
บทที่ 4 
ผลวิเคราะหการประเมิน 

 
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเทีย่วโดย

ใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549-2550 ผูประเมินได
เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากเครื่องมือการประเมิน แลวนํามาวิเคราะห และแปลความหมาย 
ซ่ึงปรากฏผลจํานวน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินสภาพแวดลอมโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อ 
การสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม  

ตอนที่ 2 ผลการประเมินปจจัยนําเขาโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อ 
การสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม 

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อ 
การสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม  

4.1 ผลการประเมินทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว
ของนักเรียน 

4.2 ผลการประเมินทักษะการใชภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรูดวย
ตนเองนักเรียน 

4.3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศของนักเรียน 
4.4 ผลการประเมินความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน

ภาษาตางประเทศ 
4.5 ผลการประเมินเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกใหการสนับสนุน

สงเสริมการดําเนินการ 
4.6 ผลการประเมินศักยภาพการใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพของ

ประชาชน  ขาราชการ และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว 
4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอการดําเนิน

โครงการ 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 143 

ตอนที่  5 การประมวลผลขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549-2550 ทั้ง 4 ดาน 
 

ตอนที่  1  ผลการประเมินสภาพแวดลอม  (Context) โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อ
การส่ือสารและการทองเ ท่ียวโดยใชกลยุทธ เครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล 

 
ผลการประเมินสภาพแวดลอมตามความคิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา คณะกรรมการสมาคมผูปกครอง 
และครู คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง และครูผูสอนภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2549 – 2550 
ปรากฏรายละเอียดตามตาราง  16 - 17  
 
ตาราง 16  คาเฉลี่ย  ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D) และคาระดับความสอดคลองดาน

สภาพแวดลอม (Context) ปการศึกษา 2549 
 

(n = 142) 

รายการ X  S.D  
ระดับความ
สอดคลอง 

1.  วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 3.75 .82 มาก 
2.  วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.94 .84 มาก 
3.  วัตถุประสงคของโครงการ สอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากระบี ่ 3.92 .75 มาก 
4.  วัตถุประสงคของโครงการ สอดคลองกับนโยบาย
ของสถานศึกษา 3.95 .79 มาก 
5.  วัตถุประสงคของโครงการ สอดคลองกับนโยบาย
ของทองถ่ิน 3.85 .77 มาก 
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ตาราง 16  (ตอ)    

รายการ X  S.D  
ระดับความ
สอดคลอง 

6.  วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบาย
ของครูและนักเรียน 3.75 .75 มาก 
7.  วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความ
ตองการของผูปกครองและผูมีสวนเกีย่วของ 3.73 .87 มาก 
8.  โครงการมีความสําคัญในการสนับสนนุการจัด
การศึกษา 3.75 .72 มาก 
9.  สถานที่มีความเหมาะสมกับการดําเนินโครงการ 3.75 .90 มาก 
10. บรรยากาศของสถานศึกษาเอื้อตอการดําเนิน
โครงการ 3.74 .71 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.81 .79 มาก 

 
จากตาราง 16  ผลการประเมินโครงการปการศึกษา 2549 ดานสภาพแวดลอม (Context) 

พบวา โดยภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X  = 3.81, S.D = .79) และเมื่อพิจารณาแตละ
รายการ ทุกรายการอยูในระดับมาก ( X  ระหวาง 3.73 ถึง 3.95)   

 
ตาราง 17  คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความสอดคลองดานสภาพแวดลอม

ปการศึกษา  2550 
 

(n = 142) 

รายการ X  S.D  
ระดับความ
สอดคลอง 

1.  วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 4.62 .59 มากที่สุด 
2.  วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.59 .60 มากที่สุด 
3.  วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากระบี ่ 4.41 .63 มาก 
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ตางราง 7  (ตอ)    

รายการ X  S.D  
ระดับความ
สอดคลอง 

4.  วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบาย
ของสถานศึกษา 4.50 .61 มากที่สุด 
5.  วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบาย
ของทองถ่ิน 4.54 .65 มากที่สุด 
6.  วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบาย
ของครูและนักเรียน 4.02 .53 มาก 
7.  วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความ
ตองการของผูปกครองและผูมีสวนเกีย่วของ 4.47 .70 มาก 
8.  โครงการมีความสําคัญในการสนับสนนุการจัด
การศึกษา 4.03 .49 มาก 
9.  สถานที่มีความเหมาะสมกับการดําเนินโครงการ 4.51 .71 มากที่สุด 
10. บรรยากาศของสถานศึกษาเอื้อตอการดําเนิน
โครงการ 3.99 .48 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.37 .60 มาก 

 
จากตาราง 17  ผลการประเมินโครงการปการศึกษา  2550 ดานสภาพแวดลอม(Context) 

พบวา โดยภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X  = 4.37, S.D = .60) และเมื่อพิจารณาแตละ
รายการ  พบวา มีระดับความสอดคลองมากถึงมากที่สุด ( X ระหวาง  3.99  ถึง 4.62 ) 
 

ตอนท่ี  2  ผลการประเมินปจจัยนําเขา (Input) โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อ 
การสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม 

