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    บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

           บทนี้จะกล่าวถึงสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการประเมินโครงการพัฒนาทักษะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย โดยน าเสนอสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะกล่าวเป็นล าดับ 
ดังต่อไปนี้ 
  
1.สรุปผลการประเมิน 
 

 1.สภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่า 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผลศึกษาสภาพปัจจุบัน พบว่า สภาพแวดล้อมภายใน ถือเป็นจุดแข็งและ
สภาพแวดล้อมภายนอก ถือเป็นโอกาส ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับ
มากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพร้อมของสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ               
อยู่ในระดับมาก ส่วนความต้องการจ าเป็น อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก ได้แก่ ควรใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า โดยลดกิจกรรม
ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการลง ผู้บริหารควรเน้นย้ านโยบายด้านการพัฒนาทักษะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน                
ให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม ตามล าดับ  
 2.ปัจจัยน าเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  โดยตัวชี้วัดความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณ            
ที่ได้รับการสนับสนุน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมและ
ความชัดเจนของวิธีการด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ส่วนจ านวนและคุณภาพของบุคลากร              
ที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยน าเสนอ 3 
อันดับแรก ได้แก่ ปีการศึกษาที่ผ่านมากิจกรรมบางกิจกรรมใช้งบประมาณไม่หมด จึงควรวางแผน     
การใช้งบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรม ควรจัดท าปฏิทินการนิเทศให้ชัดเจนและจัดหา              
ครูชาวต่างชาติเพื่อเป็นครูผู้สอนร่วมให้ได้ก่อนเปิดภาคเรียน  

3.ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม 
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมาก 
พบว่า การด าเนินงาน (Do) อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การวางแผน (Plan) 
อยู่ในระดับมาก ส่วนการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา (Action) อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ กิจกรรมบางกิจกรรมมีการขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ
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ตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลต่อการใช้งบประมาณในกิจกรรมอ่ืน  คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ
ควรประชุมวางแผนให้รัดกุมชัดเจนก่อนเสนอโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
โรงเรียน และควรพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในแต่รายวิชา เพราะจะได้สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ครูออกแบบไว้และสอดคล้องกับระดับความรู้ทักษะของนักเรียน และปีการศึกษา 2560 
อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยพบว่า การด าเนินงาน (Do) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ การวางแผน (Plan)และการติดตามประเมินผล (Check) อยู่ในระดับมาก ส่วนการน า
ผลไปปรับปรุงพัฒนา(Action) อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะ                  
โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก ได้แก่ ควรให้ครูผู้สอน EIS ทุกคนได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้                     
กับสถาบันทางการศึกษาที่โรงเรียน MOU ในต่างประเทศ เพ่ือสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ 
จ านวนความถี่สูงสุด รองลงมาคือ ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ EIS ด้วยและคณะกรรมการ
ด าเนินงานกิจกรรม ต่าง ๆ ควรมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างสม่ าเสมอ  

   4.ผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการประเมิน เมื่อแยกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผลการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้คะแนนสูงสุด รองลงมา คือ คุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และคุณภาพขอนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย                   
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายและความพึงพอใจ
ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนิน
โครงการ ตามล าดับ แยกตามด้านที่พิจารณา ดังนี้  
 

  4.1 ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ EIS  ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2559               
เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมหลัก พบว่า  กิจกรรมหลักตามโครงการจ านวน 3 กิจกรรมหลัก                      
บรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน 3 กิจกรรมหลัก เมื่อแยกพิจารณาแยกรายกิจกรรมย่อย พบว่า                  
กิจกรรมย่อย จ านวน 9 กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  และ                 
ปีการศึกษา 2560 เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมหลัก พบว่า กิจกรรมหลักตามโครงการจ านวน                         
3 กิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน 3 กิจกรรมหลัก เมื่อแยกพิจารณาแยก รายกิจกรรมย่อย 
พบว่า กิจกรรมย่อย จ านวน 9 กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.89   
โดยกิจกรรมย่อยที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด คือ กิจกรรมย่อยที่ 1.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand 
ASEAN 
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      4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
 

    ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย              
ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
และพบว่าปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559 เมื่อแยกเป็น                      ราย
ปีการศึกษา พบว่า  

      ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ใช้
ค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
รองลงมา คือ ใช้ประโยคค าถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งค าถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก
ส่วนการส่งเสริมนักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก ได้แก่ ควรจัดท าเอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ครูควรจัดท า และ
เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมในรายวิชาของตนเองและครูควรใช้ค าถามสั้นๆ ง่าย  ๆ ซ้ า ๆ 
เพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคยก่อนที่จะใช้ประโยคที่มีความยากเพ่ิมข้ึน 

     ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า                    
ใช้ค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมา คือ ใช้ประโยคค าถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งค าถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก 
ส่วนการส่งเสริมนักเรียนน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูควรถามและส่งเสริมนักเรียนให้ตอบ
ค าถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และสร้างขวัญก าลังใจโดยการกล่าวชมเชยและเสริมแรง
ทางบวกให้มากขึ้น ครูควรให้เวลาท ากิจกรรมให้มากข้ึน  

    ด้านรางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 14 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 26.42               
ปีการศึกษา 2560  จ านวน 33 รางวัล  คิดเป็นร้อยละ 63.46  โดยปีการศึกษา 2560 ได้ รับรางวัล
มากกว่าปีการศึกษา 2559 
 

4.3 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
 

        ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 
2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดและปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน และพบว่า ปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559  เมื่อแยกพิจารณา
เป็นปีการศึกษา พบว่า  

  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายระดับชั้น 
พบว่า ม.5 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมา คือ ม.4                         
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ปีการศึกษา 2559  อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วน ม.1 ปีการศึกษา 2559  อยู่ในระดับมากและ                
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อแยกตามทักษะการสื่อสาร พบว่า การฟัง-เข้าใจและปฏิบัติตาม อยู่ในระดับมาก
ที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมา คือ การพูด-การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน อยู่ในระดับมาก
ที่สุดเช่นกัน ส่วนการน าเสนอ/เน้นการพูด อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ ยต่ าสุด ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะโดยน าเสนอ 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียน ม.1 มีพ้ืนฐานความรู้และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษที่ต่างกันมาก ควรมีการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ การปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ
ม.4 ควรมีการบูรณาการภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้วย 
  ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายระดับชั้น 
พบว่า ม.5ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.6 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด  รองลงมา คือ ม.4 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.5 ปีการศึกษา  2560 อยู่ในระดับ                
มากที่สุดเช่นกัน  ส่วน ม.2 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.3 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อแยกตามทักษะการสื่อสาร เมื่อแยกพิจารณาตามทักษะการสื่อสาร พบว่า 
การฟัง-เข้าใจและปฏิบัติตาม อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การพูด-การ
สื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการน าเสนอ/เน้นการพูด  อยู่ในระดับมาก
ที่สุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะโดยน าเสนอ 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนชั้น 
ม.1 ปีการศึกษาเลื่อนชั้นเป็น ม.2 ปีการศึกษา 2560 มีพฤติกรรมที่ไม่สนใจการเรียนมากขึ้น  และ
นักเรียนกลุ่มห้องเรียนทั่วไปเป็นนักเรียนที่มีระดับคุณภาพของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษต่ ากว่า
ห้องเรียนพิเศษ นักเรียนบางคนเขียนสื่อความได้แต่ไม่กล้าพูด น าเสนอ  

       นักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  ปีการศึกษา 2559 รวมจ านวน 31 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.0112               
ปีการศึกษา 2560  รวมจ านวน 29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.0105 โดยปีการศึกษา 2560 รางวัล
ระดับชาติจ านวน 11 รางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีจ านวน 9 รางวัล 

4.4 ด้านความพึงพอใจของครู  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม          
อยู่ในระดับมากที่สุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และพบว่า ปี
การศึกษา 2560 ระดับความพึงพอใจสูงกว่าปีการศึกษา 2559 โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล พบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการ
ด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนิน
โครงการ อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะโดยน าเสนอ 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ครูชาวต่างชาติที่เป็นครูผู้สอนร่วมสามารถให้ค าแนะน าด้านการเขียนแผนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษและช่วยกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนชอบสื่อที่น ามาจาก You Tube ที่มา
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จากต่างประเทศและควรให้การส่งเสริม สนับสนุนและสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและนักเรียนที่เป็น
ตัวแทนของโรงเรียน แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งเวทีนานาชาติ 

  ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนิน
โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
ด าเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะโดยน าเสนอ 3 อันดับแรก ได้แก่  
ควรประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของโครงการให้สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง ควรปรับ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เนื่องด้วยใช้งบประมาณสูง 
ควรส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีนานาชาติเพ่ิมข้ึน  

  สรุป ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ได้คะแนนรวม 93.4 จากคะแนนเต็ม 100 เมื่อแยกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุก
ตัวชี้วัด โดยผลผลิตของโครงการ ได้คะแนนสูงสุดคือ  60 จากคะแนนเต็ม 60  รองลงมา คือ 
กระบวนการ ได้คะแนน 16 จากคะแนนเต็ม 20, สภาพแวดล้อม และปัจจัยน าเข้า ได้คะแนน 8.4 
จากคะแนนเต็ม 10 ตามล าดับ 
 

2.อภิปรายผลการประเมิน 
 

 1.สภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
พบว่า สภาพแวดล้อมภายใน ถือเป็นจุดแข็ง แต่พบจุดอ่อนจากการศึกษา ได้แก่ ด้านบุคลากร 
เนื่องมาจากครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน ยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวัดและประเมินระดับ
คุณภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน  ส่งผลให้ผลการประเมินที่ได้ไม่สามารถระบุ
ระดับคุณภาพที่ชัดเจนของนักเรียนได้ และครูบางคนยังขาดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบEIS ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขาดกระบวนการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นระบบ  
ด้านผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ยังพบว่าทักษะของบุคลากร(Skill) ที่ เป็นจุดอ่อน 
เนื่องมาจาก เพ่ิงมาปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ิงเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้ขาดทักษะในการด าเนินงานใน
โครงการและการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS จึงส่งผลให้ 
ผลการทดสอบ O-NET ม.3 ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 สาระภาษาเพ่ือการสื่อสาร เท่ากับ 
37.00  จากเป้าหมายของโรงเรียน คือ 50.00 และผลการทดสอบ O-NET ม.6 ภาษาอังกฤษ ปี
การศึกษา 2558 สาระภาษาเพ่ือการสื่อสารได้เท่ากับ 36.62 จากเป้าหมายของโรงเรียน คือ 50.00 
และผลการประเมินที่พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอก ถือเป็นโอกาสทุกรายการประเมิน เช่น โรงเรียนมี
ที่ตั้งกลางเมือง เป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขัน ในการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนใช้การสอบแข่งขัน 
ผู้ปกครองของนักเรียนมีความพร้อมที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆของ
โรงเรียน  รวมถึงนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเอ้ือส าหรับการด าเนินการ เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการ
สอดคล้องกับ สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544:166) ที่ได้กล่าวถึงการประเมินสภาวะแวดล้อมหรือการ
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ประเมินบริบท  เป็นการประเมินความจ าเป็นเพ่ือก าหนดโครงการ  ประเมินสภาพเศรษฐกิจ  สังคม 
การเมือง  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆที่น าไปสู่ทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการ  จากผลการ
ประเมินโดยภาพรวมด้านสภาพแวดล้อม พบว่าอยู่ในระดับมาก แสดงว่า โครงการมีความส าคัญและ
จ าเป็น  วัตถุประสงค์มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมกับ               
การด า เนิน โครงการซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด  พรมจุ้ ย  (2544 : 55 - 58) และ                              
สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544:166) ที่กล่าวถึงการประเมินสภาวะแวดล้อมหรือการประเมินบริบทว่า
ช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์และความเป็นไปได้ของโครงการ  จากการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัด  
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ  อยู่ในระดับมากท่ีสุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจาก โครงการมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ                
ความต้องการของโรงเรียน สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และต้องการมีทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเยาวดี วิบูลย์ศรี 
(2544:78) ได้กล่าวว่า โครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจ  จุดมุ่งหมาย นโยบายและ
มาตรการของหน่วยงานนั้น ๆ อีกทั้งโครงการที่ด าเนินการยังมีลักษณะเป็นโครงการที่ดี  คือ                      
มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน มีความเป็นไปได้สูง  สาระของโครงการ                   
มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา กิจกรรมหรือวิธีการด าเนินงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ส่วนความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
เนื่องจากโรงเรียนต้องการจัดการศึกษาโดยเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต                 
มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ  รองรับการออกสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพในอนาคตและ
โรงเรียนมีศักยภาพด้านการจัดการเรียนการรู้ด้านภาษา เนื่องจากโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
เป็นโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัด จึงมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียรู้และส่งเสริมความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา อีกทั้งโครงการยังสอดคล้องกับ                   
ความต้องการของโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียน                   
ซ่ึงโครงการได้ส่งเสริม พัฒนานักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (แผนกพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์
,2558 : 7) ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้   
 ปัญหาและข้อเสนอแนะ คือ  ควรใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า โดยลดกิจกรรม                    
ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการลง อาจเกิดจากกิจกรรมย่อยตามโครงการปีการศึกษา 
2558 มีลักษณะกิจกรรมใกล้เคียงกัน เช่น ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ กับค่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ EIS และวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมทั้งสองกิจกรรม
ใกล้เคียงกัน คือ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ อีกทั้งการวัดระดับทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษที่เกิดจากกิจกรรมไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอแนะให้มีการปรับลดกิจกรรม
ดังกล่าว และข้อเสนอที่มีค่าความถี่รองลงมาคือ ผู้บริหารควรเน้นย้ านโยบายด้านการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มีข้อเสนอให้ฝ่ายบริหารเน้นย้ า
นโยบายด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ คณะกรรมการด าเนินโครงการ
ได้จัดท ารายงานเสนอผู้อ านวยการและขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ                   
ฝ่ายวิชาการให้มีการด าเนินการในปีการศึกษา 2559 ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
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ได้เน้นย้ าครูในด้านดังกล่าวในการประชุมครูประจ าเดือนของโรงเรียนและการประชุมคณะกรรมการ  
บริหารฝ่ายวิชาการประจ าสัปดาห์  เพื่อเป็นการกระตุ้น เน้นย้ า ให้ครูเกิดความรู้ เข้าใจ และตระหนัก 
ถึงหลักการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ที่เป็นการบูรณาการภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ SSF ซ่ึง S มาจากค าว่า Short คือ การใช้ประโยคสั้นๆ S ย่อมาจาก Simple คือ การใช้ประโยค
ง่ายๆ และ F มาจากค าว่า Familiar คือ การใช้ประโยคจนคุ้นเคย  ไม่สร้างความเครียดในการเรียน
ให้กับครูและนักเรียน โดยเป้าหมายโรงเรียนคือทักษะที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียน และพัฒนาระบบ               
ด้านอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็ว สะดวกในการใช้งาน และให้บริหารอย่างเพียงพอ เพ่ืออ านวย                
ความสะดวกครูในการพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบ EIS เพ่ือให้มีความพร้อมก่อนการด าเนินโครงการในปีการศึกษา 2559  
 

