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บทคัดย่อ 
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ โดย
ใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ
ด าเนินงาน (Process) และด้านผลผลิต (Product) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 1,760 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 
สอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการด าเนินงาน 
และด้านผลผลิต ประเมินโดยครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการประเมิน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ด้านผลผลิต ประเมินโดยนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของครู ด้านบริบท โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ โครงการ
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ผู้ร่วมด าเนินโครงการพร้อมให้ความร่วมมือ ในการด าเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและผู้ร่วมจัดท าโครงการท างานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร ตามล าดับ 

2. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ตามความคิดเห็นของครู ด้านปัจจัยเบื้องต้น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  และระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออ านวย ต่อการด าเนินงานตามล าดับ 

3. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ตามความคิดเห็นของครู ด้านกระบวนการ
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ด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก 
ได้แก่ มีการประชุมวางแผนในการปฏิบัติงาน มีการก าหนดวิธีการในการปฏิบัติงาน  และมีการให้ความรู้ ประชุมชี้แจง 
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์  ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีด าเนินการตามล าดับ 

4. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ตามความคิดเห็นของครู ด้านผลผลิต 
ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ 
ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน โรงเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนสามารถน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามล าดับ 

ค าส าคัญ:  การประเมินโครงการ  เศรษฐกิจพอเพียง  สถานศึกษา 

Abstract 
Sufficiency Economy Project Assessment  Suksa Songkhro Chit Aree School  under the 

patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Under the Office of Special 
Education Administration  This time has the objective of evaluating the project. By using the CIPP 
Model, four aspects were assessed: Context, Input, Process, and Product. The populations used in 
the study were teachers, students, parents. and the Board of Basic Education Institutions, a total of 
1,760 people. The tools used in this data collection It was a questionnaire which was in the form of 
a rating scale of 5 levels, with 2 issues. The first issue asked about the assessment of the Sufficiency 
Economy Project, in context, and on preliminary factors. Operation process and productivity 
assessed by teachers  and the Board of Basic Educational Institutions, No. 2, asked about the 
assessment of the Sufficiency Economy Project on Productivity, assessed by students.  and parents 
of students 

The results of the assessment are summarized as follows: 
1. The results of the assessment of the Sufficiency Economy Project at Suksa Songkhro

Chit Aree School  under the patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn  Under 
the Office of Special Education Administration  According to the teacher's opinion, the overall context 
was at the highest level.  When considering the items, it was found that  The top three items with 
the highest average from descending were projects consistent with the Ministry of Education's policy. 
Board of Directors  Basic Education and Special Education Administration Office  Project participants 
are ready to cooperate.  In carrying out activities according to the philosophy of sufficiency economy 
and the co-organizers of the project work together like good friends, respectively. 

2. The results of the assessment of the Sufficiency Economy Project at Suksa Songkhro
Chit Aree School under the patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Under 
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the Office of Special Education Administration according to the teacher's opinion The overall 
preliminary factors were at a high level. When considering the items, it was found that  The top three 
items with the highest average from descending were: School administrators had leadership in driving 
projects to meet objectives. The staff in the school are very cooperative in their work.  and the 
administrative system within the school  Continue operations in order 

3. The results of the assessment of the Sufficiency Economy Project at Suksa Songkhro
Chit Aree School  under the patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Under 
the Office of Special Education Administration according to the teacher's opinion The overall 
operational process is at a high level. When considering each item, it was found that the top three 
items with the highest average from highest to lowest were the implementation planning meeting. 
Methods of operation are defined. and have knowledge, clarification meetings, communication and 
public relations  Responsible persons and related persons understand the steps and procedures 
accordingly. 

4. The results of the assessment of the Sufficiency Economy Project at Suksa Songkhro
Chit Aree School  under the patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Under 
the Office of Special Education Administration according to the teacher's opinion Overall productivity  at 
a high level  When considering the items, it was found that  The items with the highest average from 
descending to the top three were: Parents, students were satisfied with the student's character 
characteristics.  The school received an honorary award for teaching and learning management in 
accordance with the principles of Sufficiency Economy Philosophy.  And students can apply the 
philosophy of sufficiency economy in their daily life accordingly. 

