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บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ครั้งนี้     

ผู้รายงานใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  (CIPP  Model)  ของสตัฟเฟิลบีมเป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมิน  และด าเนินการประเมินโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี   (Mixed  Method)             
ซึ่งสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การประเมินโครงการในครั้งนี้ ผู้รายงานได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
      ตอนที่  1  ผลการประเมินด้านบริบท  (Context  :  C)  ประกอบด้วย 
  1.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs  Assessment) เกี่ยวกับความต้องการ
จ าเป็นในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  
  2.  ผลการสัมภาษณ์  เกี่ยวกับความสอดคล้องของโครงการกับวัตถุประสงค์โครงการ  
เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย  จุดเน้นในการพัฒนาผู้ เรียนของส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  
ความเหมาะสมของบริบท  สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ในการด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 
 3.  ผลการประเมินด้านบริบท  (Context  :  C)  เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการจัดท า
โครงการ  ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับกิจกรรมในโครงการ   และสภาพบริบท
ของโรงเรียนเหมาะสมเอ้ือต่อการด าเนินโครงการ  และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมด้านบริบทในการด าเนินโครงการ ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน      
ราชประชานุเคราะห์ 30   
 ตอนที่  2  ผลการประเมินด้านปัจจัย  (Input  :  I)  เกี่ยวกับความเหมาะสม ความพอเพียง 
ความพร้อม ของบุคลากร  งบประมาณ  พัสดุ  อุปกรณ์   สถานที่   การบริหารจัดการ และ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยในการด าเนินโครงการ   
 ตอนที่   3  ผลการประเมินด้านกระบวนการ  (Process  :  P)  ในการด าเนินกิจกรรม          
8 กิจกรรมตามโครงการ  เกี่ยวกับความเหมาะสมของขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน  PDCA  
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   การมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านกระบวนการในการด าเนินโครงการ  
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 ตอนที่  4  ผลการประเมินด้านผลผลิต  (Product  :  P)  เกี่ยวกับความส าเร็จของกิจกรรม
ตามโครงการ  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมด้านผลผลิตของโครงการ    
 ตอนที่  5  ผลการประเมินความพึงพอใจ  ประกอบไปด้วย 
  1.  ผลการประเมินความพึงพอใจ  เกี่ยวกับการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ 
  2.  ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ความเหมาะสมด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  และด้าน
ผลผลิต   
  3.  ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  
 ตอนที่  6  สรุปผลการประเมินผลส าเร็จ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน    
ราชประชานุเคราะห์  30  โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
  
2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่  1  ผลการประเมินด้านบริบท  (Context  :  C) 
  1.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs  Assessment)  
   1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการจ าเป็น แสดงได้ดังตารางที ่14   
 
ตารางท่ี  14  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ที ่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1 เพศ  
 ชาย 230 41.52 
 หญิง 324 58.48 

รวม 554 100.00 
2 อายุ  
 10 – 15 ปี 153 27.62 
 16 – 20 ปี 94 16.97 
 21 – 25 ปี 147 26.53 
 26 – 30 ปี 109 19.68 
 31 – 35 ปี 42 7.58 
 มากกว่า 35 ป ี 9 1.62 

รวม 554 100.00 
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ตารางท่ี  14  (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

3 ระดับการศึกษา  
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 474 85.56 
 ปริญญาตรี 75 13.54 
 ปริญญาโท 4 0.72 
 ปริญญาเอก 1 0.18 

รวม 554 100.00 
4 สถานภาพ  
 ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0.18 
 คร ู 56 10.11 
 นักเรียน 242 43.68 
 ผู้ปกครองนักเรียน 242 43.68 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 13 2.35 

รวม 554 100.00 
 

 จากตารางที่  14  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  จ านวน  230  คน  คิดเป็นร้อยละ  
41.52  เพศหญิง  จ านวน  324  คน  คิดเป็นร้อยละ  58.48  ส่วนใหญ่มีอายุ  10 - 15  ปี  จ านวน 
153  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.62  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน  474  คน  
คิดเป็นร้อยละ  85.56  ส่วนใหญ่มีสถานภาพนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  จ านวน  242  คน     
คิดเป็นร้อยละ  43.68   
   1.2  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น  (Needs  Assessment) ก่อนด าเนินโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 (n =  554  คน  ได้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา  จ านวน 1 คน  ครู  จ านวน  56  คน  นักเรียน  จ านวน  242  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  
242 คน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 13  คน )  แสดงได้ดังตารางที ่15 ดังนี้  
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ตารางท่ี  15  แสดงผลการประเมินความต้องการจ าเป็น  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 
 

ข้อ
ที ่

รายการ 
สภาพปัจจบุัน สภาพที่คาดหวัง 

PNI อันดับ 
�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

1 กระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/
หน่วยงานต้นสังกัด ประกาศนโยบาย 
หรือวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ   

4.49 0.76 มาก 4.67 0.74 มาก 
ที่สุด 

0.040 3 

2 หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนนุ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

4.59 0.83 มาก 
ที่สุด 

4.77 0.79 มาก 
ที่สุด 

0.039 11 

3 โรงเรียนน านโยบายเกี่ยวกับโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ไปก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบตัิการประจ าปี   

4.56 0.79 มาก 
ที่สุด 

4.74 0.76 มาก 
ที่สุด 

0.039 12 

4 ครู  บุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครอง
นักเรียน  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

4.37 0.99 มาก 4.55 1.00 มาก 
ที่สุด 

0.041 1 

5 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ
พระราชด าริ สามารถก าหนดกรอบ
เวลา วิธีการและขั้นตอนการด าเนนิงาน
ได ้

4.46 0.81 มาก 4.64 0.80 มาก
ที่สุด 

0.040 4 

6 วัสดุ  อุปกรณ์  แหล่งการเรียนรู้   
ในโรงเรียนเพียงพอและมีคณุภาพ เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ   

4.45 0.86 มาก 4.63 0.86 มาก 
ที่สุด 

0.040 5 

7 กิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  มีความเหมาะสมกับ
โรงเรียน 

4.52 0.83 มาก 
ที่สุด 

4.69 0.81 มาก 
ที่สุด 

0.038 14 

8 โรงเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
อย่างเป็นรูปธรรมได ้

4.46 0.83 มาก 4.64 0.82 มาก 
ที่สุด 

0.040 6 
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ตารางท่ี  15  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่

รายการ 
สภาพปัจจบุัน สภาพที่คาดหวัง 

PNI อันดับ 
�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

9 ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและมสี่วน
ร่วมในการจดัโครงการตามพระราชด าร ิ

4.56 0.79 มาก 
ที่สุด 

4.74 0.75 มาก 
ที่สุด 

0.039 13 

10 ควรจัดงบประมาณของกิจกรรมตา่ง ๆ 
ให้มีความเหมาะสมในการพัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

4.49 0.82 มาก 4.66 0.82 มาก 
ที่สุด 

0.038 15 

11 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการและให้
ความส าคญักับกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

4.48 0.84 มาก 4.66 0.82 มาก 
ที่สุด 

0.040 7 

12 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการให้โรงเรยีน 
จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
โดยภาพรวมทั้งโรงเรียน 

4.43 0.83 มาก 4.61 0.83 มาก 
ที่สุด 

0.041 2 

13 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการให้โรงเรยีนจัด
ให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
เป็นวาระในการพัฒนาของโรงเรียน 

4.54 0.80 มาก 
ที่สุด 

4.72 0.77 มาก 
ที่สุด 

0.040 8 

14 ผู้เกี่ยวข้องต้องการเห็นความส าเรจ็
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

