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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 

 การประเมินโครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อชีวติพอเพียง    เพื6อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน 

โรงเรียนทรัพยท์ว ีครั< งนี<  มีวตัถุประสงคเ์พื6อ ประเมินบริบทของโครงการเกี6ยวกบัความตอ้งการจาํเป็น 

ในการจดัทาํโครงการ และความเป็นไปไดข้องโครงการ ประเมินปัจจยันาํเขา้ของโครงการเกี6ยวกบั

ความเหมาะสมของผูรั้บผดิชอบโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรม ความเหมาะสมของพื<นที6/พืช

เพาะปลูก ประเมินกระบวนการของโครงการเกี6ยวกบักิจกรรมที6ดาํเนินการ การกาํกบัติดตาม ประเมิน

ผลผลิตของโครงการเกี6ยวกบั ความรู้เรื6องทกัษะชีวติของนกัเรียน ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนร่วมและ 

ผูมี้ส่วนเกี6ยวขอ้ง ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน กลุ่มตวัอยา่ง

ที6ใช ้ ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน จาํนวน 173 คน 

ประกอบดว้ย นกัเรียนชั<นประถมศึกษาปีที6 3 - ชั<นมธัยมศึกษาปีที6 3 จาํนวน 84 คน ครู จาํนวน 14 คน 

ผูป้กครอง จาํนวน 68 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน จาํนวน 7 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูล

โดยใชแ้บบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 9 ฉบบั แบบทดสอบ จาํนวน 1 ฉบบั  

แบบสมัภาษณ์ จาํนวน 2 ฉบบั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี6ย ค่าเบี6ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบที ผลการประเมินโครงการสรุปได ้ดงันี<  

 ผลการประเมนิโดยภาพรวม พบวา่ ผา่นเกณฑใ์นระดบัมากที6สุด ซึ6 งประเดน็การประเมิน

ทั<ง 4 ดา้น ผา่นเกณฑก์ารประเมินที6ตั<งไว ้โดยประเดน็ที6ผา่นในระดบัมากที6สุดมี 2 ประเดน็ คือ ดา้น

กระบวนการ รองลงมาคือ ดา้นผลผลิต และผา่นเกณฑใ์นระดบัมากมี 2 ประเดน็ คือ ดา้นบริบท และ

ดา้นปัจจยันาํเขา้ ผลการประเมินรายประเดน็และตวัชี<วดั สรุปไดด้งันี<  

1. ผลการประเมนิประเดน็บริบท พบวา่ มีผลการดาํเนินโครงการประเดน็บริบทในระดบั 

มาก โดยตวัชี<วดัผา่นเกณฑก์ารประเมินทั<ง 2 ตวัชี<วดั ดงันี<  

1.1 ความตอ้งการจาํเป็นในการจดัทาํโครงการ พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบั 

มาก 

1.2 ความเป็นไปไดข้องโครงการ พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ในระดบัมาก 

2. ผลการประเมนิประเดน็ปัจจยันําเข้า   พบวา่   มีผลการดาํเนินโครงการประเดน็ปัจจยั 
นาํเขา้ ในระดบัมาก โดยตวัชี<วดัผา่นเกณฑก์ารประเมินทั<ง 3 ตวัชี<วดั ดงันี<  

2.1 ความเหมาะสมของบุคลากร พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ในระดบัมาก 
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2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ในระดบัมาก 

2.3 ความเหมาะสมของพื<นที6/พืชเพาะปลูก พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบัมาก 

3. ผลการประเมนิประเดน็กระบวนการ  พบวา่  มีผลการดาํเนินโครงการประเดน็ 

กระบวนการในระดบัมากที6สุด โดยตวัชี<วดัผา่นเกณฑก์ารประเมินทั<ง 2 ตวัชี<วดั ดงันี<  

3.1 กิจกรรมที6ดาํเนินการ พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบัมากที6สุด 

3.2 การกาํกบัติดตาม พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบัมากที6สุด 

4. ผลการประเมนิประเดน็ผลผลติ พบวา่ มีผลการดาํเนินโครงการในประเดน็ผลผลิตใน 

ระดบัสูง โดยตวัชี<วดัผา่นเกณฑก์ารประเมินทั<ง 8 ตวัชี<วดั ดงันี<  

4.1 ความรู้เรื6องทกัษะชีวติ   พบวา่   หลงัจากเขา้ร่วมโครงการแลว้   นกัเรียนมีความรู้ 