Keywords: project assessment, sufficiency economy, educational institutions 
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บทน า 
สถานศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ให้บรรลุผล

อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตระหนักในภาระหน้าที่ในการขับเคลื่อน
นโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม จึงได้วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการด าเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงาน 
ต้นสังกัดได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อด าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้  
ตามแนวพระราชด ารัสและนโยบายรัฐบาล โดยมีการนิเทศก ากับติดตามให้เกิดการจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดผลในทางปฏิบัติใน  
ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้นักเรียนปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องตามคุณลักษณะ 3 ประการ  คือ 1. ความพอประมาณ ที่หมายถึง 
ความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป หรือสุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 2. ความมี
เหตุผลโดยทุกการตัดสินใจการกระท า การลงทุนต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล ค านึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ 3. ภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว คือ  การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและ 
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ภายใต้เงื่อนไขส าคัญ 2 ประการ คือ มีความรอบรู้ 
รอบคอบและระมัดระวังในการน าความรู้วิทยาการที่มีเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการปฏิบัติ และมี
คุณธรรมคือ มีความตระหนัก  มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน มีความเพียรและใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
(ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม  ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2549, 49) 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ เปิดท าการสอนตั้ งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ตระหนักถึงความส าคัญและได้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
โดยมุ่งเน้นการท าให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและยั่งยืน จากการวิเคราะห์สภาพบริบทของสถานศึกษาพบว่า 
โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชุมชนประกอบอาชีพและใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตเป็นหลัก ส่งผลให้ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี บุคคลใน
ชุมชนมีความสามารถในการด าเนินชีวิตตามวิถีท้องถิ่นของตนเอง มีความตระหนักเห็นถึงความส าคัญของการศึกษา 
พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนในทุกๆ ด้าน โดยโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์กันในระดับดี 
ครู นักเรียน และชุมชนท ากิจกรรมร่วมกันทั้งกิจกรรมของโรงเรียน วัด และชุมชน อย่างเต็มก าลังความสามารถ มีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้ความรู้แก่นักเรียน ด้านครูผู้สอนของ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และกระตือรือร้นที่จะจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี  มีการรวบรวมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการความรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้เป็นระบบและน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของสถานศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าวผู้ประเมินซึ่งรับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  จึงได้ด าเนินโครงการ
โดยเริ่มจากการระดมความคิดแนวทางในการบริหาร โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของ
สถานศึกษา เพื่อให้ได้วิธีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในรายวิชา และ
มาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบการบูรณาการสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควบคู่กับการ
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ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และวิถีการด าเนินชีวิตที่มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากการที่
ครูและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจจนสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมที่สอดแทรก
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน การอบรมให้เกิดคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้และเผยแพร่เป็นแบบอย่างสู่ครอบครัวและชุมชน  

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ได้ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา โดยจัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
มีการส่งเสริมการเรียนการสอน ในชั้นเรียนบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา แต่ยังไม่มีการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ อย่างเป็นระบบมาก่อน ผู้ประเมินเห็นว่าการด าเนินงานตามโครงการต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบข้อดีและข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยน าเอารูปแบบการประเมิน
แบบจ าลอง (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1990; อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลค า และสุนันทา สุนทรประเสริฐ, 
2550, 154-160) ใช้ในการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้าน
กระบวนการด าเนินงาน และด้านผลผลิต ซึ่งสารสนเทศที่ได้มาจะสามารถบ่งชี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งประยุกต์ใช้การประเมินตามรูปแบบจ าลองซิป (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อประเมินบริบท ด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบาย ความเหมาะสมของ

เนื้อหาสาระของโครงการ ความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 

2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น ด้านความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์
ในการด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 

3. เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 

4. เพื่อประเมินผลผลิต ด้านผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์จิตต์อารีฯ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การประเมินในครั้งนี้อาศัยแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินโครงการแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม 