4.48 0.84 มาก 4.66 0.82 มาก 
ที่สุด 

0.040 9 

15 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
มีประโยชน์ต่อนักเรยีน  ครู และชมุชน 

4.51 0.82 มาก 
ที่สุด 

4.69 0.80 มาก 
ที่สุด 

0.040 10 

รวม 4.50 0.83 มาก 4.67 0.81 มาก
ที่สุด 

0.597  

 
 จากตารางที่  15  พบว่า  ในภาพรวมของสภาพปัจจุบันก่อนด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  อยู่ในระดับมาก  (  = 4.50)  เมื่อพิจารณาเป็น   
รายข้อ  พบว่า  หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อยู่ในระดับ

มากที่สุด (  = 4.59)  รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนน านโยบายเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ไปก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี และทุกภาคส่วน
ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อยู่ในระดับมากที่สุด     

(  = 4.56)  ส่วนภาพรวมของสภาพที่คาดหวังในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.67)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อยู่ในระดับมากที่สุด           
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(  = 4.77)  รองลงมา  ได้แก่  โรงเรียนน านโยบายเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     
ไปก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  และทุกภาคส่วนให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อยู่ ในระดับมากที่สุด               

(  = 4.72)  ส่วนผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ในภาพรวมดัชนีความ (PNImodified)  เท่ากับ  0.597 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ครู  บุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มีดัชนี
ความต้องการจ าเป็นมากที่สุด  (PNImodified  =  0.041)  และควรจัดงบประมาณของกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้มีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มีดัชนีความต้องการจ าเป็น
น้อยที่สุด  (PNImodified  =  0.038) 
  2.  ผลการสัมภาษณ์   

  ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสอดคล้องของโครงการกับวัตถุประสงค์โครงการ  
เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย  จุดเน้นในการพัฒนาผู้ เรียนของส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  
ความเหมาะสมของบริบท  สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ในการด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ก่อนด าเนินโครงการโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา  
(Content  Analysis)  น าเสนอดังนี้  (n = 9  คน ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 9  คน) 
   2.1.1  ประเด็นสัมภาษณ์ที่  1  :  เป้าหมายในการด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้ าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  นโยบาย  จุด เน้น ในการพัฒนาผู้ เรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือไม่อย่างไร 
    ประเด็นค าตอบ  :  โดยภาพรวมเห็นว่าเป้ าหมายในการพัฒนาโครงการ              
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  มีความสอดคล้องกับ  เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย  จุดเน้นในการ
พัฒนาผู้เรียนของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งยังสอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนอีกด้วย   
   2.1.2  ประเด็นสัมภาษณ์ที่  2 : สภาพบริบทของโรงเรียนราชประชานเคราะห์  30        
มีความเหมาะสมเอื้อต่อการจัดโครงการนี้หรือไม่ 
   ประเด็นค าตอบ  :  โดยภาพรวมผู้ตอบเห็นว่าบริบทของ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
30   เอ้ือต่อโครงการ  เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ  ในโครงการล้วนแต่เน้นไปในทางการปฏิบัติ                
ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  อยู่ประจ าในหอพักนักเรียนอยู่แล้วจึงได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนและสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ จากสถานการณ์จริง   
   2.1.3  ประเด็นสัมภาษณ์ที่  3  :  มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างในการเตรียมการจัดโครงการ
ครั้งนี ้



137 

 

    ประเด็นค าตอบ  :  การจัดโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
ควรมีการพัฒนาต่อยอดให้เป็นวิถีชีวิตของนักเรียนด้วยจะมีความคุ้มค่าและมีคุณูปการยิ่งขึ้น 
  3.  ผลการประเมินด้านบริบท (Context  :  C) ในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  (n = 554 คน ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน      
1  คน  ครู  จ านวน  56  คน  นักเรียน  จ านวน  242  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  242  คน  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  13  คน )  ผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  16 
 
 

ตารางท่ี  16  แสดงผลการประเมินด้านบริบท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  

 
 

ข้อที่ รายการประเมินด้านบริบท   S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1 โรงเรียนมีการส ารวจสภาพปัจจุบันและความต้องการ
ของสถานศึกษาก่อนจัดท าโครงการ 

4.51 0.73 มากที่สุด 

2 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนจัดท า
โครงการ  

4.67 0.47 มากที่สุด 

3 โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้น 
และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานต้นสังกัดและ
กระทรวงศึกษาธิการ  

4.59 0.64 มากที่สุด 

4 โครงการมีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

4.59 0.57 มากที่สุด 

5 เป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.51 0.74 มากที่สุด 

6 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการ   

4.58 0.49 มากที่สุด 

7 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรม 
ในโครงการ   

4.58 0.73 มากที่สุด 

8 สภาพบริบทของโรงเรียนเหมาะสมเอ้ือต่อการด าเนิน
โครงการ   

4.67 0.47 มากที่สุด 

9 โรงเรียนมีการก าหนดกิจกรรมของโครงการที่ชัดเจน
และเหมาะสมน าไปสู่การปฏิบัติได้ง่าย 

4.58 0.49 มากที่สุด 

10 โครงการก าหนดกรอบเวลา วิธีการและขั้นตอน 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน 

4.58 0.73 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.61 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 16  พบว่า ผลการประเมินด้านบริบท  ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.59)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า โรงเรียนมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และผู้มี          
ส่วนเกี่ยวข้องก่อนจัดท าโครงการ   และสภาพบริบทของโรงเรียนเหมาะสมเอ้ือต่อการด าเนินโครงการ  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (  = 4.67)  รองลงมา  ได้แก่  โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้น  
และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ  และโครงการมีความสอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของโรงเรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.59) 
   
 ตอนที่  2  ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า  (Input  :  I)   
  ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า  (Input  :  I)  ในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  (n =  554  คน  ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  
1  คน  ครู  จ านวน  56  คน  นักเรียน  จ านวน  242  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  242  คน  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  13  คน )  ผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  17 
 
ตารางท่ี  17  แสดงผลการประเมินด้านปัจจัย  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  
 

ข้อที่ รายการประเมินด้านปัจจัย X̅ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1 ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุน  ส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

4.69 0.80 มากที่สุด 

2 โรงเรียนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ  
จัดท าข้อมูลสารสนเทศสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  แหล่งการ
เรียนรู้ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

4.74 0.75 มากที่สุด 

3 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการที่ชัดเจนและเหมาะสมกับความรู้  ความสามารถ 

4.69 0.81 มากที่สุด 

4 บุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  
(PLC)  เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถ   
ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

4.69 0.81 มากที่สุด 

5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

4.74 0.75 มากที่สุด 
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ตารางท่ี  17  (ต่อ) 

 

ข้อที่ รายการประเมินด้านปัจจัย X̅ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

6 หน่วยงานอื่น/บุคลากรภายนอกสถานศึกษาเป็นวิทยากร  
หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

4.66 0.82 มากที่สุด 

7 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

4.66 0.82 มากที่สุด 

8 หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณ 
ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  

4.61 0.83 มากที่สุด 

9 โรงเรียน มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ใน
โครงการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4.72 0.77 มากที่สุด 

10 โรงเรียนมีอาคารสถานที่  โรงฝึกงาน แหล่งเรียนรู้   
ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

