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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ในเหตุการณ์โลกปัจจุบัน เป็นยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน อันส่งผลให้สังคมไทย
ในช่วงคลื่นลูกที่ 3 ยุคแห่งคอมพิวเตอร์ หรือสมองกล พลวัตรของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก
ความทันสมัยหรือการกลายเป็นสังคมสมัยใหม่ (Modernization Society) ของประเทศไทยเข้าสู่
ทิศทางของการน าเอาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีเป็นลักษณะแบบสังคมอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความทันสมัยเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น (อดินันท์  พรหมพันธ์ใจ, 2550 ,  
น. 1-2) ด้วยเหตุที่สภาพการณ์ของสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเนื่องมาจากความเจริญ
ทางด้านข้อมูลข่าวสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าวนี้จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย 
สังคมมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น บุคคลต่างเปลี่ยนความคิดและวิถีการด ารงชีวิต ในสภาวะเช่นนี้
บุคคลจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง เพ่ือที่จะสามารถมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข และสามารถพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ จึงได้เกิดกระแสเรียกร้องจากทุกฝ่ายให้
มีการปฏิรูปการศึกษาขึ้น เพ่ือพัฒนาคนให้รักที่จะเรียนรู้ มีความสุขในการเรียนรู้ มีปัญหามีความคิด
สามารถแก้ปัญหา และเลือกสรรสิ่งที่มีคุณค่าอันแท้จริงให้กับตนเองและสังคม จากวิกฤตเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 หรือภาวะฟองสบู่แตก ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนของการพัฒนาที่ไม่สมดุลและ 
ไม่มีเสถียรภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ค านึงถึงระดับความเหมาะสม  ของการพัฒนาอย่างรอบด้านและ 
การพัฒนาที่พึ่งเงินทุนจากต่างประเทศมากเกินไป โดยไม่สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ประชาชนไทย ท าให้
เกิดความเหลื่อมล้ าทางการเศรษฐกิจและสังคม การกระจายทุนการกระจายความเจริญ เกิดปัญหา
ทางสังคม ความเสื่อมสลายของความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันเป็นวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทยเข้ามา
แทรกแซง (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550, น. 6-7) 

รัฐบาลได้ก าหนดแนวทางในการปฏิรูปประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้
ก าหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องยึด” คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ในทุกมิติ โดยเน้น
น าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคมไทยจึงให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการพัฒนาคุณภาพ เนื่องจาก “คน” เป็นทั้งเป้าหมาย
สุดท้ายที่จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพไทยในทุกมิติ 
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อย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้และทักษะความสามารถเพ่ือให้เพียบพร้อมทั้งด้าน “คุณธรรม”  
และ “ความรู้” ซึ่งจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” รอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังด้วย
จิตส านึกในศีลธรรมและ”คุณธรรม” ท าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจ โดยใช้หลัก 
“ความพอประมาณ” ส่งผลให้สามารถอุ้มชูตนเองได้ (Relative Self-Sufficiency) ด าเนินชีวิตด้วย 
“ความเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน” อันจะเป็น “ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น และสังคมที่สงบสันติสุข (ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11, 2555, น. 19-23) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารงานของโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร
โดยพัฒนาเครือข่ายและขยายผลโรงเรียนตัวอย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จัดท าแนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในโรงเรียนขึ้น โดยได้ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) มีความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตและตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ 3) ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยให้โรงเรียน
พัฒนา หรือบูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2550, น. 1-5) กระทรวงศึกษาธิการยังได้ก าหนดให้ด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่โรงเรียนเพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ในระดับปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการด าเนินการ
ตามกระแสพระราชด ารัช ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน (2550, 
น. 10) 