(Stufflebeam, 1990; อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลค า และสุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2550, 154-160) ซึ่งเป็นการประเมิน
ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) และด้านผลผลิต 
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(Product) ของโครงการ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังภาพที่ 1 

   ผู้ให้ข้อมูล  ตัวแปรที่ศึกษา 

     
       
       

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ โดยมี

ล าดับขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามได้แก่ ครู 54 คน นักเรียน 123 คน ผู้ปกครองนักเรียน 123 คนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน รวม 313 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจ านวนจากตาราง Krejcie 
and Morgan การเลือกกลุ่มตัวอยา่งโดยใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก 

รูปแบบการประเมินโครงการ 
ผู้ประเมินใช้แบบจ าลองซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1990; อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลค า 

และสุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2550, 154-160) เป็นแนวทางในการประเมินโครงการ 
1. ด้านบริบท (Context) เป็นการประเมินเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการด้านความสอดคล้อง

ระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบาย ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของโครงการ ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจากครู 

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินด้านความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่
และวัสดุ อุปกรณ์ โดยประเมินจากครู 

3. ด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) เป็นการประเมินความเหมาะสมของด้าน การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ โดยประเมินจากครู 

4. ด้านผลผลิต (Product) เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการ โดยประเมินจาก
ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

- ด้านบริบท 
- ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

- ด้านกระบวนการด าเนินงาน 
- ด้านผลผลิต 

ครู 
นักเรียน 

ผู้ปกครองนักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการประเมินครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ
ของลิเคอร์ท (Likert) จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  
จิตต์อารีฯ ใน 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ
ด าเนินงาน (Process) และด้านผลผลิต (Product) ประเมินโดยครู มีเกณฑ์การให้คะแนนของค าถามแต่ละข้อตาม
แนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) (Best & Kahn, 1993, 247)  

ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
จิตต์อารีฯ ในด้านผลผลิต (Product) ประเมินโดยนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง
นักเรียน มีเกณฑ์การให้คะแนนของค าถามแต่ละข้อตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) (Best & Kahn, 1993, 247)  

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  ผู้รายงานการประเมินโครงการได้ด าเนินการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร และรายงานการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการเพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามจ านวน 2 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

2. ศึกษาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แนวทางและคู่มือด าเนินงาน 

3. ศึกษารายงานการประเมินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการที่ใช้ในการประเมินแบบ
ซิป (CIPP Model)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

4. ศึกษาเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการในรูปแบบซิป (CIPP Model) เพื่อปรับปรุง
ให้ได้รูปแบบการประเมินที่สมบูรณ์ 

5. สร้างแบบสอบถามโดยอาศัยแนวทางการศึกษาเอกสารในข้อ 1-4
6. หาคุณภาพเครื่องมือ ในการประเมินครั้งนี้แบ่งออกเป็น การหาความเที่ยงตรง (Validity) ค่าอ านาจ

จ าแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
 6.1 ความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผู้รายงานการประเมินโครงการได้น าแบบสอบถามที่

สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบด้านเนื้อหา ภาษาและโครงสร้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการ ผู้รายงานการประเมินโครงการได้ด าเนินการดังนี้ 
1) น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วเข้าที่ประชุมของโรงเรียน ชี้แจงท าความเข้าใจ แจ้งวัตถุประสงค์

ประโยชน์ของการประเมินโครงการ ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เข้าใจแล้วด าเนินการเก็บข้อมูล 
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2) ผู้รายงานการประเมินโครงการแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ปรากฏว่าได้รับคืน จ านวน 313 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100 

3) น าแบบสอบถามที่เก็บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์
4) น าแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้แบบสอบถามคืน ผู้รายงานการประเมินโครงการด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. น าแบบสอบถามมาบันทึกข้อมูลตามค่าน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อลงในคอมพิวเตอร์
2. วิเคราะห์ข้อมูล โดยก าหนดค่าน้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท ซึ่งก าหนด

ค่าคะแนน  
3. เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ

น าไปเทียบกับเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 103 พิจารณาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้าน 
4. วิเคราะห์ระดับการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ าแนกเป็น