 
ผลการประเมินปจจัยนําเขาโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ

การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม  ปรากฏรายละเอียดตามตาราง 18 - 19 
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ตาราง 18  คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความสอดคลองดานปจจัยนําเขา 
(Input)  ปการศึกษา 2549 

 
(n = 142) 

รายการ X  S.D  
ระดับความ
สอดคลอง 

1.  ความพรอมของผูรับผิดชอบโครงการ 3.77 .76 มาก 
2.  ความพรอมของผูเขารวมโครงการ 3.78 .61 มาก 
3.  ความพรอมของคณะกรรมการบริหารโครงการ 3.77 .69 มาก 
4.  ความพรอมของแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 3.68 .65 มาก 
5.  ความพรอมของแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 3.73 .74 มาก 
6.  ความพรอมในดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการดําเนินโครงการ 3.67 .72 มาก 
7.  ความพรอมดานงบประมาณสนับสนนุโครงการ 3.79 .63 มาก 
8. ความพรอมในการใหความชวยเหลือสนับสนุน
โครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3.77 .68 มาก 
9. ความพรอมในการใหความชวยเหลือสนับสนุน
โครงการของเครือขายผูปกครองและชมรมผูปกครอง
และครู 3.92 .68 มาก 
10. ความพรอมในการใหความชวยเหลือสนับสนุน
โครงการของสมาคมศิษยเกา 4.07 .73 มาก 
11. ความพรอมในการใหความชวยเหลือสนับสนุน
โครงการขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 4.17 .76 มาก 
12. ความพรอมในการใหความชวยเหลือสนับสนุน
โครงการของหนวยงานจากตางประเทศ 3.80 .56 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.83 .68 มาก 

 
จากตาราง 18  ผลการประเมินโครงการปการศึกษา  2549  ดานปจจัยนําเขา(Input) พบวา 

โดยภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X  = 3.83, S.D = .68) และเมื่อพิจารณาแตละ
รายการ ทุกรายการอยูในระดับมาก ( X ระหวาง 3.67 ถึง 4.17)  
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ตาราง 19  คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความสอดคลองดานปจจัยนําเขา 
(Input)  ปการศึกษา 2550 

 
(n = 142) 

รายการ X  S.D  
ระดับความ
สอดคลอง 

1.  ความพรอมของผูรับผิดชอบโครงการ 4.25 .67 มาก 
2.  ความพรอมของผูเขารวมโครงการ 3.92 .53 มาก 
3.  ความพรอมของคณะกรรมการบริหารโครงการ 3.96 .63 มาก 
4.  ความพรอมของแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 3.87 .56 มาก 
5.  ความพรอมของแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 3.92 .67 มาก 
6.  ความพรอมในดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการดําเนินโครงการ 3.88 .62 มาก 
7.  ความพรอมดานงบประมาณสนับสนนุโครงการ 3.90 .61 มาก 
8.  ความพรอมในการใหความชวยเหลือสนับสนุน
โครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3.88 .66 มาก 
9.  ความพรอมในการใหความชวยเหลือสนับสนุน
โครงการของเครือขายผูปกครองและชมรม
ผูปกครองและครู 4.11 .66 มาก 
10. ความพรอมในการใหความชวยเหลือสนับสนุน
โครงการของสมาคมศิษยเกา 4.24 .69 มาก 
11. ความพรอมในการใหความชวยเหลือสนับสนุน
โครงการขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 4.32 .75 มาก 
12. ความพรอมในการใหความชวยเหลือสนับสนุน
โครงการของหนวยงานจากตางประเทศ 3.85 .61 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.01 0.64 มาก 

 
จากตาราง 19  ผลการประเมินโครงการปการศึกษา 2550 ดานปจจัยนําเขา (Input) พบวา 

โดยภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X  = 4.01, S.D = .64) และเมื่อพิจารณาแตละ
รายการทุกรายการอยูในระดับมาก ( X ระหวาง 3.85  ถึง 4.32 )     
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ตอนที่  3  ผลการประเมินกระบวนการ (Process) โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อ 
การสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม ดังรายละเอียดตาม
ตาราง 20 – 21 

 
ตาราง 20   คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความสอดคลองดานกระบวนการ 

(Process) ในปการศึกษา  2549 
 

(n = 142) 

รายการ X  S.D  
ระดับความ
สอดคลอง 

1.  การศึกษาสภาพปญหาและความตองการโครงการ
พัฒนาภาษาตางประเทศ 3.90 .83 มาก 
2.  การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่ใชในการพัฒนาการ
เรียนรูอยางถูกตอง 3.77 .79 มาก 
3.  การจัดเก็บขอมูลสะดวกตอการนําไปใชวางแผน 
การดําเนนิโครงการ 3.80 .80 มาก 
4.  การจัดทําโครงการ สอดคลองกับสภาพ
สถานศึกษา 3.82 .75 มาก 
5.  การกําหนดกิจกรรมโครงการเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพของสถานศึกษา 3.63 .68 มาก 
6.  เครือขายมีสวนรวมในการวางแผนดําเนนิงาน
โครงการ 3.61 .78 มาก 
7.  เครือขายภายนอกสถานศึกษามีสวนรวมในการ
วางแผนดําเนนิงานโครงการ 3.49 .74 มาก 
8.  การจัดทําแผนประเมินผลโครงการควบคูกับการ
วางแผนกําหนดกิจกรรมของโครงการ 3.68 .65 มาก 
9.  แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและเขาใจโครงการอยางชัดเจน 3.80 .81 มาก 
10. ประชุมชี้แจงบุคคลที่มีสวนรวมทกุ ๆฝายใหเขาใจ
วัตถุประสงคการดําเนนิโครงการ 3.58 .86 มาก 
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ตาราง 20 (ตอ)     