 2.ปัจจัยน าเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  จากผลการประเมิน  พบว่า                 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการประเมินแสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ  บัวสนธ์ 
(2540 : 110 - 112) ที่ได้กล่าวถึงการประเมินโดยรูปจ าลองแบบซิปป์ (CIPP  Model) ด้าน Input 
Evaluation: การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ซึ่งกล่าวว่า การประเมินปัจจัยเบื้องต้นจ าเป็น
ส าหรับการน ามาใช้ในการด าเนินโครงการ ก าลังคนหรือจ านวนบุคลากรที่ต้องใช้  งบประมาณและ
แหล่งเงินทุนสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อาคาร สถานที่ เครื่องมือและครุภัณฑ์ การประเมินปัจจัย
เบื้องต้นจะช่วยในการพัฒนาและตัดสินใจว่าโครงการนั้น ๆ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้                       
ในทางปฏิบัติที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่และช่วยให้เกิดการวางแผน                     
การจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม จากการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดความเพียงพอและความเหมาะสม
ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เนื่องมาจากได้รับการ
จัดสรรงบงบประมาณเป็นไปตามที่ได้เสนอไว้ในโครงการ ด้านความเหมาะสมและความชัดเจนของ
วิธีการด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากโครงการได้ก าหนดรายละเอียดการ
ด าเนินการ ระยะเวลา ขั้นตอนการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการด าเนินโครงการ  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ  ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาบุคลากรเพ่ือร่วมด าเนินโครงการให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน  ส่งผลให้มีระดับความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุดดังกล่าว รองลงมา คือ ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการด าเนิน
กิจกรรม อยู่ในระดับมาก เนื่องมาจาก ก่อนการเสนอโครงการคณะกรรมการด าเนินโครงการได้ร่วม
ประชุมวางแผนการด าเนินการ ได้ร่วมกันก าหนดขั้นตอนกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย พร้อมทั้งร่วมกัน
ก าหนดขั้นตอนกระบวนการด าเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน (แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 โรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์.  2559: 675) ส่งผลให้มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากดังกล่าว                   
ส่วนจ านวนและคุณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบอยู่ในระดับมากเช่นกันแต่พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการด าเนินโครงการมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการ
สามารถด าเนินโครงการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  แต่ด้านครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS นั้นพบว่า ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
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และคอมพิวเตอร์ ยังมีระดับความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ระดับปานกลางเท่านั้น                  
ยังมีความต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ                               
ในการจัดกิจกรรมในรายวิชาของตน จึงอาจเป็นสาเหตุให้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดดังกล่าว  
   จากการประเมินปัจจัยน าเข้าพบปัญหาและข้อเสนอแนะ คือ ปีการศึกษา 2558                        
มีบางกิจกรรมใช้งบประมาณไม่หมด จึงควรวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
กิจกรรม  ควรจัดท าปฏิทินการนิเทศให้ชัดเจน และ จัดหาครูชาวต่างชาติเพ่ือเป็นครูผู้สอนร่วมให้ได้
ก่อนเปิดภาคเรียน อาจเนื่องมาจากในปีการศึกษา 2558 มีกิจกรรมที่ใช้งบประมาณไม่เป็นไปตาม
โครงการ เช่น กิจกรรมการพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS ใช้งบประมาณไม่
หมดท าให้มีเงินเหลือ เนื่องด้วยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการใช้เงินพัฒนาสื่อซึ่งเป็น
เอกสารประกอบการสอน แต่ครูพัฒนาสื่อโดยใช้การคัดเลือก เลือกใช้สื่อทางออนไลน์  ส่งผลให้การใช้
งบประมาณไม่เป้นไปตามแผน และพบว่ากิจกรรมของทางโรงเรียนมีจ านวนมาก ส่งผลให้กิจกรรม
ซ้อนทับกัน ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมตรงกัน อีกทั้งสถานที่ของโรงเรียนไม่เพียงพอ ถึงแม้จะติดต่อขอใช้
สถานที่ภายนอกแต่ยังไม่ได้รบความสะดวกและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม  จึงจ าเป็นต้องตัดลด              
บางกิจกรรมลงและบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโครงการ ส่งผลให้งบประมาณไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้   
 