รายด้านและรายข้อ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการประเมินครั้งนี้ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล 

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน   
การวิเคราะห์เพื่อหาระดับการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1  การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  ผู้รายงานการประเมิน
โครงการได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และล าดับในการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

รายการ
ประเมิน 

ครู 
(n=50) ระดับ อันดับ 

นักเรียน 
(n=550) ระดับ อัน

ดับ 

ผู้ปกครอง 
(n=250) ระดับ อัน

ดับ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา  

(n=15) 

ระดับ 

X SD X SD X SD X SD 
1. ด้านบริบท

4.64 0.35 
มาก
ที่สุด 

1 
- - - - - - - - 

2. ด้านปัจจัย
เบื้องต้น 

4.11 0.37 มาก 3 
- - - - - - - - 

3. ด้าน
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

4.46 0.24 มาก 2 - - - - - - - - 

4. ด้านผลผลิต 4.07 0.27 มาก 4 4.43 0.49 มาก - 4.33 0.47 มาก - 4.40 0.50 มาก 
รวม 4.32 0.58 มาก - 4.43 0.49 มาก - 4.33 0.47 มาก - 4.40 0.50 มาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ตามความคิดเห็น

ของครู โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.32, SD=0.58) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับ
ค่าเฉลี ่ยจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านบริบท ด้านกระบวนการด าเนินงาน ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านผลผลิต
ตามล าดับ 

ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระศรีนคริทราบรมราชชนนี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง

นักเรียน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผลผลิตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (นักเรียน X = 4.33, 

SD=0.49 ผู้ปกครองนักเรียน X = 4.33, SD=0.47 คณะกรรมการสถานศึกษา X = 4.40, SD=0.50 ตามล าดับ)  

ผลการวิจัย 
ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  ตามความคิดเห็นของครู

โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบริบท 
ด้านกระบวนการด าเนินงาน ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านผลผลิตตามล าดับ 

ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  ตามความคิดเห็นของ
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผลผลิตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ตามความคิดเห็นของครู
ด้านบริบท โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อยสามอันดับ
แรก ได้แก่ โครงการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้ร่วมด าเนินโครงการพร้อมให้ความร่วมมือ ในการด าเนินกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผู้ร่วมจัดท าโครงการท างานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร ตามล าดับ 

2. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ตามความคิดเห็นของครู
ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย 
สามอันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บุคลากร  
ในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  และระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออ านวย ต่อการ
ด าเนินงานตามล าดับ 

3. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ตามความคิดเห็นของครู
ด้านกระบวนการ ด าเนินงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมาก  
ไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ มีการประชุมวางแผนในการปฏิบัติงาน มีการก าหนดวิธีการในการปฏิบัติงาน  และมี
การให้ความรู้ ประชุมชี้แจง สื่อสาร ประชาสัมพันธ์  ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีด าเนินการ
ตามล าดับ 

4. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ตามความคิดเห็นของครู
ด้านผลผลิตในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย 
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สามอันดับแรก ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน โรงเรียนได้รับรางวัลยกย่อง
เชิดชูเกียรติในด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามล าดับ 

5. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ความคิดเห็นของ
นักเรียน ด้านผลผลิตในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย
สามอันดับแรก ได้แก่ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง  นักเรียนสามารถ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในคุณลักษณะ
นิสัยของนักเรียน ตามล าดับ 

6. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน ด้านผลผลิตในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมาก  
ไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียน
สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตามล าดับ 

7. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลผลิตในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน
ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ผู้ประเมินอภิปรายผล

ตามวัตถุประสงค์การประเมิน ดังนี้ 
1. ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คื อ ด้าน

ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของโครงการ ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ เกี่ยวข้องกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเค ราะห์จิตต์อารีฯ ทั้งนี้ เนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการได้ระดมแนวคิดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก าหนดนโยบายด้านการศึกษาโดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา 
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2550ข, 3-8) ซึ่งนโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา จะเห็นได้จากการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน “อยู่อย่างพอเพียง” ในหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ ก าหนด
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กลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักของ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เน้นในเรื่องการน้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อีกประการหนึ่ง คือ นโยบายในการปฏิรูปการศึกษา
รอบที่ 2 ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งสอดคล้องกับ อรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ (2554) รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ซึ่งครู/บุคลากร  
ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นว่าโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา 
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมโครงการมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก และหลักการและเหตุผลของโครงการมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านความพร้อมของบุคลกร งบประมาณ อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียนมีความตระหนักในภาระหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม 
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการสถานศึกษาให้
เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วางแผน การด าเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน 
มีกิจกรรมในโครงการที่เหมาะสม ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
หลากหลายครอบคลุมกิจกรรมโครงการ และมีความสามารถในการด าเนินกิจกรรมในโครงการ และเนื่องจากโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ เป็นโครงการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญ จึงได้รับความ
ร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ ประภวิษณุ์ อาษากิจ (2555, 92-94) ได้ท าการรายงาน
การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยสนับสนุน ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต สรุปผลการประเมิน ด้านปัจจัยสนับสนุนภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า 
มีนโยบายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีมากที่สุด รองลงมา คือ มีแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่สนับสนุนการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ล าดับสุดท้าย คือ มีหลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านกระบวนการด าเนินงาน ด้านการปฎิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ มีการประชุมวางแผนในการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินโครงการ อย่างสม่ าเสมอ 
การด าเนินงานชี้ให้เห็นถึงความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานตามโครงการว่าปฏิบัติได้จริง  หรือไม่ หาวิธีการ
ในการปรับปรุงแกไข พัฒนา การด าเนินงานโครงการใหเปนไปตามขั้นตอนที่ก าหนด อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
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กับแนวคิดในการวางแผนของอุทัย บุญประเสริฐ (2546 , 25) ที่กลาววา ถาหนวยงานใดมีการวางแผน โดยวางแผน 
เปนไปดวยดีมีประสิทธิภาพ มีแผนงานที่ดีตั้งแตตน การปฏิบัติงานตามแผนยอมมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนั้น 
การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยละเอียด การด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่ก าหนดทุกขั้นตอน และ  
ทุกกิจกรรม ท าใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  โดยเฉพาะการนิเทศติดตามก ากับ และใหขวัญก าลังใจแกผูปฏิบัติ
งานอยางสม่ าเสมอ เปนสวนส าคัญอยางยิ่ง ที่ชวยใหการด าเนินงาน  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544) กลาวไวในบทน าของรวมบทความทางการประเมินโครงการวา การบริหารโครงการ 
ตาง ๆ ไมวาจะเปนโครงการทางดานเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง การปกครองก็ตามจะบังเกิดผลอย างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด จ าเปนตองอาศัยการประเมินโครงการ (Project evaluation) ที่เปนระบบ คือ ผลจาก การ
ประเมินโครงการไดทันทวงทีและเมื่อไดด าเนินโครงการไปแลว ยอมตองการทราบวาโครงการนั้นได บรรลุเปาหมาย
หรือไมเพียงใด คุมกับทุนและแรงงานที่ลงทุนไปหรือไม  

4. ด้านผลผลิต ด้านผลที่เกิดจากการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
จิตต์อารีฯ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่
ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนมีการสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนเป็นอย่างดี ผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมสามารถสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานของชาติ เงินจังหรีด (2556, 
94-95) ได้ท าการรายงานการประเมินโครงการเรื่อง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ของโรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านสภาพแวดล้อม 
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม 
2) เพื่อประเมินด้านปัจจัย โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ของโรงเรียนล า
พระเพลิงพิทยาคม 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชน ของโรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม ในประเด็นต่อไปนี้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชนของโรงเรียนล า
พระเพลิงพิทยาคม ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ รูปแบบที่ ใช้ในการประเมินโครงการ คือ รูปแบบซิป 
ผลการประเมิน พบว่า  

