผลไปใชแกไขปรับปรุงแนวทางดําเนิน
โครงการ 

3.10 รูปแบบการประเมินผลโครงการ 

คําวา “รูปแบบการประเมินโครงการ” หรือ “Model of Program Evaluation” เปนคําที่
คอนขางจะใหความหมายอธิบายไดยาก เพราะเหตุวา คําวา “รูปแบบ” ซึ่งแปลมาจาก Model ใน
ภาษาอังกฤษนั้น ภาษาไทยที่เราใชกันในทางวิชาการจะใชอยูหลายคํา เชน โครงราง แบบจําลองโครง
แบบ ซ่ึงคําตาง ๆ ที่เราใชอยูนี้ดูเหมือนวาคลาย ๆ จะเขาใจความหมาย แตถาใหอธิบายความหมายของ
คําใหชัดเจนอธิบายไดไมชัดเจนเทาใดนัก นั่นคือ จะหมายถึง รางหรือ เคาโครงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 

 

52 
 

 

แสดงใหเห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของสิ่งนั้น Model เปนเพียงกรอบหรือความคิดของสิ่งตาง ๆ ที่ยังมิได
ลงมือปฏิบัติและเปนลักษณะนามธรรม ดังนั้น เมื่อเราใชคําวา “รูปแบบการประเมินโครงการ”  นาจะ
หมายถึง กรอบความคิดเคาโครงหรือรางในการประเมินโครงการ ซ่ึงแสดงใหเห็นภาพรวมทั้งหมด
เกี่ยวกับโครงการ รัตนะ  บัวสนธ (2540: 99) และ สมคิด  พรมจุย (2544: 41)ไดกลาวเพิ่มเติมวา 
รูปแบบการประเมินโครงการ แสดงใหเห็นถึงรายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมิน 
ในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น เราควรพิจารณาเรื่องใดบาง (What) ในขณะเดียวกันบาง
รูปแบบอาจจะมีการเสนอแนะวิธีการ (How) 

ไดมีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินไวหลายรูปแบบ แตละรูปแบบจะมี
แนวคิดทฤษฎีเหตุผล และวิธีการประเมินที่แตกตางกัน ดังนี้ 

Popham (อางถึงใน ปราณี วัฒนกุล 2548: 31) ไดสรุปวา รูปแบบของการประเมิน
ทางการศึกษามีอยู 4 ลักษณะ คือ 

1) รูปแบบที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก 
2 ) รูปแบบที่ ยึดเกณฑภายในเปนหลัก   เปนรูปแบบที่ปฏิบัติกันอยูทั่ วไปใน 

การประเมินทางการศึกษา เชน ในการรับรองวิทยฐานะของโรงเรียน 
3) รูปแบบที่ยึดเกณฑภายนอกเปนหลัก   
4) รูปแบบที่ชวยในการตัดสินใจ   
Ernest House (อางถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ. 2535: 85 - 88) แบงรูปแบบการประเมิน

โครงการไดดังนี้ 
1) การประเมินโครงการแบบวิเคราะหระบบ (System analysis) 
2) การประเมินโครงการแบบยึดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral objective) 
3) การประเมินโครงการแบบยึดการตัดสินใจ (Decision making) 
4) การประเมินโครงการแบบยึดความเปนอิสระจากเปาหมาย (Goal-free) 
5) การประเมินโครงการแบบศิลปวิจารณ (Art criticism) 
6) การประเมินโครงการแบบการรับรองมาตรฐาน (Accreditation) 
7) การประเมินโครงการแบบสืบสวน  สอบสวน (Adversary) 
8) การประเมินโครงการแบบถายทอด (Transaction) 
สมคิด  พรมจุย (2544: 42) ไดแบงรูปแบบการประเมินออกเปน 3 กลุม คือ 
1) รูปแบบการประเมินที่เนนจุดมุงหมาย เปนรูปแบบที่เนนการตรวจสอบผลที่

คาดหวังไดเกิดขึ้นหรือไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไวในจุดมุงหมายเปนหลัก โดยดูวา
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม 
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2) รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgmental Evaluation Model) เปน
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศสําหรับการกําหนดและวินิจฉัย
คุณคาโครงการนั้น 

3) รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ  เปนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารตาง ๆ เพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตอง  

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2544: 91 - 308) ไดแบงรูปแบบการประเมินตามแนวปรัชญา
ประโยชนนิยมกับปรัชญาสหัชญาณและพหุนิยม ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1) การประเมินตามวัตถุประสงค เปนการประเมินที่เนนการดําเนินงานทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคเพียงใด ระบบสารสนเทศที่ไดจากการประเมินนี้ สามารถชวยในการปรับปรุง
วัตถุประสงค ปรับปรุงกิจกรรม หรือปรับปรุงกระบวนการประเมินผล นักประเมินผลที่ยึด 
หลักการประเมินผลตามวัตถุประสงค 

2) การประเมินเพื่อการจัดการ เปนการตัดสินเกี่ยวกับการจัดโครงการหรือโปรแกรม 
ตาง ๆ จําเปนตองอาศัยสารสนเทศ  เพื่อชวยในการตัดสินใจ เพื่อการจัดการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ การประเมินรูปแบบนี้เปนการมุงตอบสนองความตองการของผูบริหาร นักประเมินที่
ยึดการประเมินเพื่อการจัดการไดแก Stufflebeam ที่เรียกวา ซิปปโมเดล(CIPP Model) ประกอบดวย 
การประเมิน 4 ประเภท คือ การประเมินสภาวะแวดลอมหรือการประเมินบริบท การประเมินปจจัย
เบื้องตน การประเมินกระบวนการและการประเมินผลลัพธ สวนโมเดล CIPP ที่เสนอโดย Alkin 
ประกอบดวย การประเมิน 5 ประเภท คือ การประเมินระบบ การประเมิน เพื่อการจัดเตรียม
โปรแกรม การประเมินการนําโปรแกรมไปใชการประเมิน เพื่อปรับปรุงโปรแกรมและการประเมิน
เพื่อรองรับโปรแกรมสําหรับเวลซไดเนนการประเมินในฐานะกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศ 
ในการประเมินมุงตอบคําถามพื้นฐาน 3 ขอ คือ ทําไมตองประเมิน ประเมินอะไร และประเมิน
อยางไร โดยแบง การประเมินออกเปน 3 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดทําขอมูล และ
การรายงานผลการประเมิน 

3) การประเมินโดยเนนทฤษฎี  โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ  คือ การประเมินโดย 
เนนทฤษฎีโปรแกรม ซ่ึงประกอบดวย แบบพื้นฐาน 6 รูปแบบ คือ การประเมินการจัดกระทํา 
ตามปทัสถาน การประเมินบริบทแวดลอมตามปทัสถาน การประเมินผลลัพธตามปทัสถาน 
การประเมินผลกระทบ  การประเมินกลไกสอดแทรก  และการประเมินสรุปนับทั่วไปและ 
แบบประกอบแต ง  ซ่ึ ง เ ป น ก า ร ร วบร วมรู ป แบบก า รประ เ มิ นพื้ น ฐ าน เ ข า ด ว ย กั น 
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อีกลักษณะหนึ่ง คือ การประเมินโดยทฤษฎีเนนวิจัย ซ่ึงใชการสังเคราะหการวิจัยเชิงประมาณและ
การสรางโมเดลโครงสราง 

4) การประเมินตนเอง เปนการประเมินที่เชื่อวา ผูประเมินสามารถฝกฝนมีความเปนกลาง
ที่จะสามารถใชปญญาพิจารณา การตรวจสอบเพื่อคนหาวิธีการปรับปรุงแกไข โดยยึดหลัก 3 ประการ 
คือ การมีจิตสํานึกในการศึกษา ตองการพัฒนาตนเอง มีความมุงหมายเพื่อคนหาความจริงความถูกตอง 
ความดีงาม และเห็นวาประสบการณทุกอยางเปนการเรียนรู 

5) การประเมินผลิตภัณฑ เปนกระบวนการตัดสิน  คุณคาของผลิตภัณฑทางการศึกษา 
ผูบริโภคผลิตภัณฑทางการศึกษา ไมวาจะเปนเอกสารตําราหลักสูตรและอื่น ๆ ธรรมชาติของการประเมิน 
ผลิตภัณฑเปนการประเมินแบบรวมสรุปประเด็นสําคัญ คือ เกณฑที่ใชประเมินตรงที่ผูบริโภค
คาดหวังหรือไม จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองศึกษาเกณฑการประเมินตามที่ผูบริโภคคาดหวัง เพื่อนําผล
การศึกษาไปพัฒนาผลิตภัณฑ ใหไดคุณภาพตามเกณฑที่คาดหวังของผูบริโภค 

6) การประเมินโดยผู เชี่ยวชาญ เปนการตัดสินคุณคาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาศัย
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การประเมินแบบนี้แบงเปน 4 แบบ คือ ระบบการประเมินเปน
ทางการ ระบบการประเมินไมเปนทางการ คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ และผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะกิจ นอกจากนี้ยังมีแนวประเมินตามแบบศิลปวิจารณ 

7) การประเมินแบบสืบสวนสอบสวน เปนการประเมินเชิงกฎหมายหรือกึ่งกฎหมาย 
โดยแบงเปน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบเชิงวิธีการทางกฎหมาย รูปแบบปรับวิธีการกึ่งกฎหมายและ
รูปแบบการอภิปรายที่มิใชการสืบพยาน 

8) การประเมินเชิงธรรมชาติและการมีสวนรวม เปนการนําวิธีการวิจัยคุณภาพมาใช
ในบริบทของการประเมิน เปนรูปแบบการประเมินที่ยืดหยุนสูง มุงตอบสนองความตองการของผู 
ที่ เ กี่ ย ว ข อ งทุ ก กลุ ม  ก า รประ เ มิ น แบบนี้ ใ ห ค ว ามสํ า คั ญขอ งคว าม เป นมนุ ษ ย ต า ม 
ความคิดเชิงมนุษยวิทยา ตัวอยางการประเมินแบบนี้ คือ โมเดลการประเมินเชิงการตอบสนองของ 
Stakes 

ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ (2544: 199) ไดแบงรูปแบบการประเมินออกเปน 6 รูปแบบ
ใหญ ๆ ดังนี้ 

1) การประเมินที่เนนจุดมุงหมายของโครงการ 
2) การประเมินที่เนนการจัดการ 
3) การประเมินที่เนนผูรับบริการ 
4) การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 
5) การประเมินโดยมีฝายตรงขาม 
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6) การประเมินตามธรรมชาติและการประเมินแบบมีสวนรวม 
จากการศึกษาเอกสาร เห็นไดวามีผูเสนอรูปแบบการประเมินไวหลายรูปแบบ 

พอสรุปไดวา รูปแบบที่เนนจุดมุงหมาย รูปแบบที่ยึดเกณฑภายในและเกณฑภายนอกเห็นหลัก 
รูปแบบที่เนนการตัดสินใจ การตัดสินคุณคา รูปแบบที่เนนผูรับบริการ รูปแบบที่ประเมินเพื่อ 
จัดการรูปแบบประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ รูปแบบประเมินโดยฝายตรงขาม รูปแบบที่เนนการประเมิน
ตนเอง  และรูปแบบประเมินตามธรรมชาติ  และแบบมีสวนรวม  แตละรูปแบบมีขอจํากัด 
และแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับเปาหมายของการประเมิน สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษา 
ไดพิจารณารูปแบบการประเมินตามรูปแบบของ CIPP Model  ของ Stufflebeam (สุขุม มูลเมือง 
2530: 16) 

การประเมินโครงการนั้นมีจุดเนนที่แตกตางกัน การประเมินบางเรื่องเนนทีป่ระสิทธผิล
ของโครงการ แตบางเรื่องเนนที่ประสิทธิภาพหรือคุณคาของโครงการ และบางเรื่องเนนที่ 
ความสอดคลองของความคุมคาของโครงการ ซ่ึงจุดเนนที่แตกตางกัน ดังนี้ 

สุณี  หงสวิเศษ (2546: 34) ไดกําหนดรูปแบบภาษาไว ดังนี้ 
1) รูปแบบที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก เปนรูปแบบจําลองที่เปนจุดมุงหมาย เปาหมาย

หรือวัตถุประสงคเปนหลัก รูปแบบที ่อยู ในกลุ มนี ้ ไดแก รูปแบบในการประเมินของ Tyler 
(Tyler’s Model) เปนการจัดพฤติกรรมกอนและหลังการเรียนหรือการอบรมหลักการประเมิน โดย
ยึดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของการสอนหรือโดยการเขียนวัตถุประสงคของการสอนในรูป
พฤติกรรมนักเรียน กําหนดวัตถุประสงคของการสอนหรือการอบรมโดยพิจารณาถึงความรู
ความสามารถของนัก เรียนกอนสอบ  วัฒนธรรมของสังคมและเรื่ องอื่นที่ เกี่ ยวของใน 
การประเมินวา บรรลุวัตถุประสงคหรือไม ไมจําเปนตองมีการกําหนดหลักเกณฑซ่ึงไดกําหนดไว 
อยางชัดเจน 

2.) รูปแบบการตัดสินคุณคา เปนรูปแบบที่ตองอาศัยคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในการตัดสิน
คุณคา โดยอาศัยเกณฑภายในและภายนอก 

เกณฑภายนอก ไดแกผลของการบรรลุวัตถุประสงคหรือเรียกการประเมินผลิตผล
รูปแบบที่ใชในการตัดสินโดยยึดหลักเกณฑเปนหลัก ไดแก แบบจําลองของ Stakes (Stakes Model) 
และแบบของ Provus’s (Provus’s Model) (สุณี  หงสวิเศษ , 2546: 34 - 35) แบบจําลองของ Stakes 
(Stakes Model) แบงขั้นตอนการประเมินผลเปน 2 สวน คือ สวนการบรรยาย และการตัดสินคุณคา
ในภาคบรรยาย ผูประเมินจะตองหาขอมูลที่เกี่ยวของใหไดมากที่สุดประกอบดวย 3 สวน 

2.1) เปาหมายหรือความคาดหวัง ประกอบดวย ส่ิงนํา ปฏิบัติการ และผลลัพธ  
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2.2) ส่ิงที่ เปนจริงหรือสังเกตได  เปนส่ิงที่ เกิดขึ้นจริง  ประกอบดวยส่ิงนํา 
ปฏิบัติการ และผลลัพธ ในภาคการตัดสินคุณคา จําเปนตองใชเกณฑมาตรฐานเพื่อพิจารณาขอมูล
จากเมตริก ภาคบรรยายเกณฑมาตรฐานนี้อาจมีอยูกอนแลวหรือตั้งขึ้นใหมดวยคณะกรรมการหรือ
ผูรับผิดชอบโครงการก็ได 

2.3) รูปแบบที่ชวยในการตัดสินใจ เปนรูปแบบที่สรางขึ้นเพื่อชวยในการตัดสินใจ
รูปแบบประเภทนี้ ไดแก แบบจําลองซิปป (CIPP) ของ Stufflebeam เปนรูปแบบหรือกระบวนการ
ตัดสินใจเปนบรรทัดฐาน โดยผูประเมินจะตองเสนอขอมูลตาง ๆ เพื่อใหไดผูมีอํานาจตัดสินใจ 
เปนผูพิจารณาเพื่อการตัดสินใจวาจะดําเนินการอยางไรกับโครงการ ขอมูลที่ใชในการประเมิน 
ไดจากแบบสอบถามและสัมภาษณผูเกี่ยวของกับโครงการเปนสําคัญแลวผูประเมินทําหนาที่
กล่ันกรองวิเคราะหขอมูลเหลานั้น เพื่อการนําเสนอในการพิจารณาการตัดสินใจโดยผูบริหาร
โครงการนั้น 

3.11 รูปแบบการประเมินโครงการโดยใชซิปปโมเดล  (CIPP  Model) 

   Stufflebeam ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินเรียกวา ซิปปโมเดล 
(CIPP Model) เปนการประเมินที่เปนกระบวนการตอเนื่อง โดยมีจุดเนนที่สําคัญคือ ใชควบคูกับ
การตัดสินใจ คําวา CIPP เปนคํายอมาจากคําวา Context, Input , Process, Product  Stufflebeam 
ไดใหความหมายวา  การประเมินเปนกระบวนการของการบรรยาย การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห
ขอมูลขาวสารเพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม  ซ่ึงการประเมิน
เพื่อใหไดสารสนเทศที่สําคัญ มุงประเมิน 4 ดาน คือ การประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม 
(Context Evaluation) การประเมินปจจัยปอน (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

3.11.1 ประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม เปนรูปแบบพื้นฐานของการประเมินโดย
ทั่ว ๆ ไป เปนการประเมินเพื่อใหไดมาซึ่งเหตุผล เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ
โดยจะเนนในดานความสัมพันธที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความตองการและเงื่อนไขที่เปนจริง 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม นอกจากนี้ ยังชวยในการวินิจฉัยปญหาเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานซึ่ง
จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ  ประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอมนี้  มีลักษณะตาง ๆ ที่สําคัญ
มากมาย  นอกจากนี้ ยังชวยใหทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวของและมีความสําคัญสําหรับการบรรลุ
เปาหมาย 

สําหรับวิธีการประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอมมี 2 วิธี ไดแก การประเมิน
เพื่อหาโอกาสและแรงผลักดันจากภายนอก (Contingency Model) เปนการประเมินบริบทหรือ
สภาพแวดลอมเพื่อหาโอกาสและแรงผลักดันจากภายนอกระบบใหไดขอมูลมาชวยพัฒนา สงเสริม
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โครงการใหดีขึ้น และการประเมินโครงการ เปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติจริง (Congruence Model) 
เปนวิธีการประเมินโครงการเปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติจริงกับวัตถุประสงคที่วางไว การประเมิน
แบบนี้ทําใหเราทราบวาวัตถุประสงคใดบางที่ไมสามารถจะบรรลุเปาหมาย ซ่ึงในการประเมิน
บริบทหรือสภาพแวดลอมโดยทั่วไป ควรจะใชการประเมินทั้งสองวิธีขางตน เพราะ Congruence 
Model จะเปนการตรวจสอบความถูกตองของวัตถุประสงคในขณะที่ Contingency Model เปนไปเพื่อ
การปรับปรุง 

กลาวโดยสรุป การประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม เปนการประเมิน
จุดประสงคของโครงการ และจุดประสงคของกิจกรรม ซ่ึงใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
ในการกําหนดวัตถุประสงค โครงการและกิจกรรม 