เรื6องทกัษะชีวติเพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 ในระดบัมากที6สุด โดยนกัเรียนชั<น

ประถมศึกษาปีที6 3 -  6 มีความรู้เรื6องทกัษะชีวติเพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.01 ในระดบั

มาก และชั<นมธัยมศึกษาปีที6 1 - 3 มีความรู้เรื6องทกัษะชีวติเพิ6มขึ<นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั

0.001  ในระดบัมากที6สุด 

4.2 นกัเรียนที6มีทกัษะชีวติดา้นการตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6น พบวา่ 

หลงัจากเขา้ร่วมโครงการแลว้ นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการตระหนกัรู้ และเห็นคุณค่าในตนเอง และ

ผูอื้6นเพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 ในระดบัมากที6สุด โดยนกัเรียนชั<นประถมศึกษา 

ปีที6 3 - 6 มีทกัษะชีวติดา้นการตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6นเพิ6มขึ<นอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที6ระดบั 0.001 ในระดบัมากที6สุด และชั<นมธัยมศึกษาปีที6 1 - 3 มีทกัษะชีวติดา้นการตระหนกัรู้และ

เห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6นเพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 ในระดบัมากที6สุด 

4.3 นกัเรียนที6มีทกัษะชีวติดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

พบวา่ หลงัจากเขา้ร่วมโครงการแลว้ นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหา

อยา่งสร้างสรรคเ์พิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 ในระดบัมากที6สุด โดยนกัเรียนชั<น

ประถมศึกษาปีนที6  3 - 6 มีทกัษะชีวติดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์

เพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั  0.001 ในระดบัมากที6สุด  และชั<นมธัยมศึกษาปีที6  1 -  3  มี

ทกัษะชีวติดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์พิ6มขึ<นอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที6ระดบั 0.001 ในระดบัมากที6สุด 

4.4 นกัเรียนที6มีทกัษะชีวติดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด   พบวา่ หลงัจาก 

เขา้ร่วมโครงการแลว้ นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดเพิ6มขึ<น อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 ในระดบัมากที6สุด โดยนกัเรียนชั<นประถมศึกษาปีที6 3 - 6 มีทกัษะชีวติ

ดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดเพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 ในระดบั
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มากที6สุด และชั<นมธัยมศึกษาปีที6 1- 3 มีทกัษะชีวติดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดเพิ6มขึ<น 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบัที6ระดบั 0.001 ในระดบัมากที6สุด 

4.5 นกัเรียนที6มีทกัษะชีวติดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6น  พบวา่   หลงัจากเขา้ 

ร่วมโครงการแลว้  นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6นเพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที6ระดบั 0.001 ในระดบัมากที6สุด โดยนกัเรียนชั<นประถมศึกษาปีที6  3 - 6  มีทกัษะชีวติดา้นการ

สร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6นเพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 ในระดบัมากที6สุด และ

ชั<นมธัยมศึกษาปีที6 1- 3 มีทกัษะชีวติดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6นเพิ6มขึ<นอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที6ระดบั 0.001 ในระดบัมากที6สุด 

4.6 ความพึงพอใจของนกัเรียน พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ในระดบัมาก  

4.7 ความพึงพอใจของผูป้กครอง พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ในระดบัมาก  

4.8 ความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน พบวา่ ผา่นเกณฑ ์

การประเมิน ในระดบัมาก 

 

 ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการประเมินที6พบวา่   ประเดน็ผลผลิตของโครงการ  ตวัชี<วดัความพึงพอใจของ 
นกัเรียนที6มีต่อโครงการอยูใ่นระดบัมาก แต่เมื6อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้คาํถามที6วา่มีการชี<แจง 

ทาํความเขา้ใจเกี6ยวกบัโครงการชดัเจน และกิจกรรมมีความหลากหลาย เหมาะสม สามารถปฏิบติัได้

