การประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื6อชีวติ พอเพียง
เพื6อพัฒนาทักษะชีวติ ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี

นิภาพรรณ หงษ์ ชูเกียรติ
ผู้อาํ นวยการโรงเรียนทรัพย์ ทวี

โรงเรียนทรัพย์ ทวี อําเภอบ้ านนาเดิม จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
สํ านักงานเขตพืนJ ทีก6 ารศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 3
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัJนพืนJ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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นิภาพรรณ หงษ์ ชูเกียรติ (2562) การประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื6อชีวติ พอเพียง เพื6อพัฒนา
ทักษะชีวติ ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
การประเมินโครงการเกษตรอินทรี ยเ์ พื6อชีวติ พอเพียง เพื6อพัฒนาทักษะชีวติ ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ครั<งนี< มีวตั ถุประสงค์เพื6อ ประเมินบริ บทของโครงการเกี6ยวกับความต้องการจําเป็ น
ในการจัดทําโครงการ และความเป็ นไปได้ของโครงการ ประเมินปั จจัยนําเข้าของโครงการเกี6ยวกับ
ความเหมาะสมของผูร้ ับผิดชอบโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรม ความเหมาะสมของพื<นที6/พืช
เพาะปลูก ประเมินกระบวนการของโครงการเกี6ยวกับกิจกรรมที6ดาํ เนินการ การกํากับติดตาม ประเมิน
ผลผลิตของโครงการเกี6ยวกับ ความรู ้เรื6 องทักษะชีวติ ของนักเรี ยน ความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนร่ วมและ
ผูม้ ีส่วนเกี6ยวข้อง ได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน กลุ่มตัวอย่าง
ที6ใช้ ได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน จํานวน 173 คน
ประกอบด้วย นักเรี ยนชั<นประถมศึกษาปี ที6 3 - ชั<นมัธยมศึกษาปี ที6 3 จํานวน 84 คน ครู จํานวน 14 คน
ผูป้ กครอง จํานวน 68 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน จํานวน 7 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 9 ฉบับ แบบทดสอบ จํานวน 1 ฉบับ
แบบสัมภาษณ์ จํานวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี6ย ค่าเบี6ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบที ผลการประเมินโครงการสรุ ปได้ ดังนี<
ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์ในระดับมากที6สุด ซึ6 งประเด็นการประเมิน
ทั<ง 4 ด้าน ผ่านเกณฑ์การประเมินที6ต< งั ไว้ โดยประเด็นที6ผา่ นในระดับมากที6สุดมี 2 ประเด็น คือ ด้าน
กระบวนการ รองลงมาคือ ด้านผลผลิต และผ่านเกณฑ์ในระดับมากมี 2 ประเด็น คือ ด้านบริ บท และ
ด้านปั จจัยนําเข้า ผลการประเมินรายประเด็นและตัวชี<วดั สรุ ปได้ดงั นี<
1. ผลการประเมินประเด็นบริบท พบว่า มีผลการดําเนินโครงการประเด็นบริ บทในระดับ
มาก โดยตัวชี<วดั ผ่านเกณฑ์การประเมินทั<ง 2 ตัวชี<วดั ดังนี<
1.1 ความต้องการจําเป็ นในการจัดทําโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ
มาก
1.2 ความเป็ นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก
2. ผลการประเมินประเด็นปัจจัยนําเข้ า พบว่า มีผลการดําเนินโครงการประเด็นปั จจัย
นําเข้า ในระดับมาก โดยตัวชี<วดั ผ่านเกณฑ์การประเมินทั<ง 3 ตัวชี<วดั ดังนี<
2.1 ความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก
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2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก
2.3 ความเหมาะสมของพื<นที6/พืชเพาะปลูก พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก
3. ผลการประเมินประเด็นกระบวนการ พบว่า มีผลการดําเนินโครงการประเด็น
กระบวนการในระดับมากที6สุด โดยตัวชี<วดั ผ่านเกณฑ์การประเมินทั<ง 2 ตัวชี<วดั ดังนี<