4.66 0.82 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.80 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่   17   พบว่า  ผลการประเมินด้านปัจจัยของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.69)      
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ  จัดท าข้อมูล
สารสนเทศสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์   แหล่งการเรียนรู้  ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ  อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.72)  รองลงมา ได้แก่ โรงเรียน มีวัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอและเหมาะสม  อยู่ ในระดับมากที่สุด              
(  = 4.72)    
  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยน าเข้าของ
โครงการ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้จัดโครงการต่อเนื่อง และให้มีการประชุมเตรียมการ
ด าเนินการหลายกิจกรรมพร้อม ๆ กัน  ในกิจกรรมที่มีระยะเวลาด าเนินการใกล้เคียงกัน ในขณะ
ด าเนินกิจกรรมต้องการให้คณะครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ให้โครงการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ส าหรับวัสดุ อุปกรณ์ให้ผู้จัดโครงการได้จัดหาให้แก่     
ผู้ร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลายและมีจ านวนมากกว่านี้ 
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 ตอนที่  3  ผลการประเมินด้านกระบวนการ  (Process  :  P)  น าเสนอดังนี้ 
  1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30  จ านวน  8  กิจกรรม  โดยภาพรวม  น าเสนอดังตารางที่  18   

 
ตารางท่ี  18  แสดงผลการประเมินด้านกระบวนการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   โดยภาพรวม 
 

กิจกรรม 
การวางแผน (P) การปฏิบัติ (D) การตรวจสอบ (C) การสะท้อนผล (A) ภาพรวม 


 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.72 0.76 มาก
ที่สุด 

4.62 0.58 มาก
ที่สุด 

4.61 0.91 มาก
ที่สุด 

4.59 0.61 มาก
ที่สุด 

4.64 0.71 มาก
ที่สุด 

ศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

4.60 0.66 มาก
ที่สุด 

4.60 0.89 มาก
ที่สุด 

4.61 0.63 มาก
ที่สุด 

4.53 0.68 มาก
ที่สุด 

4.59 0.73 มาก
ที่สุด 

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

4.58 0.51 มาก
ที่สุด 

4.63 0.51 มาก
ที่สุด 

4.28 0.73 มาก 4.21 0.77 มาก 4.46 0.61 มาก 

ธนาคารโรงเรียน 4.56 0.68 มาก
ที่สุด 

4.59 0.59 มาก
ที่สุด 

4.53 0.70 มาก
ที่สุด 

4.57 0.63 มาก
ที่สุด 

4.57 0.65 มาก
ที่สุด 

โรงสีข้าว
พระราชทาน 

4.62 0.52 มาก
ที่สุด 

4.59 0.51 มาก
ที่สุด 

4.29 0.65 มาก 4.02 0.79 มาก 4.43 0.60 มาก 

สหกรณ์โรงเรียน 4.58 0.51 มาก
ที่สุด 

4.54 0.53 มาก
ที่สุด 

4.29 0.62 มาก 4.01 0.77 มาก 4.40 0.59 มาก 

ยุวเกษตรกร 4.57 0.53 มาก
ที่สุด 

4.56 0.52 มาก
ที่สุด 

4.18 0.77 มาก 3.96 0.84 มาก 4.37 0.64 มาก 

TO BE NUMBER 
ONE 

4.13 0.81 มาก 4.02 0.95 มาก 3.84 0.97 มาก 3.92 0.93 มาก 4.00 0.91 มาก 

โดยภาพรวม 4.55 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.52 0.64 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.75 มาก 4.23 0.75 มาก 4.43 0.68 มาก 

 
 จากตารางที่  18  พบว่า  ผลการประเมินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.43)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
กิจกรรม  พบว่า  กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่ในระดับ       
มากที่สุด  (  = 4.64)   รองลงมา  ได้แก่  กิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน                

อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.59)  เมื่อพิจารณารายด้านการบริหารโครงการ (P-D-C-A)  พบว่า     
โดยภาพรวม ด้านการวางแผน (Plan)  อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.55)  รองลงมา  ได้แก่ ด้านการ
ปฏิบัติ  (Do) อยู่ในระดับมากที่สุด   (  = 4.52)     
  2.  ผลการประเมินด้านกระบวนการรายกิจกรรม  ผู้ประเมินน าเสนอ ผลการประเมิน     
รายกิจกรรม  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ดังนี้ 
   2.1  ผลการประเมินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์   30  (n =  554  คน  ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  1  คน  ครู  จ านวน  56  คน  นักเรียน  จ านวน  242  คน  ผู้ปกครอง
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นักเรียน  242  คน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 13 คน )  ผลการประเมินแสดงได้ดัง
ตารางที่  19 
 
ตารางท่ี  19  แสดงผลการประเมินด้านกระบวนการ  กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 

       ของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  

 

ข้อที่ รายการประเมินด้านกระบวนการ �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

การวางแผน (Plan)  
1 การประชุมเพ่ือวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 4.67 0.74 มากที่สุด 
2 การจัดสรรอัตราก าลังและทรัพยากรสนับสนุน 

การด าเนินกิจกรรม 
4.77 0.79 มากที่สุด 

3 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง 

4.74 0.76 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.76 มากที่สุด 
การปฏิบัติ  (Do)  

4 การขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยกระบวนการ  PDCA 4.67 0.47 มากที่สุด 
5 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงาน 4.51 0.73 มากที่สุด 
6 การขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 4.67 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.58 มากที่สุด 
การตรวจสอบ (Check)  

7 การก ากับ  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4.55 1.00 มากที่สุด 

8 รูปแบบวิธีการตรวจสอบกิจกรรมที่หลากหลาย   
และเหมาะสมกับกิจกรรม 

4.66 0.82 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.91 มากที่สุด 

การสะท้อนผล (Atc)  
9 การน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระหว่างด าเนิน

กิจกรรม 
4.59 0.64 มากที่สุด 

10 การสะท้อนผลการตรวจสอบเพ่ือก าหนดสารสนเทศใน
การพัฒนากิจกรรมต่อไป 

4.59 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.61 มากที่สุด 
โดยภาพรวม 4.64 0.71 มากที่สุด 
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   จากตารางที่  19   พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ กิจกรรมที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุ -

เคราะห์ 30  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.64)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า      

ด้านการวางแผน (Plan) อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.72)  รองลงมา ได้แก่  ด้านการปฏิบัติ  (Do)  

อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.62)   
   ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของ
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  น าเสนอเป็นความคิดรวบยอด  (Concept)  ดังนี้ 
   ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  77  คน  มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม           
ของกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สรุปได้ว่า  เป็นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์มาก  เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามฐานการเรียนรู้ 7 ฐานการเรียนรู้  นักเรียน
สามารถถอดบทเรียน  2 เงื่อนไข  3  หลักการ  4  มิติได้ และสามารถเป็นวิทยากรประจ าฐานการ
เรียนรู้ได้  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ไม่สามารถเป็นวิทยากรได้อย่างดี 
   2.2  ผลการประเมินกิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  โครงการ        
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  (n = 554  คน  ได้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา  จ านวน  1  คน  ครู  จ านวน  56  คน  นักเรียน  จ านวน  242  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  
242  คน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 13 คน )  ผลการประเมินดังตารางท่ี  20  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  20  แสดงผลการประเมินกิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   
 

 
 
 

ข้อที่ รายการประเมินด้านกระบวนการ �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

การวางแผน (Plan)  
1 การประชุมเพ่ือวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 4.58 0.73 มากที่สุด 
2 การจัดสรรอัตราก าลังและทรัพยากรสนับสนุน 