รายการ X  S.D  
ระดับความ
สอดคลอง 

11. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานโครงการไวอยางชัดเจน 3.48 .87 มาก 
12. จัดกิจกรรมโครงการแตละกิจกรรมตามขั้นตอนที่
กําหนด 3.64 .89 มาก 
13. จัดทําเครื่องมือติดตามประเมินผลไดเหมาะกับ
กิจกรรมที่กําหนดไว 3.55 .90 มาก 
14. การดําเนินการประเมินเปนไปตามแผนและ
ปฏิทินที่กําหนด 3.58 .88 มาก 
15. มีการบันทกึผลการดําเนนิกิจกรรมแตละอยาง
ตอเนื่องเปนปจจุบัน 3.49 .77 มาก 
16. ผูบริหารใหการสนับสนนุและใหกําลังใจแก
ผูรับผิดชอบโครงการอยางสม่ําเสมอ 3.86 .73 มาก 
17. การดําเนินงานตามโครงการไดรับความรวมมือ
จากเครือขายภายในสถานศกึษา 3.94 .66 มาก 
18. การดําเนินงานตามโครงการไดรับความรวมมือ
จากเครือขายภายนอกสถานศึกษา 3.69 .70 มาก 
19. การติดตาม ประเมินผลการดําเนนิโครงการตาม
โครงการ 3.82 .53 มาก 
20. มีการประเมินโครงการระหวางป และสิ้นสุด
โครงการ 3.96 .68 มาก 
21. เครือขายภายในสถานศกึษามีสวนรวมในการ
ประเมินโครงการ 3.97 .78 มาก 
22. เครือขายภายนอกสถานศึกษามีสวนรวมในการ
ประเมินโครงการ 3.77 .83 มาก 
23. บุคลากรมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล
กิจกรรมแตละกิจกรรมตามโครงการ 3.77 .64 มาก 
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ตาราง 20  (ตอ)     

รายการ X  S.D  
ระดับความ
สอดคลอง 

24. มีการสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการ
ใหเครือขาย บคุลากรในสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ 3.88 .64 มาก 
25. มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนา
โครงการอยางตอเนื่อง 3.73 .56 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.73 .75 มาก 

 
จากตาราง 20  ผลการประเมินโครงการปการศึกษา 2549 ดานกระบวนการ (Process) พบวา 

โดยภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X  = 3.73, S.D = .75) และเมื่อพิจารณาแตละรายการ 
ทุกรายการอยูในระดับมาก  ( X ระหวาง  3.48  ถึง 3.97 )  

 
ตาราง 21  คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาระดับความสอดคลองดานกระบวนการ 

(Process) ในปการศึกษา  2550 
 

(n = 142) 

รายการ X  S.D  
ระดับความ
สอดคลอง 

1.  การศึกษาสภาพปญหาและความตองการโครงการ
พัฒนาภาษาตางประเทศ 4.21 .69 มาก 
2.  การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่ใชในการพัฒนาการ
เรียนรูอยางถูกตอง 3.99 .71 มาก 
3.  การจัดเก็บขอมูลสะดวกตอการนําไปใชวางแผนการ
ดําเนินโครงการ 3.97 .68 มาก 
4.  การจัดทําโครงการ สอดคลองกับสภาพสถานศึกษา 4.10 .62 มาก 
5.  การกําหนดกิจกรรมโครงการเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพของสถานศึกษา 3.89 .56 มาก 
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ตาราง 21  (ตอ)        

รายการ X  S.D  
ระดับความ
สอดคลอง 

6.  เครือขายมีสวนรวมในการวางแผนดําเนนิงาน
โครงการ 3.79 .67 มาก 
7.  เครือขายภายนอกสถานศึกษามีสวนรวมในการ
วางแผนดําเนนิงานโครงการ 3.65 .73 มาก 
8.  การจัดทําแผนประเมินผลโครงการควบคูกับการ
วางแผนกําหนดกิจกรรมของโครงการ 3.84 .58 มาก 
9.  แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและเขาใจโครงการอยางชัดเจน 4.08 .69 มาก 
10. ประชุมชี้แจงบุคคลที่มีสวนรวมทกุ ๆฝายใหเขาใจ
วัตถุประสงคการดําเนนิโครงการ 3.91 .67 มาก 
11. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานโครงการไวอยางชัดเจน 3.84 .67 มาก 
12. จัดกิจกรรมโครงการแตละกิจกรรมตามขั้นตอนที่
กําหนด 