3.1 กิจกรรมที6ดาํ เนินการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที6สุด
3.2 การกํากับติดตาม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที6สุด
4. ผลการประเมินประเด็นผลผลิต พบว่า มีผลการดําเนินโครงการในประเด็นผลผลิตใน
ระดับสู ง โดยตัวชี<วดั ผ่านเกณฑ์การประเมินทั<ง 8 ตัวชี<วดั ดังนี<
4.1 ความรู ้เรื6 องทักษะชีวติ พบว่า หลังจากเข้าร่ วมโครงการแล้ว นักเรี ยนมีความรู ้
เรื6 องทักษะชีวติ เพิ6มขึ<น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที6ระดับ 0.001 ในระดับมากที6สุด โดยนักเรี ยนชั<น
ประถมศึกษาปี ที6 3 - 6 มีความรู ้เรื6 องทักษะชีวติ เพิ6มขึ<น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที6ระดับ 0.01 ในระดับ
มาก และชั<นมัธยมศึกษาปี ที6 1 - 3 มีความรู ้เรื6 องทักษะชีวติ เพิ6มขึ<นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที6ระดับ
0.001 ในระดับมากที6สุด
4.2 นักเรี ยนที6มีทกั ษะชีวติ ด้านการตระหนักรู ้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื6น พบว่า
หลังจากเข้าร่ วมโครงการแล้ว นักเรี ยนมีทกั ษะชีวติ ด้านการตระหนักรู ้ และเห็นคุณค่าในตนเอง และ
ผูอ้ ื6นเพิ6มขึ<น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที6ระดับ 0.001 ในระดับมากที6สุด โดยนักเรี ยนชั<นประถมศึกษา
ปี ที6 3 - 6 มีทกั ษะชีวติ ด้านการตระหนักรู ้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื6นเพิ6มขึ<นอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที6ระดับ 0.001 ในระดับมากที6สุด และชั<นมัธยมศึกษาปี ที6 1 - 3 มีทกั ษะชีวติ ด้านการตระหนักรู ้และ
เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื6นเพิ6มขึ<น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที6ระดับ 0.001 ในระดับมากที6สุด
4.3 นักเรี ยนที6มีทกั ษะชีวติ ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
พบว่า หลังจากเข้าร่ วมโครงการแล้ว นักเรี ยนมีทกั ษะชีวติ ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์เพิ6มขึ<น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที6ระดับ 0.001 ในระดับมากที6สุด โดยนักเรี ยนชั<น
ประถมศึกษาปี นที6 3 - 6 มีทกั ษะชีวติ ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพิ6มขึ<น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที6ระดับ 0.001 ในระดับมากที6สุด และชั<นมัธยมศึกษาปี ที6 1 - 3 มี
ทักษะชีวติ ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพิ6มขึ<นอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที6ระดับ 0.001 ในระดับมากที6สุด
4.4 นักเรี ยนที6มีทกั ษะชีวติ ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด พบว่า หลังจาก
เข้าร่ วมโครงการแล้ว นักเรี ยนมีทกั ษะชีวติ ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยดเพิ6มขึ<น อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที6ระดับ 0.001 ในระดับมากที6สุด โดยนักเรี ยนชั<นประถมศึกษาปี ที6 3 - 6 มีทกั ษะชีวติ
ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยดเพิ6มขึ<น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที6ระดับ 0.001 ในระดับ
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มากที6สุด และชั<นมัธยมศึกษาปี ที6 1- 3 มีทกั ษะชีวติ ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยดเพิ6มขึ<น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับที6ระดับ 0.001 ในระดับมากที6สุด
4.5 นักเรี ยนที6มีทกั ษะชีวติ ด้านการสร้างสัมพันธภาพที6ดีกบั ผูอ้ ื6น พบว่า หลังจากเข้า