3.11.2 ประเมินปจจัยเบื้องตน เปนการจัดหาขอมูลเพื่อใหตัดสินความเหมาะสมของ
แผนงานตาง ๆ ที่จัดขึ้นโดยดูวาขอมูลนั้นจะมีสวนชวยใหบรรลุจุดมุงหมายของโครงการหรือไม
ไดแก ความสามารถของหนวยงานหรือตัวแทนในการจัดโครงการ ยุทธวิธีที่ใชในการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ และการไดรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ ซ่ึงจะชวยใหโครงการ
ดําเนินไปได  เชน  หนวยงานที่จะชวยเหลือ เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ ผล 
ที่ไดรับโดยการประเมินปจจัยเบื้องตน คือ การวิเคราะหรูปแบบของวิธีการที่ใชในรูปของราคาและ
กําไรที่จะไดรับ โดยการประเมินดานอัตรากําลัง เวลา งบประมาณ วิธีการที่มีศักยภาพ แตถาเปน
การประเมินดานการศึกษาผลกําไรอาจจะไมอยูในรูปของตัวเลขก็ได การประเมินปจจัยเบื้องตนนี้ 
จะชวยใหขอมูลที่จะตัดสินใจไดวาควรตั้งวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติอยางไร ใชอัตรากําลังเทาใด 
วางแผนและดําเนินการอยางไร ซ่ึงจะแตกตางจากการประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอมในแงที่วา 
 การประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการทําเฉพาะกรณีนั้น ๆ และวิเคราะหภายในโครงการเทานั้น 

ดังนั้น การประเมินปจจัยเบื้องตน เปนการประเมินเนื้อหาคุณภาพของ
บุคลากรความเหมาะสมของเวลา งบประมาณ อาคารสถานที่ และอุปกรณ 

3.11.3 ประเมินกระบวนการ เมื่อแผนการดําเนินการไดรับการอนุมัติและลงมือทํา 
การประเมินกระบวนการจําเปนตองไดรับการเตรียมการ เพื่อใหขอมูลยอนกลับแกผูรับผิดชอบ
ดําเนินการทุกลําดับขั้น การประเมินกระบวนการมีวัตถุประสงคใหญอยู 3 ประการ ไดแก เพื่อหา
และทํานายขอบกพรองของกระบวนการหรือการดําเนินการตามขั้นตอนที่วางไว เพื่อรวบรวม
สารสนเทศสําหรับผูตัดสินใจวางแผน และเพื่อเปนรายงานสะสมถึงการปฏิบัติตาง ๆ เกิดขึ้น 

สําหรับยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการมีอยู 3 วิธีไดแก ประการแรกแสดงให
เห็นหรือกระตุนเตือนถึงศักยภาพของทรัพยากรที่ทําใหเกิดความลมเหลวในโครงการ เชน 
ความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุมบุคลากรและนักศึกษา    วิธีการสื่อสาร   การใหเหตุผล ความเขาใจและ
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เห็นพองตองกันในวัตถุประสงคของแผนการ โดยผูเกี่ยวของในการวางแผนนั้น และที่ไดรับ
ผลกระทบจากแผนการความพอเพียงของแหลงทรัพยากร อุปกรณอํานวยความสะดวก บุคลากรปฏิทิน
การปฏิบัติงาน เปนตน ประการที่สอง เกี่ยวกับการวางโครงการระหวางดําเนินโครงการนั้น ประการ
สุดทาย ยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการจะบอกลักษณะสําคัญใหม ๆ ของโครงรางโครงการ  
เปนตนวา  มโนทัศน ตองการสอนและประมาณของการอภิปรายที่จะมีในความหมายนี้บรรยายวาจะ
เกิดอะไรขึ้นจริง ๆ สารเทศนี้ จะเปนประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการกําหนดวาทําไมวัตถุประสงค
จึงบรรลุหรือไม บรรลุผลสําหรับสวนประกอบที่เปนหัวใจสําคัญของการประเมินกระบวนการมี  
4 อยาง ไดแก การจัดหานักประเมินกระบวนการเต็มเวลา เครื่องมือที่ เปนสื่อในการบรรยาย
กระบวนการ การรวมประชุมอยางสม่ําเสมอ ระหวางนักประเมินกระบวนการและบุคลากรใน
โครงการหรือแผนงานเองและการปรับปรุงโครงรางการประเมินอยูเปนนิจสิน 

ดังนั้น การประเมินกระบวนการ  จึงเปนการประเมินความเหมาะสมของ 
การดําเนินการการประเมินผล  การบริหารงาน และการสงเสริมการจัดกิจกรรม 

3.11.4 การประเมินผลผลิต การประเมินผลผลิตมีจุดมุงหมายเพื่อวัดและแปล
ความหมายของความสําเร็จ ไมเฉพาะเมื่อส้ินสุดวัฏจักรของโครงการเทานั้น แตยังมีความจําเปนยิ่ง
ในระหวางการปฏิบัติตามโครงการดวย ระเบียบวิธีโดยทั่ว ๆ ไป ของการประเมินผลผลิตจะรวมสิ่ง
ตอไปนี้เขาดวยกัน คือ การดูวาการกําหนดวัตถุประสงคของการทํากิจกรรมคืออะไร เปรียบเทียบผลที่
วัดมาไดกับเกณฑสมบูรณหรือมาตรฐานสัมพันธที่กําหนดไวกอนและแปลความหมาย ถึงเหตุของ
ส่ิงที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรายงานจากการประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม ปจจัยและกระบวนการรวมกัน 

ดังนั้น การประเมินผลผลิต จึงเปนการประเมินประสิทธิผลของโครงการเพื่อ
ชวยในการตัดสินใจและดูผลสําเร็จของโครงการ การประเมินโครงการนี้ ผูประเมินคาดวาการใช
แบบจําลองของซิปป อยางเต็มรูปแบบจะทําใหไดขอมูลแบบครบสวน การประเมินบริบทหรือสภาวะ
แวดลอมจะเปนแนวทางที่นําไปใชเพื่อเลือกหรือปรับวัตถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับ
นโยบายที่เกี่ยวของกับปญหา และความตองการของกลุมเปาหมาย และเปนผลเพื่อปรับเปลี่ยนปจจัย
ปอนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การประเมินปจจัยปอนจะเปนขอมูลที่ทําใหทราบถึงแนวทางที่จะ
ทําใหโครงการบรรลุเปาหมายไดอยางเต็มที่ภายใตทรัพยากรที่มีอยูจํากัด และทราบถึงคุณภาพของ
เครื่องมือ การประเมินกระบวนการจะทําใหทราบจุดเดนจุดดอย ปญหาอุปสรรคอันจะเปนประโยชน
ในการปรับปรุงโครงการ การประเมินผลผลิตจะทําใหทราบผลสําเร็จของโครงการ วามีมากนอย
เพียงใด ตลอดจนไดขอมูลยอนกลับไปทบทวนเครื่องมือ และเปนแนวทางในการตัดสินใจ บทสรุป
รวบยอดของโครงการเพื่อจักไดนําขอมูลที่ไดไปใชในการพัฒนาการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนิน
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โครงการในอนาคตใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการและแกปญหาของสังคมไดมากยิ่งขึ้น 
ดังภาพ 3 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3  แสดงความสัมพันธระหวางประเภทของการประเมินและประเภทของการตดัสินใจ 
 

รูปแบบการประเมินซิปป เปนรูปแบบการประเมินที่เปนประโยชนตอผูบริหาร
โครงการ  โดยเฉพาะผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดกลุมสนใจ (สุณี  หงสวิเศษ , 2546: 40) 

1) มีขอมูลที่ถูกตอง มีการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลอยางมีระบบ สามารถ
นําไปใชเปนขอมูลในการตัดสินใจที่จะดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 

2) การประเมินผลที่มีความตอเนื่องครบวงจร  สามารถทําการวิเคราะห 
การดําเนินงานไดทั้งระบบของโครงการ 

3) เปนการประเมินที่ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ มีการกําหนดหรืออธิบาย
ขอมูลการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การจัดเตรยีมขอมูลเพื่อเสนอผูบริหารในการตัดสินใจ 

นอกจากนั้นแลวรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) ยังสามารถทํา 
การประเมินผลไดสอดคลองกับการวางแผนและการบริหารโครงการจัดกลุมสนใจคือ 

การประเมินกอนเริ่มโครงการ หรือการประเมินเพื่อวางแผนโครงการ คือ 
1) ประเมินสภาพแวดลอม เปนการประเมินความตองการและความจําเปนใน 

ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ตลอดจนถึงสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆ 
เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ 

การประเมินปจจัยปอน เลือกแนวทางในการจัดดําเนินโครงการ 

การประเมินกระบวนการ 
นําโครงการที่วางแผนไวไปปฏิบัติ 

พรอมกับการปรับปรุงโครงการถาจําเปน 

การประเมินผลผลิตหรือผลงาน ควรปรับปรุงโครงการ  ปรับขยายโครงการ
หรือลมเลิกโครงการ 

การประเมินสภาพแวดลอมและบริบท กําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของโครงการ 
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2) การประเมินปจจัยปอนเบื้องตน เปนการตรวจสอบความพรอมของปจจัย
ตาง ๆ ของโครงการ เชน สมาชิกกลุมสนใจ วิทยากรกลุมสนใจ งบประมาณและการดําเนินการ 
เปนตน เพื่อหาทางเลือกในการดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

3) การประเมินระหวางดําเนินการ  เปนการประเมินกระบวนการตาง ๆ เพื่อ
ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรค วามอีะไรบางเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแกไข 

4) การประเมินหลังดําเนินการ เปนการประเมินผลรวมของโครงการวาได
บรรลุวัตถุประสงคตามแผนที่กําหนดไวหรือไม ผลการดําเนินการคุมคากับการลงทุนหรือไม เพื่อ
เปนขอมูลในการปรับปรุงและขยายการดําเนินการจัดกลุมสนใจใหแพรหลายออกไป 

สรุปไดวา การจะเลือกใชรูปแบบของการประเมินโครงการ ตองเลือกใชตามความ
เหมาะสมของแตละโครงการ ควรจะเลือกใชรูปแบบการประเมินโครงการที่เปนลักษณะ การประเมิน 
เชิงระบบ ประกอบดวย สภาพแวดลอม ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ  และผลผลิต ซ่ึงจะมี
ความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น  การประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยวโดยใชกลยุทเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนิชนุกูล  ผูประเมินจึงใช
รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป (CIPP Model) มาใชเปนรูปแบบการประเมินโครงการ เปน 
การประเมินรายละเอียดในดานตางๆ ที่ชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการไดครอบคลุม 4 ดาน คือ  
การประเมินสภาพแวดลอม (Context) การปรระเมินปจจัยนําเขา (Input) การประเมินกระบวนการ 
(Process) และการประเมินผลผลิต (Output) 

4. ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคล เมื่อไดรับการตอบสนองดานพื้นฐานของมนุษย 
คือ ไดรับการตอบสนองดานรางกาย จิตใจ ความพึงพอใจเปนสิ่งสําคัญในการอยูรวมกันของบุคคล
ในสังคม ถาบุคคลทุกคนปราศจากความพึงพอใจตอกัน ยอมกอใหเกิดความเครียด และความขัดแยง 
ในตนเอง ทําใหสังคมขาดความสงบสุข สําหรับการปฏิบัติงานจะมีผลทําใหขาดความรวมมือใน
การปฏิบัติงานทําใหงานลาชาและขาดประสิทธิภาพ 

4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ไดมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทาน  ใหคําจํากัดความหรือความหมายของ 
ความพึงพอใจ ไวดังนี้ 
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สมศักดิ์  คงเที่ยง และอัญชลี  โพธ์ิทอง (2542: 161) กลาววา มีผูใหคําอธิบายความหมาย
ของความพึงพอใจไวหลายประการ ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจเปนผลรวมของความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบหรือ 
ไมชอบตอสภาพตาง ๆ ในงานนั่นคือความพึงพอใจเปนความรูสึกพอใจในงานที่ทําและเต็มใจจะ
ปฏิบัติงานนั้นใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร คนจะรูสึกพอใจในงานที่ทํา เมื่องานนั้นให 
ผลประโยชนตอบแทนทั้งดานวัตถุและจิตใจ ซ่ึงสามารถสนองความตองการพื้นฐาน 

2) ความพึงพอใจในงานเปนผลของทัศนคติที่เกี่ยวของกับองคประกอบของงานและ  
การมีสวนรวมในการบริหาร เชน ลักษณะงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ ถาบคุคลมีความพึงพอใจในการทํางานเขาจะมีขวัญดี 

3) ความพึงพอใจในการทํางานเปนผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดี และผลการปฏิบัติจะ
ทําใหเกิดความรูสึกสําเร็จ การไดรับผลตอบแทนในรูปตาง ๆ ที่ตรงตามที่คาดหวังไว ซ่ึงส่ิงเหลานี้
จะกลับมาเปนองคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน ชวยลดความเครียดของผูทํางาน
ใหนอยลง ถามีความตึงเครียดมากจะเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน โดยความตึงเครียดนี้เปน
ผลมาจากความตองการของมนุษย หากมนุษยไดรับการตอบสนองความตองการก็จะทําให 
ความตึงเครียดนอยลง อันเปนผลทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

Luthans กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ผลการรับรูของบุคลากรที่มีตองาน
วาดีและ มีความสําคัญทําใหมีความพึงพอใจในงาน ซ่ึงถาพิจารณาถึงความพึงพอใจจากตําราทาง
บริหารทั่ว ๆ ไปแลว ความพึงพอใจสวนใหญจะหมายถึง ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตองานโดย
จะมีมิติ (dimension) สําคัญ ๆ 5 มิติ  คือ  1) งานที่ทําวานาสนใจและมีโอกาสไดเรียนรูเพียงใด  
2) รายไดเมื่อเปรียบเทียบกับงาน 3) โอกาสความกาวหนาตามลําดับขั้น 4) การไดรับการสนับสนุน
จากผูบังคับบัญชา และ 5) การไดรับการสนับสนุนจากผูรวมงาน 

Schemerhorn  กลาววา ความพึงพอใจเปนระดับหรือขั้นของความรูสึกในดานบวก
หรือดานลบของคนที่มีตอลักษณะตาง ๆ ของงาน รวมทั้งงานที่ไดรับมอบหมายการจัดระบบงาน 
และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

Stuart Oskamp  กลาววา ความพึงพอใจมีความหมายอยู 3 นัย  คือ 
1) ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพเหตุการณที่ผลการปฏิบัติไดเปนไปตามที่บุคคลได

คาดหวังไว 
2) ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสําเร็จที่เปนไปตามความตองการ 
3) ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานไดเปนตามหรือตอบสนองตอคุณคาของบุคคล 
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จากความหมายทั้ง 3 นัยดังกลาว Stuart Oskamp เห็นวา ไดนําไปสูการพัฒนาทฤษฎีวา
ดวยความพึงพอใจตองาน 3 ทฤษฎีที่สําคัญ คือ ความหมายนัยแรกอยูในกลุมทฤษฎีความคาดหวัง 
(Expectancy Theories)  ตามความหมายที่สองอยูในกลุมทฤษฎีความตองการ (Need Theories) และตาม
ความหมายที่สามจัดอยูในกลุมทฤษฎีคุณคา (Value Theories) 

จากความหมายที่กลาวมา จะเห็นวาสวนใหญมีความคิดเห็นคลายคลึงกัน ซ่ึงสรุป 
สภาพแวดลอม หรือการไดรับการตอบสนองความตองการ หรือตามที่คาดหวัง หากความตองการ
ไมไดรับการตอบสนองหรือไมเปนไปตามที่คาดหวัง ความพึงพอใจก็จะไมเกิดขึ้น 

4.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 

นักวิชาการไดศึกษาองคประกอบความพึงพอใจพัฒนามาเปนทฤษฎี และอธิบาย
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับปจจัยอ่ืน ๆ หลายทฤษฎี 

Korman (อางถึงใน สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธ์ิทอง. 2542: 161-162) ไดจําแนก
ทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเปน 2 กลุม คือ 

1) ทฤษฎีการสนองความตองการ (Need Fulfillment Theory) กลุมนี้ถือวาความพึง
พอใจในงานเกิดจากความตองการสวนบุคคลที่มีความสัมพนัธตอผลที่ไดรับจากงานกับการประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายสวนบุคคล 

2) ทฤษฎีการอางอิงกลุม (Reference – Group Theory) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ
ในทางบวกกับคุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุม 

Mamford (อางถึงใน สมศักดิ์  คงเที่ยง และอัญชลี  โพธ์ิทอง. 2542: 162) ไดจําแนก
ความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจงานจากผลการวิจัยออกเปน 5 กลุม ดังนี้ 

1) กลุมความตองการทางดานจิตวิทยา (The Psychological Needs School) กลุมนี้ไดแก  
Maslow, A.H. , Herzberg.F และ Likert R. โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความตองการของ
บุคคลที่ตองการความสําเร็จของงานและความตองการยอมรับจากบุคคลอื่น 

2) กลุมภาวะผูนํา (Leadership School) มองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบัติ
ของผูนําที่มีตอผูใตบังคับบัญชา กลุมนี้ไดแก Blake R.R. , Mouton J.S. และ Fiedler R.R.  