3.96 .65 
มาก 

13. จัดทําเครื่องมือติดตามประเมินผลไดเหมาะกับ
กิจกรรมที่กําหนดไว 3.91 .65 มาก 
14. การดําเนินการประเมินเปนไปตามแผนและ
ปฏิทินที่กําหนด 3.92 .65 มาก 
15. มีการบันทกึผลการดําเนนิกิจกรรมแตละอยาง
ตอเนื่องเปนปจจุบัน 3.88 .53 มาก 
16. ผูบริหารใหการสนับสนนุและใหกําลังใจแก
ผูรับผิดชอบโครงการอยางสม่ําเสมอ 4.02 .65 มาก 
17. การดําเนินงานตามโครงการไดรับความรวมมือจาก
เครือขายภายในสถานศึกษา 3.96 .64 มาก 
18. การดําเนินงานตามโครงการไดรับความรวมมือจาก
เครือขายภายนอกสถานศึกษา 3.70 .69 มาก 
19. การติดตาม ประเมินผลการดําเนนิตามโครงการ 3.83 .51 มาก 
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ตาราง 21  (ตอ)        

รายการ X  S.D  
ระดับความ
สอดคลอง 

20. มีการประเมินโครงการระหวางปและสิน้สุด
โครงการ 3.96 .67 มาก 
21. เครือขายภายในสถานศกึษามีสวนรวมในการ
ประเมินโครงการ 3.97 .78 มาก 
22. เครือขายภายนอกสถานศึกษามีสวนรวมในการ
ประเมินโครงการ 3.82 .81 มาก 
23. บุคลากรมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล
กิจกรรมแตละกิจกรรมตามโครงการ 3.85 .60 มาก 
24. มีการสรุปผลและรายงานผลการประเมิน
โครงการใหเครือขายและบุคลากรในสถานศึกษาและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของทราบ 3.94 .61 มาก 
25. มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนา
โครงการอยางตอเนื่อง 3.81 .56 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.91 .65 มาก 

 
จากตาราง 21  ผลการประเมินโครงการปการศึกษา 2550 ดานกระบวนการ(Process) 

พบวา โดยภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X  = 3.91, S.D = .65 ) และเมื่อพิจารณาแตละ
รายการ ทุกรายการอยูในระดับมาก ( X ระหวาง 3.65  ถึง 4.21 )   

 

ตอนท่ี  4  ผลการประเมินผลผลิต (Outputs) โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อ 
การสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม ดังรายละเอียดตาม
ตาราง 22 - 24  

 
4.1 ผลการประเมินทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว

ของนักเรียนปการศึกษา 2549 - 2550 โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบ
รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน  ปรากฏตามตาราง 22   
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ตาราง 22  ทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวจากแบบรายงาน 
ผลการปฏิบัติกิจกรรมของนกัเรียน  ปการศึกษา 2549 – 2550 

 

จํานวนนักเรียน 
กิจกรรม 2549 

n = 360 
2550 

n = 420 

รวม 
n = 780 

รอยละ 

1.  เปนลามชวยงานไวอาลัยผูประสบภัยสึนามิ  8 15 23 2.95 
2.  จัดรายการวิทยภุาคภาษาอังกฤษ 5 55 60 7.69 
3.  กิจกรรมวนัสําคัญสําหรับชาวตางชาติ  57 60 117 15.00 
4.  พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ แนะนําแหลง
ทองเที่ยวในจงัหวัดกระบี ่ 10 45 55 7.05 
5.  เปนลามภาษาอังกฤษ สาธิตการเลนดนตรีไทย 60 - 60 7.69 
6.  ตอนรับครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก
ประเทศฟลิปปนส 60 - 60 7.69 
7.  รวมชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 21 ประเทศ
อังกฤษ 1 - 1 0.13 
8.  จัดนิทรรศการวิชาการภาษาตางประเทศ 95 127 222 28.46 
9.  กิจกรรมละครภาษาอังกฤษ งานมหกรรม
วิชาการ - 55 55 7.05 

รวม 296 357 

เฉล่ียรอยละ 82.22 85.00 
653 83.72 

 
จากตาราง  22 ผลการประเมินทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 

การทองเที่ยวของนักเรียน พบวา  ปการศึกษา 2549  จํานวนนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมเฉลี่ย
รอยละ 82.22 และปการศึกษา  2550  จํานวนนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมเฉลี่ยรอยละ 85.00   

 
4.2  ผลการประเมินทักษะการใชภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรูดวย

ตนเองของนักเรียน ปการศึกษา 2549 - 2550 โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จาก
แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน  ปรากฏตามตาราง 23  
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ตาราง 23  ทักษะภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนจากแบบ
รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน  ปการศึกษา 2549 - 2550  

 