จริง อยูใ่นระดบัปานกลาง จึงควรดาํเนินการดงันี<  

1.1 เพิ6มเวลาในการชี<แจงประชาสมัพนัธ์เกี6ยวกบัโครงการ / กิจกรรม  โดยสอดแทรก 

ในกิจกรรมอื6นที6เป็นกิจกรรมประจาํวนั เพื6อใหน้กัเรียนเขา้ใจการดาํเนินงานของโครงการชดัเจนมาก

ยิ6งขึ<น  เช่น กิจกรรมหนา้เสาธง กิจกรรมโฮมรูม เป็นตน้ 

1.2 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น  แลกเปลี6ยนเรียนรู้  ใหค้วามรู้  สร้าง 

ความความเขา้ใจเกี6ยวกบัวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย และประโยชนข์องโครงการที6นกัเรียนจะไดรั้บ เช่น 

ใหเ้วลานกัเรียนไดซ้กัถามเมื6อเกิดขอ้สงสยั ตั<งคาํถามใหน้กัเรียนไดส้ะทอ้นความรู้สึกหรือมุมมองของ

ตนเอง ตั<งคาํถามใหน้กัเรียนไดคิ้ดไดเ้ชื6อมโยงระหวา่งประสบการณ์หรือความรู้ที6มีมาก่อน หรือตั<ง

คาํถามถึงสิ6งที6นกัเรียนไดเ้รียนรู้ใหม่ไปปรับใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

1.3 เพิ6มกิจกรรมที6มีความแตกต่างจากที6เคยมีเคยปฏิบติั เพื6อกระตุน้การเรียนรู้ ความ 

อยากรู้อยากเห็นของนกัเรียน  การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาที6มีกิจกรรมแตกต่าง แต่สามารถ

นาํมาปรับใชก้บัตนเองได ้เช่น การปลูกสตอเบอรี6  ลาํใย ทศันศึกษาโรงเรียนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

วธีิการแปรรูปผลผลิตใหมี้มูลค่าเพิ6ม เป็นตน้ 

 

ค 



 

2. จากผลการประเมินที6พบวา่   ประเดน็ผลผลิตของโครงการ   ตวัชี<วดัความพึงพอใจของ 
ผูป้กครองที6มีต่อโครงการอยูใ่นระดบัมาก แต่เมื6อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้คาํถามที6วา่บุตรหลาน

ของท่านมีความรับผดิชอบต่อตนเองมากขึ<น   บุตรหลานของท่านศึกษา  คน้ควา้  หาความรู้ดว้ยตนเอง 

มากขึ<น และบุตรหลานของท่านกลา้คิดกลา้แสดงออก มีความมั6นใจในตนเองมากขึ<น อยูใ่นระดบั 

ปานกลาง จึงควรดาํเนินการดงันี<  

2.1 ใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดกิจกรรม  และการดาํเนินกิจกรรม  เพื6อ 

 ผลที6ไดรั้บในทางปฏิบติัเชื6อมโยง เกี6ยวโยง ระหวา่งบา้นและโรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น ใบงาน/ 

ผลงานที6ผูป้กครองมีส่วนร่วม การปลูกพืชผกัสวนครัว การจาํหน่ายผลผลิตทางเกษตรของครอบครัว 

การจดัตลาดนดัทางการเกษตรที6ผูป้กครองมีส่วนร่วม การจดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียน เป็นตน้  

2.2  จดัประชุมผูป้กครองสร้างความรู้  ความเขา้ใจ  เกี6ยวกบัโครงการ  และเปิดโอกาส 

ใหผู้ป้กครองไดแ้สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื6อใหก้ารดาํเนินกิจกรรมช่วยแกปั้ญหาและพฒันา

ทกัษะชีวติไดต้ามสภาพจริง 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

 การประเมินโครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อชีวติพอเพียง     เพื6อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน 

โรงเรียนทรัพยท์ว ีครั< งนี<  สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีดว้ยความกรุณาอยา่งสูงจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิสณุ 

ฟองศรี ที6ไดใ้หค้าํปรึกษา แนะนาํ และช่วยแกไ้ขในส่วนที6บกพร่องต่างๆ ทุกขั<นตอนของการประเมิน 

จนทาํใหก้ารประเมินโครงการเล่มนี< มีความสมบูรณ์ ผูป้ระเมินขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ นายอดุลย ์ เงินศรี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื<นที6การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 และ นายธนาวฒิุ รักษห์นู ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื<นที6การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์