3) กลุมความพยายามตอรองรางวัล (Effort - Reward Bargain School) เปนกลุมที่มอง 
ความพึงพอใจจากรายได เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น ๆ กลุมนี้ ไดแก  กลุมบริหารธุรกิจของ
มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร (Manchester Business School) 

4) กลุมอุดมการณทางการจัดการ (Management Ideology School) มองความพึงพอใจ 
จากพฤติกรรมการบริหารงานองคกร ไดแก Crogier M. และ Coulder G.M. 
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5) กลุมเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน (Work Content and Job Design) ความพึงพอใจ
งานเกิดจากเนื้อหาของตัวงาน กลุมแนวคิดนี้มาจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institute) 
มหาวิทยาลัยลอนดอน 

ทฤษฎีที่เปนที่ยอมรับและมีชื่อเสียงมากที่สุดคือ ทฤษฎีจูงใจ (Motivation Theory) 
ของMaslow หรือที่เรียกวา ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวของกับการจูงใจ (Maslow’s Gemeal Theory of Human 
Motivation) ซ่ึง Maslow ไดตั้งสมมติฐานแหงสิ่งจูงใจจากความตองการของมนุษยไววา มนุษยมี
ความตองการอยูเสมอ ความตองการใดไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจอีกตอไป แต
ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองนั้นจะเปนส่ิงจูงใจแทน และ  Maslow ไดลําดับขั้น 
ความตองการของมนุษยจากระดับต่ําถึงระดับสูง ซ่ึงแบงเปน 5 ขั้น ดังนี้ 

1) ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการพื้นฐานเพื่อ
ความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร อากาศ ที่อยูอาศัย ยารักษาโรคและความตองการ
ทางเพศ 

2) ความตองการทางดานความปลอดภัย (Safety Needs)ไดแก ความตองการความปลอดภัย
ดานรางกาย เชน ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันตรายตาง ๆ และความมั่นคงในอาชีพ 

3) ความตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของสังคม (Belonging Needs) ไดแก ความตองการ 
ที่จะเขารวมและไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตรและความรักจากเพื่อนรวมงาน 

4) ความตองการที่เห็นคุณคาของตนเอง (Esteem Needs) ไดแก ความตองการอยาก
เดนในสังคมที่เปนที่ยอมรับเปนที่ยกยองสรรเสริญของบุคคลอื่น 

5) ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดของตนเอง (Self-actualization 
Needs) เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษยที่คนสวนมากอยากจะเปนอยากจะได 

Bernard ไดกลาวถึง  ส่ิงจูงใจซึ่งหนวยงานหรือผูบริหารหนวยงานใชเปนเครื่องกระตุน
บุคคลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานไว 3 ประการ ดังนี้ 

1) ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก เงิน ส่ิงของที่ใหแกผูปฏิบัติงานเปนการตอบแทนเปน 
การชดเชยหรือเปนรางวัลที่เขาไดปฏิบัติงานใหแกหนวยงานมาแลวเปนอยางดี 

2) งานนั้นตองสามารถวางแผนและวัดความสําเร็จไดโดยใชระบบการทํางานและ 
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 

3) เพื่อใหไดผลในการสรางสิ่งจูงใจภายในเปาหมายของงานจะตองมีลักษณะดังนี้ 
(1) คนทํางานมีสวนในการตั้งเปาหมาย 
(2) มีผลงานกลับมาใหผูทําทราบโดยตรง 
(3) งานนั้นเปนสิ่งที่พึงปรารถนา 
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(4) งานนั้นสามารถทําใหสําเร็จได 
จากที่กลาวมา เกี่ยวกับแรงจูงใจซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจขางตนสรุปไดวา 

แรงจูงใจที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ คือ ความตองการของมนุษย และสิ่งจูงใจใหเกิดความพึงพอใจ 
ก็มีทั้งที่เปนสิ่งจูงใจภายนอกและสิ่งจูงภายใน 

นอกจากนี้ วราภรณ  รัชตะวรรณ (อางถึงใน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
2546:  34 - 36) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานบริการไว 2 ประการ คือ   

1) ความพึงพอใจของผูใหบริการผูใหบริการหรือผูปฏิบัติงาน จะทํางานใหบรรลุ
เปาหมายขององคกรจะตองมีปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

(1) ความมั่นคงปลอดภัย เปนความมั่นคงในการทํางาน ความมั่นคงที่หนวยงาน
ทําใหเกิดความรูสึกเชื่อถือไวเนื้อเชื่อใจแกผูปฏิบัติงานทั้งชายและหญิง  มักจะมีความรูสึกวา ความ
มั่นคงปลอดภัยนี้เปนองคประกอบแรก ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานและความตองการ
ความมั่นคงปลอดภัยจะมีเพิ่มมากขึ้นตามอายุของผูปฏิบัติงาน 

(2) โอกาสความกาวหนาในการทํางาน จากผลการวิจัยหลายเรื่อง การไมมีโอกาส
กาวหนาในการทํางาน จะกอใหเกิดความไมชอบงาน และผูชายจะมีความตองการโอกาสกาวหนา
ในการทํางานสูงกวาหญิง ความตองการเรื่องนี้จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น 

(3) คาจางหรือรายไดและโอกาสกาวหนา การทํางานจะมีความสัมพันธกับเงิน  
ซ่ึงผูปฏิบัติงานมักจะจัดอันดับคาจางไวในอันดับสูง แตยังนอยกวาโอกาสความกาวหนาใน 
การทํางานและความมั่นคงปลอดภัย องคประกอบนี้มักจะมีผลใหเกิดความไมพึงพอใจมากกวา
ความพึงพอใจ 

(4) สภาพการทํางานการควบคุมดูแลของผูบังคับบัญชา เปนสวนสําคัญทําใหเกิด
ความพึงพอใจและพอใจตองานได 

(5) ลักษณะที่แทจริงของงานที่ทําตรงกับความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน 
หากทําตามที่เขาถนัด เขาก็จะเกิดความพึงพอใจ 

(6)  ผลประโยชนตอบแทน ไดแก เงินบําเหน็จบํานาญ คารักษาพยาบาล เงิน
สวัสดิการ วันหยุด วันพักผอนตาง ๆ  

(7) ลักษณะทางสังคม การเปนที่ยอมรับในสังคมในงานที่ทําการใหสังคมยอมรับ 
(8) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาการทํางาน ทัศนคติ ระดับการศึกษา

บุคลิกสวนตัว ความเฉลียวฉลาด 
(9) คําชมเชยยกยอง พูดจาอยางสุภาพ มีผลในการปฏิบัติงานของผูใชบริการ 
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2) ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนความนึกคิด ทัศนคติของผูที่ไดรับจากการปฏิบัติ 
งานของผูใหบริการวา มีความพึงพอใจอะไรบาง โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการดังนี้ คือ 

(1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สภาพการทํางาน
มีผลตอความคิด ทัศนคติในการรับบริการอยางมาก 

(2) ความรวดเร็วในการใหบริการ   มีความสําคัญอยางมากในการทําใหเกิด 
ความพึงพอใจ เพราะผูรับบริการทุกคนตองการไดรับความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 

(3) การประชาสัมพันธในงานที่ใหบริการ เพื่อใหทราบขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติ
หลักฐานเอกสารที่ตองการใชมีอะไร มีการกําหนดขั้นตอนอยางไร รูวาจะไดรับผลการบริการ 
อยางชาเมื่อไรชี้แจงเหตุผลการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการดําเนินงาน 

(4) ระบบการทํางาน  หนวยงานมีกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอปฏิบัติอยางไร
ผูรับบริการมีความเขาใจในการบริหารงานขององคกรมากนอยเพียงใด ถามีความเขาใจมากก็จะมี
เหตุผลเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติทําใหเกิดความพอใจมากกวาผูที่ไมรูกฎระเบียบ 

(5) ความยุติธรรมในการใหบริการ ผู รับบริการชอบใหเจาหนาที่ปฏิบัติตอ
ผูรับบริการเสมอกันหมด มิใชเลือกปฏิบัติ มีความเทาเทียมกันในการใหบริการ 

(6) การมีปฏิสัมพันธกับผูปฏิบัติงาน การพูดจาที่ดีของเจาหนาที่ใหบริการชวย
แนะนํา ชี้แจงในการใหบริการ มีความสัมพันธในแงกอใหเกิดความรูสึกที่ดีของผูรับบริการนั้น ๆ 
ลดความไมพึงพอใจในการใหบริการ 

(7) คุณภาพของการใหบริการ ความถูกตองของผลบริการวาดําเนินการไปได
ถูกตองตรงตามความตองการหรือไมเพียงใด หากการใหบริการมีความถูกตอง ก็จะทําให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมาก ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้นหากความตองการหรือ
จุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติทางดาน
บวกของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงจะเกิดขึ้นตอเมื่อส่ิงนั้นสามารถสนองตอบความตองการ
ใหแกบุคคลนั้นได  แตทั้งนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคล ยอมมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
คานิยม ประสบการณรวมถึงสถานะของบุคคลดวย 
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5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใช 
กลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

แผนงาน      พัฒนาศักยภาพของนักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธองคกร      พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
สอดคลองกับยุทธศาสตร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ 
ประเภทโครงการ   โครงการใหม 

5.1 หลักการและเหตุผล 

ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในสังคมของการเรียนรูที่จะใชเปนสื่อใน 
การคนควาหาความรู เปนสื่อกลางในการติดตอส่ือสารซึ่งกันและกัน และใชเพื่อการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน  
เกิดการเคลื่อนไหวทางภาษาและวัฒนธรรมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งทั่วโลก อิทธิพลทางภาษาและ
วัฒนธรรมสงผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบตอวิถีชีวิตของคนในสังคมที่จะตองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเอง ใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลอยู
รอบตัวคนในสังคมอยูตลอดเวลา การพัฒนาคนใหไดเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถรับ
ขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ ไดอยางมีวิจารณญาณ  รู เขาใจ และแยกแยะขอมูลขาวสาร 
เพื่อการตัดสินใจที่ดีนําไปใชในการประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุขโดย
ไมลืมรากเหงาภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง  การที่คนจะเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ไดนั้น ตองใหการศึกษาที่ถูกตอง ถูกวิธีและสามารถนําความรู ทักษะ ประสบการณไปปรับใชไดจริง
ในชีวิตประจําวัน โดยยังคงไมลืมภาษาและวัฒนธรรมที่ดีของตน ส่ือสําคัญที่จะทําใหคน ๆ หนึ่ง 
รูเขาใจ และแยกแยะขอมูลขาวสารในโลกนี้ไดนั้น ตองเรียนรูภาษาตางประเทศที่คนสวนใหญทั่วโลก
ใชในการสื่อสาร เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน และภาษาจีน เปนตน เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการสื่อสารกับชาวตางประเทศได 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 พบวา การศึกษาในยุคปจจุบันให
ความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการแบบองครวม กลาวคือ ใหเปนคนดี เปนคนเกงและ
เปนคนที่มีความสุข อีกทั้งสภาพสังคมในขณะนี้มีความเปนสากลและสลับซับซอนมากขึ้น 
ความเจริญกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนไปอยางรวดเร็ว และฉับพลัน จึงเปน
เหตุการณที่เปนปญหาเขามาจําเปนตองพัฒนานักเรียนใหทันตอเหตุการณ 
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กระบ่ี เปนจังหวัดที่ตั้ งอยูฝ งทะเลอันดามัน  ในกลุมจังหวัดที่มีความสําคัญ 
ดานการประกอบธุรกิจการทองเที่ยว ซ่ึงนํารายไดเขาสูประเทศไดปละจํานวนมาก มีการกําหนด
นโยบายดานการทองเที่ยวไวในระดับประเทศสอดคลองตอเนื่องถึงระดับจังหวัด ในสวนของ
จังหวัดกระบี่ไดกําหนดยุทธศาสตรที่เนนความสําคัญของการพัฒนาคน ดานการทองเที่ยววางแผน
งบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปจากปงบประมาณ  2548  
คิดเปนรอยละ 38.46 ของงบประมาณทั้งหมดของจังหวัด จะเพิ่มเปนรอยละ 42.81 ในปงบประมาณ 
2549และรอยละ 46.60 ในปงบประมาณ 2550 จึงเห็นไดวาแนวโนมการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ดานการทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นทุกป ในขณะเดียวกันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
ก็ไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2548 – 2550 สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
จังหวัด โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ โดยการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติ สงเสริมใหมีสถานศึกษาหรือ 
ชั้นเรียนที่มุงความเปนเลิศเฉพาะดาน ตอบสนองผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สงเสริมการศึกษา
เพื่ออาชีพเนนศักยภาพการจัดการและการมีรายไดระหวางเรียนเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาชีพทองถ่ิน  
จะเห็นไดวายุทธศาสตรของจังหวัดและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่จะบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไวไดนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการสื่อสารและการทองเที่ยวให 
สามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปใชในติดตอส่ือสารและการประกอบอาชีพได 
อยางมีคุณภาพ หรือแมเพียงเปนผูที่ ส่ือสารกับชาวตางประเทศไดเพียง เพื่อแสดงใหเห็นถึง 
การเปนเจาบานที่ดีในวิถีความเปนคนกระบี่ เปนคนไทยที่ดีก็ยอมมีความสําคัญยิ่ง และยิ่งกวานั้น 
หากหนวยงาน สถานศึกษาที่ เกี่ยวของสามารถพัฒนาคนในทองถ่ินจังหวัดกระบี่ใหมีความรู 
และทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวไดอยางมีคุณภาพมีปริมาณที่ 
เพียงพอ และประกอบอาชีพมีรายไดที่สุจริตในทองถ่ินของตนเอง ก็ถือวาไดบรรลุเปาหมายที่สําคัญ
ของการพัฒนาคนของจังหวัดกระบี่ คือไดคนคุณภาพ มีอาชีพ เปนมืออาชีพ มีชีวิตสงบสุข 
ตามวิถีความเปนไทยในโลกสากล เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคของคนกระบี่ตาม คําขวัญของ
จังหวัดกระบี่ดานการทองเที่ยวที่กําหนดไววา “กระบี่เมืองนาอยู ผูคนนารัก” 

โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัดกระบี่ขนาดใหญ
พิเศษตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของคนกระบี่ ใหสอดคลองและสนอง 
ตอยุทธศาสตรของจังหวัดและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ดังที่กลาวแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คุณภาพดานผูเรียน จึงกําหนดกลยุทธในป พ.ศ. 2548 - 2550 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ และสนับสนุนสงเสริมให
เครือขายการมีสวนรวมของโรงเรียนมาสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนที่มี
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ความสามารถพิเศษ ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดวยการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนและ
ใหการสนับสนุนสงเสริมใหไดแสดงออกซึ่งความรู  ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ
อยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล  ซ่ึงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาที่โรงเรียน
ดําเนินการคนหาแววอัจฉริยภาพ 2  ดาน  ในปการศึกษา 2548 ไดแก  ดานภาษาไทยและ 
ดานภาษาอังกฤษ พบวา นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษมีแววดานภาษาไทย จํานวน 51 คน คิดเปน
รอยละ 1.68 ของนักเรียนทั้งหมด แววภาษาภาษาอังกฤษ จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 2.77 
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2547 ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จํานวน 413 คน คิดเปนรอยละ 79.58 ศึกษาตอสายอาชีพ จํานวน 107 คน คิดเปน 
รอยละ 20.62 ไมมีนักเรียนที่ออกไปประกอบอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ในปการศึกษา 2547 ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา จํานวน 381 คน คิดเปนรอยละ 96.71 และ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงเปนอาชีพที่ตองใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
0.76 ซ่ึงมีจํานวนนอย และเมื่อพิจารณาศักยภาพของเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนที่พรอมจะใหการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนแลว  พบวา 
เครือขายการมีสวนรวมตาง ๆ  พรอมที่จะใหการสนับสนุนโรงเรียนในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ซ่ึงถือเปนจุดเอื้อที่สําคัญของโรงเรียนในการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อ 
การสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ในป
การศึกษา 2549 

5.2 วัตถุประสงค 
5.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ

การทองเที่ยวเพื่อการศึกษาตอและการแขงขันในระดับสากล 
5.2.2 เพื่อใหนักเรียนใชทักษะภาษาตางประเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหา

ความรูไดดวยตนเอง 
5.2.3 เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูภาษาตางประเทศสูงขึ้น 
5.2.4 เพื่อพัฒนาครูผูสอนภาษาตางประเทศ ใหมีความรูความสามารถในการใช

ทักษะภาษาตางประเทศ และการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.2.5 เพื่อยกมาตรฐานการใหบริการและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวในดาน

บุคลากร 
5.2.6 เพื่อพัฒนาประชาชนทั่วไป ขาราชการ และบุคคลภาคธุรกิจการทองเที่ยวใหมี

ศักยภาพการใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพและการแขงขัน 
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5.3 เปาหมาย 

5.3.1 ดานปริมาณ 
5.3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 จํานวน  3,014  คน 
5.3.1.2 ครูผูสอนภาษาตางประเทศ จํานวน  25  คน 
5.3.1.3 ประชาชนทั่วไป  ขาราชการ บุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว จํานวน  

700  คน 
5.3.2 ดานคุณภาพ 

5.3.2.1 รอยละ 80 ของนักเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยวการศึกษาตอและการแขงขันในระดับสากล อยูในเกณฑดี 

5.3.2.2 รอยละ 80 ของนักเรียนใชแหลงเรียนรูเพื่อแสวงหาความรู
ภาษาตางประเทศดวยตนเอง มีคุณภาพอยูในระดับดี 

5.3.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูภาษาตางประเทศสูงขึ้นตาม
เปาหมายที่โรงเรียนกําหนดอยูในเกณฑเฉลี่ย 2.50 

5.3.2.4 รอยละ 100 ของครูผูสอนภาษาตางประเทศใชทักษะภาษาตางประเทศ 
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับดี 

5.3.2.5 รอยละ 80 ของประชาชนทั่วไป ขาราชการและบุคลากรภาคธุรกิจ 
การทองเที่ยวมีความพึงพอใจในการใหบริการของโรงเรียนดานบุคลากร 

5.3.2.6 รอยละ 80 ของประชาชนทั่วไป ขาราชการและบุคลากรภาคธุรกิจ 
การทองเที่ยวไดนําความรูภาษาตางประเทศที่ไดรับจากการอบรมไปใชในการประกอบอาชีพ 
 

5.4 วิธีดําเนินการ 

5.4.1 ขั้นวางแผน (Plan) ดําเนินการวางแผนโดยใชเครือขายการมีสวนรวม ดังนี้ 
5.4.1.1 วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของนักเรียน ครู 

ผูปกครอง ชุมชนและจังหวัด 
1) เครือขายการมีสวนรวม 

(1) เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล สมาคมศิษยเกาอํามาตยพานิชนุกูล สมาคมผูปกครอง
และครูโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล คณะกรรมการนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ศูนย
การเรียนภาษาอังกฤษ ศูนยการเรียนภาษาฝรั่งเศส  ศูนยการเรียนภาษาญี่ปุนศูนยการเรียนภาษาจีน และ
ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (Student English Access Room : SEAR) ศูนยพัฒนา 
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การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resource and Instruction Centre : ERIC) โครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (English Program : EP) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Native Speaker 
Program : NP) 

(2) เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย 
สํานักงานจังหวัดกระบี่ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ หอการคาจังหวัด
กระบี่ สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และสโมสรโรตารีกระบี่ 

2) โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนจัดกิจกรรมการสนทนากลุม (Focus Group) จํานวน 22 คน ประกอบดวย ผูแทนเครือขาย
การมีสวนรวมภายในโรงเรียน 15 คน ไดแก ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 คน 
ผูแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 คน ผูแทนคณะกรรมการนักเรียน 1 คน ผูแทนสมาคม
ผูปกครองและครู 1 คนผูแทนสมาคมศิษยเกา 1 คน ผูแทนเครือขายผูปกครอง 1 คน ผูแทนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 8 คน ไดแก ผูแทนศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ 1 คน ผูแทนศูนย
การเรียนภาษาฝรั่งเศส  1 คน ผูแทนศูนยการเรียนภาษาญี่ปุน 1 คน ผูแทนศูนยการเรียนภาษาจีน 1 คน 
ผูแทนศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (Student English Access Room : SEAR) 1 คน 
ผูแทนศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resource and Instruction Centre : ERIC) 
1 คน ผูแทนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 1 คน ผูแทนโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Native Speaker Program : NP) 1 คน และผูบริหารโรงเรียน 1 คนและ
ผูแทนเครือขายการมีสวนรวมนอกโรงเรียน 8 คน ไดแกผูแทนจังหวัดกระบี่ 1 คน ผูแทนสมาคมธุรกิจ
การทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ 1 คน ผูแทนสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ 1 คนผูแทนหอการคาจังหวัด
กระบี่ 1 คน ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 1 คน ผูแทนเทศบาลเมืองกระบี่ 1 คน ผูแทน
คณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ 1 คน และผูแทนสโมสรโรตารีกระบี่ สนทนากลุมในประเด็น
ตอไปนี้ 

(1) ศึกษาวิ เคราะหยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ และโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

(2) วิเคราะหขอมูลพื้นฐานดานศักยภาพคุณภาพและความตองการ
ของนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน  

(3) ศึกษาวิเคราะหศักยภาพของเครือขายการมีสวนรวมภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

(4) ศึกษาความพรอมของโรงเรียน ดานการจัดหลักสูตร ดานการจัด 
การเรียนการสอน ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู ดานการจัดกิจกรรม

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 

 

71 
 

 

สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะทางภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน 
และภาษาอื่น ๆ ที่สอดคลองสัมพันธกับกลุมนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวหรือมีแนวโนมที่จะมาทองเทีย่ว
ในจังหวัดกระบี่เพิ่มมากขึ้น 

(5) กําหนดประเด็นปญหาและเลือกแนวทางที่เหมาะสมโดย 
การพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวใหกับนักเรียนและครูที่สอน
ภาษาตางประเทศโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

3) งบประมาณ  3,000  บาท 
4) ระยะเวลาดําเนินงาน  เดือนกันยายน 2548 

5.4.1.2 ขออนุมัติโครงการ ดําเนินการวางแผนโดยใชเครือขายการมีสวนรวม ดังนี้ 
1) เครือขายการมีสวนรวม 

เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยความเห็นชอบของเครือขายการมีสวนรวม
ภายในโรงเรียน เสนอขออนุมัติโครงการตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

2) งบประมาณ  (ไมใชงบประมาณ) 
3) ระยะเวลาดําเนินงาน  เดือนกันยายน 2548 

5.4.2 ขั้นปฏิบัติงาน (Do) 
5.4.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สรางความตระหนักและวางแผนการปฏิบัติงาน  
1) เครือขายการมีสวนรวม 
2) เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยความเห็นชอบของ

เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน เสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการตอผูอํานวยการโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล 

4) งบประมาณ  (ไมใชงบประมาณ) 
5) ระยะเวลาดําเนินงาน  เดือนตุลาคม 2548 

5.4.2.2 การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
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1) การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ประกอบดวย ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน และภาษาจีน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหเกิดทักษะทางดานภาษา (Language 
Skills) และทักษะการเรียนรู (Learning Skills) เปนไปในลักษณะการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative Approach)  ตอบสนองความตองการของนักเรียน ผูปกครอง แลชุมชนในพื้นที่
สามเหลี่ยมอันดามัน เพื่อการทองเที่ยวและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การจัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส  
ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน และมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

(1) ขั้นวางแผน (Plan) 
ก. การวิเคราะหความตองการของผูเรียน 
ข. การตั้งเปาหมายและจุดประสงคของรายวิชา 
ค. การเลือกเนื้อหา   
ก) ดานทกัษะทางภาษา  
ข) ดานการเรียน 

(2) ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพื่อ 
การสื่อสาร(Communicative Language Teaching) ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน และ
ภาษาจีนดําเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกัน 3 ขั้นตอน คือ 

ก. ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) 
ข. ขั้นการฝกปฏิบัติ(Practice) 
ค. ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ( Production ) 

(3) ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลตามสภาพจริงทั้งประเมิน
การสอนของครูและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 

(4) ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
และวางแผนตอไปสําหรับขั้นตอนการปฏิบัติการสอนภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยวซ่ึงมี 3 ขั้นตอนเหมือนกัน แตก็มีความแตกตางกันตามธรรมชาติของแตละวิชา  ดังนี้ 

2) ภาษาอังกฤษ 
(1) เครือขายการมีสวนรวม 

ก.  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการนักเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ ศูนยการเรียนภาษาฝรั่งเศส ศูนยการเรียน
ภาษาญี่ปุน ศูนยการเรียนภาษาจีน และศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (Student English 
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Access Room: SEAR) ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resource and Instruction 
Centre: ERIC) โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program: EP) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร(Native Speaker Program : NP)  

ข. เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย 
สํานักงานจังหวัดกระบี่ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ หอการคาจังหวัดกระบี่ 
สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และสโมสรโรตารีกระบี่ 

(2) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน รวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใช 
กลยุทธเครือขายการมีสวนรวม ดังนี้ 

ก. การจัดหลักสูตร 
โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมภายในและภายนอก

โรงเรียนดําเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษาชวงชั้นที่ 3 พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548 และ
หลักสูตรสถานศึกษา ชวงชั้นที่ 4 พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548 ใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว โดยมีโครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรูพื้นฐาน และ
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม ดังนี้ 

ก) การจัดสาระการเรียนรูพื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
กําหนดเปนวิชาเรียนสําหรับนักเรียนทุกคนไดเรียนเปนความรูพื้นฐาน พัฒนาทักษะดานการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห และจัดสาระการเรียนรูเพิ่มเติมภาษาอังกฤษวิชา
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 ช่ัวโมง/สัปดาห ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 3 ชั่วโมง/สัปดาห สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3 ไดเลือกเรียนตามความตองการตามความถนัดและความสนใจ 
รายละเอียดตามตาราง 1-2 www.kr
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ตาราง 1   การจัดสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูเพิ่มเติม วิชาภาษาอังกฤษ  
                ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
 

ชั้น/สัปดาห/ป กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ม.1 ม.2 ม.3 
รวม 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 3 3 3 9 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 2 3 3 8 

รวม 5 6 6 17 

 
ตาราง 2  การจัดสาระการเรยีนรูพื้นฐานและสาระการเรยีนรูเพิ่มเติม วชิาภาษาอังกฤษ 
               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 
 

ชั้น/สัปดาห/ป กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ม.1 ม.2 ม.3 
รวม 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 3 3 3 9 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 8 8 8 24 

รวม 11 11 11 33 

 
ข)  การจัดสาระการเรียนรูพื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปที่  

4 – 6 ที่เลือกเรียนสาระการเรียนรู ที่เนนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร สาระการเรียนรูที่เนน
ภาษาอังกฤษ–คณิตศาสตร สาระการเรียนรูที่เนนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมกําหนดเปนวิชาเรียน สําหรับนักเรียนทุกคนไดเรียน เปนความรูพื้นฐานพัฒนาทักษะ
ดานการฟง-การพูดการอาน การเขียน 2 ชั่วโมง / สัปดาห และจัดสาระการเรียนรูเพิ่มเติมสําหรับ
นักเรียนไดเลือกเรียนตามความตองการตามความถนัด และความสนใจเพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว ช่ือวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 ชั่วโมง / สัปดาห 
รายละเอียดตามตาราง 3-5 

 
 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 

 

75 
 

 

ตาราง 3   การจัดสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูเพิ่มเติม วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่  4 - 6 สาระการเรียนรูที่เนนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา และโครงการภาษาอังกฤษ แบบเขม(Intensive 
English Program : IEP) 

 

ชั้น/สัปดาห/ภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ 
วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

รวม 
ทั้งสิ้น 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 2 2 2 6 2 2 2 6 12 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

รวม 4 4 4 12 4 4 4 12 24 

 
ตาราง 4    การจัดสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูเพิ่มเติม วิชาภาษาองักฤษ ชัน้มธัยมศกึษา

ปที่ 4-6 สาระการเรียนรูที่เนน ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
 

ช้ัน/สัปดาห/ภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ 
วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

รวม 
ทั้งสิ้น 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 2 2 2 6 2 2 2 6 12 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 2 1 1 4 2 1 1 4 8 

รวม 4 3 3 10 4 3 3 10 20 
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ตาราง 5  การจัดสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูเพิ่มเติม วิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษา 
 ปที่ 4-6 สาระการเรียนรูที่เนน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุน 

 

ชั้น/สัปดาห/ภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ 
วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

รวม 
ทั้งสิ้น 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 2 2 2 6 2 2 2 6 12 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 2 21 1 4 2 2 1 4 10 

รวม 4 4 3 11 4 4 3 10 22 

 
ค) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมที่สงเสริมการ

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จํานวน 10 ชุมนุม ไดแก ชุมนุมมัคคุเทศกนอย ชุมนุมอักษรหรรษา 
ชุมนุมอังกฤษเริงรา ชุมนุมครอสเวิรด (Cross Word) ชุมนุมพิมพดีดอังกฤษ ชุมนุมการแสดงและ
การละคร ชุมนุม Fun game ชุมนุม Happiness ชุมนุม Play Ground และชุมนุม To be wonderful 

ข. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 3  ขั้นตอนไดแก ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) และขั้น
การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร(Production)  

ค . กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารและการทองเที่ยว 

ก) แขงขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียน “งานอํามาตย
วิชาการและตลาดนัดอาชีพ” ระดับเครือขาย ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ ระดับ
ภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

ข) คายภาษาอังกฤษ 
ค) นักเรียนแลกเปลี่ยน American Field Service: AFS, 

Amsum Youth Center: AYC และสโมสรโรตารีกระบี่ 
ง) รองเพลงคริสตมาส ตามสถานประกอบการตาง ๆ  
จ) ศึกษาดูงานสถานประกอบการตาง ๆ เชน บริษัททองเที่ยว 

โรงแรม รีสอรท และ สนามบินนานาชาติกระบี่ เปนตน 
ฉ) ฝกประสบการณการทํางานในสถานประกอบการ  
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ช) แลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมโรงเรียนพี่
โรงเรียนนอง ตามโครงการความสัมพันธระหวางประเทศ องคการ UNESCO ณ โรงเรียน Masan Jeil 
Girl School เมืองมาซาน ประเทศเกาหลีใต 

ง. การจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู
โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษา เพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยว ไดแก หองสมุดโรงเรียน หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หอง E – 

learning ศูนยการเรียน ภาษาอังกฤษ ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (Student 
English Access Room: SEAR) ครูชาวตางประเทศในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (NP) เว็บไซตโรงเรียน เว็บไซตตาง ๆ ทั่วโลก แหลงทองเที่ยว
ทุกแหงในจังหวัด สถานประกอบการตาง ๆ ในจังหวัด ชาวตางประเทศที่มาทองเที่ยวในจังหวัด 
นักเรียนแลกเปลี่ยน (American Field Service: AFS , Amsum Youth Center: AYC สโมสร 
โรตารีกระบี่  และสโมสรโรตารีสากล) และนักเรียนจากโรงเรียนพี่โรงเรียนนองตามโครงการ
ความสัมพันธระหวางประเทศ องคการ UNESCO โรงเรียน Masan Jeil Girl School เมืองมาซาน 
ประเทศเกาหลีใต 

(3) งบประมาณ 19,187,243 บาท 
(4) ระยะเวลาการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2548 - กันยายน 2550 

3) ภาษาฝรั่งเศส 
(1) เครือขายการมีสวนรวม 

ก.  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน  ประกอบดวย 
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอํามายพานิชนุกูล คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

ข. เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย 
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย Saint John โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยกระบี่ อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา หมูเกาะพีพี 
สโมสรโรตารีกระบี่ สโมสรไลออนกระบี่ 

(2) การพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวม ดังนี้ 

ก. การจัดหลักสูตรโรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวม
ภายในและภายนอกโรงเรียนดําเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษาชวงชั้นที่  3 พ .ศ .  2545  
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548 และหลักสูตรสถานศึกษาชวงชั้นที่ 4 พ.ศ.  2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548 
ใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว โดยมีโครงสรางหลักสูตร 
สาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ดังนี้ 

ก) การจัดสาระการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสในชั้นมัธยมศึกษาป
ที่4–6 ที่เลือกเรียนสาระการเรียนรูที่เนนภาษาอังกฤษ – ฝร่ังเศส กําหนดเปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม 
สําหรับนักเรียนไดเลือกเรียนตามความตองการ ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว ชื่อวิชาภาษาฝรั่งเศส 6 ชั่วโมง/สัปดาห รายละเอียด
ตามตาราง 6  
 
ตาราง 6  การจัดสาระการเรียนรูเพิ่มเติมวิชาภาษาฝรั่งเศส  ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 4-6 

 

ชั้น/สัปดาห/ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

นักเรียนที่เรียน 
สาระการเรียนรูที่เนน 

ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร 
วิชาภาษาฝรั่งเศส 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม 
ทั้งสิ้น 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน - - - - - - - - - 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 6 6 6 18 6 6 6 18 36 

รวม 6 6 6 18 6 6 6 18 36 

 
ข) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมที่สงเสริมการ

พัฒนา ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสจํานวน 1 ชุมนุม ไดแก ชุมนุมฝรั่งเศส 
ข. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 

ขั้นตอน ไดแก ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) และข้ันการใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร (Production) การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเนนใหนักเรียนนํา
ความรูไปใชในการสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ (Communication) และสอบวัดระดับความรูใหเทาเทียม
กับมาตรฐานยุโรป (Cadre Euro peen common de reference les langue) DELF A1 , A2 มีรูปแบบ
การเรียนการสอนใชเทคนิคแบบ “Three ps’ Model” คือ ขั้นนําเสนอ (Presentation) ขั้นฝกปฏิบัติ 
(Practice) และขั้นนําไปใช (Production) และทําใหการเรียนการสอนตอเน่ืองในการสื่อสาร
(CommunicationContinuum) ในรูปแบบ “IPO” คือ Input Process Output และ การเรียนรู โดยใช
ภาระงาน (Task-based Learning “TBL” ของ Jane Willis) 
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ค. กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยว 

ก) แขงขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียน “งานอํามาตย
วิชาการและตลาดนัดอาชีพ” ระดับเครือขาย ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ/ระดับ
ภาคระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

ข) คายภาษาฝรั่งเศส 
ค) นักเรียนแลกเปลี่ยน American Field Service: AFS , 

Amsum Youth Center : AYC และสโมสรโรตารีกระบี่ 
ง)  ศึกษาดูงานสถานประกอบการตาง  ๆ  เชน  บริษัท

ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรทและ สนามบินนานาชาติกระบี่ เปนตน 
จ) รองเพลงคริสตมาส ตามสถานประกอบการตาง ๆ  
ฉ) ฝกประสบการณการทํางานในสถานประกอบการ  
ช) กิจกรรมประจําปของสมาคมฝรั่งเศสแหงประเทศไทย

จัดที่มหาวิทยาลัย Saint John   
ซ) กิจกรรมคายภาษาฝรั่งเศส ณ เกาะบูบู อุทยานแหงชาติ

หมูเกาะลันตา อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
ฌ) กิจกรรมเชิงอนุรักษธรรมชาติพายเรือแคนู  
ญ) เชิญวิทยากร/ครูชาวฝร่ังเศส มาพบปะนักเรียนและทํา 

การเรียนการสอน สัปดาหละครั้ง 
ง. การจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูโรงเรียน

จัดแหลงเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 
ไดแก หองสมุดโรงเรียน หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หอง E-learning   ศูนยการเรียน
ภาษาฝรั่งเศส  เว็บไซตโรงเรียน  เว็บไซตตาง ๆ ทั่วโลก ส่ือตาง ๆ เชน CD-ROM บทเรียนภาษาฝรั่งเศส 
CD/DVD ภาษาฝรั่งเศส เทปตาง ๆ โทรทัศนชอง TV5ภาษาฝรั่งเศส แหลงทองเที่ยวทุกแหงในจังหวัด 
อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี  สถานประกอบการตาง ๆ
ในจังหวัด ชาวฝร่ังเศสที่มาทองเที่ยวในจังหวัด นักเรียนแลกเปลี่ยน(American Field Service: AFS, 
Amsum Youth Center: AYC สโมสรโรตารีกระบี่ และสโมสรโรตารีสากล) UNICEF และ องคการ 
UNESCO   

(3) งบประมาณ  749,000  บาท 
(4) ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2548 – กันยายน 2550 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 

 

80 
 

 

4) ภาษาญี่ปุน 
(1) เครือขายการมีสวนรวม 

ก. เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ประกอบดวย 
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการนักเรียน   

ข. เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย 
สโมสรโรตารีกระบี่ เจแปน ฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ เครือขายครูสอนภาษาญี่ปุนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือขายครูสอนภาษาญี่ปุนระดับอุดมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูภาษาญี่ปุนแหงประเทศไทย JTAT: 
Japanese Teachers Association of Thailand The Japanese-Language Institute, Urawa The Japan 
Foundation 5-6-36 Kita-Urawa , Urawa-ku Saitama City The Japan Foundation Japanese-Language 
Institute , Kansai  

(2) การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใช 
กลยุทธเครือขายการมีสวนรวม ดังนี้ 

ก. การจัดหลักสูตรโรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวม
ภายในและภายนอกโรงเรียนดําเนิน การปรับหลักสูตรสถานศึกษาชวงชั้นที่ 3 พ.ศ. 2545 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2548 และหลักสูตรสถานศึกษาชวงชั้นที่ 4 พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548 ให
เอื้อตอการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว โดยมีโครงสรางหลักสูตรสาระ 
การเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ดังนี้ 

ก) การจัดสาระการเรียนรูภาษาญี่ปุน ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1-3 กําหนดเปน สาระการเรียนรูเพิ่มเติม วิชาภาษาญี่ปุน 2 ชั่วโมง / สัปดาห สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2–3 ไดเลือกเรียนตามความตองการตามความถนัดและความสนใจ รายละเอียดตาม
ตาราง 7 
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ตาราง 7  การจัดสาระการเรียนรูเพิ่มเติมวิชาภาษาญี่ปุน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
 

ชั้น/สัปดาห/ป กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ 
วิชาภาษาญี่ปุน 

ม.1 ม.2 ม.3 
รวม 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน - - - - 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม - 2 2 4 

รวม - 2 2 4 

 
ข) การจัดสาระการเรียนรูภาษาญี่ปุนในชั้นมัธยมศึกษาปที่  

4 – 6  ที่เลือกเรียนสาระการเรียนรูที่เนนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุนกําหนดเปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม
สําหรับนักเรียนไดเลือกเรียนตามความตองการ ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาญี่ปุน เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว ชื่อวิชาภาษาญี่ปุน 6 ช่ัวโมง/สัปดาห รายละเอียดตาม
ตาราง 8  

 
ตาราง 8  การจัดสาระการเรียนรูเพิ่มเติมวิชาภาษาญี่ปุน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
 

ชั้น/ช่ัวโมง/สัปดาห 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

นักเรียนที่เรียน 
สาระการเรียนรูที่เนน 

ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุน 
วิชาภาษาญี่ปุน 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม 
ทั้งสิ้น 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน - - - - - - - - - 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 6 6 6 18 6 6 6 18 36 

รวม 6 6 6 18 6 6 6 18 36 

 
ค) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมที่สงเสริมการ

พัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุน จํานวน 2 ชุมนุม ไดแก ชุมนุมภาษาญี่ปุน และชุมนุมคารูตะ 
ข. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 

ขั้นตอน ไดแก ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) และขั้นการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) การจัดกิจกรรมการสอนภาษาญี่ปุนทั้งในและนอกชั้นเรียน 
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ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อการฝกหัดเปนแบบฝกหัดขั้นพื้นฐาน 
และแบบฝกหัดประยุกต แบบฝกหัดขั้นพื้นฐาน ไดแก การฝกรูปประโยค เกม การฝกหัด การฟง  
การพูดการอานและการเขียน  การใชคําถามคําตอบ  เปนตน  แบบฝกหัดประยุกต  ไดแก  
การสัมภาษณ การทําชิ้นงาน โครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การศึกษาดูงาน และการฝก 

ค . กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยว 

ก) แขงขันทักษะวิชาการ ระดับโรงเรียน “งานอํามาตยวิชาการ
และตลาดนัดอาชีพ” ระดับเครือขาย ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ/ระดับภาค
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