 3.กระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  พบว่า ปีการศึกษา 2559                       
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า  ใช้ค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมา คือ ใช้ประโยคค าถาม
สั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งค าถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก ส่วนการส่งเสริมนักเรียน                 
ให้น าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด พบว่า ปีการศึกษา 2559 
และปีการศกึกษา 2560 ผลการประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ย                 
ความเหมาะสมสูงกว่าปีการศึกษา 2559 นั้นแสดงว่า กระบวนการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับตามแนวคิดของ 
รัตนะ  บัวสนธ์ (2540 : 110 - 112) ที่ได้กล่าวถึงการประเมินโดยรูปจ าลองแบบซิปป์  (CIPP  
Model) ด้าน Process Evaluation ซึ่งได้กล่าวว่า การประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ
เป็นการประเมินเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมของโครงการ  การน าปัจจัยเบื้องต้นมาใช้ได้เหมาะสม
เพียงใด  เป็นไปตามล าดับขั้นตอนหรือไม่  กิจกรรมที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือ                
มีอุปสรรคใด ๆ เกิดขึ้น  เพ่ือจะน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้รัดกุมและ                  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับ สมคิด  พรมจุ้ย (2544 : 55 - 58) ที่ด าเนินการประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) ซ่ึงประเมินระหว่างด าเนินโครงการ โดยได้เก็บรวบรวมข้อดีและ
ข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ไว้และ เพ่ือใช้รายงานผลการปฏิบัติงาน                         
ตามโครงการ   

 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2559 พบปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ได้แก่ กิจกรรมบางกิจกรรมมีการขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลต่อ
งบประมาณกิจกรรมอ่ืน  คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการควรประชุมวางแผนให้รัดกุมชัดเจนก่อน
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เสนอโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากในการจัด
กิจกรรมบางกิจกรรมมีการปรับช่วงเวลาในการด าเนินการ  เนื่องด้วยกิจกรรมซ้อนทับกับกิจกรรมของ
โรงเรียน ถึงแม้ในปีการศึกษา 2559 ได้น าปฏิทินการด าเนินโครงการเข้าร่วมลงในปฏิทินการ
ด าเนินงานของโรงเรียนแล้วก็ตาม แต่พบว่าในช่วงปีการศึกษา 2559 มีนโยบายจากหน่วยงานต้น
สังกัด ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ จึงมีความจ าเป็นให้ต้องเลื่อนกิจกรรมบางกิจกรรมของ
โครงการออกไปและมีค่าใช้จ่ ายที่ เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาในการด าเนินการ อีกทั้ ง                               
มีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่ภายนอกโรงเรียน  ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุที่ได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าว และยังมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเอกสารประกอบการสอน                       
ในแต่รายวิชา  เพราะจะได้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูออกแบบไว้และสอดคล้องกับระดับ
ความรู้ทักษะของนักเรียน  อาจเนื่องมาจากครูเห็นความส าคัญจ าเป็น ที่นักเรียนสามารถน าไปใช้               
ในการเตรียมความพร้อมการเรียนและสามารถใช้ในการทบทวนหลังเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
นิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียน ครูได้เสนอว่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมของครูมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถให้นักเรียนได้มีโอกาสได้กลับไปทบทวนความรู้และถือเป็นกระตุ้นให้ครู
ต้องใช้เอกสารดังกล่าวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS ในรายวิชาของตน  จึงอาจเป็นเหตุผล
ให้ได้รับขอ้เสนอแนะดังกล่าว  

จากผลการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการปีการศึกษา 2560 พบปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรให้ครูผู้สอน EIS ทุกคนได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันทาง
การศึกษาที่โรงเรียน MOU ในต่างประเทศ เพ่ือสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาครู ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพการการจัดการศึกษาและมีข้อเสนอให้สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ เนื่องด้วยการแข่งขันดังกล่าวเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้                
ซึ่งถือเป็นผลของการจัดการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS เช่นกัน ส่วนข้อเสนอให้คณะกรรมการควรมี
การพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนสม่ าเสมอ อาจเกิดจากไม่ได้จัดชั่วโมงส าหรับการประชุมเป็นการเฉพาะ 
จะประชุมกันเป็นการเฉพาะก่อนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือเตรียมด าเนินกิจกรรมและ
ประชุมเพ่ือร่วมกันสรุปผลการด าเนินการ โดยยังขาดการประชุมเพ่ือปรึกษาระหว่างด าเนินการ                  
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีข้อเสนอแนะดังกล่าว  
           4.ผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
นั้นแสดงว่า ผลผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
รัตนะ  บัวสนธ์ (2540 : 110 - 112) ที่ได้กล่าวถึงการประเมินโดยรูปจ าลองแบบซิปป์ (CIPP  Model) 
ด้าน Product Evaluation ที่กล่าวถึง การประเมินผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับผล
ที่ได้รับทั้งหมดจากการด าเนินโครงการว่าได้ผลมากน้อยเพียงไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่ก าหนดไว้หรือไม่  การประเมินผลผลิตจะน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ที่ก าหนด
ไว้  จึงเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ การประเมินในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ตัดสินใจปรับปรุง  ขยายหรือล้มเลิกโครงการ และสอดคล้องกับ สมคิด พรมจุ้ย (2544 : 55 - 58)              
ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า  ก า รป ร ะ เ มิ น ต า มรู ป จ า ล อ ง แบ บ  ซิ ปป์  (CIPP  Model) ของสตั ฟ เ ฟิ ล บี ม                                 
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ด้านการประเมินผลผลิต(Product Evaluation : P) โดยกล่าวว่า เป็นการประเมินเพื่อดูว่าผลที่เกิดขึ้น
เมื่อสิ้นสุดโครงการได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ เพียงไร                   
โดยอาศัยข้อมูลจากการรายงานที่ได้จากการประเมินสภาวะแวดล้อมและกระบวนการร่วมกัน                  
จากผลการประเมินโครงการในครั้ งนี้  พบว่า บรรลุวัตถุประสงค์  ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้                             
ผลการประเมินแยกด้าน ดังนี้  
   