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกกิจกรรมที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสมดุล
ในการพัฒนาการทางด้านร่างกาย มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทุกระดับ
และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพและการศึกษาโดยมุ่ งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
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จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยาปีการศึกษาที่ผ่านมา  ได้พบกับปัญหา
ที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพนักเรียนต่อโรงเรียนและชุมชน สรุปได้คือ (โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา , 2558) 
1) ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ต้องรีบแก้ไขที่ส าคัญคือ ปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคมสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ต่ ากว่าเกณฑ์ และปัญหานักเรียนบางส่วน
ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ได้ก าหนดไว้ เช่น
ขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ขาดความมุ่งมั่นในการท างาน ขาดความกระตือรือร้น 
ในการเรียนรู้ไม่สนใจต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เป็นต้น และปัญหาครูบางส่วน
ขาดความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยังคงใช้รูปแบบการเรียน  
การสอนแบบเดิมๆ 2) ปัญหาที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนและชุมชน เช่น ปัญหาสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้นักเรียนรู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตกเป็นเหยื่อของ
สังคม เช่น การเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดจากแหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างๆ และปัญหาภาครัฐและ
เอกชนในท้องถิ่นในการให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนาการศึกษายัง
ไม่เพียงพอ 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนานักเรียนเป็นภารกิจโรงเรียนต้องด าเนินการ  
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียน ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งครูเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้สู่นักเรียน โรงเรียนจะต้อง
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับเชิงวิชาการและการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต
ในสังคม ในเรื่องของการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข และสาระที่ 3 
เศรษฐศาสตร์ ใช้วิธีสอนที่เหมาะสมเพ่ือสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย สามห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตัว และมีเงื่อนไขส าคัญ 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม (คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550, น. 15-16) โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม
ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการปลูกผักออร์แกนิคเพ่ือสุขภาพ 2) กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว 3) กิจกรรม
การเพาะเห็ดนางฟ้า 4) กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ 5) กิจกรรมการท านา ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีวัตถุประสงค์
มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ความขยัน อดทน มีจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ
และเกิดความตระหนักอยู่เสมอ ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ในระดับคุณภาพด ีเป็นต้นไป 
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จากการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 4 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพ่ือให้ทราบข้อมูลการ
ด าเนินการแต่ละขั้นตอน และผลผลิตความส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลของ
โครงการที ่จะเป็นประโยชน์ ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื ่องของ โรงเรียนในปี
การศึกษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
1. เพ่ือประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ าเภอเชียงของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยการตอบแบบสอบถามของครู  
ในภาพรวมและมีด้านการประเมิน ดังนี้ 

 1.1 การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  
 1.2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า  
 1.3 การประเมินด้านกระบวนการ  
 1.4 การประเมินด้านผลผลิต  
2. เพื่อประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ าเภอเชียง

ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยการตอบแบบสอบถามของ
นักเรียน ในภาพรวมและมีด้านการประเมิน ดังนี้ 

 2.1 การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม 
 2.2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า  
 2.3 การประเมินด้านกระบวนการ 
 2.4 การประเมินด้านผลผลิต  
 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 

 1. โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ได้ด าเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 2. ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้มีประสิทธิภาพโดยนักเรียนท านา ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เพาะเห็ดเป็นสามารถท าขายเป็นรายได้ 
แก่ครอบครัวได้ 
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 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเองมีความพอประมาณ มีเหตุผล ในการด าเนินชีวิต มีภูมิคุ้มกันตนเอง
ที่ดีบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมโดยเฉพาะความขยันหมั่นเพียงในการเรียนรู้ 
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน  
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ผู้ปกครองและชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน 
 5.  ชุมชนให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน เช่น ทุนการศึกษา
ทุนส าหรับจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านา การเพาะเห็ด
การปลูกผักออร์แกนิค เป็นต้น 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 
อ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  โดยจ าแนกขอบเขต
ดังนี้ 
 1. ขอบเขตของเนื้อหาในการประเมินครั้งนี้ ด าเนินการประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP MODEL
ตามแนวความคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 2004, p. 259) เป็นการประเมินวัตถุประสงค์
และรายละเอียดต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ มีลักษณะเป็นแบบประเมิน
ความก้าวหน้า เพื่อชี้จุดเด่นจุดด้อยของการด าเนินงาน ทั้งในระยะก่อนการด าเนินงาน  ระหว่าง
การด าเนินงาน และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานโดยประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1 การประเมินผลด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation)  
1.2 การประเมินผลด้านปัจจัยน าเข้า (Input evaluation)  
1.3 การประเมินผลด้านกระบวนการ (Process evaluation)  
1.4 การประเมินผลด้านผลผลิต (Product evaluation)  