ข) คายภาษาญี่ปุน 
ค) นักเรียนแลกเปลี่ยน American Field Service: AFS, 

Amsum Youth Center: AYC และสโมสรโรตารีกระบี่ 
ง) ศึกษาดูงานสถานประกอบการตาง ๆ เชน บริษัททองเที่ยว

โรงแรมรีสอรท และสนามบินนานาชาติกระบี่ เปนตน 
จ) รองเพลงวันแม และวันคริสตมาส   
ฉ) ฝกประสบการณการทํางานในสถานประกอบการ  
ช) นําเสนอผลงานและความสามารถของนักเรียนที่ เรียน

ภาษาญี่ปุน และจัดนิทรรศการทางวิชาการ ในงานแขงขันทักษะทางวิชาการระดับตาง ๆ  
ซ) กิจกรรม “การเรียนรูภาษาญี่ปุนเบื้องตน” โดยนักเรียน

แลกเปลี่ยนกับสโมสรโรตารีกระบี่จากเมืองโตเกียวและเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน 
ฌ) กิจกรรมภาษาญี่ปุนสัญจร นํานักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุน

และนักเรียนแลกเปลี่ยน รวมตลาดนัดวิชาการ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา 
ญ)  กิจกรรม  “คายภาษาญี่ปุน”  ณ  โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

จังหวัดสงขลา นํานักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุนทํากิจกรรมที่ใชภาษาญี่ปุนและเรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุน
จากเพื่อนตางโรงเรียน 

ฎ) กิจกรรม “ภาษาเพื่อประชาชน” ตามโครงการพัฒนา
ทักษะดานภาษาใหกับบุคลากรดานการทองเที่ยว  จัดสอนภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยวใหนักเรียน และผูประกอบอาชีพการทองเที่ยวและประชาชนที่สนใจ 

ฏ) กิจกรรมแขงขันทักษะภาษาญี่ปุนภาคใต คร้ังที่ 1 แขงขัน
ทักษะการพูดสุนทรพจนภาษาญี่ปุน 
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ฐ) โครงการ “สอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุน” เพื่อนําผล
คะแนน เขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และใชในการยื่นขอทุนตาง ๆ  

ง. การจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู
โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยว ไดแก  หองสมุดโรงเรียน หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หอง  
E - learning  ศูนยการเรียนภาษาญี่ปุน  เว็บไซตโรงเรียน  เว็บไซตตาง ๆทั่วโลก ส่ือการเรียนรูตาง ๆ 
เชน  CD-ROM  บทเรียนภาษาญี่ปุน  CD/DVD  ภาษาญี่ปุน  เทปตาง ๆ แหลงทองเที่ยวทุกแหงใน
จังหวัด สถานประกอบการในจังหวัด  ชาวญี่ปุนที่มาทองเที่ยวในจังหวัด นักเรียนแลกเปลี่ยน
(American Field Service : AFS , Amsum Youth Center : AYC สโมสรโรตารีกระบี่ และสโมสร 
โรตารีสากล) UNICEFและองคการ UNESCO โรงเรียนและสถาบันที่เปดสอนภาษาญี่ปุน 
ทั่วประเทศที่โรงเรียนเขารวมกิจกรรม 

(3) งบประมาณ  867,900  บาท 
(4) ระยะเวลาดําเนินงาน พฤศจิกายน 2548 – กันยายน 2550 

5) ภาษาจนี 
(1) เครือขายการมีสวนรวม 

ก. เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ประกอบดวย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษยเกาอํามาตยพานิชนุกูล สมาคมผูปกครอง
และครูโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลคณะกรรมการนักเรียน 

ข. เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สํานักสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) สาธารณรัฐประชาชนจีน โรงเรียนที่เปดสอนภาษาจีนทั่วประเทศที่
โรงเรียนเขารวมกิจกรรม ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เครือขาย
ขอมูลเพื่อการเรียนการสอนภาษาจีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมาคมครูภาษาจีนแหงประเทศไทย  
(ส.ค.จ.ท.) ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันขงจื้อ  
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนและ
สถาบันที่สอนภาษาจีนทั่วประเทศไทยที่โรงเรียนเขารวมกิจกรรม 

(2) การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดย
ใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก
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โรงเรียนดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขาย
การมีสวนรวม ดังนี้ 

ก. การจัดหลักสูตรโรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวม
ภายในและภายนอกโรงเรียนดําเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ชวงชั้นที่ 3 พ.ศ. 2545 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2548 และหลักสูตรสถานศึกษา ชวงชั้นที่ 4 พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548 ให
เอ้ือตอการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว โดยมีโครงสรางหลักสูตรสาระ 
การเรียนรูพื้นฐาน และสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ดังนี้ 

ก) การจัดสาระการเรียนรูภาษาจีน ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–3 
กําหนดเปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน 2 ชั่วโมง/สัปดาห สําหรับนักเรียนไดเลือกเรียน
ตามความตองการตามความถนัดและความสนใจ รายละเอียดตามตาราง 9  
 
ตาราง 9  การจัดสาระการเรียนรูเพิ่มเติมวิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
 

ชั้น/สัปดาห/ป กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ 
วิชาภาษาจีน 

ม.1 ม.2 ม.3 
รวม 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน - - - - 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 2 2 2 6 

รวม 2 2 2 6 

 
ข) การจัดสาระการเรียนรูภาษาจีน ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

ที่เลือกเรียนสาระการเรียนรูที่เนนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน กําหนดเปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม 
สําหรับนักเรียนไดเลือกเรียนตามความตองการตามความถนัดและความสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว ชื่อวิชาภาษาจีน 6 ชั่วโมง/สัปดาห รายละเอียดตามตาราง 10  
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ตาราง 10  การจัดสาระการเรียนรูเพิ่มเติมวิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
 

ชั้น/ชั่วโมง/สัปดาห 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

นักเรียนที่เรียน 
สาระการเรียนรูที่เนน 
ภาษาอังกฤษ – ภาษาจนี 

วิชาภาษาจีน 
ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

รวม 
ทั้งสิ้น 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน - - - - - - - - - 
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 6 6 6 18 6 6 6 18 36 

รวม 6 6 6 18 6 6 6 18 36 

 
ค)  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมที่สงเสริมการพัฒนา 

ทักษะทางภาษาจีน จํานวน 1 ชุมนุม ไดแก ชุมนุมภาษาจีน 
ข. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) และขั้นการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) 

ค.  กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยว 

ก) แขงขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียน “งานอํามาตย
วิชาการ และตลาดนัดอาชีพ” ระดับเครือขาย ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ/ระดับ
ภาคระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

ข) คายภาษาจีน 
ค)  ศึกษาดูงานสถานประกอบการตาง  ๆ เชน  บริษัท

ทองเที่ยวโรงแรม รีสอรท และสนามบินนานาชาติกระบี่ เปนตน 
ง) ฝกประสบการณการทํางานในสถานประกอบการ  
จ) นําเสนอผลงานและความสามารถของนักเรียนที่เรียน

ภาษาจีน และจัดนิทรรศการทางวิชาการ ในงานแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับตาง ๆ  
ฉ) เขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะภาษาจีนกับหนวยงาน

สถานศึกษาตาง ๆ 
ง. การจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู

โรงเรียนจัดแหลงเรียนรู และสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและ 
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การทองเที่ยว ไดแก หองสมุดโรงเรียน หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หอง E - learning 
ศูนยการเรียนภาษาจีน เว็บไซตโรงเรียน เว็บไซตตาง ๆ ทั่วโลก ส่ือการเรียนรูตาง ๆ เชน CD-ROM
บทเรียนภาษาจีน CD/DVD ภาษาจีน แหลงทองเที่ยวทุกแหงในจังหวัด สถานประกอบการตาง ๆ ใน
จังหวัด ชาวจีนที่มาทองเที่ยวในจังหวัด โรงเรียนและสถาบันที่เปดสอนภาษาจีนทั่วประเทศที่
โรงเรียนเขารวมกิจกรรม 

(3) งบประมาณ 585,975 บาท 
(4) ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนตุลาคม 2549–กันยายน 2550 

5.4.2.3 การเรียนการสอนที่ใชหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : 
EP) และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษแบบเขม (Intensive English Program : IEP) 

1) เครือขายการมีสวนรวม 
(1) เครือขายการมีสวนรวมในโรงเรียน  ประกอบดวย  คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนและเครือขายผูปกครองนักเรียน 
(2) เครือขายการมีสวนรวมนอกโรงเรียน ประกอบดวย สํานักงาน 

ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกระบี่ สโมสรโรตารีกระบี่ แรงงานจังหวัดกระบี่ สถาบันทดสอบทาง
วิชาการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันสอนภาษา Coleman College ประเทศสิงคโปร สถาบัน
สอนภาษาCambridge College สถานีเคเบิลทีวี (KTV) สถานีวิทยุชุมชน โรงแรมเชอราตันกระบี่ บีช 
โรงแรมเดอะทับแขก โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนนอง องคการ UNESCO Masan Jeil Girl School 
เมืองมาซาน ประเทศเกาหลีใต American Field Service : AFS, Amsum Youth Center : AYC
โรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในประเทศ 

2) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดย
ใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม 

(1) โรงเรียนบริหารจัดการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English 
Program : EP) ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–3 ชั้นละ 60 คน 2 หองเรียน และบริหารจัดการ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษแบบเขม (Intensive English Program) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 - 6ช้ันละ 40 คน 1 หองเรียน ไดเรียนรูและฝกทักษะภาษาอังกฤษกับชาวตางประเทศเจาของ
ภาษาเกิดความคุนเคยและมีทักษะในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว อันจะสงผลถึง
การประกอบอาชีพและการศึกษาตอในอนาคต โดยบริหารจัดการดังนี้ 

ก. บริหารทั่วไปดําเนินการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่
การเงินพัสดุและสินทรัพย การวางแผนและการบริหารงบประมาณ 

ข. การบริหารงานบุคคล 
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ก) การบริหารงานบุคคลที่เปนขาราชการครูและลูกจาง
ชั่วคราวที่เปนคณะทํางานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

ข) การบริหารงานบุคคลที่เปนครูชาวตางประเทศ ที่ผาน
การคัดเลือกและปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนตามหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ สัญญาจางปตอป  

ค) พัฒนาบุคลากรของหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ทั้งชาว
ไทยและชาวตางประเทศโดยการนิเทศภายใน การประชุม อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

ง) การจัดการเรียนการสอน ครูจัดการเรียนการสอน โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งสอนโดยครูชาวตางประเทศ  4 วิชา  ไดแก  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสงเสริมใหนักเรียนได
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว มี 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นการนําเสนอ
เนื้อหา Presentation) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) และขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) 

3) กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียน มีทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยว 

(1) สงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว ภายในโรงเรียนและรวมกับเครือขายการมีสวนรวม
ภายนอกโรงเรียน 

(2) จัดแขงขันทักษะทางวิชาการระดับโรงเรียนและเขารวมแขงขัน
ในระดับเครือขายระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ/ระดับภาค ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

(3) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–3 ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–2 ทัศนศึกษาในประเทศ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ทัศนศึกษาตางประเทศ  

4) การจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู โรงเรียนจัด
แหลงเรียนรู และสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 
ไดแกหองสมุดโรงเรียน หองสมุดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) หอง E - learning หองเรียน
คอมพิวเตอรเว็บไซตโรงเรียน เว็บไซตตาง ๆ ทั่วโลก ส่ือการเรียนรูตาง ๆ เชน CD-ROM บทเรียน
ภาษาอังกฤษ CD/DVD ภาษาอังกฤษ แหลงทองเที่ยวทุกแหงในจังหวัด สถานประกอบการตาง ๆ 
ในจังหวัดชาวตางประเทศที่มาทองเที่ยวในจังหวัด โรงเรียน หนวยงานและสถาบันที่เปดสอน
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หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) ที่นักเรียนเขารวมกิจกรรม ครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนจางสอน
ตามหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษแบบเขม (IEP) และหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(NP) 

5) งบประมาณ (ไมใชงบประมาณ) 
6) ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2548 - กันยายน 2550 

5.4.2.4 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Native Speaker Program : NP) 
1) เครือขายการมีสวนรวม 

(1) เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียนประกอบ ดวยคณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียน และ เครือขายผูปกครองนักเรียน 

(2) เครือขายการมีสวนรวมนอกโรงเรียน ประกอบดวย สํานักงาน 
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกระบี่ แรงงานจังหวัดกระบี่ สถานประกอบการตาง ๆ เชน บริษัททองเที่ยว 
หางราน และโรงแรม เปนตน 

โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งในและนอกโรงเรียน
บริหารจัดการโดยใชหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ
เพิ่มเติมใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ทุกคน ไดมีโอกาสพัฒนาทักษะฟง – พูด กับ 
ครูชาวตางประเทศเจาของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะดานการสื่อสารและการทองเที่ยว นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตอในอนาคต 

2) การจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน 
ไดแกขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) และขัน้การใชภาษาเพือ่การสือ่สาร
(Production) 

3) กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยว 

(1) สงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวภายในโรงเรียนและรวมกับเครือขายการมีสวนรวม
ภายนอกโรงเรียน 

(2) จัดแขงขันทักษะทางวิชาการระดับโรงเรียน และเขารวม
แขงขันในระดับเครือขายระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ/ระดับภาค ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ 

4) การจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู โรงเรียนได
จัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในหองสมุดโรงเรียนหองสมุดกลุมสาระการเรียนรู
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ภาษาตางประเทศ หอง E – learning สถานประกอบการตาง ๆ นักทองเที่ยว ชาวตางประเทศ ครู
สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนจางสอนตามหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  (EP) หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษแบบเขม (IEP) และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (NP) เว็บไซตโรงเรียนและ
เว็บไซตทั่วโลก 

5) งบประมาณ (ไมใชงบประมาณ) 
6) ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2548 – กันยายน 2550 

5.4.2.5 ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (Student English 
Access Room: SEAR) 

1) เครือขายการมีสวนรวม 
(1) เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน 
(2) เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก  โครงการ

ธนาคารโลก (World Bank) กระทรวงศึกษาธิการ 
2) โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งในและนอกโรงเรียน 

จัดตั้งศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (SEAR) เปนนวัตกรรมแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียนฝกวิธีการเรียนรู (Learner Training) ซ่ึงโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ธนาคารโลก(World Bank) ใชวิธีการเรียนที่สอดคลองกับวิธีลีลาการเรียนรูของตนเอง(Learning 

Styles) (Self - Directed Learning) หรือเรียนรูแบบพึ่งตนเอง (Autonomous Learning) และสามารถ
พัฒนาตนเองใหเปนผูเรียนที่สามารถเรียนรูไดอยางอิสระ (Independent Learner) สอดคลองกับ
ความถนัดความสนใจและศักยภาพของตนเอง เพื่อนําไปใชในการเรียนรูทางภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารและการทองเที่ยวเพ่ือประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การบริหาร
จัดการศูนยดําเนินกิจกรรมสงเสริมใหนกัเรียนมีทักษะทางการสื่อสารและการทองเที่ยว ดังนี้ 

(1) เตรียมความพรอมของศูนยดานกายภาพ วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ
หนังสือ ส่ือตาง ๆ ที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

(2) ประชุมครูในกลุมสาระภาษาตางประเทศ เพื่อวางแผน การใช
ศูนยการเรียนรูและรวมกันกําหนดตารางการใช  

(3) ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 เรื่อง การใชศูนยเพื่อ
การเรียนรูดวยตนเอง วิธีการบันทึกขอมูลการเรียนรู  

(4) นักเรียนทําแบบทดสอบ Placement Test และเขาศึกษาเรียนรู
ดวยตนเองตามตารางการใชอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 
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(5) นักเรียนบันทึกสิ่งที่เรียนรูโดยใชรูปแบบที่กําหนด 
(6) ประเมินผล 

ก ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 
ข ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ค ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชศูนย ทั้งระหวาง

การใชเดือนละ 1 คร้ัง และหลังจากการใชศูนยเมื่อส้ินปการศึกษา (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) 
และเมื่อส้ินภาคเรียน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6)  

3) งบประมาณ (ไมใชงบประมาณ) 
4) ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2548 – ตุลาคม 2550 

5.4.2.6 ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resource and 
Instruction Centre: ERIC) 

1) เครือขายการมีสวนรวม 
(1) เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน  ประกอบดวย 

คณะกรรมการบริหาร 
(2) เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน  ประกอบดวย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ 

2) โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน บริหารจัดการศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)   ใหเปนศูนยรวบรวม ผลิตสื่อ 
เปนศูนยพัฒนาครูภาษาอังกฤษและนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ใหครูมีความรูและทักษะ 
ดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีความรูและทักษะในการใช และเผยแพรส่ือการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งเปนแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน สําหรับการบริหารจัดการศูนย 
ดําเนินการดังนี้ 

(1) เตรียมความพรอมของศูนยดานกายภาพ  วัสดุ  ครุภัณฑ 
อุปกรณหนังสือ ส่ือตาง ๆ ที่สงเสริมการพัฒนาครู และสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

(2) ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย เพื่อวางแผนการพัฒนา 
ครูภาษาอังกฤษในจังหวัดกระบี่ ในดานการสอน การผลิต และการใชส่ือ และรวมกันกําหนดตาราง
การใชหองศูนยเปนแหลงเรียนรูของครูและนักเรียน 

(3) ดําเนินการประชุมอบรม สัมมนา ครู ในดานการสอน การผลิต 
และการใชส่ือตามแผนที่กําหนดไว 
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(4) นักเรียนเขาศึกษาแหลงเรียนรูในศูนยตามตารางที่กําหนด 
(5) ประเมินผล 

- ประเมินการจัดประชุม อบรม สัมมนา 
- ประเมินผลการอบรมในดานความรู ทักษะกระบวนการ

เรียนการสอนการผลิตและการใชส่ือของผูเขาอบรม  
3) งบประมาณ (ไมใชงบประมาณ) 
4) ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2548 – กันยายน 2550 

5.4.2.7 ศูนยภาษาตางประเทศประจําจังหวัดกระบี่  

1) เครือขายการมีสวนรวม 
(1) เครื อข ายการมีส วนร วมภายในโรงเรี ยน  ประกอบด วย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  

(2) เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน  ประกอบดวย 
สํานักงานจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต หอการคาจังหวัดกระบี่ องคการบริหารสวน
จังหวัดกระบี่เทศบาลเมืองกระบี่ ชมรมธุรกิจทองเที่ยว สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาล
กระบี่กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ ธนาคาร หางราน บริษัทและบุคคลทั่วไป 

2) โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวม  ทั้งในและนอกโรงเรียน 
ดําเนินการพัฒนาประชาชนทั่วไป ขาราชการ บุคลากร ภาคธุรกิจการทองเที่ยว และนักเรียนกลุมทีม่ี
ความสนใจดานภาษาต างประเทศ  เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ ยว  แววอัจฉริยภาพ 
ดานภาษาอังกฤษไดเรียนรู และฝกทักษะใหมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการแขงขัน 
ดานบริการที่สนับสนุนสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว  โดยเนนใหมีความรูความสามารถใน 
ดานภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการและการทองเที่ยว สอดคลองกับกลุมนักทองเที่ยว 
ที่มาทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ในแตละป เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน และภาษาจีน 
เปนตนดําเนินการดังนี้ 