การด าเนินกิจกรรม 
4.54 0.71 มากที่สุด 

3 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง 

4.67 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.66 มากที่สุด 
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ตารางท่ี  20  (ต่อ) 
 

 
   จากตารางที่  20  พบว่า  ผลการประเมินกิจกรรมที่  2  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  โดยภาพรวม     

อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.59)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านการตรวจสอบ (Check) 

อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61)  รองลงมา ได้แก่ ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการปฏิบัติ  (Do) 

อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.60)   
   ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของกิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  น าเสนอ
ดังนี้ 

ข้อที่ รายการประเมินด้านกระบวนการ �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

การปฏิบัติ  (Do)  
4 การขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยกระบวนการ  PDCA 4.55 1.00 มากที่สุด 
5 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงาน 4.64 0.80 มากที่สุด 
6 การขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี่ยวข้อง 
4.63 0.86 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.89 มากที่สุด 
การตรวจสอบ (Check)  

7 การก ากับ  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4.54 0.71 มากที่สุด 

8 รูปแบบวิธีการตรวจสอบกิจกรรมที่หลากหลาย   
และเหมาะสมกับกิจกรรม 

4.67 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.63 มากที่สุด 
การสะท้อนผล (Atc)  

9 การน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระหว่างด าเนิน
กิจกรรม 

4.52 0.63 มากที่สุด 

10 การสะท้อนผลการตรวจสอบเพ่ือก าหนดสารสนเทศใน
การพัฒนากิจกรรมต่อไป 

4.53 0.72 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.68 มากที่สุด 
โดยภาพรวม 4.59 0.73 มากที่สุด 
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     ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  50  คน  มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของกิจกรรม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุ-
เคราะห์ 30  สรุปได้ว่า  กิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความเกี่ยวเนื่องกันจนเป็นกิจกรรมเดียวกันหากน าบุคลากรทั้งสองกิจกรรมมาร่วมในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมจะได้ผลมากกว่านี้ 
   2.3  ผลการประเมินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  (n = 554  คน ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน         
1  คน  ครู  จ านวน  56  คน  นักเรียน  จ านวน  242  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  242  คน  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 13 คน )  ผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  21  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  21  แสดงผลการประเมินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 
 

ข้อที่ รายการประเมินด้านกระบวนการ �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

การวางแผน (Plan)  
1 การประชุมเพ่ือวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 4.56 0.51 มากที่สุด 
2 การจัดสรรอัตราก าลังและทรัพยากรสนับสนุน 

การด าเนินกิจกรรม 
4.57 0.49 มากที่สุด 

3 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง 

4.62 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.51 มากที่สุด 
การปฏิบัติ  (Do)  

4 การขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยกระบวนการ  PDCA 4.59 0.52 มากที่สุด 
5 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงาน 4.62 0.54 มากที่สุด 
6 การขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 4.68 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.51 มากที่สุด 
การตรวจสอบ (Check)  

7 การก ากับ  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4.36 0.74 มาก 

8 รูปแบบวิธีการตรวจสอบกิจกรรมที่หลากหลาย   
และเหมาะสมกับกิจกรรม 

4.20 0.72 มาก 

รวม 4.28 0.73 มาก 
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ตารางท่ี  21  (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมินด้านกระบวนการ �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

การสะท้อนผล (Atc)  
9 การน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระหว่างด าเนิน

กิจกรรม 
4.29 0.75 มาก 

10 การสะท้อนผลการตรวจสอบเพ่ือก าหนดสารสนเทศใน
การพัฒนากิจกรรมต่อไป 

4.13 0.79 มาก 

รวม 4.21 0.77 มาก 
โดยภาพรวม 4.46 0.61 มาก 

 
   จากตารางที่  21  พ บ ว่ า  ผ ลการป ระ เมิ น ด้ าน กระบ วน การ  กิ จ ก รรม ที่  3                   
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30      
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.46)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านการปฏิบัติ  (Do)  
อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.63)  รองลงมา  ได้แก่  ด้านการวางแผน (Plan)  อยู่ในระดับมากที่สุด  
(  = 4.58)   
   ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  น าเสนอดังนี้ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  66  คน  มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของกิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สรุปได้ว่า  กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีความส าคัญและเป็น
กิจกรรมที่ดีมาก  นักเรียนบางส่วนที่ยังไม่ทราบหรือเข้าใจเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ได้เรียนรู้และ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม  ทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนรักป่ารักธรรมชาติหวงแหนป่าพื้นถ่ินอีกด้วย 
   2.4  ผลการประเมินกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  (n = 554  คน ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 1  คน  ครู  
จ านวน  56  คน  นักเรียน  จ านวน  242  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  242  คน  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 13 คน )  ผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  22  ดังนี้ 
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ตารางท่ี  22  แสดงผลการประเมินกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
                  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30   
 

ข้อที่ รายการประเมินด้านกระบวนการ �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

การวางแผน (Plan)  
1 การประชุมเพ่ือวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 4.59 0.57 มากที่สุด 
2 การจัดสรรอัตราก าลังและทรัพยากรสนับสนุน 

การด าเนินกิจกรรม 
4.58 0.73 มากที่สุด 

3 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง 

4.51 0.74 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.68 มากที่สุด 
การปฏิบัติ  (Do)  

4 การขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยกระบวนการ  PDCA 4.63 0.51 มากที่สุด 
5 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงาน 4.51 0.74 มากที่สุด 

6 การขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 4.63 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.59 มากที่สุด 
การตรวจสอบ (Check)  

7 การก ากับ  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4.47 0.76 มาก 

8 รูปแบบวิธีการตรวจสอบกิจกรรมที่หลากหลาย   
และเหมาะสมกับกิจกรรม 

4.59 0.64 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.70 มากที่สุด 
การสะท้อนผล (Atc)  

9 การน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระหว่างด าเนิน
กิจกรรม 

4.63 0.51 มากที่สุด 

10 การสะท้อนผลการตรวจสอบเพ่ือก าหนดสารสนเทศ 
ในการพัฒนากิจกรรมต่อไป 

4.51 0.74 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.63 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.57 0.65 มากที่สุด 
 
   จากตารางที่  22  พบว่า  ผลการประเมินกิจกรรมที่  4  ธนาคารโรงเรียน โครงการ     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด  (  = 4.57)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านการปฏิบัติ  (Do)  อยู่ในระดับ
มากที่สุด  (  = 4.59)  รองลงมา  ได้แก่   ด้านการสะท้อนผล (Atc)  อยู่ ในระดับมากที่สุด               
(  = 4.57)   
    ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
โครงการตามพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  น าเสนอดังนี้ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  51  คน  มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของกิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน  สรุปได้ว่า  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการเงิน   
การธนาคาร  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม  ส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับการเงินจ านวน
มาก ๆ ครูต้องช่วยตรวจสอบให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
   2.5  ผลการประเมินกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทาน  โครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  (n = 554  คน ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน    
1  คน  ครู  จ านวน  56  คน  นักเรียน  จ านวน  242  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  242  คน  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 13 คน )  ผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  23  ดังนี้  
 
ตารางท่ี  23  แสดงผลการประเมินกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทาน  
                  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30   

 

ข้อที่ รายการประเมินด้านกระบวนการ �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

การวางแผน (Plan)  
1 การประชุมเพ่ือวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 4.68 0.51 มากที่สุด 
2 การจัดสรรอัตราก าลังและทรัพยากรสนับสนุน 

การด าเนินกิจกรรม 
4.63 0.54 มากที่สุด 

3 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง 

4.56 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.52 มากที่สุด 
การปฏิบัติ  (Do)  