ร่ วมโครงการแล้ว นักเรี ยนมีทกั ษะชีวติ ด้านการสร้างสัมพันธภาพที6ดีกบั ผูอ้ ื6นเพิ6มขึ<น อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที6ระดับ 0.001 ในระดับมากที6สุด โดยนักเรี ยนชั<นประถมศึกษาปี ที6 3 - 6 มีทกั ษะชีวติ ด้านการ
สร้างสัมพันธภาพที6ดีกบั ผูอ้ ื6นเพิ6มขึ<น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที6ระดับ 0.001 ในระดับมากที6สุด และ
ชั<นมัธยมศึกษาปี ที6 1- 3 มีทกั ษะชีวติ ด้านการสร้างสัมพันธภาพที6ดีกบั ผูอ้ ื6นเพิ6มขึ<นอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที6ระดับ 0.001 ในระดับมากที6สุด
4.6 ความพึงพอใจของนักเรี ยน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก
4.7 ความพึงพอใจของผูป้ กครอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก
4.8 ความพึงพอใจของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน พบว่า ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ในระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการประเมินที6พบว่า ประเด็นผลผลิตของโครงการ ตัวชี<วดั ความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที6มีต่อโครงการอยูใ่ นระดับมาก แต่เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อคําถามที6วา่ มีการชี<แจง
ทําความเข้าใจเกี6ยวกับโครงการชัดเจน และกิจกรรมมีความหลากหลาย เหมาะสม สามารถปฏิบตั ิได้
จริ ง อยูใ่ นระดับปานกลาง จึงควรดําเนินการดังนี<
1.1 เพิ6มเวลาในการชี<แจงประชาสัมพันธ์เกี6ยวกับโครงการ / กิจกรรม โดยสอดแทรก
ในกิจกรรมอื6นที6เป็ นกิจกรรมประจําวัน เพื6อให้นกั เรี ยนเข้าใจการดําเนินงานของโครงการชัดเจนมาก
ยิง6 ขึ<น เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรู ม เป็ นต้น
1.2 เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี6ยนเรี ยนรู ้ ให้ความรู ้ สร้าง
ความความเข้าใจเกี6ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ของโครงการที6นกั เรี ยนจะได้รับ เช่น
ให้เวลานักเรี ยนได้ซกั ถามเมื6อเกิดข้อสงสัย ตั<งคําถามให้นกั เรี ยนได้สะท้อนความรู ้สึกหรื อมุมมองของ
ตนเอง ตั<งคําถามให้นกั เรี ยนได้คิดได้เชื6อมโยงระหว่างประสบการณ์หรื อความรู ้ที6มีมาก่อน หรื อตั<ง
คําถามถึงสิ6 งที6นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ใหม่ไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็ นต้น
1.3 เพิ6มกิจกรรมที6มีความแตกต่างจากที6เคยมีเคยปฏิบตั ิ เพื6อกระตุน้ การเรี ยนรู ้ ความ
อยากรู ้อยากเห็นของนักเรี ยน การศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานศึกษาที6มีกิจกรรมแตกต่าง แต่สามารถ
นํามาปรับใช้กบั ตนเองได้ เช่น การปลูกสตอเบอรี6 ลําใย ทัศนศึกษาโรงเรี ยนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการแปรรู ปผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ6ม เป็ นต้น

ง

2. จากผลการประเมินที6พบว่า ประเด็นผลผลิตของโครงการ ตัวชี<วดั ความพึงพอใจของ
ผูป้ กครองที6มีต่อโครงการอยูใ่ นระดับมาก แต่เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อคําถามที6วา่ บุตรหลาน
ของท่านมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ<น บุตรหลานของท่านศึกษา ค้นคว้า หาความรู ้ดว้ ยตนเอง
มากขึ<น และบุตรหลานของท่านกล้าคิดกล้าแสดงออก มีความมัน6 ใจในตนเองมากขึ<น อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง จึงควรดําเนินการดังนี<
2.1 ให้ผปู ้ กครองได้มีส่วนร่ วมในการกําหนดกิจกรรม และการดําเนินกิจกรรม เพื6อ
ผลที6ได้รับในทางปฏิบตั ิเชื6อมโยง เกี6ยวโยง ระหว่างบ้านและโรงเรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น ใบงาน/
ผลงานที6ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วม การปลูกพืชผักสวนครัว การจําหน่ายผลผลิตทางเกษตรของครอบครัว