(1) วางแผนการดําเนินงานเขียนโครงการขออนุมัติจากจังหวัดกระบี่ 
(2) จัดอบรมประชาชนทั่วไปและนักเรียนที่สนใจภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารและการทองเที่ยวตามเปาหมาย โดยใชครูชาวตางประเทศเจาของภาษาและครูชาวไทย 
(3) ติดตามประเมินผล  

ก. ผลการพัฒนาคุณภาพของผู เขารับการอบรมในดานการใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว  
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ข. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการจัดอบรม 
(4) แกไข ปรับปรุง พัฒนานําผลการประเมินไปแกไข ปรับปรุง

พัฒนาในปตอไป 
3) งบประมาณ (ไมใชงบประมาณ) 
4) ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2548 - กันยายน 2550 

5.4.3 ขั้นตรวจสอบ/ประเมินผล (Check) 
5.4.3.1 เครือขายการมีสวนรวม 

1) เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

2) เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย สํานักงาน
จังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ หอการคา
จังหวัดกระบี่องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ และสโมสรโรตารีกระบี่   

5.4.3.2 การตรวจสอบและประเมินผล โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวน
รวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการ ดังนี้ 

1) กิจกรรมวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร 
(1) งบประมาณ 2,500 บาท 
(2) ระยะเวลาดําเนินงาน   

ก. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 2 คร้ัง คือ 
คร้ังที่ 1  เดือนกันยายน 2548   
คร้ังที่ 2  เดือนกันยายน 2549   

ข. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4–6 จํานวน 4 คร้ัง คือ 
คร้ังที่ 1  เดือนกุมภาพันธ 2549 
คร้ังที่ 2  เดือนกันยายน  2549 
คร้ังที่ 3  เดือนกุมภาพันธ 2550 
คร้ังที่ 4  เดือนกันยายน  2550 

2) กิจกรรมประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ   
(1) งบประมาณ 2,500 บาท   
(2) ระยะเวลาดําเนินงาน แบงเปน 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 ประเมินโครงการในวันที่ 1 – 15 กันยายน 2549   
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ระยะที่ 2 ประเมินโครงการในวันที่ 1 – 15 กันยายน 2550   
3) กิจกรรมรายงานผลการประเมินโครงการ   

(1) งบประมาณ 2,500 บาท 
(2) ระยะเวลาดําเนินงาน 2 คร้ัง คือ 

คร้ังที่ 1 วันที่ 16 - 30 กันยายน 2549 
คร้ังที่ 2 วันที่ 16 - 30 กันยายน 2550 

5.4.4 ขั้นปรับปรุง แกไข พัฒนา (Act) 
5.4.4.1 เครือขายการมีสวนรวม 

1) เครื อข ายการมีส วนร วมภายในโรง เรี ยน  ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษยเกาอํามาตยพานิชนุกูล สมาคมผูปกครองและครู 
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล คณะกรรมการนักเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ ศูนยการเรียนภาษาฝรั่งเศส ศูนยการเรียนภาษาญี่ปุน ศูนยการเรียน
ภาษาจีน ศูนยการเรียนศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (Student English Access 
Room: SEAR)  ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resource and Instruction 
Centre: ERIC) โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program: EP) โครงการภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร(Native Speaker Program: NP) 

2) เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ประกอบดวยสํานักงาน
จังหวัดกระบี่ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ หอการคาจังหวัดกระบี่ สมาคม
ธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และสโมสรโรตารีกระบี่ 

5.4.4.2 โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน รวมกันปรับปรุงแกไขและพฒันาโครงการ โดยจัดสนทนากลุม (Focus Group) จํานวน 22 
คน ประกอบดวยผูแทนเครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน 15 คน ไดแก ผูแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 คน ผูแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 คน ผูแทนคณะกรรมการ
นักเรียน 1 คน ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู 1 คน ผูแทนสมาคมศิษยเกา 1 คน ผูแทนเครือขาย
ผูปกครอง 1 คน ผูแทนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 8 คน ไดแก ผูแทนศูนยการเรียน
ภาษาอังกฤษ 1 คน ผูแทนศูนยการเรียนภาษาฝรั่งเศส 1 คน ผูแทนศูนยการเรียนภาษาญี่ปุน 1 คน 
ผูแทนศูนยการเรียนภาษาจีน 1 คน ผูแทนศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (Student 
English Access Room: SEAR) 1 คน ผูแทนศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English 
Resource and Instruction Centre: ERIC) 1 คน ผูแทนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English 
Program: EP) 1 คน  ผูแทนโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Native Speaker Program: NP) 
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 1 คน และผูบริหารโรงเรียน 1 คน และผูแทนเครือขายการมีสวนรวมนอกโรงเรียน 7 คน ไดแก 
ผูแทนสํานักงานจังหวัดกระบี่ 1คน ผูแทนสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ 1 คน ผูแทน
สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ 1 คนผูแทนหอการคาจังหวัดกระบี่ 1 คน  ผูแทนองคการบริหารสวน
จังหวัดกระบี่ 1 คน ผูแทนเทศบาลเมืองกระบี่ 1 คน และผูแทนสโมสรโรตารีกระบี่ 1 คน  สนทนา
กลุมในประเด็นตอไปนี้ 

1) วิเคราะหผลการดําเนินงานตามโครงการพฒันาทกัษะภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม จุดเดน จุดควรพัฒนา 

2) กําหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนา และประยุกตใชในการดําเนินงาน
ตามโครงการในปตอไป 

5.4.4.3 งบประมาณ 3,000 บาท 
5.4.4.4 ระยะเวลาการดําเนินงาน  

คร้ังที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2549 
คร้ังที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2550 

5.5 เนื้อหาสาระ 

5.5.1 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยว 5 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน โดยการจัดหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะภาษาตางประเทศเพื่อ 
การสื่อสารและการทองเที่ยวการจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู  

5.5.2 การพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยการใช  
5.5.2.1 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program: EP)   
5.5.2.2 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษแบบเขม (Intensive English Program: IEP) 
5.5.2.3 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Native Speaker Program: NP) 
5.5.2.4 ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (Student English 

Access Room: SEAR)  
5.5.2.5 ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resource and 

Instruction Centre: ERIC) 
5.5.2.6 ศูนยภาษาตางประเทศประจําจังหวัดกระบี่ 
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5.6 งบประมาณ 

งบประมาณ จํานวน 28,679,210.-บาท แยกเปนเงินงบประมาณจํานวน 1,029,210.-บาท
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา จํานวน 27,650,000.-บาท และงบประมาณอื่น ๆ จํานวน - บาทจําแนก
ตามกิจกรรมและแหลงงบประมาณรายละเอียดตามตาราง 11 
 
ตาราง 11  งบประมาณการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 
 

แหลงงบประมาณ 
กิจกรรม 

งบประมาณ ระดมทรัพยฯ อ่ืน ๆ  
หมายเหต ุ

1. การวางแผน 3,000 - - 3,000 
2. กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ศูนยการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส 
ศูนยการเรียนรูภาษาญี่ปุน 
ศูนยการเรียนรูภาษาจีน 
ศูนยการเรียนรู SEAR 

 
151,930 
61,900 
35,340 
30,000 
23,500 

 
- 
- 

720,000 
240,000 
150,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
151,930 
61,900 

755,340 
270,000 
173,500 

3. หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP)และ
หลักสูตรภาคภาษา อังกฤษแบบเขม(IEP) 263,400 23,840,000 - 23,840,00 
4. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(NP) - 1,200,000 - 1,200,000 
5. ศูนยการเรยีนรูแบบพึ่งพาตนเอง(SEAR) 197,640 350,000 - 547,640 
6. ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(ERIC) 100,000 350,000 - 450,000 
7. ศูนยภาษาตางประเทศประจําจังหวดักระบี ่ 150,000 800,000 - 950,000 
8. การตรวจสอบ ประเมินผล 7,500 - - 7,500 
9. การปรับปรุง แกไข พัฒนา 3,000 - - 3,000 
10. สรุปรายงาน/เผยแพร 5,000 - - 5,000 

รวม 1,029,210 27,650,000 - 28,679,210 
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5.7 ผูรับผิดชอบโครงการ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
รองผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล กลุมบริหารงานวิชาการ 
ผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

5.8 การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพี่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยว ปรากฏรายละเอียดตามตาราง 12  
 

ตาราง 12  การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยว 

 

รายการ ตัวช้ีวดัหลัก/ตวัช้ีวดัยอย เกณฑ 
1. การติดตาม 
1.1 การติดตามการดําเนินงาน
ตามโครงการ 
            
 
 

 
1) จํานวนครั้ง 
2) การรายงาน 
 
3) การสั่งการ 
 

 
ก. 3 คร้ัง/ป 
ข. ตามจํานวนครั้งที่ติดตาม
(100%) 
ค. ทุกครั้ง (100%) เมื่อตองการ
ใหปรับปรุง แกไข พัฒนา 

2. การประเมินผล 
2.1 การวัดผลประเมินผล
ตามหลักสูตร 
2.1.1 นักเรียนสามารถใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการ 
ส่ือสารและการทองเที่ยวการ 
ศึกษาตอและการแขงขันใน
ระดับสากลอยูในเกณฑด ี
   
 

 
1) เกณฑเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนภาษาตางประเทศ   
ของนักเรียน 
2) รอยละของนักเรียนที่
สามารถใชภาษาตางประเทศ
เพื่อการศึกษาตอไดในเกณฑด ี
3) รอยละของนักเรียนที่
สามารถใชภาษาตางประเทศ
เพื่อแขงขันทักษะภาษาตาง 
ประเทศในระดับสากลอยูใน
เกณฑด ี

 
ก. ในเกณฑเฉล่ีย 2.50 
 
 
ข. 80% 
 
 
ค. 80% 
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ตาราง 12  (ตอ)   

รายการ ตัวช้ีวดัหลัก/ตวัช้ีวดัยอย เกณฑ 
2.2 การประเมินผลการใช 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยวของครู 
 

1) รอยละของครูผูสอนภาษา 
ตางประเทศที่ใชทักษะ   
ภาษา ตางประเทศในการจัด 
การเรียนการสอนไดอยางมี 
ประสิทธิภาพอยูในระดับดี 

ก. 80% 
 

2.3 การประเมนิผลการนํา
ความรูภาษาตางประเทศที่
ไดรับจากการอบรมไปใช
การประกอบอาชีพของ
ประชาชนทั่วไป ขาราชการ 
และบุคลากรภาคธุรกิจการ
ทองเที่ยว   
 

2.4 ประเมินโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศ   
ประเมิน 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ประเมินโครงการ
ใน เดือนกันยายน2549   
ระยะที่ 2 ประเมินโครงการ
ในเดือนกันยายน  2550   
 

1) รอยละ ของประชาชนทัว่ไป  
ขาราชการ และบุคลากรภาค
ธุรกิจการทองเที่ยว ไดนาํความรู
ภาษาตางประเทศที่ไดรับจาก
การอบรมไปใชใน การประกอบ
อาชีพ 
 

 
1) ความพรอม 

(1) ตัวโครงการ 
ก. ความชดัเจนของ

วัตถุประสงค 
ข. ความชัดเจนของเปาหมาย 
ค. ความชัดเจนของ

กิจกรรม 
ง. ความชัดเจนของ

งบประมาณ 
จ. ความสัมพนัธระหวาง

วัตถุประสงค กบักิจกรรม 
ฉ. ความสัมพนัธระหวาง

กิจกรรมกับระยะเวลาการ
ดําเนินงาน  

ก. 80% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ก. วัดไดทุกขอ (100%) 
ข. ระบุเปนปรมิาณ 
ค. ระบุช่ือวิธีการ เวลารับผิดชอบ 
ง. ระบุคาใชจายแยกรายละเอยีด 
ตามแหลงที่มา 
จ. กิจกรรมสงผลใหบรรลุ
วัตถุประสงค 
ฉ. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
สงผลใหกิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค 
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ตาราง  12 (ตอ)   

รายการ ตัวช้ีวดัหลัก/ตวัช้ีวดัยอย เกณฑ 
 2) ปจจยันําเขา 

(1). จํานวนบคุลากร 
(2) ศักยภาพของบุคลากร 
(3) จํานวนวัสดุ อุปกรณ 

ก. ครบตามแผน 100% 
ข. วุฒิ/ประสบการณตามที่
กําหนด 100% 
ค. ครบตามที่กําหนดไว 100% 

 (4) คุณภาพวัสดุอุปกรณ 
 
 

(5) งบประมาณ 
(6) หลักสูตร 

 
 
 
 
 
3) กระบวนการ 

(1) การปฏิบัติตามขั้นตอน 
(2) ระยะเวลาของแตละ

กิจกรรม 
(3) งบประมาณของแตละ

กิจกรรม 
(4) การใหความสําคัญของ

ผูรับผิดชอบ     
ก. การสนับสนุนของ

ผูบริหาร 
ข. จํานวนผูรับผิดชอบ

โครงการ 
(5) การติดตาม 

ก. จํานวนครั้ง 

ง. ความคิดเหน็ของผูมีสวน 
เกี่ยวของ ไดคา X  = 3.50 จาก
มาตราสวนประมาณคา 5ระดับ 
จ. ตามที่กําหนดไว 100%  
ฉ. เอื้อตอการพัฒนาทักษะะ
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยวตามความคิดเห็น
ของผูเกี่ยวของไดคา   
X  = 3.50 จากมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ 
ก. จํานวนครั้งในการสนับสนุน 
เมื่อรองขอ 100% 
ข. รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
ก.  ตามกําหนด 100% 
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1 

ตาราง 12 (ตอ)   

รายการ ตัวช้ีวดัหลัก/ตวัช้ีวดัยอย เกณฑ 
 ข. การรายงาน 

ค. การสั่งการ 
ข. ทุกครั้งที่มีการติดตาม(100%) 
ค. ทุกครั้ง (100%) เมื่อตองการ
ใหปรับปรุง แกไข พัฒนา 

 (6) การใชแหลงเรียนรู 
ของนักเรียน 
 
 
4) ผลผลิต 

(1) ทักษะการใชภาษาตาง 
ประเทศเพื่อการสื่อสารและการ
ทองเที่ยวของนักเรียน 

(2) ทักษะการใชภาษาตาง 
ประเทศสําหรบัการแสวงหา
ความรูดวยตนเองของนักเรียน 
 
 

(3) ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
 

(4) ความรูความสามารถใน
การจัดการเรยีนการสอนของ
ครูผูสอนภาษาตางประเทศ 
 
 
 
 
 

ก. รอยละ 80 ของนักเรียนทีใ่ช
ทักษะภาษาตางประเทศเพื่อเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู
ไดดวยตนเอง      
 
ก. จํานวนนกัเรียนที่เขารวม
กิจกรรมเฉลี่ย สูงกวาเกณฑที่
โรงเรียนกําหนดคือ รอยละ80% 
ข. จํานวนนักเรียนที่ใชทกัษะ
ภาษาตางประเทศสําหรับการ
แสวงหาความรูดวยตนเองสงูกวา
เกณฑที่โรงเรียนกําหนดคือ  
รอยละ 80 อยูในระดบัคุณภาพด ี
ค. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูง
กวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด คือ 
X  = 2.50 
ง. จํานวนครูที่มีผลการทดสอบ
ความรูของสถาบันภาษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานผานเกณฑ
อยูในระดับคณุภาพดีรอยละ 80 
จ. รอยละ 80 ของครูที่เขารวม
ประชุม อบรม ศึกษาดูงานเฉลี่ย
อยูในระดับดี คือ 20 ช่ัวโมงตอป 
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ตาราง  12 (ตอ)     

รายการ ตัวช้ีวดัหลัก/ตวัช้ีวดัยอย เกณฑ 
 (5) เครือขายการมีสวนรวม

ทั้งภายในและภายนอกใหการ
สนับสนุนสงเสริมการ
ดําเนินการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศเพื่อการ
ส่ือสารและการทองเที่ยว 

(6) ศักยภาพการใชภาษาตาง 
ประเทศในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน ขาราชการ และ
บุคลากรภาคธุรกิจการ
ทองเที่ยว 
 

(7) ความพึงพอใจของ
นักเรียน ครูและผูปกครองที่มี
ตอการดําเนนิโครงการ 
 

ฉ. จํานวนงบประมาณ วัสด ุ
ครุภัณฑที่สนบัสนุนมีมูลคาเฉลี่ย
สูงกวางบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรจากตนสังกัดรอยละ 80 
 
 
ช. ประชาชน ขาราชการ และ
บุคลากรภาคธุรกิจทองเที่ยวมี
ศักยภาพการใชภาษาตางประเทศ
ในการประกอบอาชีพสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนด คือ X ≥ 3.50 

 
ซ. นักเรียน ครู และผูปกครองมี
ความพึงพอใจตอการดําเนนิ
โครงการสูงกวาเกณฑทีก่ําหนด 
คือ X ≥ 3.50 
 

 

5.9 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.9.1 นักเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวเพื่อ
การศึกษาตอ และการแขงขันในระดับสากลได 

5.9.2 นักเรียนใชทักษะภาษาตางประเทศ เพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูได
ดวยตนเอง 

5.9.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูภาษาตางประเทศสูงขึ้น 
5.9.4 ครู ผู สอนภาษาต างประเทศมี ความรู   ความสามารถในการใชทั กษะ

ภาษาตางประเทศ และจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5.9.5 มีมาตรฐานการใหบริการและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวในดานบุคลากรสูงขึ้น 
5.9.6 ประชาชนทั่วไป ขาราชการ และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยวมีศักยภาพ

การใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพและการแขงขัน 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

6.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินโครงการ 

มาริสา  โกเศยะโยธิน  (2541: 52-55)  ไดประเมินผลโครงการอบรมประชาชนเพื่อ
พัฒนาชางฝมือหมูบาน  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแกว  
โดยใชแบบจําลองของซิปป  พบวา   1)  การวิเคราะหความสอดคลองเหมาะสมของโครงการ  
พบวา  สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  สอดคลองกับ
บทบาทหนาที ่ของศ ูนย ฝ กและพัฒนาอาช ีพราษฎรไทยบร ิเวณชายแดนจ ังหว ัดสระแก ว 
อยู ในระดับมาก   2)  การประเมินความเหมาะสมและความพรอม ซึ ่งเปนปจจัยนําเขาพบวา 
สวนใหญมีความพรอมและความเหมาะสมอยู ในระดับมาก  ยกเวนปญหาดานวัสดุอุปกรณ 
การเร ียนการสอนที ่ได ร ับบางอยางลาชาและไมเพียงพอ   รวมทั ้งปญหาดานเอกสารและ 
สื ่อการเรียนบางรายวิชา   ขาดแคลน   3)  การประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 
พบวาสวนใหญของกิจกรรมตาง ๆ สามารถดําเนินการไปดวยดีอยู ในระดับมาก แตมีปญหา 
ในบางดาน เชน ระยะเวลาการดําเนินโครงการที ่กระชั ้นชิดเกินไป  การขาดแคลนผู เร ียน 
เ พร าะตรงก ับฤด ูก า ร เ กษตรและป ญหา เ รื ่อ ง ว ัสด ุฝ กที ่ไ ด ร ับล า ช า และไม เ พ ีย งพอ 
4)  การประเมินผลผลิตที ่ไดรับจากโครงการ  พบวา  ความรู ความเขาใจในอาชีพประชาชน 
ผูเขารับการอบรมมีความรูเพิ่มขึ้นในทุกแผนกชางอยูในระดับมาก สําหรับความคิดเห็น   และ
ทัศนคติของประชาชนผูเขารับการฝกอบรม   พบวา   มีทัศนคติเชิงบวกตอโครงการสวนความ
คิดเห็นของผูนําชุมชน   เห็นวา   โครงการมีประโยชนตอชุมชน  ควรขยายไปยังพื้นที่อื ่นและ
ดําเนินโครงการตอไปเรื่อย ๆ  