4 การขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยกระบวนการ  PDCA 4.57 0.49 มากที่สุด 
5 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงาน 4.62 0.52 มากที่สุด 
6 การขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 4.59 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.51 มากที่สุด 
 

 
 
 



148 

 

 
ตารางท่ี  23  (ต่อ) 

 

ข้อที่ รายการประเมินด้านกระบวนการ �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

การตรวจสอบ (Check)  
7 การก ากับ  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนิน

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4.62 0.54 มากที่สุด 

8 รูปแบบวิธีการตรวจสอบกิจกรรมที่หลากหลาย   
และเหมาะสมกับกิจกรรม 

3.96 0.75 มาก 

รวม 4.29 0.65 มาก 
การสะท้อนผล (Atc)  

9 การน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระหว่างด าเนิน
กิจกรรม 

3.95 0.81 มาก 

10 การสะท้อนผลการตรวจสอบเพ่ือก าหนดสารสนเทศใน
การพัฒนากิจกรรมต่อไป 

4.09 0.77 มาก 

รวม 4.02 0.79 มาก 
โดยภาพรวม 4.43 0.60 มาก 

 
   จากตารางที่   23  พบว่า  ผลการประเมินกิจกรรมที่   5  โรงสีข้าวพระราชทาน  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(  = 4.43)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านการวางแผน (Plan)  อยู่ในระดับมากที่สุด         
(  = 4.62)  รองลงมา ได้แก่ ด้านการปฏิบัติ  (Do)  อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.59)   
   ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทาน  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  น าเสนอดังนี้ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  31  คน  มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของกิจกรรม
โรงสีข้าวพระราชทาน  สรุปได้ว่า  การด าเนินการโรงสีข้าวพระราชทาน  ยังอยู่ในรูปของความ
รับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นหลัก  ควรมีการขยายหรือปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้รับผิดชอบ
เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ให้มากขึ้นจะดียิ่งขึ้น 
   2.6  ผลการประเมินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์   30  (n = 554  คน ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 1 คน          
คร ูจ านวน  56  คน  นักเรียน  จ านวน  242  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  242  คน  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 13 คน )  ผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  24  ดังนี้    
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ตารางท่ี  24  แสดงผลการประเมินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
            โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30   

 

ข้อที่ รายการประเมินด้านกระบวนการ �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

การวางแผน (Plan)  
1 การประชุมเพ่ือวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 4.62 0.50 มากที่สุด 
2 การจัดสรรอัตราก าลังและทรัพยากรสนับสนุน 

การด าเนินกิจกรรม 
4.61 0.51 มากที่สุด 

3 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง 

4.52 0.52 มากที่สุด 

 รวม 4.58 0.51 มากที่สุด 
การปฏิบัติ  (Do)  

4 การขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยกระบวนการ  PDCA 4.51 0.52 มากที่สุด 
5 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงาน 4.56 0.53 มากที่สุด 
6 การขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 4.55 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.53 มากที่สุด 
การตรวจสอบ (Check)  

7 การก ากับ  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

4.62 0.48 มากที่สุด 

8 รูปแบบวิธีการตรวจสอบกิจกรรมที่หลากหลาย   
และเหมาะสมกับกิจกรรม 

3.96 0.75 มาก 

รวม 4.29 0.62 มาก 
การสะท้อนผล (Atc)  

9 การน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระหว่างด าเนินกิจกรรม 3.97 0.79 มาก 
10 การสะท้อนผลการตรวจสอบเพ่ือก าหนดสารสนเทศในการ

พัฒนากิจกรรมต่อไป 
4.05 0.75 มาก 

รวม 4.01 0.77 มาก 
โดยภาพรวม 4.40 0.59 มาก 

 
   จากตารางที่  24  พบว่า  ผลการประเมินกิจกรรมที่  6  สหกรณ์โรงเรียน  โครงการ             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
(  = 4.40)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านการวางแผน (Plan)  อยู่ในระดับมากที่สุด         
(  = 4.58)  รองลงมา  ได้แก่  ด้านการปฏิบัติ  (Do)  อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54)   
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 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  น าเสนอดังนี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน   51  คน  มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของ
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  สรุปได้ว่า  เป็นกิจกรรมที่ดีมาก  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  นักเรียนมี
ประสบการณ์ตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับ อย่างไรก็ตามหากสามารถบริหารจัดการเพ่ือให้นักเรียนมี
บทบาทให้มากยิ่งข้ึนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.7  ผลการประเมินกิจกรรมยุวเกษตรกร  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  (n = 554  คน ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  1  คน  ครู  
จ านวน  56  คน  นักเรียน  จ านวน  242  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  242  คน  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 13 คน )  ผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  25   
 
ตารางท่ี  25  แสดงผลการประเมินกิจกรรมยุวเกษตรกร  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 
 

ข้อที่ รายการประเมินด้านกระบวนการ �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

การวางแผน (Plan)  
1 การประชุมเพ่ือวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 4.61 0.53 มากที่สุด 
2 การจัดสรรอัตราก าลังและทรัพยากรสนับสนุน 

การด าเนินกิจกรรม 
4.59 0.55 มากที่สุด 

3 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง 

4.52 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.53 มากที่สุด 
การปฏิบัติ  (Do)  

4 การขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยกระบวนการ  PDCA 4.52 0.50 มากที่สุด 
5 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงาน 4.61 0.52 มากที่สุด 
6 การขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 4.55 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.52 มากที่สุด 
การตรวจสอบ (Check)  

7 การก ากับ  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

4.51 0.59 มากที่สุด 

8 รูปแบบวิธีการตรวจสอบกิจกรรมที่หลากหลาย   
และเหมาะสมกับกิจกรรม 

3.84 0.95 มาก 

รวม 4.18 0.77 มาก 
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ตารางท่ี  25  (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมินด้านกระบวนการ �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

การสะท้อนผล (Atc)  
9 การน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระหว่างด าเนินกิจกรรม 3.93 0.84 มาก 
10 การสะท้อนผลการตรวจสอบเพ่ือก าหนดสารสนเทศในการ

พัฒนากิจกรรมต่อไป 
3.98 0.84 มาก 

รวม 3.96 0.84 มาก 
โดยภาพรวม 4.37 0.64 มาก 

 
   จากตารางที่   25  พบว่า  ผลการประเมินกิจกรรมที่  7 ยุวเกษตรกร โครงการ               
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก             
(  = 4.37)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านการวางแผน (Plan)  อยู่ในระดับมากที่สุด         
(  = 4.57)  รองลงมา  ได้แก่  ด้านการปฏิบัติ  (Do)  อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.56)   
   ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของกิจกรรมยุวเกษตร  โครงการ    
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  น าเสนอดังนี้ 
   ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  33  คน  มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของกิจกรรม
ยุวเกษตรกร  สรุปได้ว่า  กิจกรรมนี้มีนักเรียนที่สนใจเพียงบางกลุ่มเท่านั้น   ควรประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น  ในการด าเนินการถือว่าประสบความส าเร็จ  เนื่องจาก
นักเรียนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานทางครอบครัวที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรอยู่แล้ว  กิจกรรมนี้จึง
ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี  แต่ต้องการให้หน่วยงานทางการศึกษา  เช่น  มหาวิทยาลัยต่างๆ   มาช่วยใน
การอบรม  ลงมือปฏิบัติที่เป็นหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น  ขยายฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น 
   2.8  ผลการประเมินกิจกรรม  TO  BE  NUMBER  ONE  โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  (n = 554  คน ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน     
1  คน  ครู  จ านวน  56  คน  นักเรียน  จ านวน  242  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  242  คน  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 13 คน )  ผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  26   
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ตารางท่ี  26  แสดงผลการประเมินกิจกรรม  TO  BE  NUMBER  ONE   
       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 