 4.1 การด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559  บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม อาจเนื่องมาจาก คณะกรรมการด าเนินการตามขั้นตอนที่วางแผนไว้                     
ทุกประการ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ทีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการทุกขั้นตอน ร่วมกับฝ่าย
ผู้บริหารของโรงเรียนทั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ เช่น ร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกกิจกรรม การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินกิจกรรม 
และได้ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้
กิจกรรมตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ  รวมทั้งการน าเสนอข้อมูลที่ได้น าสู่การตัดสินใจ
ของคณะกรรมการด าเนินโครงการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณา ด าเนินการต่อและ                  
การพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับการวิจัยของ อรวรรณ รังสัย (2561:72)               
ที่พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนสองภาษาของสถานศึกษา                
ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพบว่ามีแนวทางในการด าเนินโครงการ ได้แก่ มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน              
การวางแผนการบริหารงาน บริหารวิชาการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมบุคลากร
ให้เข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอและมีความรู้ความสามารถ                 
ตรงตามวิชาที่สอน จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียน มีแผนการก ากับติดตาม และจัดบริบท 
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ คุ้มค่าและ
คุ้มทุน และใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งด้านภาษาและ
วัฒนธรรมมีการประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเป็นเลิศอย่าง                  
เต็มศักยภาพ และการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับที่สมหวัง   พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 92-93)                  
ที่ได้กล่าวถึงส าคัญของการประเมินว่าช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรือ
อนาคตของโครงการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณะกรรมการด าเนินโครงการได้น าผลการด าเนินการ        
ปีการศึกษา 2559 มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินโครงการในปีการศึกษา 2560 ส่งผลให้
กิจกรรมตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม  
 

 4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
 

 ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 
2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ใช้ค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อาจเนื่องมาจากครูทุกวิชา                   
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ที่จัดกิจกรรมขั้นเริ่มต้นจะใช้ค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน พร้อมทั้งครูได้จัดท า
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมในรายวิชาของตน รองลงมา คือ การใช้ประโยคค าถามสั้นๆ ง่ายๆ                   
ในการสนทนา ตั้งค าถาม ให้นักเรียนตอบ เนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูใช้ค าศัพท์และ
ใช้ประโยคค าถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งค าถาม ให้นักเรียนตอบ โดยใช้ค าศัพท์ที่ได้ก าหนดไว้ใน
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดกิจกรรม
ในทุกชั่วโมง เป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุด หลังการจัดกิจกรรมในแต่ละชั่วโมง ครูได้กระตุ้นส่งเสริมให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ จากผลการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม (Bloom's Taxonomy) บลูม (Bloom, 1956) ที่ได้เสนอแนวคิดว่า 
ทักษะในระดับล่าง คือ การจ าและความเข้าใจ เช่น การจดจ าค าศัพท์ใหม่และเข้าใจวลีพ้ืนฐาน                    
ถือเป็นทักษะที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายสุด  ส่วนส่งเสริมนักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  
อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการนิเทศการสอนของครู ที่พบว่า                
ครูจะกระตุ้นส่งเสริมนักเรียนในการถาม ตอบ และแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมในแต่ละชั่วโมง                        
แต่ช่วงเวลาที่ด าเนินการจะเป็นระยะสั้นๆ ที่เป็นนี้อาจเกิดจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ที่ก าหนดเวลาของขั้นตอนการพัฒนาทักษะน้อยเกินไป และด้วยลักษณะกิจกรรมมีความจ าเป็นต้องให้
เวลานักเรียนได้คิด เรียบเรียงความรู้ที่เป็นภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการตอบ                      
การน าเสนอ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เวลามากกว่าที่ครูก าหนดไว้ ส่งผลให้มีระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ดังกล่าว สอดคล้องกับการวิจัยของ อรญา บ ารุงกิจ (2558: 43-44 ) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิต
อุดมศึกษา ซึ่งพบว่า กลวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปีที่ 4-6  ใช้กลวิธีการบรรยายลักษณะ มากที่สุดรองลงมาคือ กลวิธีการแปลค าต่อค า และกลวิธี
การสื่อสารโดยไม่ใช้ค าพูดตามล าดับ ส าหรับกลวิธีการสื่อสารที่ใช้น้อยที่สุดคือ กลวิธีการยกตัวอย่าง
ซึ่งการยกตัวอย่างมีลักษณะใกล้เคียงกันกับแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งต้องใช้ทักษะ                 
การบรรยายร่วมกับทักษะการคิดซึ่งเป็นทักษะที่มีระดับที่สูงขึ้น ยากต่อการพัฒนาหากนักเรียน                
ขาดทักษะพ้ืนฐานที่ดี ส่งให้มีระดับการปฏิบัติต่ าสุดดังกล่าว  

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรจัดท าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 
EIS ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ครูควรจัดท า และเลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมในรายวิชาของตนเองและครูควรใช้ค าถามสั้นๆ ง่ายๆ ซ้ า ๆ เพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคยก่อนที่จะ
ใช้ประโยคที่มีความยากเพ่ิมขึ้น ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ครูเห็นความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องใช้
สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งสื่อที่เป็นเอกสาร สื่อออนไลน์ที่เป็นวีดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว 
เนื่องด้วยสื่อดังกล่าวจะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจและสามารถทบทวนความรู้ได้                 
อันจะส่งให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะให้มีระดับที่สูงขึ้น   

ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า                    
ใช้ค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด
รองลงมา คือ ใช้ประโยคค าถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งค าถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก 
ส่วนส่งเสริมนักเรียนน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดและ
พบว่า ผลการประเมินของปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559 โดยครูได้
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พัฒนากิจกรรมให้มีระดับการปฏิบัติที่เพ่ิมขึ้นในทุกทักษะ แต่ยังพบว่า การน าเสนอมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด           
ซึ่งการพูดถือเป็นทักษะระดับสูง  ที่ต้องใช้ค าศัพท์เฉพาะของแต่ละวิชาที่นักเรียนได้เรี ยน ทั้งวิชา
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  แล้วน ามาเรียบเรียงเ พ่ือแต่งประโยคเ พ่ือใช้                        
ในการสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ซึ่งยากกว่าระดับอ่ืน แต่สามารถพัฒนาและยกระดับความสามารถได้     
โดยการใช้กิจกรรมที่พัฒนาอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Dornyei 
(1995) ที่ได้ศึกษากลวิธีการสื่อสารสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการพูด โดยพบว่า การฝึกให้
นักเรียนใช้กลวิธีการสื่อสารนั้นท าให้คุณภาพการสื่อสารนั้นมีมากขึ้น ปริมาณการสื่อสารมีมากขึ้น 
นักเรียนสามารถพูดได้คล่องขึ้นและ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกการใช้กลวิธีการสื่อสารและ
สอดคล้องกับ นงลักษณ์ แพงเรือน (2558:211-220) ได้วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
เสริมสร้างความสมารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือให้ข้อมูลตามแนวคิดฐานสมรรถนะ ส าหรับผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพบว่า การพัฒนาและใช้หลักสูตรดังกล่าวสามารถพัฒนาผู้เรียน                
ให้มีความรู้และมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือให้ข้อมูล ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อม               
ในการน าเสนอและการพูดน าเสนอก่อนและหลักการใช้หลักสูตรสูงขึ้น  แสดงให้เห็นว่า การจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้ โดยไม่ท าให้                 
ผลการเรียนหรือองค์ความรู้หลักตามสาระวิชาลดความส าคัญลง อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะ                     
ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ เมื่อด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ ครูควรถามและส่งเสริมนักเรียนให้ตอบค าถามเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและสร้างขวัญก าลังใจโดยการกล่าวชมเชยและเสริมแรงทางบวกให้มากขึ้น 
ครูควรให้เวลาท ากิจกรรมให้มากขึ้น ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับทักษะการพูดสื่อสารของนักเรียน 
ซึ่งอาจเกิดมาจาก การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ยังไม่ได้ออกแบบให้มีการส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง  รวมทั้งการก าหนดเวลา              
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในการบูรณาการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                     
ควรก าหนดไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความสามารถของนักเรียน และสอดคล้อง
กับระดับความยากของเนื้อหาสาระ  