ทวิราภรณ  ตอสูงเนิน(2542: บทคัดยอ) ไดติดตามผลโครงการพัฒนาบุคลากร 
ดานคอมพิวเตอรสําหรับขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ สวนภูมิภาค เขตการศึกษา 10 พบวา 
การนําผลที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชนอยูในระดับมาก  สําหรับผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นในการนําผลที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชนของผูผานการฝกอบรม 
จําแนกตามตําแหนง  เพศ  อายุ  และวุฒิการศึกษา  สรุปไดวา  1)  ผูบริหารและผูปฏิบัติงานหรือ
ครูผูสอน   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําผลที่ไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชนแตกตางกัน 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในดานประโยชนตอตนเองชวยใหปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ
ไดมาตรฐานตามที่กําหนด  ผลงานเปนที่ยอมรับจากบุคคลตาง ๆ ในหนวยงาน  เสริมสรางให 
เขาไปสูหนาที ่การงานที่สูงขึน้  ดานประโยชนตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน  บุคลากรใน
หนวยงานไดเพิ่มสมรรถภาพของการทํางานดานความถนัดและความชํานาญสามารถทํางานใน
สภาพแวดลอมใหม ๆ ไดผลงานเปนที่ยอมรับของบุคคลตาง ๆ ในหนวยงานและบุคคลทั่วไป 
2)  ผูผานการฝกอบรมที่มีเพศตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาํผลที่ไดจากการฝกอบรมไปใช
ประโยชน แตกต างก ันอย างม ีน ัยสําค ัญทางสถ ิต ิที ่ระด ับ  .05 ด านประโยชน  ต อตนเอง 
การปฏิบัติงานสะดวก  รวดเร็ว  มีคุณภาพและทันเวลา  ชวยใหปฏิบัติหนาที่ ที่รับผิดชอบใน
ปจจุบันไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว และหนวยงานอื่น ๆ เชิญไปเปนวิทยากร ดานคอมพิวเตอร 

อน ันต   เ ต ียวต อย   ( 2 5 4 5 : บทค ัดย อ )  ได ศ ึกษาการประ เม ินผลโครงการ 
ฝกอบรมเตรียมผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในองคประกอบ 4 ดาน 
คือ   ดานสภาพแวดลอม   ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการและดานผลผลิต   ผลการวิจ ัย 
พบวา   1)  ดานสภาพแวดลอม   วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม โดยรวมและเปนรายขอ 
มีความเหมาะสมในระดับมากทุกขอ  สวนโครงสรางของหลักสูตรการฝกอบรม โดยรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก  ในรายขอสวนใหญมีความเหมาะสมในระดับมาก  2)  ดานปจจัยนําเขา
คุณลักษณะของวิทยากร   โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากในรายขอสวนใหญมีความ
เหมาะสมในระดับมาก   การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก  โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 
ในรายขอสวนใหญมีความเหมาะสมในระดับมาก  สถานที่ฝกอบรมและสถานที่พัก  โดยรวมและ
เปนรายขอมีความเหมาะสมในระดับมาก งบประมาณตามโครงการฝกอบรมมีความเหมาะสมใน
ระด ับมาก   ในรายข อส วนใหญ ม ีความ เหมาะสมในระด ับมาก   3 )   ด านกระบวนการ 
การดําเนินงานฝกอบรม  โดยรวมและเปนรายขอมีความเหมาะสมในระดับมากการวัดผล 
และการประเมินผล  โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากในรายขอ  สวนใหญมีความเหมาะสม
ในระดับปานกลาง  สวนการบริหารโครงการฝกอบรม โดยรวมและเปนรายขอมีความเหมาะสม
ในระดับมาก4)  ดานผลผลิต ปริมาณผูผานการฝกอบรม โดยรวมและเปนรายขอมีความเหมาะสม
อยูในระดับมากสวนคุณภาพผูผานการฝกอบรม โดยรวมและเปนรายขอมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก 

ปราณี  วัฒนกุล   (2548: บทคัดยอ) ไดประเมินการประเมินโครงการฝกอบรม
ผูบริหารสถานศึกษาของสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 11 ผลการศึกษาคนควา  
พบวา   1)   ดานสภาพแวดลอมโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู ในระดับมากเมื ่อพิจารณา 
รายขอ  พบวาข อที ่ม ีความเหมาะสมสูงสุด   คือ   ความเหมาะสมของโครงการ  และขอที ่มี 
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ความเหมาะสมนอยกวาขออื่น  คือ  ความสะดวกในการเดินทางไปกลับ  2)  ดานปจจัยนําเขา 
โดยภาพรวมม ีความ เหมาะสมอยู ในระด ับมาก   เมื ่อพ ิจ ารณารายข อ   พบว า   ข อที ่มี 
ความเหมาะสมสูงสุด คือความเพียงพอของน้ําใชที่สะอาด  และขอที่มีความเหมาะสมนอยกวา 
ขออ่ืน ๆ คือ  ความเพียงพอของงบประมาณดําเนินการฝกอบรม  3)  ดานกระบวนการดาํเนินงาน 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  ขอที่มีความเหมาะสม
สูงสุด  คือ  ความตั้งใจในการทํางานของคณะกรรมการและวิทยากร  และขอที่มีความเหมาะสม
นอยกวาขออื่น ๆ คือ  การเปดโอกาสใหมีการซักถามวิทยากร  4)  ดานผลผลิต  โดยภาพรวม 
มีความเหมาะสมอยู ในระดับมาก  เมื ่อพิจารณารายขอ  พบวา  ขอที ่มีความเหมาะสมสูงสุด 
คือ  การนําความรูจากการฝกอบรมไปพัฒนาตนเอง และขอที่มีความเหมาะสมนอยกวาขออื่น ๆ
คือ  ความเหมาะสมของสัดสวนระหวางการฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  5)  ขอเสนอแนะ
ในการปร ับปรุงโครงการฝกอบรมผู บร ิหารสถานศกึษา  สังก ัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 11 ดานสภาพแวดลอม
ไดแก  สภาพแวดลอม  ภูมิทัศน  ควรเอื ้อตอผูเขารับการฝกอบรม  และควรมีไมดอกเพิ่มเติม 
เพื่อสรางสีสัน  มีที่จอดรถเพยีงพอ การเดินทางจากสถานที่พักกลับถิ่นลําเนาระยะหางกันมาก 
ดานปจจัยนําเขา  ไดแก  สื ่อและเทคโนโลยีควรมีความทันสมัยและหลากหลายพรอมที ่จะ 
ใชงานเอกสารคนควา  สื่อ วีดีทัศน  และอุปกรณควรจัดใหเพียงพอกับผูเขารับการฝกอบรม 
และเนื้อหาของการฝกอบรมควรมีความนาสนใจ  ดานกระบวนการดําเนินงาน  ไดแก  วิทยากร
ควรจะม ีว ิธ ีการอบรมหลาย  ๆ  ว ิธ ี  ไม ควรเน นการบรรยายมากเก ินไปควรเป ดโอกาส 
ให ม ีการซ ักถามและการเตร ียมความพร อมของเอกสารที ่ม ีความสมบ ูรณ  ด านผลผล ิต 
ไดแก  เนื ้อหาหลักสูตรในการใหความรู ที ่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานยังนอยอยู   ควรมี 
การติดตามประเมินผลโดยวิธีการตาง ๆอยางนอย 2  ป/คร้ัง 

ประหยัด  อนุศิลป (2548: บทคัดยอ) ไดประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เจาหนาที ่การเง ิน  บัญชีและพัสดุระดับโรงเรียน  ของสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาสงขลา 
เขต 3ประจําปงบประมาณ 2548  พบวา  ดานสภาวะแวดลอมความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
ดานปจจัยนําเขาความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ดานกระบวนการความเหมาะสมอยูในระดับมาก
และดานผลผลิตความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

สุวิช  คมพยัคฆ  (2549: บทคัดยอ)  ประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของนักเรียนโรงเรียนบานปารังงาม ปการศึกษา 2549  ใช
รูปแบบCIPP  Model  พบวาความเหมาะสมและความพรอมของบริบท ปจจัยและกระบวนการ
ดําเนินงานที่มีตอโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม
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โรงเรียนบานปารังงาม  โดยรวมอยู ในระดับมาก  ( X  = 4.14, 4.21 และ  3.93) ตามลําดับ 

พบวาความเหมาะสมและความพรอมของนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาไทย  ( X  = 4.34) 

ความพรอมของผูบริหารโครงการ ( X  = 4.80) และการวางแผนการดําเนินโครงการ ( X  = 4.24) 
อยู ในอันด ับสูงส ุดผลการประเม ินความเหมาะสมและความพร อมของบริบทปจจ ัยและ
กระบวนการดําเนินงานดานอื่น ๆสวนใหญอยูในระดับมาก 

ดังนั้นการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การท อ ง เที ่ย ว โดยใช กลย ุทธ เ คร ือข า ยก ารม ีส วนร วมโรง เ ร ียนอํ าม าตย พ าน ิชน ุก ูล 
ถือวาเปนขั ้นตอนหนึ ่งที ่สําคัญ  เพราะจะชวยใหทราบถึงจุดเดน  จุดดอย  และขอบกพรอง 
ของการดําเนินงานตามโครงการ  ตลอดจนการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการที่วางไวบรรลุ
วัตถุประสงคที ่กําหนดไวเพียงใด  เพื ่อประโยชนในการนําไปเปนแนวทางแกไขปรับปรุง
โครงการในปการศึกษาตอไป 

6.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 

จิราภรณ  พลางวัน (2541)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนดวยระบบมัลติมีเดียเพื ่อใชสอนเสริมการใชภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร สําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาคนควา  พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบ
มัลติมีเดียเพื่อใชสอนเสริมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เปนบทเรียนที ่น าสนใจชวยใหผู เร ียนเกิดการเร ียนรู ด วยตนเอง  ผู เร ียนสามารถเลือกเรียน 
เนื ้อหาใดกอนก ็ได และใช บทเร ียนย อนกล ับไปกล ับมาได หลายครั ้งตามความต องการ 
มีแบบฝกหัดทายบทเร ียนและแบบทดสอบ   มีการแจ งผลคะแนนจากการทําแบบฝกหัด 
และแบบทดสอบเพื่อใหนักเรียนทราบความกาวหนาของตนเอง  จากการทดลองใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังใชบทเรียนสูงกวากอนใชบทเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตาม
สมมต ิฐานที ่ตั ้งไว   ผลการทดสอบความสามารถในการเล ือกใช สํานวนและประโยค 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  พิจารณาจากคะแนนการทดสอบหลังเรียน  พบวา  ผูเรียนทําคะแนน
ผ านท ุกจดุประสงค ค ิด เป นร อยละ  50  และจากการประ เม ินความค ิด เห ็นของผู เ ร ียน 
ปรากฏวาผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้น 

ภาว ิณ ี บ ุญทา   (2545)  ศ ึกษาว ิจ ัย  เ รื ่อง   การศ ึกษาการพ ัฒนาหล ักส ูตร
ภาษาตางประเทศที่ 2 (ภาษาจีน): กรณีศึกษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย พบวา การจัดทําหลักสูตร 
โรงเรียนมีการจัดตั ้งโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน โดยมอบใหครูผูสอน 
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เปนผูจัดทําหลักสูตร มีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน กําหนดจุดประสงคของหลักสูตร เนน 
การเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารและการประกอบวิชาชีพ กําหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรม 
จ ัดทํา เอกสารประกอบการเร ียนการสอนม ีเกณฑในการกําหนดว ิธ ีว ัดและประเม ินผล 
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครูผูสอนวัดผลโดยเนนการวัดผลตามสภาพจริง การใช 
หลักสูตรในดานการบริหารหลักสูตร  มีการจ ัดเตร ียมบุคลากรโดยจ ัดสงครูเข าอบรม 
และประชุมเชิงปฏิบัติการ  จัดครูเข าสอนตรงตามวิชาเอก  ครูจะมีคาบสอนเฉลี ่ยเทาก ัน 
มีการจัดหองศูนยภาษาจีนและหองปฏิบัติการทางภาษา งบประมาณไดรับสวนใหญนํามาใช 
ในการอบรมพัฒนา  การจัดทําเอกสารประกอบการเร ียนการสอน  และเปนคาตอบแทน 
คร ูผู สอนได ร ับการสน ับสน ุนด านสื ่อการสอนจากหน วยงานต าง  ๆ  และคร ูจ ัดหาสื ่อ 
การสอนบางอย า งด วยตน เอง  ม ีก ารประชาส ัมพ ันธ หล ักส ูตร  โดยส วนใหญ ใช 
วิธีการประชาสัมพันธดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของในโรงเรียน ผูบริหารนิเทศติดตามผล 
การใชหลักสูตร โดยนิเทศการสอนในชั ้นเรียน ปญหาที ่พบ คือ การขาดแคลนครูผู สอน 
สื่อการสอนที่มีไมตรงกับความตองการของครู ขาดงบประมาณ ขาดความตอเนื่องในการนิเทศ
การสอน และครูมีภาระงานมาก จึงไมมีเวลาจัดทําแผนการสอนไดครบทุกรายวิชา ทําให 
ขาดความตอเนื่องที่มีครูขาดหรือลา ในดานการสอนครูผูสอนสวนหนึ่งจัดทํากําหนดการสอน 
และแผนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่หลากหลาย ตามประสบการณของ 
ครูผู สอนโดยเนนผู เร ียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผู เร ียน  ไดมีโอกาส 
สัมผ ัสก ับสถานการณจร ิง  จ ัดสอนซอมเสร ิมใหน ักเร ียนเป นรายกลุ มและรายบ ุคคล  
มีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนที ่หลากหลาย ทั ้งในดานการฟง พูด อาน และเขยีน 
ซึ่งจะขึ้นอยูกับวิธีการสอนของครูแตละคน ปญหาที่พบ คือ ครูบางคนขาดประสบการณและ 
ทักษะในการสอน ขาดทักษะในการใชสื่อการสอน และขาดความรูความเขาใจเรื่องการจัดสอน
ซอมเสริม 

ภัทรี รัตนมณฑ  (2546)  ศึกษาวิจัย เรื่อง การใชภาษาอังกฤษของพนักงานไทย 
ตอการปฏิบัติงานในบริษัทตางชาติ: กรณีศึกษาบริษัท อีทีเอ  (ประเทศไทย) จํากัด   พบวา 
พนักงานไทยใช ร ูปแบบการใช ภาษาอ ังกฤษโดยการใช คอมพิวเตอร ในหนวยงานอยู ใน 
ระดับมาก จุดประสงคของพนักงานไทยในการใชภาษาอังกฤษนั้นเพื ่ออานเอกสารขอมูล 
ในการปฏ ิบ ัต ิงานอยู ในระด ับมาก  ในด านการฝ กอบรมภาษาอ ังกฤษภายในบร ิษ ัท 
พน ักงานไทย เห ็นว าควรจ ัดให ม ีก ารฝ กอบรมหล ัง เล ิกงานอยู ในระด ับมาก  และ 
ตองการปรับปรุงทักษะการใชภาษาอังกฤษในดานการพูด ฟง แปล เขียนและอาน ตามลําดับ 
จ ากก า รศ ึกษ าป จ จ ัย ที ่ม ีค ว ามส ัมพ ันธ ก ับ ร ูป แบบ  จ ุดประสงค  ก า รฝ ก อบรม  และ 
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ความตองการปรับปรุงการใชภาษาอังกฤษของพนักงานไทยในบริษัทตางชาติ จําแนกตามระดับ
การศึกษา อายุงานและตําแหนงงาน พบวา รูปแบบการใชภาษาอังกฤษ การฝกอบรม และความ
ตองการการปรับปรุงภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาของพนักงานไทยในบริษัท
ตางชาติ และยังพบอีกวาการฝกอบรมมีความสมัพันธกับตําแหนงงานของพนักงานไทยในบริษัท
ตางชาติ 

วรรณสิริ จงกลสิริ (2546)  ศึกษาวิจัย เร่ือง  การศึกษาเปรียบตางกลวิธีการชักชวนใน
ภาษาญี่ปุนและภาษาไทย พบวา ในภาษาญี่ปุนมีกลวิธีสรางสภาพแวดลอมการชักชวนหรือ 
การเกริ่นนํา 9 วิธีคือ บอกขอมูล บอกความประสงค อธิบายเหตุผลการชักชวน ถามความสะดวก
ถามสภาพการณ ถามความชื่นชอบ ถามยืนยันขอมูลและถามความรู ขณะที่กลวิธีสราง
สภาพแวดลอมการชักชวนในภาษาไทย พบเพียง 8 วิธีคือ ไมพบการถามความรูผูฟง ในดานกลวิธี
แสดงวัจนกรรมการชักชวนพบวาแบงออกไดเปน 3 วิธีใหญ ๆ ไดแก วิธีแบบตรง วิธีแบบออม
ธรรมเนียมปฏิบัติ และวิธีแบบออมไมใชธรรมเนียมปฏิบัติ วิธีแบบตรงเปนกลวิธีที่ผูพูดภาษาญี่ปุน
และผูพูดภาษาไทยเลือกใชมากที่สุด แตผูพูดภาษาญี่ปุนนิยมใชวิธีแบบออมธรรมเนยีมปฏิบัติ และ
วิธีแบบออมไมใชธรรมเนียมปฏิบัติมากกวาผูพูดภาษาไทย สวนการบอกขอมูลเชิงบวกหลัง 
การแสดงวัจนกรรมการชักชวนในภาษาญี่ปุนพบ 4 ประเภทคือ ขอมูลท่ีชี้วาการกระทํานั้นไมเปน
ภาระแกผูฟง การกระทํานั้นเปนประโยชนแกผูฟง การกระทํานั้นเปนประโยชนแกผูพูด และ 
การกลาวอางถึงบุคคลที่สาม สวนในภาษาไทยพบขอมูลเชิงบวกเพียง 3 ประเภท โดยไมพบขอมูล
เชิงบวกที่ชี้วาการกระทํานั้นเปนประโยชนแกผูพูด นอกจากนี้ การเลือกใชกลวิธีการชักชวนเหลานี้
มีความสัมพันธกับปจจัยเร่ืองสถานภาพทางสังคม ความสนิทสนมของผูพูดผูฟงและเนื้อความ 
การชักชวน โดยท่ีทั้งผูพูดภาษาญี่ปุนและผูพูดภาษาไทย จะเลือกใชกลวิธีใหสอดคลองกับปจจัย
ดังกลาว 