ธานี เขต 3 ที6ไดก้รุณาใหค้าํแนะนาํ เสนอแนะแนวทางปฏิบติัที6เป็นประโยชนใ์นการประเมินโครงการ 

ทาํใหก้ารประเมินโครงการมีความสมบูรณ์ยิ6งขึ<น 

ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุดร.ทวชั บุญแสง อาจารยส์าขาวชิาสงัคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี นายศุภชยั เวชกลุ ผูอ้าํนวยการเชี6ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์

ธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื<นที6การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นางกรรณิการ์ ปานนุช ศึกษา 

นิเทศเชี6ยวชาญ สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ที6ไดก้รุณาตรวจสอบประเดน็การประเมิน 

ตวัชี<วดั และเครื6องมือการประเมินโครงการ ทาํใหก้ารประเมินโครงการครั< งนี<  สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ นางจริยา ซึ< งสุนทร ผูอ้าํนวยการเชี6ยวชาญ โรงเรียนบา้นสุชน สาํนกังาน

เขตพื<นที6การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นางอาํพร ศุภศรี ครูเชี6ยวชาญ สงัคมศึกษาโรงเรียน

บา้นเขาตอก และ นายธีระพงษ ์อินทสโร ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
12 สาํนกังานเขตพื<นที6การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ที6กรุณาตรวจทานความถูกตอ้งดา้น

เนื<อหาภาษาและการจดัรูปแบบตน้ฉบบัเอกสาร จนทาํใหง้านประเมินโครงการนี< ถูกตอ้งสมบูรณ์ยิ6งขึ<น 

ขอขอบคุณ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน และผูมี้ส่วน

เกี6ยวขอ้งทุกฝ่าย ที6ใหค้วามร่วมมือกรุณาตอบแบบสอบถาม และใหข้อ้มูลที6เป็นประโยชน ์ ทาํใหง้าน

การประเมินโครงการเป็นไปดว้ยดีประสบผลสาํเร็จ 

ขอขอบคุณครอบครัวที6เป็นกาํลงัใจ ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนบัสนุน และอยูเ่คียงขา้งเสมอ  

ทาํใหผู้ป้ระเมินมีกาํลงัใจตลอดเวลาของการทาํงานประเมินโครงการ 

 อนึ6ง ประโยชนที์6พึงไดรั้บจากการประเมินครั< งนี<  ผูป้ระเมินขอนอ้มรําลึกถึงพระคุณของ

บิดามารดา และบูรพาจารย ์ ที6ไดอ้บรมสั6งสอนสิ6งที6ดีงาม ใหผู้ป้ระเมินมีความเพียรมานะในการศึกษา 

และสามารถดาํรงตนจนประสบความสาํเร็จอยา่งดียิ6งตลอดมา 

  

      นิภาพรรณ  หงษชู์เกียรติ 

                                     ผูป้ระเมิน 

จ 



 

สารบัญ 

 

         หนา้ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร...................................................................................................................  ก 

กติตกิรรมประกาศ............................................................................................................................   จ 

สารบัญ.............................................................................................................................................   ฉ 

สารบัญตาราง...................................................................................................................................   ซ 

สารบัญภาพ......................................................................................................................................   ญ 

บทที6  1  บทนํา................................................................................................................................  1 

  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา......................................................................   1 

  วตัถุประสงคข์องการประเมิน.....................................................................................  4 

  ความสาํคญัของการประเมิน.......................................................................................  5

  รูปแบบการประเมินโครงการ......................................................................................  6 

  ขอบเขตของการประเมิน............................................................................................  7 

  นิยามศพัทเ์ฉพาะ.........................................................................................................   7 

บทที6  2    เอกสารและงานวจิยัที6เกี6ยวข้อง.......................................................................................   13 

  ตอนที6 1  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..................................................................... 14 

  ตอนที6 2  ทกัษะชีวติ................................................................................................... 25 

  ตอนที6 3  การพฒันาทกัษะชีวติในระบบการศึกษาขั<นพื<นฐาน................................... 33 

  ตอนที6 4  เกษตรอินทรีย.์............................................................................................. 57 

  ตอนที6 5  โครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อชีวติพอเพียง เพื6อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน 

   โรงเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว.ี....................................................................... 65 

  ตอนที6 6  ความพึงพอใจ............................................................................................. 73 