จํานวนนักเรียน 
กิจกรรม 2549 

n = 360 
2550 

n = 420 

รวม 
n = 780 

รอยละ 

1.  โครงการEnglish Camp ณ British 
International School, Phuket  117 119 236 30.26 
2.  โครงการอบรมผูนําเยาวชนยุวมัคคุเทศก รุนที่1 60 60 120 15.38 
3.  กิจกรรมสงเสริมการพูดภาษาอังกฤษหนา    
เสาธงทุกเชาวนัอังคาร A few minutes กุกกิ๊ก MEP 30 50 80 10.26 
4.  การทดสอบความรูดานตางประเทศ 60 65 125 16.03 
5.  การสอบผานขอเขียน AYC  25 41 66 8.46 
6.  การสอบผานขอเขียน AFS 2 - 2 0.26 
7.  โครงการทัศนศึกษา โรงเรียน Coleman 
Collegeประเทศสิงคโปร 25 - 25 3.2 
8.  ทุน Asia Pacific Programme, East West 
centre, USA 3 - 3 0.38 
9.  รับทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 
โครงการAYC 2 - 2 0.26 
10. เขาคายภาษาจีน “สานสัมพันธนองพี”่        
ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต - 5 5 0.64 
11. การเขารวมแขงขันพูดสนุทรพจนภาษาจีน ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรวทิยาเขตสุราษฎรธาน ี - 5 5 0.64 
12. ขับรองเพลงภาษาตางประเทศในวันคริสตมาส
และวนัแม 30 40 70 8.97 
13. แขงขันทักษะภาษาญี่ปุน ภาคใตครั้งที่  1 - 3 3 0.38 
14. แขงขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค - 30 30 3.84 

รวม 354 418 

เฉล่ียรอยละ 98.33 99.52 
772 98.97 
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จากตาราง 23  ผลการประเมินทักษะการใชภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรู 
ดวยตนเองของนักเรียน พบวา ปการศึกษา 2549  มีจํานวนนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมเฉลี่ย
รอยละ 98.33  และปการศึกษา 2550 จํานวนนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมเฉลี่ยรอยละ 99.52 

 
4.3   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศของนักเรียนโรงเรียน

อํามาตยพานิชนกุูล โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบบันทึกผลการเรียนและ
แบบสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปรากฏตามตาราง 24 - 29  

 
ตาราง 24  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปการศึกษา 2549-2550 

 

ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ สูง/ต่ํา 
ระดับ

คะแนนเฉลี่ย 
เกณฑ สูง/ต่ํา 

ภาษาอังกฤษ 3.09 2.50 +0.59 3.10 2.50 +0.06 
ภาษาฝรั่งเศส 2.59 2.50 +0.09 2.82 2.50 +0.32 
ภาษาญี่ปุน 2.53 2.50 +0.01 2.75 2.50 +0.25 
ภาษาจีน - - - 3.05 2.50 +0.55 
เฉล่ียรวม 2.74 2.50 +0.24 2.93 2.50 +0.43 

 
จากตาราง 24  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของ

นักเรียน ปการศึกษา 2549 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.74 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 0.24 และ 
ปการศึกษา 2550 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.93 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 0.43  www.kr
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ตาราง  25  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549-2550 

 

ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ สูง/ต่ํา 
ระดับ

คะแนนเฉลี่ย 
เกณฑ สูง/ต่ํา 

ภาษาอังกฤษ 3.25 2.50 +0.75 2.66 2.50 +0.16 
ภาษาฝรั่งเศส - - - - - - 
ภาษาญี่ปุน - - - - - - 
ภาษาจีน - - - 2.92 2.50 +0.42 
เฉล่ียรวม 3.25 2.50 +0.75 2.79 2.50 + 0.29 

 
จากตาราง 25  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.25 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียน
กําหนด 0.75 และปการศึกษา 2550 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.79 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 0.29  
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ตาราง  26  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2549-2550 

 

ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ สูง/ต่ํา 
ระดับ

คะแนนเฉลี่ย 
เกณฑ สูง/ต่ํา 

ภาษาอังกฤษ 3.11 2.50 +0.61 3.40 2.50 +0.90 
ภาษาฝรั่งเศส - - - 3.25 2.50 +0.75 
ภาษาญี่ปุน - - - 3.20 2.50 +0.70 
ภาษาจีน - - - 3.61 2.50 +1.11 
เฉล่ียรวม 3.11 2.50 +0.61  3.36 2.50 +0.86 

 
จากตาราง 26  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2549 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.11 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียน
กําหนด 0.61และปการศึกษา 2550  มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.36 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 0.86  
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ตาราง 27  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2549 – 2550 

 

ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ สูง/ต่ํา 
ระดับ

คะแนนเฉลี่ย 
เกณฑ สูง/ต่ํา 

ภาษาอังกฤษ 3.01 2.50 +0.51 3.24 2.50 +0.74 
ภาษาฝรั่งเศส - - - - - - 
ภาษาญี่ปุน - - - - - - 
ภาษาจีน - - - - - - 
เฉล่ียรวม 3.01 2.50 +0.51 3.24 2.50 +0.74 

 
จากตาราง 27  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2549 มีระดับคะแนนเฉลี่ย  3.01 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียน
กําหนด 0.51และปการศึกษา 2550 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.24 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 0.74   
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ตาราง 28  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา  2549 – 2550 

 

ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ สูง/ต่ํา 
ระดับ

คะแนนเฉลี่ย 
เกณฑ สูง/ต่ํา 

ภาษาอังกฤษ 2.89 2.50 +0.39 2.83 2.50 +0.33 
ภาษาฝรั่งเศส 2.79 2.50 +0.29 2.76 2.50 +0.26 
ภาษาญี่ปุน 2.51 2.50 +0.01 2.59 2.50 +0.09 
ภาษาจีน - - - 2.61 2.50 +0.11 
เฉล่ียรวม 2.73 2.50 +0.23 2.70 2.50 +0.20 

 
จากตาราง 28  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2549 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.73  สูงกวาเกณฑที่โรงเรียน
กําหนด 0.23 และปการศึกษา 2550 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.70 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 0.20  
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ตาราง 29  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา  2549 – 2550 