 4.2.2  รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เ พ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ โดยปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลมากกว่าปีการศึกษา 
2559  อาจเนื่องมาจากครูได้รับการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนและได้รับการนิเทศก ากับ ติดตาม                
จากกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  และกิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอน
ครูไทย(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS) และได้พัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น โดยปรับกิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ให้มีคุณภาพ                 
เพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ น าผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ EIS น าเสนอ เผยแพร่ ประกวดในเวทีทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น  
จากการที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ส่งผลให้ครูน าผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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น าเสนอในเวทีการแข่งขันผลงานวิชาการ ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับภาคและระดับชาติเพ่ิมมากข้ึน  

4.3 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   

 

      4.3.1 ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   
 

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยระดับชั้น ม.5 อยู่ในระดับมากที่สุด
และมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ม.4 อยู่ในระดับมากที่สุด ผลเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียน
ชั้น ม.5 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 มีพ้ืนฐานจากการได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   ในปีการศึกษา 2558 มาแล้ว 1 ปีการศึกษาโดยนักเรียน ม.5                     
เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558และ ม.4 เป็นนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2558 ของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 67.87 (รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2559) และนักเรียนได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการจากกิจกรรมเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 
2559 ส่งผลให้มีระดับคุณภาพมากและค่าเฉลี่ยสูงดังกล่าว ส่วน ม.1 อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด อาจเนื่องมาจาก นักเรียนชั้น ม.1 เป็นนักเรียนใหม่ที่เข้ามาเรียนในปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็น
นักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาจากโรงเรียนประถมศึกษาทั้งในเขตพ้ืนที่
บริการและนอกพ้ืนที่บริการซึ่งมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน อีกท้ังยังไม่มีประสบการณ์
ในการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ จึงต้องใช้เวลา                    
ในการอธิบายและสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้การแนะน ามากกว่านักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นอ่ืน                  
ซึ่งสอดคล้องกับ อรญา บ ารุงกิจ (2558: 43-44 ) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการพูดภาษาอังกฤษ                    
เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา พบว่า 
ประเภทของกลวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย            
ปีที่ 4-6 มีการใช้กลวิธีการสื่อสารในระดับที่แตกต่างกัน  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ              
ชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าความส าเร็จทางการสื่อสารใกล้เคียงกัน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 มีความส าเร็จทางการสื่อสารน้อยที่สุดในกลุ่ม นั้นแสดงว่าเมื่อนักเรียนได้รับ              การ
พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องจะมีระดับทักษะหรือระดับพัฒนาการที่สูงขึ้นตามล าดับ และสอดคล้องกับ 
การพัฒนาหลักสูตรการรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการบูรณาการเนื้อหากับภาษาและการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ ภูริชญา เผือกพรหม (2559: 190-194) 
ที่พบว่า การประเมินการรู้ภาษาอังกฤษ พบว่า กลุ่ มทดลองมีคะแนนการรู้ภาษาอังกฤษหลัง            
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินความกา้วหน้า
การรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความก้าวหน้ าด้าน                          
การรู้ภาษาอังกฤษในภาพรวม ครั้งที่2 สูงกว่าครั้งที่ 1 ครั้งที่ 3 สูงกว่าครั้งที่ 2 และครั้งที่3 สูงกว่า     
ครั้งที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการประเมินแยกตามทักษะการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 พบว่า การฟัง-เข้าใจและ    
ปฏิบัติตาม มีค่า เฉลี่ ยสู งที่สุด  รองลงมา คือ การพูด -การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน                            
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ส่วนการน าเสนอ/เน้นการพูด มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ผลเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ทักษะการฟัง และ                 
การแสดงความเข้าใจเรื่องที่ฟังหรือการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับฟังได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ถือเป็น
ทักษะเริ่มแรกของการแสดงความเข้าใจและเป็นทักษะในระดับล่างตามทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของบลูม (Bloom's Taxonomy) (Bloom, 1956) คือ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในระดับล่างไว้
ว่า ทักษะการจ าค าศัพท์ใหม่และความเข้าใจ ซึ่งถือเป็นทักษะระดับล่าง ส่วนทักษะในระดับสูง คือ 
การสังเคราะห์และการประเมินผล เช่น การรวบรวมข้อมูลย่อยจากการเล่าเรื่อง หรือแสดง                   
ความคิดเห็นและตัดสินด้วยเหตุผล ซึ่งการสื่อสารนั้นนักเรียนต้องบูรณาการทั้งทักษะระดับล่างและ
ระดับท่ีสูงขึ้นเข้าด้วยกัน โดยนักเรียนต้องจดจ าค าศัพท์ใหม่ สังเคราะห์ความคิดและประเมินเลือกวิธีที่
ดีที่สุดในการสื่อสาร  จะเห็นว่าทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสารและการพูดเพ่ือถามตอบในห้องเรียน              
ร่วมถึงการพูดน าเสนอ นักเรียนต้องมีทักษะการฟังและต้องสามารถเข้าใจสิ่งที่สื่อสารมาได้ก่อน                
จึงจะสามารถพูดสื่อสารได้  จึงถือเป็นทักษะที่อยู่ระดับสูงขึ้น อีกทั้งครูใช้ค าถามค าถาม  W H ?                 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสม รวมถึงการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นลักษณะการรวมกลุ่มของนักเรียนในการท ากิจกรรมการเรียนรู้                      
ในห้องเรียน สร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน และการสร้างขวัญก าลังใจขณะที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รวมถึงความกล้าแสดงออกของนักเรียน จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนแสดงทักษะดังกล่าว
ในระดับที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ แวลเล็ทและดิสิค (Valette and Disick, 1972) ที่ได้แบ่งระดับ
ความสามารถในการพูด 5 ระดับ โดยเริ่มจากระดับง่ายไปยากขึ้นตามล าดับ ได้แก่ จากพูดเลียนแบบ
เสียง พูดเกี่ยวกับสิ่งที่เคยเรียน น าไปสร้างรูปประโยคใหม่ตามที่ต้องการ พูดแสดงความคิด พูดได้               
โดยใช้ลีลาการพูด น้ าเสียง ค า และส านวนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งการน าเสนอ/เน้นการพูด 
ซึ่งถือว่าการน าเสนอ/เน้นการพูดอยู่ในระดับของการพูดโดยการใช้ส านวนได้เหมาะสมกับสถานการณ์
ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ยากกว่าระดับอ่ืนข้างต้น อาจเป็นเหตุผลให้นักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดดังกล่าว 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ นักเรียน ม.1 มีพ้ืนฐานความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ              
ที่ต่างกันมาก  ควรมีการปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ การปรับพ้ืนฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ควรมี
การบูรณาการภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้วย  อาจเนื่องมาจาก ความรู้พ้ืนฐาน             
มีความส าคัญ จ าเป็นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ  โดยเฉพาะพ้ืนฐานด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่เป็นพ้ืนฐานและศัพท์เฉพาะของแต่ละวิชา  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน                       
ก่อนการเรียน จะช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น  

ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่าทุกระดับชั้นมีระดับคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น ซึ่งเกิดจากได้ด าเนินการโดยจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียน ม.1 ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมรูปแบบบูรณาการ EIS ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 (เดือนพฤษภาคม 2560) เพ่ือเตรียมความพร้อม โดยให้มีพ้ืนฐานเพียงพอ 
เหมาะสมในการเรียนในระดับชั้น ม.1 และให้นักเรียนมีพ้ืนฐานที่ใกล้เคียงกัน เอ้ือให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ใน
โครงการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลการประเมินของปีการศึกษา 2560                   
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดดังกล่าว ปัญหาและข้อเสนอแนะโดยน าเสนอ 3 อันดับแรก ได้แก่ 
นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษาเลื่อนชั้นเป็น ม.2 ปีการศึกษา 2560 มีพฤติกรรมที่ไม่สนใจการเรียนมาก
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ขึ้น  และนักเรียนกลุ่มห้องเรียนทั่วไปเป็นนักเรียนที่มีระดับคุณภาพของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ต่ ากว่าห้องเรียนพิเศษ นักเรียนบางคนเขียนสื่อความได้แต่ไม่กล้าพูด น าเสนอ มากกว่าปีการศึกษา 
2559 ทุกด้าน นั้นแสดงว่านักเรียนได้รับการพัฒนาจนมีระดับคุณภาพที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกด้าน แต่ปัญหา
และข้อเสนอแนะ ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.2 ปีการศึกษา 2560                
มีพฤติกรรมที่ไม่สนใจการเรียนมากขึ้น อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีความคุ้นเคยกันมากขึ้นจึงพูดคุยกัน
มากขึ้น เสมือนไม่ตั้งใจท ากิจกรรม  

แต่เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS  พบว่ามีระดับสูงกว่าปีการศึกษา 2559 และพบปัญหานักเรียนกลุ่มห้องเรียนทั่วไปเป็น
นักเรียนที่มีระดับคุณภาพของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษต่ ากว่าห้องเรียนพิเศษ ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก โดยพ้ืนฐานของนักเรียนกลุ่มห้องเรียนปกติจะเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับปานกลางลงมาจนถึงค่อนข้างอ่อน ซึ่งโดยภาพรวมต่ ากว่าห้องเรียนพิเศษ ดังนั้นเมื่อ
ด าเนินการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ถึงแม้จะจัด
กิจกรรมในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ผลการประเมินกลุ่มห้องเรียนทั่ว ไปก็มีระดับคุณภาพต่ ากว่า
ห้องเรียนพิเศษ เนื่องด้วยพื้นฐานระดับคุณภาพของนักเรียนต่ ากว่าแต่เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพของ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  พบว่ามีระดับสูงกว่า                        
ปีการศึกษา 2559  

 

4.3.2 นักเรียนได้รับรางวัลที่ เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                      
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  โดยปีการศึกษา2560 มากกว่าปีการศึกษา 2559 อาจเนื่องมาจาก 
นักเรียนได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมตามโครงการ ในปีการศึกษา 2559  ทั้ง 3 กิจกรรมหลัก                  
ตามโครงการ  ได้แก่ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน 
และ 3) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้น าผลจาก              
การเรียนรู้ไปร่วมน าเสนอและแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ จนได้รับรางวัลทั้งระดับภาค 
ระดับชาติและนานาชาติ และคณะกรรรมการด าเนินโครงการได้ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ น าผล 
การด าเนินการ ปีการศึกษา 2559 มาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ปรับลด
กิจกรรมที่ซ้ าซ้อนในปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน จากการด าเนินการอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลซึ่งเกิดจากการด าเนินโครงการพัฒนาจากการเรียนรู้   
ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ทั้งในระดับภาค ระดับชาติและ
เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันโครงงานนักเรียนระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น  