 

ข้อที่ รายการประเมินด้านกระบวนการ �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

การวางแผน (Plan)  
1 การประชุมเพ่ือวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 4.21 0.75 มาก 
2 การจัดสรรอัตราก าลังและทรัพยากรสนับสนุน 

การด าเนินกิจกรรม 
4.10 0.81 มาก 

3 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง 

4.08 0.88 มาก 

รวม 4.13 0.81 มาก 
การปฏิบัติ  (Do)  

4 การขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยกระบวนการ  PDCA 4.21 0.92 มาก 
5 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงาน 3.92 0.94 มาก 
6 การขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 3.94 1.00 มาก 

รวม 4.02 0.95 มาก 
การตรวจสอบ (Check)  

7 การก ากับ  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

3.95 0.96 มาก 

8 รูปแบบวิธีการตรวจสอบกิจกรรมที่หลากหลาย   
และเหมาะสมกับกิจกรรม 

3.72 0.98 มาก 

รวม 3.84 0.97 มาก 
การสะท้อนผล (Atc)  

9 การน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระหว่างด าเนิน
กิจกรรม 

3.91 0.97 มาก 

10 การสะท้อนผลการตรวจสอบเพ่ือก าหนดสารสนเทศใน
การพัฒนากิจกรรมต่อไป 

3.93 0.89 มาก 

รวม 3.92 0.93 มาก 
โดยภาพรวม 4.00 0.91 มาก 

 
   จากตารางที่  26  พบว่า  ผลการประเมินกิจกรรมที่  8  TO  BE  NUMBER  ONE  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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(  = 4.00)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านการวางแผน (Plan)  อยู่ ในระดับมาก                
(  = 4.13)  รองลงมา  ได้แก่  ด้านการปฏิบัติ  (Do)  อยู่ในระดับมาก  (  = 4.02)   
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของกิจกรรม TO  BE  NUMBER  
ONE  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  น าเสนอดังนี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  25  คน  มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของกิจกรรม  
TO  BE  NUMBER  ONE  สรุปได้ว่า  เป็นกิจกรรมที่ดีมากนักเรียนมีส่วนร่วมทั้งในกรณีเทิดทูน
สถาบัน  กรณีการป้องกันแก้ไขยาเสพติด  และนักเรียนกล้าแสดงออก  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
อยากให้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทุกปี  
 
 ตอนที่  4  ผลการประเมินด้านผลผลิต  (Product  :  P) 
  ผลการประเมินด้านผลผลิต  (Product  :  P)  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  (n =  554  คน  ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  1  คน  ครู  
จ านวน  56  คน  นักเรียน  จ านวน  242  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  242  คน  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  13  คน)  ผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  27 
 
ตารางท่ี  27  แสดงผลการประเมินด้านผลผลิต  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
 

ข้อที่ รายการประเมินด้านผลผลิต �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1 นักเรียนสามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 

4.62 0.65 มากที่สุด 

2 นักเรียนมีจิตส านึกและอุปนิสัยความพอเพียง 4.60 0.59 มากที่สุด 
3 นักเรียนสามารถขยายผลสู่ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นใน

การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.59 0.57 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากร  และนักเรียนน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการทรงงาน   
มาเป็นหลักคิดในการท างานและปฏิบัติตน 

4.57 0.52 มากที่สุด 

5 ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรม
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพ่ือเสริมสร้าง
หลักคิดพอเพียงให้แก่นักเรียน   

4.58 0.65 มากที่สุด 

6 ทุกกิจกรรมตามโครงการประสบความส าเร็จ  บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.52 0.63 มากที่สุด 
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ตารางท่ี  27  (ต่อ)   
 

ข้อที่ รายการประเมินด้านผลผลิต �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

7 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ  สามารถน าผลการ
สะท้อนการตรวจสอบกิจกรรมมาเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

4.53 0.72 มากที่สุด 

8 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ส าหรับการศึกษาดูงานของหน่วยงาน   
ทางการศึกษาอ่ืนๆ  หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน   

4.56 0.57 มากที่สุด 

9 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เช่น  เป็นพ่ีเลี้ยงร่วมพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียง  สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ   
ให้กับสถานศึกษาอ่ืนๆ 

4.56 0.57 มากที่สุด 

10 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 4.52 0.66 มากที่สุด 
รวม 4.57 0.61 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  27   พบว่า  ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.57)        
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนสามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ได้  (  = 4.62)  รองลงมา ได้แก่  นักเรียนมีจิตส านึกและอุปนิสัยความพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด  

(  = 4.60)    
 ผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   ในความส าเร็จของโครงการ              
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  พบว่า  นักเรียนสามารถถอดบทเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนได้เป็นอย่างดี  
ที่ส าคัญโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  
 
 ตอนที่  5  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
  1.  ผลการประเมินความพึงพอใจ   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน      
ราชประชานุเคราะห์ 30  (n =  554  คน  ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 1 คน  ครู  จ านวน  
56  คน  นักเรียน  จ านวน  242  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  242  คน  และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  13  คน)  ผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  28 
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ตารางท่ี  28  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 
 

ข้อที่ รายการประเมินด้านปัจจัย �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านบริบท  
1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความ

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการของ
นักเรียน  ครู  ผู้ปกครองนักเรียน   

4.67 0.74 มากที่สุด 

2 การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ  

4.77 0.79 มากที่สุด 

3 การก าหนดเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจน 
เหมาะสมและครอบคลุมสภาพปัญหาที่ต้องการ
พัฒนา 

4.74 0.76 มากที่สุด 

4 สภาพบริบทของโรงเรียนเหมาะสมเอ้ือต่อการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

4.55 
 

1.00 
 

มากที่สุด 

รวม 4.68 0.82 มากที่สุด 
ด้านปัจจัย  

5 การก าหนดบุคลากร และการก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบตามกิจกรรมของโครงการ 

4.64 0.80 มากที่สุด 

6 การจัดงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 4.63 0.86 มากที่สุด 
7 การจัดวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ  เรียนรู้  และ

ด าเนินกิจกรรม  
4.69 0.81 มากที่สุด 

8 การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ 4.64 0.82 มากที่สุด 
รวม 4.65 0.82 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ  
9 การด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการ  PDCA 4.74 0.75 มากที่สุด 
10 ความร่วมมือของคณะกรรมการด าเนินงานตาม

โครงการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.66 0.82 มากที่สุด 

11 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.66 0.82 มากที่สุด 
รวม 4.69 0.80 มากที่สุด 
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ตารางท่ี  28  (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมินด้านปัจจัย �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านผลผลิต  
12 การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  (โรงเรียน

เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน นักเรียนมี
อุปนิสัยพอเพียง) 

4.61 0.83 มากที่สุด 

13 ผลผลิต/ผลงานของนักเรียนจากการด าเนินกิจกรรม
ของโครงการ 

4.72 0.77 มากที่สุด 

14 การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.66 0.82 มากที่สุด 
15 ประโยชน์ของโครงการต่อนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  