  ตอนที6 7  การประเมินโครงการ.................................................................................. 79 

  ตอนที6 8  งานวจิยัที6เกี6ยวขอ้ง...................................................................................... 87 

บทที6  3    วธีิดาํเนินการประเมนิ...................................................................................................... 99 

  ขั<นตอนการประเมินโครงการ....................................................................................  100

  กรอบแนวคิดในการประเมิน.....................................................................................  101 

  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง......................................................................................... 103 

  การกาํหนดกรอบแนวคิดการประเมิน........................................................................ 104 

ฉ 



 

สารบัญ (ต่อ) 

 

            หนา้ 

      เครื6องมือที6ใชใ้นการประเมิน....................................................................................  109 

   การเกบ็รวบรวมขอ้มูล...............................................................................................  120                              

      เกณฑก์ารสรุปผลการประเมิน..................................................................................   121                                                                                        

      สถิติที6ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล................................................................................   122 

บทที6  4    ผลการวเิคราะห์ข้อมูล....................................................................................................  126                                                                                                    

  ตอนที6 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการกาํหนดค่านํ<าหนกัตวัชี<วดัของผูท้รงคุณวฒิุ 

                 ผูท้รงคุณวฒิุ..............................................................................................   126 

  ตอนที6 2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัวตัถุประสงคก์ารประเมิน.......................  128 

บทที6  5    สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ...........................................................................  127 

  สรุปผลการประเมิน..................................................................................................  127 

  อภิปรายผล...............................................................................................................   129                                                                                                         

  ขอ้เสนอแนะ............................................................................................................   138

บรรณานุกรม.................................................................................................................................   141                                                                            

ภาคผนวก......................................................................................................................................   150 

  ภาคผนวก  ก  รายนามผูท้รงคุณวฒิุ..........................................................................  151 

  ภาคผนวก  ข  รายนามผูเ้ชี6ยวชาญ.............................................................................  153 

  ภาคผนวก  ค  หนงัสือขอความอนุเคราะห์...............................................................  155 

  ภาคผนวก  ง  ผลการตรวจสอบเครื6องมือ.................................................................  158 

  ภาคผนวก  จ  ผลการทดลองใชเ้ครื6องมือ.................................................................  171 

  ภาคผนวก  ฉ  สรุปผลการประเมินโครงการ............................................................  187 

  ภาคผนวก  ช  เครื6องมือการประเมินโครงการ.........................................................  219 

  ภาคผนวก  ซ  การเผยแพร่ผลงานการประเมินโครงการ..........................................   295 

  ภาคผนวก  ฌ  ประวติัผูป้ระเมินโครงการ................................................................   306 

    

 

   

   

ช 



 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที6           หนา้ 

 2.1  องคป์ระกอบที6 1 การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6น  

   ระดบัประถมศึกษา............................................................................................................ 36 

 2.2  องคป์ระกอบที6 2 การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  

    ระดบัประถมศึกษา............................................................................................................ 37 

 2.3  องคป์ระกอบที6 3 การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด ระดบัประถมศึกษา.................... 38 

 2.4  องคป์ระกอบที6 4 การสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6น ระดบัประถมศึกษา........................... 39 

 2.5  องคป์ระกอบที6 1 การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6น 

   ระดบัมธัยมศึกษา............................................................................................................... 40 

 2.6  องคป์ระกอบที6 2 การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  

   ระดบัมธัยมศึกษา............................................................................................................... 41 

 2.7  องคป์ระกอบที6 3 การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด ระดบัมธัยมศึกษา...................... 42 

 2.8  องคป์ระกอบที6 4 การสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6น ระดบัมธัยมศึกษา............................. 43 

 2.9  ตวัอยา่ง การตั<งคาํถาม R - C - A........................................................................................ 50 

 3.1  กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ................................................................................... 101 

 3.2  รายละเอียดของกลุ่มตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูล.....................................................................  103 

 3.3  เกณฑข์องตวัชี<วดัต่าง ๆ ในการประเมินโครงการ............................................................  106 

 3.4  แบบสมัภาษณ์ตามกรอบแนวคิดการประเมินโครงการ....................................................  108 