 

ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ สูง/ต่ํา 
ระดับ

คะแนนเฉลี่ย 
เกณฑ สูง/ต่ํา 

ภาษาอังกฤษ 3.31 2.50 +0.81 3.40 2.50 +0.90 
ภาษาฝรั่งเศส 2.41 2.50 -0.09 2.83 2.50 +0.33 
ภาษาญี่ปุน 2.56 2.50 +0.06 2.59 2.50 +0.09 
ภาษาจีน - - - - - - 
เฉล่ียรวม 2.76 2.50 +0.26 2.94 2.50 +0.44 

 
จากตาราง 29  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ปการศึกษา 2549  มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.76 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียน
กําหนด 0.26 และปการศึกษา  2550  มีระดับคะแนนเฉลี่ย  2.94  สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 0.44  
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ตาราง  30  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2549 – 2550  

 

ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ สูง/ต่ํา 
ระดับ

คะแนนเฉลี่ย 
เกณฑ สูง/ต่ํา 

ภาษาอังกฤษ 2.99 2.50 +0.49 3.05 2.50 +0.55 
ภาษาฝรั่งเศส 2.57 2.50 +0.07 2.42 2.50 -0.08 
ภาษาญี่ปุน 2.51 2.50 +0.01 2.60 2.50 +0.10 
ภาษาจีน - - - - - - 
เฉล่ียรวม 2.69 2.50 +0.19 2.69 2.50 +0.19 

 
จากตาราง 30  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2549 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.69 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียน
กําหนด 0.19 และปการศึกษา 2550 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.69 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 0.19  

 
4.4 ผลการประเมินความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน

ภาษาตางประเทศ จากการประเมินความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
ภาษาตางประเทศใชขอมูลจากผลการทดสอบวัดความรูทางภาษาของสถาบันภาษา สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานพัฒนาตนเองของครูผูสอนภาษาตางประเทศที่ไดเขา
รวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ปรากฏผลดังตอไปนี้ 

4.4.1 ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศที่ทดสอบวัดความรู ของสถาบัน
ทดสอบทางภาษา สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2550 ผานเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
อยูในระดับดีรอยละ 100  

4.4.2 ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเขารวมประชุม อบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน ในปการศึกษา 2549 - 2550 เฉลี่ยปละ 77.5 ช่ัวโมง/ป และมีการจัดทําเอกสารนําเสนอ
ตอท่ีประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู เฉล่ียคนละ 1 เร่ือง/ป ผานเกณฑที่โรงเรียนกําหนดอยูในระดับดี 
รอยละ 100 
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4.5  ผลการประเมินเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกในการใหการสนับสนุน
สงเสริมการดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 
ปการศึกษา 2549-2550  ปรากฏรายละเอียดตามตาราง 31   

 
ตาราง 31  การสนับสนุนสงเสริมดานงบประมาณดําเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 

เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว จากเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก 
ปการศึกษา  2549 – 2550 

 

เงินงบประมาณ 
ปการศึกษา 

ตนสังกัด 
เครือขาย 

การมีสวนรวม 
+ เพิ่ม 
- ลด 

รอยละ 

2549 593,547 13,220,100 + 12,626,553 2127.30 
2550 435,663 14,429,900 + 13,994,237 3212.17 

 
จากตาราง 31  พบวา เครือขายการมีสวนรวมภายในและภายนอกใหการสนับสนุนสงเสริม

ดานงบประมาณดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยว ปการศึกษา 2549 ไดรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากเครือขายการมีสวนรวมมากกวา
ที่ไดรับเงินงบประมาณจัดสรรจากตนสังกัดเปนจํานวนเงิน 12,626,553 บาท คิดเปนรอยละ 
2127.30 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด และปการศึกษา 2550 ไดรับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก
เครือขายการมีสวนรวมมากกวาที่ไดรับเงินงบประมาณจัดสรรจากตนสังกัดเปนจํานวนเงิน 
13,994,237 บาทคิดเปนรอยละ 3212.17 สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 

4.6  ผลการประเมินศักยภาพการใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพของประชาชน
ขาราชการ และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว ปการศึกษา 2549-2550 ปรากฏรายละเอียดตาม
ตาราง 32 - 33 
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ตาราง 32   ผลการประเมินศกัยภาพการใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพของประชาชน 
ขาราชการ และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว ปการศึกษา  2549 

 
    (n = 172) 

รายการ X  S.D  
ระดับความ
สอดคลอง 

1.  การออกเสียง คําทักทาย  คําศัพทและสาํนวนใน   
สถานการณทีท่านตองพบ 3.84 .82 มาก 
2.  การเขาใจคาํพูดภาษาตางประเทศของผูที่มาติดตอ
หรือรับบริการ 4.30 .46 มาก 
3.  การใหคําแนะนําขอมูลเกีย่วกับภาระงานสําหรับผู
มาขอรับบริการ 3.92 .74 มาก 
4.  ทานมีความรู วัฒนธรรม ประเพณี ของชาว
ตางประเทศทีม่าติดตอสอบถามหรือรับบริการ 3.94 .78 มาก 
5.  ทานมีความรูทักษะในการใชภาษาตางประเทศไดด ี 3.89 .76 มาก 
6.  ทานสามารถนําภาษาตางประเทศที่ไดจากการ
อบรมไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวนัได 4.03 .17 มาก 
7.  ทานสามารถนําภาษาตางประเทศไปใชในการ
ประกอบอาชพีไดดีขึ้น 4.23 .49 มาก 
8.  ทานมีความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวตางประเทศ 3.76 .66 มาก 
9.  ทานสามารถใหบริการชาวตางประเทศไดดีขึ้น 3.62 .88 มาก 
10. ชาวตางประเทศใหความสนใจ และมารับบริการเพิ่มขึน้ 3.78 .68 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.93 .64 มาก 