และชุมชน 
4.69 0.80 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.81 มากที่สุด 
โดยภาพรวม 4.67 0.81 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่  28  พบว่า  ผลการประเมินความพึงพอใจ  โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด     
(  = 4.67)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านกระบวนการ  อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.69)  
รองลงมา  ได้แก่  ด้านบริบท  อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.68)   
  2.  ผลการสัมภาษณ์   

  ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัย  กระบวนการการด าเนินกิจกรรม  
(PDCA) ตามโครงการ  และผลส าเร็จด้านผลผลิต ในการด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  น าเสนอดังนี้  (n = 12  คน ได้แก่  นักเรียน  3  คน  
ครู  3  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  3  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3  คน)   
   2.1)  ด้านปัจจัย  ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุ -
เคราะห์  30   

    นักเรียนได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม  สรุปได้ว่า  วัสดุ  อุปกรณ์  มีเพียงพอในการท ากิจกรรม  โดยเฉพาะกิจกรรม        
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การเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  มีวัสดุ  อุปกรณ์เพียงพอ  และสิ่งที่ประทับใจมาก คือ      
มีการประยุกต์ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ในท้องถิ่นด าเนินกจิกรรม   
    ครูได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยในการด าเนินกิจกรรม สรุปได้ว่า  
โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม  ท าให้มีสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมของโครงการมีความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนและท้องถิ่น เป็นต้น 
    ผู้ปกครองนักเรียน  เห็นว่า ด้านปัจจัยของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก  
เนื่องจาก ชุมชนเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานจึงมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  
ท าให้โรงเรียนสามารถจัดฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดีเยี่ยม  
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่า กิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  วัสดุ  อุปกรณ์  มีเพียงพอต่อความต้องการ      
ในการท ากิจกรรม  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ         
ท ากิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ   
   2.2) ด้านกระบวนการ ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุ-
เคราะห์  30   
    นักเรียนได้เสนอความคิดเห็นว่า ด้านกระบวนการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  มีความเหมาะสมมาก เนื่องจากกิจกรรมมีความหลากหลาย  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม  
เช่น  กิจกรรมการถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ถอดบทเรียนอาชีพ  และ        
ถอดบทเรียนจากทักษะชีวิตประจ าวัน  ที่ส าคัญครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนางานให้มีความยั่งยืน  
และปราชญ์ชาวบ้านก็มีส่วนร่วมในกิจกรรม  โดยมาเป็นวิทยากรอาชีพต่างๆ  แต่อย่างไรก็ตาม
นักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับงานพระราชด าริ   
    ครูได้เสนอความคิดเห็นว่า ด้านกระบวนการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
มีความเหมาะสมมาก  เนื่องจากครูทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และผู้ปกครองนักเรียน  
ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนอย่างดีมาก   แต่มีข้อเสนอว่าโรงเรียนควรประชาสัมพันธ์
ความส าเร็จของกิจกรรมต่างๆ ให้มากกว่านี้   และบางกิจกรรมควรก าหนดปฏิทินการด าเนินงานที่
ชัดเจน 
    ผู้ปกครองนักเรียน เห็นว่า ด้านกระบวนการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
มีความเหมาะสมในระดับมาก  เนื่องจากเวลาที่ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนแล้วเห็น   
ทุกคนมีความสามัคคีและช่วยเหลือกันดี   
        คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่า ด้านกระบวนการของโครงการ         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องจาก โรงเรียนมีการวางแผน        
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การท างานเป็นอย่างดีมีขั้นตอน  มีการเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรม    
ให้พร้อม  และครูทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานอย่างเต็มที่  ที่ส าคัญโรงเรียนจัดกิจกรรม
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริแบบบูรณาการกับโครงการต่างๆ  ของโรงเรียน   ส่งผลให้
นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม 
   2.3) ด้านผลผลิต  ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุ -
เคราะห์  30   
    นักเรียนได้เสนอความคิดเห็นว่า ผลจากการด าเนินการโครงการ มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก เนื่องจากนักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพตามฐานการเรียนรู้  และสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้  
มีเงินออมที่ฝากไว้กับธนาคารของโรงเรียน  แต่ต้องการให้โรงเรียนสร้างเครือข่ายในการจ าหน่ายผลผลิตที่
เกิดจากนักเรียนให้ออกไปข้างนอกโรงเรียนให้มากขึ้น  และจ าหน่ายในตลาดได้มากยิ่งขึ้น 
    ครู ได้เสนอความคิดเห็นว่า ด้านผลผลิตของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ      
มีความเหมาะสมมาก  เนื่องจาก  กิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  มีทักษะการด ารงชีวิต  เป็นคนดีมีคุณธรรม  มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่  เป็นต้น   
     ผู้ปกครองนักเรียน เห็นว่า ด้านผลผลิตของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ      
มีความเหมาะสมมาก  เนื่องจากโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้อย่างดีเยี่ยม  ส่งผลให้
นักเรียนเป็นคนดี  มีความสุขในการใช้ชีวิต  และกิจกรรมที่ชอบมากที่สุด  คือ  การสร้างฝายหลวง  
และปลูกหญ้าแฝกร่วมกับชุมชน  ท าให้โรงเรียนมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง  พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้มีความยั่งยืน 
     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่า  ด้านผลผลิตที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มีความเหมาะสมในระดับดี  เนื่องจาก  โรงเรียนจัดกิจกรรมได้
ครบขั้นตอนการท างาน  และสิ่งที่ประทับใจมากที่สุด คือ  กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  7  ฐานการเรียนรู้  และโรงเรียนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา  ที่ส าคัญเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงาน
ต่างๆ 
   ผลจากการสัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  เกี่ยวกับความเหมาะสม  เพียงพอของปัจจัยต่างๆ
กระบวนการด าเนินกิจกรรม  และผลผลิตที่เกิดขึ้น  ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  พบว่า  ความเหมาะสม  เพียงพอของปัจจัย  กระบวนการด าเนิน
กิจกรรม  และผลผลิตที่เกิดขึ้น  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
สรุปว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  บรรลุวัตถุประสงค์
ของการประเมินโครงการ   
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  3.  ผลการสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) 
   ด้านบริบท (Context) ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์  30  ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่า โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 เป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย  จุดเน้น  ในการพัฒนาผู้เรียนของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560 - 2579)  ที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางของการจัด
การศึกษาของประเทศ  โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนาคนให้มีสมรรถนะใน
การท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  แนวคิดการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย  หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน  (Education  for  All)  หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง  
( Inclusive  Education)  ห ลั ก ป รั ช ญ าข อ ง เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง   (Sufficiency  Economy)           
และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม  (All  for Education )  อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทิศทางการจัดการศึกษาสงเคราะห์  ระยะ 5  ปี (พ.ศ.  2560 – 2564) 
ของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ที่กล่าวไว้ว่า  “เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  
เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพและสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์แห่งตน  พร้อมก้าวสู่สากล”  โดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ             
ได้ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดน้อมน าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาบูรณาการในทุกมิติของ
การจัดการศึกษา  ดังนั้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  จึงได้น านโยบายเกี่ยวกับโครงการ         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ไปก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ดังจะเห็นได้จาก  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ที่กล่าวว่า  “เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เทิดทูน
สถาบัน มีทักษะการด ารงชีวิตและอาชีพพ้ืนฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี มีจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม      
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต”  สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  4  “ส่งเสริมงาน
อาชีพให้หลากหลายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน
ข้อที่  4  “ส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิต และทักษะอาชีพพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  “โรงเรียนส่งเสริมอาชีพตามพระราชด าริ”        
ซึ่งหมายถึง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนางานและอาชีพระดับพ้ืนฐานที่สนอง
พระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  โดยมุ่งเน้นให้ผู ้เรียน
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ   และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า  บริบท
ของโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  30   เหมาะสมเอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรม  8  กิจกรรม            
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ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เนื่องจากนักเรียนเป็นนักเรียนประจ าพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียน  
และสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ที่เหมาะสมส าหรับการจัดกิจกรรม    
    สรุปได้ว่า  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 
เป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย  
จุดเน้น  ในการพัฒนาผู้เรียนของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และบริบทของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   เหมาะสมเอื้อต่อการด าเนินกิจกรรม 

