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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิ นโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรี ยนบ้านเขาติง ในปี การศึกษา 2562 ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 114 คน
(N=114) ประกอบด้วย ครู และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จานวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
จานวน 7 คน นักเรี ยน จานวน 43 คน ผูป้ กครอง จานวน 43 คน และผูน้ าในชุ มชนและหน่ วยงาน
ต่ า ง ๆ จ านวน 10 คน โดยใช้ รู ป แบบการประเมิ น แบบซิ ป ป์ (CIPP Model) ของสตัพ เฟิ ลบี ม
(Stufflebeam) ประกอบด้ ว ยการประเมิ น ด้ า นบริ บท (Context) ด้ า นปั จ จัย น าเข้า (Input) ด้ า น
กระบวนการ (Process) ด้านผลผลิ ต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) เครื่ องมือที่ ใช้ในการ
เก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) สร้างตามวิธีการของลิเคิร์ท
(Likert Type) ซึ่ งมี 5 ระดับ นาข้อมู ลที่ ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติเป็ นค่ าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และ ค่ า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
ตอนที่ 1 การประเมินโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
โรงเรี ยนบ้านเขาติง ปี การศึกษา 2562 จากความคิดเห็นของครู คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นักเรี ยน
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าในชุ ม ชนและหน่ วยงานต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถาม
พบว่า
1.1 ผลการประเมินด้านบริ บทของโครงการโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโรงเรี ย นบ้ า นเขาติ ง ปี การศึ ก ษา 2562 ความคิ ด เห็ น ของครู
คณะกรรมการที่ เกี่ ย วข้อง นัก เรี ย น ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผูน้ าในชุ มชนและ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก (  = 4.42,S.D.= 0.55) ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนด
น่าพอใจ
1.2 ผลการประเมิ น ด้านปั จจัย น าเข้า ของโครงการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ต ามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโรงเรี ย นบ้ า นเขาติ ง ปี การศึ ก ษา 2562 ความคิ ด เห็ น ของครู

คณะกรรมการที่ เกี่ ย วข้อง นัก เรี ย น ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผูน้ าในชุ มชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.49,S.D.= 0.56) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดน่าพอใจ
1.3 ผลการประเมิ น ด้านกระบวนการของโครงการส่ งเสริ ม การเรี ย นรู ้ ตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโรงเรี ย นบ้า นเขาติ ง ในปี การศึ ก ษา 2562 ความคิ ด เห็ น ของครู
คณะกรรมการที่ เกี่ ย วข้อง นัก เรี ย น ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผูน้ าในชุ มชนและ
หน่วยงานต่าง ๆโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.52, S.D.= 0.49) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดน่า
พอใจ
1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยนบ้านเขาติง ปี การศึกษา 2562 ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการที่
เกี่ ยวข้อง นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าในชุ มชนและหน่ วยงานต่าง ๆโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.38,S.D.= 0.59) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดน่าพอใจ
ตอนที่ 2 การประเมิ น ผลกระทบของโครงการส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ ตามหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านเขาติง ปี การศึกษา 2562 เป็ นการประเมินจากความคิดเห็นของครู
คณะกรรมการที่ เกี่ ย วข้อ ง นัก เรี ย น ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผูน้ าในชุ ม ชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า
2.1 การประเมินผลกระทบของโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง โรงเรี ยนบ้านเขาติง ปี การศึกษา 2562 ความคิดเห็ นของครู คณะกรรมการที่
เกี่ ยวข้อง นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าในชุ มชนและหน่ วยงานต่าง ๆโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.64, S.D.= 0.48) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดน่าพอใจ
2.2 ผลการดาเนิ นงานเชิ งประจักษ์จากสภาพจริ งของการดาเนิ นโครงการ พบว่า
จากการที่โรงเรี ยน ครู นักเรี ยน ชุ มชนและหน่ วยงานต่าง ๆ เห็ นความสาคัญของการจัดการศึกษา
ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง จึงส่ งผลให้โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยน ได้รับรางวัล ทางด้าน
วิชาการ การขับเคลื่ อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ในระดับ
ต่ า งๆ แสดงว่าการจัด โครงการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ต ามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งของ
โรงเรี ยนบ้านเขาติงมีประสิ ทธิภาพ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็ น ปั ญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนิ นการส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง โรงเรี ยนบ้านเขาติ ง ปี การศึ ก ษา 2562 จากความ
คิดเห็ นของครู ค ณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้อง นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าใน
ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า
3.1 ครู และคณะกรรมการที่ เกี่ ย วข้ อ ง นั ก เรี ยน ผู ้ป กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูน้ าในชุ ม ชนและหน่ วยงานต่าง ๆ มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั ญหาและอุ ป สรรค การ

ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ต ามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งของโรงเรี ย นบ้านเขาติ ง
ปี การศึกษา 2562 โดยเสนอปั ญหาและอุปสรรคเรี ยงลาดับความถี่ จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
คือ บางกิจกรรมขาดการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 19.30) รองลงมา คือ ครู มีภาระงานสอนมาก (ร้อย
ละ 17.54) และยังมีนกั เรี ยนบางคนที่ไม่ร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 16.67) ส่ วนที่มีความถี่น้อย 3 อันดับ
สุ ดท้าย คือ เวลาที่ใช้ในกิ จกรรมโครงการอาหารกลางวันมากเกินไปอาจกระทบเวลาเรี ยน (ร้อยละ
11.40) ถังขยะหน้าร้ านสหกรณ์ มีน้อยเกิ นไป (ร้อยละ 10.53) และงบประมาณไม่เพียงพอ (ร้อยละ
8.77) ตามลาดับ
3.2 ครู คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูน้ าในชุ มชนและหน่ วยงานต่าง ๆ ให้ขอ้ เสนอแนะในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงของโรงเรี ยนบ้านเขาติง ปี การศึกษา 2562 โดยเรี ยงลาดับความถี่ จากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก คือ ให้จดั กิ จกรรมที่เน้นสร้ างจิตสานึ กที่ดีแก่นกั เรี ยน (ร้อยละ 16.67) รองลงมา
คือ ควรมีการประกวดเกี่ยวกับผลงานของนักเรี ยน และนักเรี ยนที่ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ (ร้อยละ 14.91) จัดให้มีมุมความรู ้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุก ๆ ห้อง (ร้อยละ 14.04) ส่ วนที่มีความถี่ นอ้ ย 3 อันดับสุ ดท้าย คือ ควรเผยแพร่ ผลงานสู่
ชุมชน (ร้อยละ 6.14) จัดให้มีถงั ขยะตามจุดต่าง ๆ ให้มากขึ้น (ร้อยละ 4.39) และควรให้นกั เรี ยนได้
ร่ วมกิจกรรมทุกคน (ร้อยละ 3.50) ตามลาดับ

กิตติกรรมประกาศ
เอกสารการประเมิ นโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตามหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
โรงเรี ยนบ้านเขาติง ปี การศึกษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เล่มนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการประเมินผลการดาเนินงานโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงของโรงเรี ยนบ้านเขาติง ปี การศึกษา 2562 ตามความเห็นของครู
คณะกรรมการที่ เกี่ ย วข้อ ง นัก เรี ย น ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผูน้ าในชุ ม ชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยดาเนินการอย่างเป็ นระบบ นับตั้งแต่ศึกษาสภาพปั จจุบนั และความต้องการใน
การส่ งเสริ ม การวางแผน การปฏิ บตั ิตามแผน การกากับ นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ
เพื่อนาผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ผลการดาเนิ นการช่วยให้โรงเรี ยน
สามารถพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง และได้คุณภาพตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ส่ งผลให้การประเมินภายนอกของ สมศ. มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนผ่านทุกมาตรฐาน เกิดศูนย์
การเรี ยนรู ้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรี ยนเป็ นที่ยอมรับของชุมชน
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้รับ ความอนุ เคราะห์ ตรวจสอบเครื่ องมือเพื่ อหาประสิ ทธิ ภาพจาก
ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ได้แ ก่ นายศัก ดา ไพสมบู ร ณ์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ย นตรั งรั งสฤษฎ์ นายมนัส พงค์
ไชยรุ ต ม์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ย นบ้านแหลม นางพรพนา สมัย รั ฐ ผู อ้ านวยการโรงเรี ย นบ้าน
หยงสตาร์ นายอนุ แ สน ใจจ้อง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหาดทรายทอง นายประมวล นานช้า
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองไทร ซึ่งผูป้ ระเมินขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง มา ณ ที่น้ ี
ขอขอบคุณคณะครู ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านเขาติง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ า
ในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านเขาติง ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนใน
การให้ขอ้ มู ลส าหรับ การประเมิ นโครงการครั้งนี้ คุ ณค่ าและประโยชน์ อนั พึ งมี จากรายงานเล่ ม นี้
ผูป้ ระเมินขอมอบให้ผมู ้ ีพระคุณทุกท่านและเพื่อประโยชน์แก่วงการศึกษาต่อไป
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