4.4 ความพึงพอใจของครู  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทั้งปีการศึกษา 2559 และ                     
ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปีการศึกษา 2560 มีระดับความพึงพอใจสูง
กว่าปีการศึกษา 2559 โดยปีการศึกษา 2559 พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการด าเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมา คือ ความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่อการด าเนินโครงการและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับ
มากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการด าเนินการทุกขั้นตอนของโครงการ หรือกล่าวได้ว่าไม่ได้สัมผัสกับ
โครงการโดยตรง ได้รับทราบเพียงขั้นตอนการด าเนินการ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร       
ร่วมเป็นวิทยากรและอนุเคราะห์ส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการรายงานผลการด า เนินที่                 
ประสบความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด อีกทั้งผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องการให้บุตรหลานได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เห็นว่ามีประโยชน์  
ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าระหว่างอยู่ในโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการและการได้รับความสะดวก
จากการติดต่อประสานงานระหว่างร่วมโครงการ ส่งผลให้มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ                
สูงกว่า ครูและนักเรียนซึ่งเป็นผู้ ใกล้ชิดกับโครงการมี โอกาสรับรู้ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ                    
ในขณะด าเนินโครงการ โดยเฉพาะครูต้องร่วมเป็นผู้ปฏิบัติหรือร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
ต้องพบกับสภาพปัญหาต่างๆ ของโครงการมากกว่านักเรียน  ซึ่งเป็นไปตามที่ เบญจมาศ สีหานาม 
(2560:9) ทุที่ได้กล่าวว่า ทุกคนจะเกิดความพึงพอใจก็ต่อเมื่อได้รับการบริการที่ดีและผู้รับบริการ              
จะเกิดความสุขจากการรับบริการและมีคุณภาพการให้บริการการ โดยใช้การประเมินแนวพัฒนา             
การบริการให้เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ ท าให้การบริการมีมาตรฐานที่ดีขึ้น และ                  
มิลเล็ต (Millet. 1954) ได้กล่าวว่า  การบริการที่น่าพึงพอใจ  สามารถวัดได้จากการให้บริการ                
ที่ตรงเวลาและทันต่อความต้องการของผู้ใช้และการให้บริการอย่างเพียงพอในด้านต่างๆ  รวมถึง
สอดคล้องกับ โคแมน (Koman,1997 อ้างถึงใน พิสณุ  ฟองศรี. 2551 : 340-341) ที่ได้จ าแนกทฤษฎี
ความพึงพอใจในงาน ( Job  Satisfaction ) โดยความพึงพอใจที่ได้ระดับสูงดังกล่าว โดยครูแสดง
ความพึงพอใจสอดคล้องกับทฤษฎีสนองความต้องการ (Need  Fulfillment  Theory) ที่กล่าวว่า 
ความพึงพอใจในงานเกิดจากความต้องการส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตน ส่วนผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ผู้ปกแสดงความพึงพอใจสอดคล้องกับทฤษฎีอ้างอิงกลุ่ม (Reference – Group Theory) ซึ่งถือว่า
ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ ครูชาวต่างชาติที่เป็นครูผู้สอนร่วมสามารถให้ค าแนะน า                  
ด้านการเขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและช่วยกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นอย่างดี นัก เรียนชอบ               
สื่อที่น ามาจาก You Tube ต่างประเทศและควรให้การส่งเสริม สนับสนุนและสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียน แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย 
แข่งทักษะทางวิชาการในเวทรีะดับนานาชาติ  จะเห็นได้ว่าเป็นข้อเสนอทางด้านบวก นั่นแสดงว่าผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก โครงการด าเนินการ
สอดคล้องกับต้องการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกทุกฝายพึงพอใจต่อการด าเนินการ อีกทั้งได้ เสนอให้                    
มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของโครงการให้สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เช่น ควรปรับกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ เนื่องด้วยใช้งบประมาณสูง ควรส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในเวทีนานาชาติ เ พ่ิมขึ้น  ซึ่ งการด าเนินการดังกล่าวจะสร้างให้ เกิดการมีส่วนร่ วม                              
ในความภาคภูมิใจร่วมกัน อันจะส่งให้เกิดการม่ส่วนร่วมในการด าเนินการในโอกาสต่อไป  ส่งผลให้
งานที่ร่วมกันด าเนินการมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เอกชัย กี่สุขพันธ์ 
(2538: 68) ที่กล่าวถึงปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและมีโอกาสพัฒนาการท างานร่วมกันต่อไป  



 
184 

 

ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แสดงให้เห็นว่าการด าเนินโครงการประสบ
ผลส าเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด  ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ได้ตั้งไว้  นั้นคือ การด าเนินโครงการสามารถ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS                  
นั้นแสดงว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบEIS นักเรียนจะมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น                
อีกทั้ง นักเรียนยังสามารถน าไปใช่ในชีวิตประจ าวัน  น าไปใช้ในการเรียนรู้ต่อและใช้ในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้  
 
3.ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.ด้านฝ่ายบริหารของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายน าไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
EIS ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น และน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการประเมินโครงการอ่ืน   
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

2.ครูน าผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการประเมินคุณภาพนักเรียนไปใช้ใน
วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ ทั้งด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
คุณภาพของนักเรียนต่อไป 

3.คณะกรรมการด าเนินโครงการ น าผลการด าเนินงานตามโครงการไปวางแผนพัฒนาในครั้ง
ต่อไป โดยปรับกิจกรรมที่ค้นพบปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปวางแผนการด าเนินการ รวมถึงการ
ปรับกิจกรรมและพัฒนากระบวนการด าเนินโครงการ ให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้โครงการมีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

4.นักเรียนน าผลการประเมินด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สนใจการประเมินโครงการ 
 

1.ควรมีการจัดเก็บรวมรวมข้อมูลด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากพฤติกรรมที่
นักเรียนแสดงออกให้ครอบคลุมทุกพฤติกรรมที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ  แล้วจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ก่อนการตัดสินคุณภาพผู้เรียน     

2.ควรมีการศึกษาปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียน  รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถพัฒนา
ผู้เรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3.ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านปัจจัยที่เอ้ือและควบคุมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะอ่ืนของภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น  อันจะส่งผลให้การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้  
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4. การน าผลการประเมินโครงการไปปฏิบัติและเผยแพร่ 
 

     ผู้ประเมินโครงการในฐานะรองผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ส่งเสริม
สนับสนุน นิเทศก ากับติดตาม และจัดการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมิน
โครงการมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
จนได้รับการยอมรับ โดยมีโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครูเข้ามาศึกษาดูงาน และเชิญเป็นวิทยากร
จ านวนมาก ผู้ประเมินจึงได้เผยแพร่เอกสารผลการประเมินโครงการไปยังหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่มี
ความสนใจ (ปรากฏดังภาคผนวก ญ)  ดังนี้ 

1.เผยแพร่ น าเสนอให้กับคณะผู้บริหารและครูที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน
วิชาการ ได้น าเสนอผลการด าเนินการและผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  

2.รับเชิญเป็นวิทยากรเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ครั้ง 
3.จัดส่งไปให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพ่ือเผยแพร่ไปยังโรงเรียน

มัธยมศึกษาในสังกัด  
4.จัดส่งไปให้ประธานสมาพันธ์รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 เพ่ือเผยแพร่ไปยังสมาชิกสมาพันธ์ต่อไป 
5.จัดส่งไปให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ติดต่อขอเอกสาร เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการ

ด าเนินโครงการและน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานต่อไป  
6.เผยแพร่ใน Web site ของโรงเรียนและได้รับความสนใจจากผู้บริหารและคณะครู ที่สนใจ

ด้านการประเมินโครงการจากโรงเรียนต่างๆ  ทั้งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
36 และเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยติดต่อขอค าแนะน า ผู้ประเมินได้แนะน าและให้แนวทางในการประเมิน
โครงการให้กับผู้ที่สนใจเป็นที่เรียบร้อย 
 7.เผยแพร่ใน Web site ครูบ้านนอก โดยมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมจ านวนมาก  
  