    ด้านปัจจัย (Input)  ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุ-
เคราะห์  30  ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรส าหรับการด าเนินกิจกรรมได้อย่างพอเพียงและเหมาะสมในทุกด้าน  ได้แก่  
ด้านบุคลากร  โรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรมีความพร้อมที่จะด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ  ส่งผลให้ครู  บุคลากร  มีความรู้  ความสามารถ  และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และคณะครู  บุคลากร  มีความรับผิดชอบ  มีความร่วมมือ    
ร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวที่จะด าเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียน  โรงเรียน  และชุมชนมากที่สุด  ในด้านงบประมาณนั้น  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานต้นสังกัดพอประมาณ  และโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  จากชุมชน      
ในการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ  เช่น  กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลาย
ของดิน  การสร้างฝายหลวงตามศาสตร์พระราชา  เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ที่ได้รับการสนับสนุน
จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย  หน่วยงานต่างๆ ในอ าเภอแม่อาย  ผู้น าชุมชน  และชาวบ้าน      
ด้านวัสดุ  อุปกรณ์  ในการด าเนินกิจกรรม  โรงเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณเพียงพอส าหรับการ
จัดกิจกรรม  คณะครู  บุคลากร  มีการประยุกต์ใช้สื่อ  นวัตกรรม  ในท้องถิ่นในการด าเนินกิจกรรมให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์  โรงเรียนจัดท าแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
และให้หน่วยงานอื่นๆ  ได้เข้ามาศึกษาดูงาน  โรงเรียนจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของชุมชน   

   สรุปได้ว่า  โรงเรียนมีการบริหารจัดการ  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  สถานที่  และ
บุคลากร  ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 

 ด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน       
ราชประชานุเคราะห์  30  ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  พบว่า  การด าเนิน
กิจกรรม  8  กิจกรรม  ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  
มีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการด้วยกระบวนการ  PDCA  อย่างชัดเจน   โดยเริ่มจากการ
ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม  ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่าง
ชัดเจน  มีการจัดสรรปัจจัยหรือทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรม  ขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยกระบวนการ  
PDCA  ตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนดไว้  โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน  คณะครู   บุคลากร  
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ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนเครือข่ายและชุมชน  มีการนิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  และน าผลการนิเทศ  ก ากับ   ติดตาม        
มาปรับปรุงระหว่างการด าเนินกิจกรรม  และสะท้อนผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนากิจกรรมต่อไป 

  สรุปได้ ว่า  ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  นั้น  โรงเรียนใช้กระบวนการ  PDCA  ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
อย่างชัดเจน  ตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนดไว้  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
      ด้านผลผลิต (Product) ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน       
ราชประชานุเคราะห์  30  ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  พบว่า  การด าเนิน
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับ
กิจกรรมทุกกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะ
อาชีพ มีจิตส านึกและอุปนิสัยพอเพียง  สามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
ครบทั้ง  8  กิจกรรม  ได้แก่  1) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
2)  กิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  3)  กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน          
4)  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  5)  กิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทาน  6)  กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน       
7)  กิจกรรมยุวเกษตรกร  8) กิจกรรม  TO BE NUMBER ONE  ที่ส าคัญโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนในด้านศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ก าหนดฐานการเรียนรู้  7      
ฐานการเรียนรู้  ดังนี้  1) ฐานการเรียนรู้ ปณิธาน สานตามรอย 2) ฐานการเรียนรู้ สื่อเรียงร้อย ศิลปรา  
3) ฐานการเรียนรู้ ขัดสีนวล ล้วนอุรา 4) ฐานการเรียนรู้ สีม่วงฟ้า ผกาพรรณ  5) ฐานการเรียนรู้ อุดม
ทรัพย์ กองทัพสัตว์  6) ฐานการเรียนรู้ ประคบรัด กลิ่นกรุ่นพลัน  7) ฐานการเรียนรู้ เก็บอัฐออม อย่าง
สุขสันต์ 

    สรุปได้ว่า  ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์  30  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง  3  ข้อ  คือ  โรงเรียนบูรณาการ
ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริสู่การเรียนการสอน  ส่งผลให้นั กเรียนมีจิตส านึก
และอุปนิสัยพอเพียง  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของชุมชน 
 
 ตอนที่  6  สรุปผลการประเมินผลส าเร็จ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์  30  โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
  1.  ผลการประเมินผลส าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 30  โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  น าเสนอดังตารางที่  29 
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ตารางท่ี  29  แสดงผลการประเมินความส าเร็จ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  โดยภาพรวม 

 

ที ่ กิจกรรม 
ผลการประเมินโดยภาพรวม 

  S.D. แปลความ 
1 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   4.64 0.71 มากที่สุด 
2 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   4.59 0.73 มากที่สุด 
3 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   4.46 0.61 มาก 
4 ธนาคารโรงเรียน   4.57 0.65 มากที่สุด 
5 โรงสีข้าวพระราชทาน   4.43 0.60 มาก 
6 สหกรณ์โรงเรียน   4.40 0.59 มาก 
7 ยุวเกษตรกร   4.37 0.64 มาก 
8 TO BE NUMBER  ONE 4.00 0.91 มาก 

โดยภาพรวม 4.43 0.68 มาก 
 

จากตารางที่  29  ผลการประเมินความส าเร็จของกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  พบว่า  ผลการประเมินความส าเร็จ  8  กิจกรรม  
โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  (  = 4.43)   และพบว่ากิจกรรมที่มีผลการประเมินความส าเร็จอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  3  กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.64)  รองลงมา  ได้แก่ กิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.59)  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.57)   

 6.2  ผลการสรุปความคิดรวบยอด (Concept) ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม        
โดยภาพรวมทั้ง 8  กิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์- 
30  โดยภาพรวมน าเสนอเป็นทฤษฎีฐานราก  (Grounded  Theory)  ดังนี้ 
   ทฤษฎีฐานราก : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   
โดยภาพรวม  มีความเหมาะสม  คุ้มค่า  และควรด าเนินการต่อเนื่อง  กล่าวคือ  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ความรู้แก่นักเรียน  ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อความพอเพียง  มีความ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  ตลอดจนนักเรียนมีทักษะชีวิต  สามารถน า
ความรู้จากการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติไปพัฒนาต่อยอดในการด ารงชีวิตได้ 
   จากผลการประเมินกิจกรรมโดยภาพรวมข้างต้น  พบว่า  มีกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    
สรุปผลส าเร็จของโครงการโดยภาพรวม ที่ก าหนดเกณฑ์ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
โครงการ  โดยมีกิจกรรมที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป  จ านวน  8  กิจกรรม  คิดเป็น    
ร้อยละ  100  สรุปได้ว่า  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30       
มีความส าเร็จระดับมากท่ีสุด 