 3.5  สรุปจาํนวนขอ้คาํถามและแหล่งขอ้มูลจากเครื6องมือแต่ละฉบบัตามประเดน็/ตวัชี<วดั......  119 

 4.1  สรุปผลการพิจารณาเกี6ยวกบันํ<าหนกัตวัชี<วดัแต่ละประเดน็การประเมินของผูท้รงคุณวฒิุ..127 

 4.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็บริบทของโครงการ ตามตวัชี<วดัความตอ้งการจาํเป็น 

   ในการจดัทาํโครงการ.......................................................................................................  128                                 

 4.3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็บริบทของโครงการ ตามตวัชี<วดัความเป็นไปได ้  

   ของโครงการ....................................................................................................................  129 

 4.4  ผลการประเมินบริบทของโครงการ..................................................................................  130   

 4.5  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็ปัจจยันาํเขา้ของโครงการ ตามตวัชี<วดัความเหมาะสม 

   ของบุคลากร.....................................................................................................................  130 

  

ซ 



 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที6           หนา้ 

 4.6  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็ปัจจยันาํเขา้ของโครงการ ตามตวัชี<วดัความเหมาะสม 

   ของกิจกรรม.....................................................................................................................  131 

 4.7  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็ปัจจยันาํเขา้ของโครงการ ตามตวัชี<วดัความเหมาะสม 

   ของพื<นที6/พืชเพาะปลูก....................................................................................................  132 

 4.8  ผลการประเมินปัจจยันาํเขา้ของโครงการ........................................................................   132 

 4.9  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็กระบวนการของโครงการ ตามตวัชี<วดัร้อยละของ 

   กิจกรรมที6ดาํเนินการ.......................................................................................................   133 

 4.10  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็กระบวนการของโครงการ ตามตวัชี<วดัร้อยละของ 

   การกาํกบัติดตามโครงการ...............................................................................................  134 

 4.11  ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ.......................................................................  135                                

 4.12  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็ผลผลิตของโครงการ ตามตวัชี<วดัความรู้เรื6องทกัษะชีวติ 

   ของนกัเรียน.....................................................................................................................  135                                                 

 4.13  ผลการผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็ผลผลิตของโครงการ ตามตวัชี<วดันกัเรียน 

   ที6มีทกัษะชีวติดา้นการตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6นเพิ6มขึ<น....................   136                    

 4.14  ผลการผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็ผลผลิตของโครงการ ตามตวัชี<วดันกัเรียน 

   ที6มีทกัษะชีวติดา้นการการวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์พิ6มขึ<น.....   137 

 4.15  ผลการผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็ผลผลิตของโครงการ ตามตวัชี<วดันกัเรียน 

   ที6มีทกัษะชีวติดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดเพิ6มขึ<น....................................   138                                  

 4.16  ผลการผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็ผลผลิตของโครงการ ตามตวัชี<วดันกัเรียน 

   ที6มีทกัษะชีวติดา้นการสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอื้6นเพิ6มขึ<น.................................................  139                                                 

 4.17   ผลการผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็ผลผลิตของโครงการ ตามตวัชี<วดัความพึงพอใจ 

   ของนกัเรียน.....................................................................................................................  140                                                

 4.18  ผลการผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็ผลผลิตของโครงการ ตามตวัชี<วดัความพึงพอใจ 

   ของผูป้กครอง..................................................................................................................  141                                                

 4.19  ผลการผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเดน็ผลผลิตของโครงการ ตามตวัชี<วดัความพึงพอใจ 

   ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน...........................................................  142                                                    

  

ฌ 



 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที6           หนา้ 

 4.20  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ...............................................................................  143                                                

 4.21  ผลการประเมินโครงการในภาพรวม...............................................................................  144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ญ 



 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที6           หนา้ 

 1.1 รูปแบบการประเมินโครงการโครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อชีวติพอเพียง เพื6อพฒันา 

  ทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว.ี..........................................................................   6 

 2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง............................................................................................. 21 

 2.2 เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ................................................................................................ 22 

 2.3 รูปแบบการประเมินที6ช่วยในการตดัสินใจของสตฟัเฟิลบีม............................................... 86 

 3.1 ขั<นตอนการประเมินโครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อชีวติพอเพียง เพื6อพฒันาทกัษะชีวติ 

  ของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว.ี........................................................................................... 100 

  

    

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฎ 