 
จากตาราง 32  ผลการประเมินศักยภาพการใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพ 

ปการศึกษา 2549 พบวาโดยภาพรวมมีศักยภาพอยูระดับมาก ( X  = 3.93, S.D = .64) และเมื่อพิจารณา
แตละรายการ ทุกรายการอยูในระดับมาก  ( X ระหวาง  3.62  ถึง 4.30 )     
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ตาราง 33  ผลการประเมินศกัยภาพการใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพของประชาชน 
ขาราชการ และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว  ปการศึกษา  2550 

 
    (n = 224) 

รายการ X  S.D  
ระดับความ
สอดคลอง 

1.  การออกเสียง คําทักทาย คําศัพทและ สํานวนใน 
สถานการณทีท่านตองพบ 

 
3.88 

 
.84 

 
มาก 

2.  การเขาใจคาํพูดภาษาตางประเทศ ของผูที่มาติดตอ
หรือรับบริการ 

 
4.32 

 
.47 

 
มาก 

3.  การใหคําแนะนําขอมูลเกีย่วกับภาระงานสําหรับผู
มาขอรับบริการ 

 
3.96 

 
.76 

 
มาก 

4.  ทานมีความรู วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวตางประเทศ
ที่มาติดตอสอบถามหรือรับบริการ 

 
3.98 

 
.79 

 
มาก 

5.  ทานมคีวามรูทักษะในการใชภาษาตางประเทศไดด ี 3.89 .76 มาก 
6.  ทานสามารถนําภาษาตางประเทศที่ไดจากการอบรม
ไปใชส่ือสารในชีวิต ประจํา วันได 4.05 .23 มาก 
7.  ทานสามารถนําภาษาตางประเทศไปใชในการประกอบอาชีพ
ไดดีขึ้น 

 
4.25 

 
.48 

 
มาก 

8.  ทานมีความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวตางประเทศ 3.81 .60 มาก 
9.  ทานสามารถใหบริการชาวตางประเทศไดดีขึ้น 3.63 .86 มาก 
10. ชาวตางประเทศใหความสนใจ และมารับบริการ 
เพิ่มขึน้ 3.83 .63 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.96 .64 มาก 

 
จากตาราง 33  ผลการประเมินศักยภาพการใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพ 

ปการศึกษา 2550 พบวาโดยภาพรวมมีศักยภาพอยูระดับมาก ( X  = 3.96, S.D = .64) และเมื่อพิจารณา
แตละรายการ ทุกรายการอยูในระดับมาก  ( X ระหวาง  3.63  ถึง 4.32 )     
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4.7  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง ที่มีตอการดําเนิน
โครงการ ปการศึกษา 2550 ปรากฏรายละเอียดตามตาราง 34 - 37 

 
ตาราง 34   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน คร ูและผูปกครองที่มีตอการดําเนินโครงการ 

ปการศึกษา  2550 
 

(N = 574) 

ที่ รายการ X  S.D  
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. หลักสูตร 4.12 .52 มาก 
2. อาคารสถานที่และแหลงเรียนรู 4.05 .46 มาก 
3. ครูผูสอนภาษาตางประเทศ 3.98 .39 มาก 
4. ส่ือวัสดุ อุปกรณที่ใชในโครงการ 3.94 .37 มาก 
5. การวัดผลประเมินผลโครงการ 3.99 .25 มาก 
6. การมีสวนรวมของเครือขาย 4.02 .15 มาก 
7. คุณสมบัติทางวิชาการในโครงการ 4.00 .39 มาก 
8. จุดมุงหมายของโครงการ 4.00 .29 มาก 

รวม 4.01 .05 มาก 

 
จากตาราง 34   ความพึงพอใจของนักเรียน  ครู  และผูปกครองที่มีตอการดําเนินโครงการ 

พบวาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูระดับมาก ( X  = 4.01, S.D = .05 ) และเมื่อพิจารณาแตละ
รายการทุกรายการอยูในระดับมาก ( X ระหวาง 3.94 ถึง 4.12 )  www.kr
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ตาราง 35  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดําเนินโครงการ 
ปการศึกษา 2550 

 
    (n = 112) 

ที่ รายการ X  S.D  
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. หลักสูตร 3.93 .42 มาก 
2. อาคารสถานที่และแหลงเรียนรู 4.02 .29 มาก 
3. ครูผูสอนภาษาตางประเทศ 3.97 .33 มาก 
4. ส่ือวัสดุ อุปกรณที่ใชในโครงการ 3.89 .36 มาก 
5. การวัดผลประเมินผลโครงการ 3.99 .39 มาก 
6. การมีสวนรวมของเครือขาย 4.02 .35 มาก 
7. คุณสมบัติทางวิชาการในโครงการ 4.25 .52 มาก 
8. จุดมุงหมายของโครงการ 4.16 .56 มาก 