การจัดตลาดนัดทางการเกษตรที6ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรี ยน เป็ นต้น
2.2 จัดประชุมผูป้ กครองสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เกี6ยวกับโครงการ และเปิ ดโอกาส
ให้ผปู ้ กครองได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื6อให้การดําเนินกิจกรรมช่วยแก้ปัญหาและพัฒนา
ทักษะชีวติ ได้ตามสภาพจริ ง

จ

กิตติกรรมประกาศ
การประเมินโครงการเกษตรอินทรี ยเ์ พื6อชีวติ พอเพียง เพื6อพัฒนาทักษะชีวติ ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ครั<งนี< สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดีดว้ ยความกรุ ณาอย่างสู งจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสณุ
ฟองศรี ที6ได้ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และช่วยแก้ไขในส่ วนที6บกพร่ องต่างๆ ทุกขั<นตอนของการประเมิน
จนทําให้การประเมินโครงการเล่มนี<มีความสมบูรณ์ ผูป้ ระเมินขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ขอขอบพระคุณ นายอดุลย์ เงินศรี ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื<นที6การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 และ นายธนาวุฒิ รักษ์หนู ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื<นที6การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์
ธานี เขต 3 ที6ได้กรุ ณาให้คาํ แนะนํา เสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิที6เป็ นประโยชน์ในการประเมินโครงการ
ทําให้การประเมินโครงการมีความสมบูรณ์ยงิ6 ขึ<น
ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิดร.ทวัช บุญแสง อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี นายศุภชัย เวชกุล ผูอ้ าํ นวยการเชี6ยวชาญ โรงเรี ยนอนุบาลสุ ราษฎร์
ธานี สังกัดสํานักงานเขตพื<นที6การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 1 นางกรรณิ การ์ ปานนุช ศึกษา
นิเทศเชี6ยวชาญ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ที6ได้กรุ ณาตรวจสอบประเด็นการประเมิน
ตัวชี<วดั และเครื6 องมือการประเมินโครงการ ทําให้การประเมินโครงการครั<งนี< สําเร็ จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบพระคุณ นางจริ ยา ซึ< งสุ นทร ผูอ้ าํ นวยการเชี6ยวชาญ โรงเรี ยนบ้านสุ ชน สํานักงาน
เขตพื<นที6การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 1 นางอําพร ศุภศรี ครู เชี6ยวชาญ สังคมศึกษาโรงเรี ยน
บ้านเขาตอก และ นายธีระพงษ์ อินทสโร ผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์
12 สํานักงานเขตพื<นที6การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 3 ที6กรุ ณาตรวจทานความถูกต้องด้าน
เนื<อหาภาษาและการจัดรู ปแบบต้นฉบับเอกสาร จนทําให้งานประเมินโครงการนี<ถูกต้องสมบูรณ์ยงิ6 ขึ<น
ขอขอบคุณ คณะครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน และผูม้ ีส่วน
เกี6ยวข้องทุกฝ่ าย ที6ให้ความร่ วมมือกรุ ณาตอบแบบสอบถาม และให้ขอ้ มูลที6เป็ นประโยชน์ ทําให้งาน
การประเมินโครงการเป็ นไปด้วยดีประสบผลสําเร็ จ
ขอขอบคุณครอบครัวที6เป็ นกําลังใจ ช่วยเหลือ ส่ งเสริ มสนับสนุน และอยูเ่ คียงข้างเสมอ
ทําให้ผปู ้ ระเมินมีกาํ ลังใจตลอดเวลาของการทํางานประเมินโครงการ
อนึ6ง ประโยชน์ที6พึงได้รับจากการประเมินครั<งนี< ผูป้ ระเมินขอน้อมรําลึกถึงพระคุณของ
บิดามารดา และบูรพาจารย์ ที6ได้อบรมสัง6 สอนสิ6 งที6ดีงาม ให้ผปู ้ ระเมินมีความเพียรมานะในการศึกษา
และสามารถดํารงตนจนประสบความสําเร็ จอย่างดียงิ6 ตลอดมา
นิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ
ผูป้ ระเมิน
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