 2. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 132 คน 
ครู 9 คน โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 4 ปีการศึกษา 2559 แบ่งได้ดังนี้ 
  2.1 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ าเภอเชียงของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ านวน 33 คน 
  2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ าเภอเชียงของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ านวน 99 คน 
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 3. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
99 คน และครูจ านวน 7 คน รวม 106 คน ของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ าเภอเชียงของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2559 ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เนื ่อ งมาจากคร ูผู ้ส อน เป ็นคร ูป ระจ าชั ้นป ระถมศ ึกษ าป ีที ่ 1 ถ ึง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เป็นสมาชิกโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
ทุกคนและจะต้องร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงปกติ ด้วยการเรียนบูรณาการกับกลุ่มสาระ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 1. การประเมินโครงการ หมายถึง การประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 
2004, p. 259) หรือที่เรียกว่า การประเมินแบบซิปป์ (CIPP MODEL) โดยประเมินทั้งระบบของ
โครงการ 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตของโครงการตาม
ทรรศนะของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้โดยใช้รูปแบบประเมิน CIPP MODEL รายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 การประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) คือ การประเมิน
ในด้านนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่เน้นให้โรงเรียน
ในสังกัดจัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของโรงเรียน  โดยอาศัยความร่วมมือจาก
โรงเรียนชุมชนและภาคเอกชนในการสร้างแหล่งเรียนรู้  เพ่ือสนองความต้องการของนักเรียนและ
โรงเรียน ตลอดจนทางชุมชนที่พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนทุกด้าน นอกจากสร้างคุณธรรมพ้ืนฐาน
ให้เกิดแก่ผู้เรียน เช่น ความขยันอดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ เรียนรู้และมีจิตอาสา เป็นต้น 
แล้วยังสามารถฝึกปฏิบัติจนท ารายได้เสริมแก่ตนเอง ครอบครัว และโรงเรียนเป็นอย่างดี มีการติดตาม
ก ากับและประเมินผล ตรวจสอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการอย่างถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
  1.2 การประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) คือ การประเมินความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะครูผู้สอนและบุคลากรอ่ืนๆ ความพร้อม
ด้านงบประมาณ ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์และสถานที่  ในการด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการปลูกผักออแกนิค 
เพื่อสุขภาพ 2) กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว 3) กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า  4) กิจกรรมการเลี้ยง
ไก่ไข ่5) กิจกรรมการท านาให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  1.3 การประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process Evaluation) คือ การประเมิน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ การวางแผน การด าเนินกิจกรรม การนิเทศ ก ากับติดตาม 
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การวัดและประเมินผล การใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมของครูและสภาพการ
ด าเนินการร่วมมือของนักเรียน 
  1.4 การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation) คือ การประเมินเกี่ยวกับ
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการปลูกผักออแกนิค เพื่อ
สุขภาพ 2) กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว 3) กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า 4) กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
5) กิจกรรมการท านาให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือเป็นการปลูกฝังเจตคติค่านิยมที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5 กิจกรรม 
ประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกผักออแกนิคเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว กิจกรรมการ
เพาะเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ และกิจกรรมการท านาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด และสามารถน าหลักการ
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด าริชี้แนะแนวทางการด ารงและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย มุ่งให้เกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ และเน้น
การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยมีเงื่อนไขส าคัญ 
2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
  3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรม ในแต่ละท้องถิ่นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป และไม่ต้อง
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
  3.2 มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
หลักกฎหมายหลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากหลักปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบรู้และรอบคอบ 
  3.3 มีภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและ  
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 
  3.4 เงื่อนไขความรู้ หมายถึง การฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้านมีความรอบคอบและความระมัดระวังที่จะน าความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมาพิจารณา  
ให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและในขั้นปฏิบัติ 
  3.5 เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่จะต้องสร้างเสริมให้เป็นพื้นฐานจิตใจ
ของนักเรียน ระหว่างปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในด้านมีความขยัน 
อดทน มีวินัยใฝ่เรียนรู้ และมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 
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 4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่โรงเรียน
ต้องการให้เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ด้าน คือ มีความขยัน อดทน 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้และมีจิตอาสา 
 5. ครู หมายถึง ครูโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ระดับประถมศึกษาซึ่งครูทุกคนที่ได้รับมอบหมาย
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ าเภอเชียง
ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ านวน 7 คน 
 6. กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จ านวน 7 คน และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ านวน 99 คน ที ่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมทั้งสิ้น 106 คน 
 7. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ าเภอเชียงของ ส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ปีที่ 1-2 
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวนครูผู้สอน จ านวน 9 คน เป็นครูระดับปฐมวัย จ านวน 
2 คน และระดับประถมศึกษา จ านวน 7 คน ผู้บริหารจ านวน 1 คน 
 
 