รวม 4.03 .12 มาก 

 
จากตาราง 35  ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการดําเนินโครงการ พบวาโดยภาพรวม

มีความพึงพอใจอยูระดับมาก ( X  = 4.03, S.D = .12 ) และเมื่อพิจารณาแตละรายการ ทุกรายการ 
อยูในระดับมาก  ( X ระหวาง 3.89 ถึง 4.25 )   
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ตาราง 36  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีตอการดําเนินโครงการ  ปการศึกษา  2550 
 

(N = 109) 

ที่ รายการ X  S.D  
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. หลักสูตร 4.12 .44 มาก 
2. อาคารสถานที่และแหลงเรียนรู 4.14 .52 มาก 
3. ครูผูสอนภาษาตางประเทศ 4.05 .56 มาก 
4. ส่ือวัสดุ อุปกรณที่ใชในโครงการ 4.11 .54 มาก 
5. การวัดผลประเมินผลโครงการ 4.14 .46 มาก 
6. การมีสวนรวมของเครือขาย 4.18 .53 มาก 
7. คุณสมบัติทางวิชาการในโครงการ 4.06 .50 มาก 
8. จุดมุงหมายของโครงการ 3.95 .37 มาก 

รวม 4.09 .07 มาก 

 
จากตาราง 36  ความพึงพอใจของครูที่มีตอการดําเนินโครงการ พบวาโดยภาพรวมมี 

ความพึงพอใจอยูระดับมาก ( X  = 4.09, S.D = .07 ) และเมื่อพิจารณาแตละรายการ ทุกรายการอยูใน 
ระดับมาก ( X ระหวาง  3.95  ถึง 4.18 ) 
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ตาราง 37  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครอง ที่มีตอการดําเนินโครงการปการศึกษา 2550 
 

(N = 353) 

ที่ รายการ X  S.D  
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. หลักสูตร 3.95 .42 มาก 
2. อาคารสถานที่และแหลงเรียนรู 4.04 .46 มาก 
3. ครูผูสอนภาษาตางประเทศ 3.96 .37 มาก 
4. ส่ือวัสดุ อุปกรณที่ใชในโครงการ 3.96 .41 มาก 
5. การวัดผลประเมินผลโครงการ 4.10 .34 มาก 
6. การมีสวนรวมของเครือขาย 4.05 .36 มาก 
7. คุณสมบัติทางวิชาการในโครงการ 4.01 .42 มาก 
8. จุดมุงหมายของโครงการ 4.05 .42 มาก 

รวม 4.02 .05 มาก 

 
จากตาราง 37  ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการดําเนินโครงการ พบวาโดยภาพรวม 

มีความพึงพอใจอยูระดับมาก ( X  = 4.02, S.D = ..05 ) และเมื่อพิจารณาแตละรายการ ทุกรายการอยู
ในระดับมาก  ( X ระหวาง  3.95 ถึง 4.05)     
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ตอนที่ 5  การประมวลผลขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
เพื่อการสื่อสารและการทองเท่ียวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549-2550  ท้ัง 4 ดาน 

 

1. ดานสภาพแวดลอม การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมของโรงเรียนเอื้อตอ 
การเรียนรูมากแตควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  ผูปกครองและทุกฝายยินดีใหการสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณ  

2. ดานปจจัยนําเขา ถึงแมวาไดงบประมาณสนับสนุนจากเครือขายการมีสวนรวมภายนอก
โรงเรียนจํานวนมาก และเพียงพอตอการดําเนินงานตามโครงการ แตควรระดมสรรพกําลังเพิ่มมาก
ขึ้น เพราะโครงการนี้ตองดําเนินการตอเนื่อง เพื่อนักเรียน ครู ขาราชการและประชาชนที่ประกอบ
อาชีพเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ควรจัดสรร
งบประมาณใหโรงเรียนดําเนินงานตามโครงการนี้เปนการเฉพาะ เพราะผลผลิตของโครงการ
ครอบคลุมกลุมประชากรทั้งจังหวัด 

3. ด านกระบวนการ  เ ครื อข า ยการมีส วนร วมภายนอกโรง เ รี ยน  มีส วนร วม 
ในการดําเนินงานตามโครงการนี้ดีอยูแลว แตควรเพิ่มระดับการมีสวนรวมอีกในปตอไป ใหมีสวนรวม
มากที่สุด สวนในเรื่องการติดตามประเมินผลผูเกี่ยวของมีสวนรวมในระดับมาก แตเสนอแนะใหเพิ่ม
การชี้แจงและใหความรูในเร่ืองกระบวนการติดตาม ประเมินผลใหมากกวาเดิม ใหเขาใจยิ่งขึ้น  
จะไดรวมติดตามประเมินผลใหดียิ่งขึ้น 

4. ดานผลผลิต ในการดําเนินโครงการครั้งตอไป ควรเพิ่มเนื้อหาการอบรมดานการบริการ
การทองเที่ยวใหมากขึ้น ที่ผานมาสามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศได แตยังตองการเพิ่มทักษะ
ดานบริการ www.kr
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