วนิดา  พลอยสังวาล (2546) ไดทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง
ในรายวิชาการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 1 สําหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวา นักศึกษาสนใจรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง  ในรายวิชาการเขยีน
เพื่อการสื่อสาร 1  คิดเปนรอยละ  49.24  และนักศึกษาที่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
อยางสม่ําเสมอเปนเวลา 10 สัปดาหของการทดลอง คิดเปนรอยละ 14.50 ของประชากรทั้งหมด
รูปแบบการเรียนรูทักษะการเขียนดวยตนเองประกอบดวย  1)  การทําแฟมสวนบุคคลและการเขียน
เรียงความชิ้นแรก  2)  พิจารณาขอบกพรองของตนเองดานไวยากรณ  3)  ศึกษาลักษณะของ 
การเขียนอนุเฉท  4)  ฝกการเขียนอนุเฉทแบบเลาเรื่อง  5)  ตรวจสอบงานเขียนของตนเอง 
6)  อาจารยที่ปรึกษาชี้แนะการปรับปรุงแกไขงานเขียนของตนเอง  7)  เรียนรูกฎเกณฑการตัดสิน
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งานเขียนที่ดี  8)  ฝกเขียนอนุเฉทแบบรายงานและการเขียนบอกลําดับ  9)  ฝกเขียนอนุเฉทแสดง
ความคิดเห็น  10)  เขียนเรียงความชิ้นสุดทาย  นักศึกษาที่เขาฝกฝนทักษะการเขียนดวยตนเองอยาง
สม่ําเสมอ มีพัฒนาการดานการเขียนที่ดีขึ้นอยางชัดเจนในระดับปานกลางถึงระดับมาก ปญหาหรือ
ขอบกพรองที่พบมากที่สุดในการเขียนภาษาอังกฤษ ไดแก การเขียนประโยคความรวมและประโยค
ความซอน  รองลงมาคือการใชกาล 

มณชนา เปอโลด (2548)  การพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและ
การทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  พบวา  ผลการวิจัยพบวา (1) ชุดการจัดการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อ 
การโรงแรมและการทองเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ที่สรางและพัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพเทากับ 86.72 / 
82.42  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว (2) ผลการเรียนรูของผูเรียนจากการทดลองใชชุดการจัด 
การเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ โรงแรมและการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตตามแนวคิดทฤษฎีการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารมีความ สอดคลองกันในทักษะการเรียนรูทั้งสามดานนั่นคือผูเรียนเกิด 
การเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย คิดเฉลี่ย รอยละเทากับ 88.27 : 81.77 : 94.62 
ตามลําดับ สรุปไดวาผูเรียน เกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ทําใหมีผลการเรียนรูที่สูงขึ้นตามที่
มุงหวังไว (3) ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของผูเรียนหลังการใชชุดการจัดการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
การโรงแรมและการทองเที่ยว จังหวัดภูเก็ตสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 (4) เจตคติของ
ผูเรียนโดยภาพรวมผูเรียนมีความ พึงพอใจในระดับที่มากตอการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยการใช
ชุดการจัดการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส เพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตตามแนวคิดทฤษฎี
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ปรีชญา แยมนิ่มนวล (2548) ศึกษาวิจัย เร่ือง  การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยวในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา 
โดยมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอนคือ (1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน (2) พัฒนาหลักสูตร 
(3) ทดลองใช (4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ผลวิจัยพบวา 1) หลักสูตรที่สรางขึ้นมีคุณภาพ
ระดับปานกลางหรือใชไดมีความสอดคลองกับสภาพทองถ่ินเหมาะสมกับผูเรียน ผูเรียนสามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และองคประกอบของหลักสูตรมีความสอดคลองกัน 2) การทดลอง
ใชหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ในอําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กับกลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3โรงเรียนเทศบาลบาน
หัวหิน จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบเจาะจง ผลปรากฎวา กลุม ตัวอยางมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และ 
เจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษหลังทดลองสูงกวากอนทดลอง 
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เปรมวดี ณ นครพนม (2550)  ศึกษาวิจัยเร่ือง  การวิเคราะหกลวิธีการเรียนภาษากับ
ความสามารถในการใชภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พบวา  (1) กลวิธีการเรียนหลักทั้ง 5 กลวิธี คือ กลวิธีชดเชย
ขอบกพรอง กลวิธีดานอารมณและสังคม กลวิธีการนําไปสูความสําเร็จ กลวิธีดานการจํา และกลวิธี
ดานความรูความคิด นักศึกษานําไปใชระดับปานกลาง   กลวิธีที่นักศึกษาใชมากสามลําดับแรก คือ 
กลวิธีชดเชยขอบกพรอง กลวิธีดานอารมณและสังคม และ กลวิธีดานการจํา โดยใชในระดับ 
ปานกลาง  นักศึกษารอยละ 52.18 มีความสามารถในการใชภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารระดับดี 
ผลการเปรียบเทียบระดับการใชกลวิธีการเรียนภาษาญี่ปุนระหวางนักศึกษากลุมที่มีความสามารถดี
และกลุมที่มีความสามารถปานกลาง พบวา ไมมีความแตกตางกัน อาจกลาวไดวา ความสามารถใน
การใชภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาไมมีความสัมพันธกับการใชกลวิธีการเรียน   

6.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม 

สวรส  วงศสิงห (2547) ศึกษาวิจัย เร่ือง บุคลากรทางการศึกษากับบทบาทที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศกึษาเชียงใหม เขต 1 
ผลวิจัยพบอุปสรรคปญหา คือ บุคลากรในชุมชนยังขาดความรูความเขาใจในดานการจัดองคกร 
ภาวะผูนําองคกร และการติดตามตรวจสอบ การติดตอประสานงานระหวางโรงเรียนและชุมชนทํา
ไดยาก และมีเวลาที่วางไมตรงกัน เปนสาเหตุทําใหชุมชนไมสามารถมาประชุมวางแผนรวมกับ
โรงเรยีนได 

โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล (2548) ศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียน ครู 
ผูปกครอง และชุมชนตอการบริหารและการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2548 พบวา 1) ผูปกครอง
นักเรียนมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมในระดับนอย เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา
ดานงานกิจการนักเรียน  อยูในระดับมาก สวนดานงานวิชาการ ดานงานธุรการ  และดานงานบริการ 
อยูในระดับนอย 2) ผูปกครองนักเรียนที่มีเพศตางกันมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนแตกตางกัน  

สุชน กันชู (2548) ศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาสภาพและปญหาการมีสวนรวมใน 
การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาภาคบังคับ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา สภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในภาพรวมพบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง สวนปญหานั้นในภาพรวม
และรายดาน  พบวา  มีระดับปญหา ของการมีสวนรวมอยูในระดับนอย ผลการเปรียบเทียบสภาพ
การมีสวนรวมในการบริหารงาน จําแนกตามสถานะ พบวา มีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการเปรียบเทียบปญหา  พบวา มีระดับปญหาการมีสวนรวม ไมแตกตางกัน 
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ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีสวนรวมในการบริหารงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา 
มีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัูทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการเปรียบเทียบปญหา  พบวา 
มีระดับปญหาการมีสวนรวมไมแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีสวนรวมในการบริหารงาน
จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวามีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 01 และผล
การเปรียบเทียบ ปญหา พบวามีระดับปญหาการมีสวนรวมไมแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบสภาพ
การมีสวนรวมในการบริหารงาน จําแนกตามอาชีพ พบวา มีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และผลของการเปรียบเทียบ  ปูหา พบวามีระดับปญหาการมีสวนรวม 
ไมแตกตางกัน 

อารี  มั่นศิลป (2548) ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความตองการการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูแหงกรุงเทพฯ 
ผลการวิจัยพบวา 1) ความตองการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียน 
โดยรวมและรายดานมีความตองการในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมี
ความตองการในระดับปานกลาง เรียงลําดับความตองการจากมากไปหานอย ไดแก ดานวิชาการ 
ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล และดานงบประมาณ 2) ผูปกครองนักเรียนใน
โรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความตองการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวม  
รายดาน และรายขอไมแตกตางกัน 

จันทิมา  พงษสมาน (2548) ไดทําการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาตนแบบสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมตามบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานวิชาการ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีสวนรวมในการพิจารณาและใหความเห็นชอบ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มี 
สวนรวมในการพิจารณาใหขอเสนอแนะ สงเสริม สนับสนุน และรวมดําเนินการ ในการจัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้ง
มีสวนรวมรับทราบและใหขอเสนอแนะในการจัดระบบและการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา การมีสวนรวมไมแตกตางกัน ดานงบประมาณ พบวา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการพิจารณาและใหความเห็นชอบการจัดตั้ง
งบประมาณ มีสวนรวมรับทราบการใชจายเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐและเงินนอก
งบประมาณ มีสวนรวมในการกําหนดแนวปฏิบัติในการบริหารการเงินที่ไดจากการบริจาค รวมทั้ง
ใหขอเสนอแนะในการบริหารการเงินใหมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได เมื่อพิจารณา
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ตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา การมีสวนรวม  ไมแตกตางกัน ดาน
การบริหารงานบุคคล พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมรับทราบ และให
ขอเสนอแนะการพัฒนาบุคลากรครู เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา การมีสวนรวมไมแตกตางกัน ดานการบริหารทั่วไป พบวา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการพิจารณาใหขอเสนอแนะ   รวมดําเนินการและให 
ความเห็นชอบ การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และมีสวนรวมรับทราบใหความเห็น ใหขอเสนอแนะใน 
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสราง
ความสัมพันธกับสถาบันอื่น ๆ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา การมีสวนรวมไมแตกตางกัน 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2549) ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พบวา  1) สภาพการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544  (1) ชุมชนมีสวนรวมกับโรงเรียนในระดับมากคือ สอดสองดูแล 
ความประพฤติของนักเรียน และในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก คือ ติดตามและประเมินผล 
การเรียนของนักเรียน รวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และสนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียน เงิน 
และแรงงาน (2) โรงเรียนเขารวมกิจกรรมที่ชุมชนจัดในระดับมาก คือ กิจกรรมรณรงค เชน 
การประหยัดพลังงาน การเลือกตั้ง และยาเสพติด เปนตน และกิจกรรมวันสําคัญ เชน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาวันสําคัญทางศาสนา เปนตน ในระดับปานกลาง คือ กิจกรรมตามประเพณี เชน วันลอย
กระทงวันสงกรานต เปนตน และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเชน การทําความสะอาดบริเวณชุมชน 
การขุดลอกคูคลอง เปนตน  (3) โรงเรียนเปนแหลงเรียนรู สําหรับชุมชนมากที่สุด คือ เปนที่ศึกษา
คนควาขอมูล รองลงมา คือ เปนที่ใหคําแนะนําดานตาง ๆ และอื่น ๆ (4) หลักสูตรสถานศึกษาที่ใช
ในปจจุบันมีความเหมาะสม โดยสิ่งที่ควรปรับปรุงเรียงตามลําดับ คือ คุณลักษณะ บุคลิกภาพของ
นักเรียน สภาพหองเรียนและบริเวณโรงเรียน การจัด การเรียนการสอน การใหชุมชนเขาไปมีสวน
รวม โครงสราง เวลาเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน บุคลิกภาพของครู – ผูบริหาร และ
การบริหารจัดการของโรงเรียน  (5) ผลการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 อยูในระดับดี รองลงมาคือ พอใชได และคอนขางออน ตามลําดับ (6) คุณลักษณะ
ของนักเรียนที่มีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่พบในระดับมาก คือ เปน
พลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม มีความรูเปน
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สากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ มีวิธีคิดและวิธีทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพใน
การผลิตและการบริโภค และมีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค  2) ความพึงพอใจที่มีตอ 
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544  (1) ชุมชนมีความพงึพอใจใน
ระดับปานกลางทุกดาน คือดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ดานการใหชุมชนเขามามีสวนรวม และดานพฤติกรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักเรียน  (2) ชุมชนมีความคิดเห็นวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
มีจุดเดน คือ จัด การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และมีจุดดอย คือ นักเรียนมี
พฤติกรรม ไมเหมาะสม เชน พูดจาไมสุภาพ แตงกาย  ไมเรียบรอย เปนตน จัดการเรียนการสอน
โดยเนนวิชาการนอยไป ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนมีไมเพียงพอกับความตองการของ
นักเรียน (3) ส่ิงที่ชุมชนตองการใหโรงเรียนปรับปรุง คือ เร่ืองพฤตกิรรมของนักเรียน เชน มารยาท
การพูดจา ความมีระเบียบวินัย การจัดสภาพบรรยากาศในโรงเรียน เชน บริเวณโรงเรียน หองเรียน
โรงอาหารและหองน้ํา ใหสะอาดและสวยงาม และการจัดอาคารสถานที่ เชน หองเรียน สนามเด็ก
เลนสนามฟุตบอลใหเพียงพอตอความตองการของนักเรียน  3) แนวโนมการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  (1) ดานหลักสูตรควรจัดให
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  มีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง และใหนักเรียนเรียนรู
จากประสบการณจริง ดานการจัดการเรียนการสอน ควรจัดการเรียนการสอนโดยเนนความรูทาง
วิชาการใหมากขึ้น จดัหาสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอกับความตองการของนักเรียน
และจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานบุคลากรควรจัดหาครูใหครบทุกกลุมสาระ
และเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ฝกอบรมพัฒนาครูใหมีความรูเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ และครูควร
ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี และดานการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน โรงเรียนควรเปด
โอกาสใหผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
มากขึ้น จัดการประชุมเพื่อใหผูปกครอง/ชุมชนไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ของโรงเรียนให
ผูปกครอง ชุมชนทราบ เชน ฝากผานนักเรียน เสียงตามสาย เปนตน (2) พฤติกรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักเรียนในอนาคต พบวา นักเรียนควรมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝรูใฝเรียน
มีความรับผิดชอบ เปนคนดี มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตนตอผูใหญ สุภาพเรียบรอย  กลาแสดงออก
นิสัยดี  และพูดจาไพเราะ  และมีน้ําใจ  เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

เปรมจิต  กิจประสาน(2549)  ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาบทบาทการมีสวนรวมใน 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดเขต
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พื้นที่การศึกษาภูเก็ต  ผลการวิจัยพบวา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมใน 
การบริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐาน ในดาน งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณการเงินระบบ
บัญชี และงานบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง และพบวาการมีสวนรวมในการบริหารงานดาน
ตาง  ๆ  โดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตามตัวแปร สถานภาพ  วุฒิการศึกษา
ความสัมพันธกับโรงเรียนประสบการณการเปนคณะกรรมการ สถานภาพทางเศรษฐกิจ การเขารวม
ประชุมและกิจกรรมของ โรงเรียน ที่แตกตางกันมีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สวนสภาพปญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา  
การบริหาร งานวิชาการเปนงานที่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประสบปญหามากที่สุด 
รองลงมา คือ งานบุคลากร งานงบประมาณ การเงินและระบบบัญชีและงานบริหารทั่วไป  มี
ขอเสนอแนะวา ควรจัดอบรมหรือสัมมนาใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบและเขาใจใน
การบริหารงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา สวนคณะกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกยังเขามามี
สวนรวมในการบริหารสถานศึกษานอยควรเขามามีสวนรวมใหมากกวานี้ 

7.  กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ 

จากการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการพัฒนา
ภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  โดยใชรูปแบบ
ซิปป  (CIPP  Model)  ผูประเมินสามารถกําหนดกรอบแนวคิดภาพ 4 
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การประเมินดาน
สภาพแวดลอม 

การประเมิน 
ดานปจจัยนําเขา 

การประเมิน 
ดานกระบวนการ 

การประเมิน 
ดานผลผลิต 

ความสอดคลองของ
วัตถุประสงค
โครงการกับความ
ตองการของ
สถานศึกษาและ
นโยบายการศึกษา 
สถานที่  และ
บรรยากาศที่เอือ้ตอ
การจัดกิจกรรม 

ความพรอมของ
บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ แหลง
เรียนรู  งบประมาณ
และหนวยงานที่
สนับสนุน 

กระบวนการพัฒน
าระบบการเรียนรู 
1. การวางแผน 
2. ดาํเนินการ 
3. ประเมินผล 
4. นาํผลมา
ปรับปรุง/พัฒนา 

- ทักษะของนักเรยีนใน
การใชภาษาตางปะเทศเพือ่
การสื่อสารและ 
การทองเที่ยว 
- ทักษะภาษาตางประเทศ
สําหรับแสวงหาความรู 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฯ 
- ความสามารถของครู 
- เครือขายการมีสวนรวม
ภายในภายนอก   
- ศักยภาพการใช
ภาษาตางประเทศในการ
ประกอบอาชพีของ
ประชาชน  ขาราชการ 
และบุคลากรภาคธุรกิจการ
ทองเที่ยว 
- ความพึงพอใจของนักเรียน
ครู และผูปกครองที่มีตอการ
ดําเนินโครงการ 

ขอมูลสารสนเทศเพื่อ แกไข/ปรับปรุง 

เขียนรายงาน/เผยแพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ภาพ 4  แสดงกรอบแนวคิดการประเมินโครงการพัฒนาภาษาตางประเทศ  เพื่อการสื่อสาร   
    และการทองเที่ยวโรงเรยีนอํามาตยพานชินุกูล โดยประยุกตแบบจําลองซิปป 

 

การประเมินดานสภาพแวดลอม  เปนการรวบรวมและการตรวจสอบความเหมาะสม
เกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการกับนโยบายทางการศึกษา วัตถุประสงค
โครงการกับความตองการในการดําเนินโครงการ  ความสําคัญในการจัดการศึกษา  ความเหมาะสม
ของสถานที่  และบรรยากาศของสถานศึกษา 
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การประเมินดานปจจัยนําเขา  เปนการรวบรวมและการตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับ  
ความพรอมของ ผู รับผิดชอบและผู เขารวมโครงการ  เครือขายการมีสวนรวม  แหลงเรียนรู  
งบประมาณ  วัสดุ  และอุปกรณ   

การประเมินดานกระบวนการ  เปนการรวบรวมและการตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับ  
การวางแผน  การดําเนินการ  การติดตามและประเมินผลตลอดจนการนําผลการประเมิน  มาปรับปรุง
พัฒนาโครงการ   

การประเมินดานผลผลิต  เปนการรวบรวมและการตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับ
ทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวของนักเรียน ทักษะภาษาตางประเทศ
สําหรับการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูภาษาตางประเทศ  ความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาตางประเทศ เครือขายการมีสวนรวมทั้ง
ภายในและภายนอกใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินการ ศักยภาพการใชภาษาตางประเทศ 
การประกอบอาชีพของประชาชน  ขาราชการและบุคลากรภาคธุรกิจ  การทองเที่ยว  ความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอการดําเนินโครงการ 
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