1. ด้านสภาพแวดล้อม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
ของโรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม พบว่าโดยภาพรวมผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม ที่ประเมินโดย ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พบว่าด้านสภาพแวดล้อมผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด ตรงกับความต้องการของครู กรรมการสถานศึกษา นักเรี ยนและ
ผู้ปกครองอยู่ในระดับมากที่สุด  
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2. ด้านปัจจัย โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชน ของโรงเรียน
ล าพระเพลิงพิทยาคม พบว่าโดยภาพรวมผลการประเมินด้านปัจจัย ที่ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความพอเพียง หรือเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด  

3. ด้านกระบวนการ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ของ
โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม โดยภาพรวมผลการประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา 
นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมากที่สุด  

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
ของโรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม พบว่าโดยภาพรวมผลการประเมิน ด้านผลผลิตโครงการขับเคลื่อนปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีรายละเอียดการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 

 4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม พบว่า ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ประเมิน โดยครู และ
บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์  
การประเมินและมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด  

 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา
และชุมชนของโรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินที่ประเมิน โดยครู และบุคลากร
ทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ตามข้อตกลงของโรงเรียน  

 4.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อน
และหลังเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนล าพระเพลิง
พิทยาคม พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ในเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนหลั งเข้าร่วมโครงการ 
สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับงานของถาวร 
มีแสวง (2556, 78) ได้ท าการรายงานการประเมินโครงการเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษา  
สู่ความพอเพียงโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านเสรียง มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1) เพื่อ
ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความพอเพียงโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้าน
เสรียง 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยที่ใช้ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความพอเพียงโดยใช้หลั กปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านเสรียง 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความ
พอเพียง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านเสรียง 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ความพอเพียงโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านเสรียง สรุปผลการประเมิน
ดังต่อไปนี้ 1. ผลการประเมินประเมินบริบทของโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความพอเพียงโดยใช้หลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านเสรียง ภาพรวมทุกด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2. ผลการประเมินความเหมาะสม
ของปัจจัยที่ใช้ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความพอเพียงโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน 
บ้านเสรียงโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความ
พอเพียงโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านเสรียง โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 4. ผลการ
ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความพอเพียงโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่  
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โรงเรียนบ้านเสรียงพบว่า อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับอรุนา  ตาเดอิน (2555, 89-90) ได้ท าการรายงาน 
การประเมินโครงการเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียน
บ้านปลักหว้าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักหว้า  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล โดยการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้ใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม คือ 
การประเมินบริบทของโครงการ ประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ ประเมินกระบวนการของโครงการ และประเมินผล
ผลิตของโครงการ พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านปลักหว้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลเมื่อพิจารณาประเด็นการประเมินและรายการ  
พบว่า การประเมินผลส าเร็จของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
โดยรายการที่มีค่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีกิจกรรมตามโครงการท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

ข้อเสนอแนะ 
1. การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ควรมีการส่งเสริมในด้าน

ต่าง ๆ ดังนี้ ด้านบริบท ผู้บริหารควรใหบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของมามีสวนรวมในการคิดวิเคราะห ตลอดจน รวมกัน
วางแผนโครงการ ด าเนินงาน และติดตามประเมินผล การจัดท าโครงการตาง ๆ รวมกัน เพื่อเห็นความส าคัญ ความ
จ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบโครงการ
ควรจัดอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติกิจกรรมและจัดท าเอกสารตามโครงการให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งจะช่วย
ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ด้านกระบวนการด าเนินงาน ผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ควรก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และประเมินผลการด าเนิน
โครงการ อย่างต่อเนื่องและน ามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้านผลผลิต ผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้รับผิดชอบโครงการควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  
น้อมน าแนวความคิดดังกล่าวมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ควรก าหนดกิจกรรม  
ในโครงการให้มีความครอบคลุมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของผู้เรียนแต่ละช่วงวัยเน้นการด าเนินกิจกรรมที่
ต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตอาสา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน  

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
จิตต์อารีฯ และน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของทุกโรงเรียนในสังกัด  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3. ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ทุกโครงการอย่างเป็นระบบ
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