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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น โครงการเศรษฐกิ จพอเพี ยงของโรงเรีย นบ้ านแก่ น วิท ยา
อาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แยกตามประเด็นนาเสนอดังนี้
1. โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
2. การเรียนรู้และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ
3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. รายละเอียด โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
5. หลักการ แนวคิด การประเมินโครงการ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1. ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งและเขตบริการของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 3 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย มีเขตบริการของโรงเรียน จานวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านแก่นเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านแก่นใต้
หมู่ที่ 8 บ้านเนิน สมบูร ณ์ หมู่ที่ 13 บ้านแก่น นคร หมู่ที่ 14 บ้านแก่น หมู่ที่ 20 บ้านแก่น เจริญ
และหมู่ที่ 23 บ้านแก่นสะลองคา
ประชากร
ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
มีป ระชากรรวมทั้งสิ้น 3,273 คน แยกเป็นชายจานวน 1,661 คน และหญิง จานวน 1,612 คน
โดยมีประชากรวัยเรียน (อายุ 4-12 ปี) ที่อาศัยอยู่ในเขตบริการ จานวน 132 คนหรือร้อยละ 4.31
ของประชากรทั้งหมด
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ พื้นที่เป็นพื้นที่ราบบางส่วนเป็นที่ราบระหว่างภูเขาแต่ไม่สูงมากนัก
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มีลาน้าห้วยแก่นไหลผ่านตลอดเขตบริการของโรงเรียน ทั้ง 7 หมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือติดต่อบ้านเกี๋ยง ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะทาง
2.5 กิโลเมตร
ทิศใต้ติดต่อบ้านห้วยซ้อ ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายระยะทาง
4 กิโลเมตร
ทิศตะวันออกติดต่อบ้านบุญเรือง ตาบลบุญเรือง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ระยะทาง 8 กิโลเมตร
ทิศ ตะวัน ตกติด ต่อ เขตตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัด เชีย งรายระยะทาง
10 กิโลเมตร
การคมนาคมขนส่ง
ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีเส้นทาง
คมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้า นแก่นเหนือ บ้านแก่นนคร ตัดผ่านโรงเรียน ปัจจุบันนับว่าสะดวก
และรวดเร็ว เนื่องจากมีโครงข่ายการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วยทางหลวงหมายเลข
1098 และทางหลวงหมายเลข 1174 เป็นถนนสายลาดยาง 2 ช่องทางการจราจร ติดต่อเขตอาเภอ
ดอยหลวง และอาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วยการทานา
ทาสวน ทาไร่ พืชเศรษฐกิจ ที่ทารายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ลาไย และยางพารา เป็นต้น
ทั้งนี้ จากการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ซึ่งมีจานวนประชากร
ที่มีงานทาและมีรายได้ต่อปี สูงกว่า 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด
คิดเป็น รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 40,000 บาท
การสาธารณสุข
ในเขตบริการของโรงเรี ยนบ้านแก่นวิทยา มีจานวนสถานบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยซ้อ 1 แห่ง
การนับถือศาสนา
ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100
2. ข้อมูลด้านการศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชี ยงของ จังหวัดเชียงราย ก่อตั้ง ณ วันที่
1 มิถุนายน พ.ศ.2477 ปัจจุบันเปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 จานวนนักเรียน 33 คน
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวนนักเรียน 99 คน รวม 132 คน จานวนครูผู้สอนทั้งหมด 9 คน
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน คือ นายสว่าง จองคา
3. ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2559
ปรัชญาโรงเรียน
นตฺถิปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา นั้น ไม่มี
คาขวัญโรงเรียน
สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่ใจเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนบ้านแก่น วิทยา มีการบริหารงานที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
อย่างหลากหลาย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในทุกด้านตามเป้าหมายที่กาหนด มีสภาพแวดล้อ มที่สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย เน้นกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มืออาชีพ
4. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมการมีส่ว นร่วมจากหน่ว ยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน และมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสถานศึกษา
เป้าประสงค์(Goals)
1. ประชากรในวัยระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ
การศึกษาทุกคน
2. นักเรียนปฐมวัยมีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. สถานศึกษา มีระบบบริหาร จัดการที่ดี และทันสมัย
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. อาคารสถานที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน และมหาวิทยาลัย
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
นักเรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด และอดออม ใฝ่เรียนรู้และมีจิตอาสา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นโยบายโรงเรียนปีการศึกษา2559
1. ห้องเรียนทุกห้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
2. นาหลักสูตรและวิทยากรท้องถิ่นมาช่วยกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมนิสัย รักการอ่านโดยจัดกิจกรรมห้องสมุดให้เต็มรูปแบบสอดคล้องกับ
ห้องเรียนทุกห้อง ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนควบคู่กับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก BBL (Brain Based-Learning)
5. ส่ง เสริม และนาเทคโนโลยีที่ทัน สมัย มาใช้ใ นจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอน
และการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบุคลากรทุกคนต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็น
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. การบริการผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่น ครูทุกคนต้องสามารถ
บริการได้ (One stop service) และสนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน
7. ส่งเสริม พัฒนา ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรม 5 ห้องชีวิต
ตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
8. ส่ง เสริม พัฒ นา นัก เรีย นเข้าสู่ป ระชากร ประชาคมอาเซีย น (AEC) โดยเน้น
การสื่อสารเป็นสาคัญ
9. จัดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการเลือกประกอบอาชีพที่สนใจและ
สร้างรายได้ระหว่างเรียนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานวิชาชีพครู
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒ นานัก เรีย น ให้มีคุณ ภาพตามมาตรฐานและตัว ชี้วัด
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและ
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับ สนุน ให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ชุมชน มีส่ว นร่ว ม
ในการจัดการศึกษา
การเรียนรู้และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ
ความหมายของความรู้
สุเชาวน์ พลอยชม. (2549, น. 23) ความรู้จาแนกเป็น 3 ลักษณะ แยกตามความหมาย
หรือกระบวนการเรียนรู้ คือ
1. ความรู้ที่มีลักษณะเป็นความจา ยิ่งจามากถือว่ายิ่งรู้มาก เป็นความรู้ในเบื้องต้นที่คน
พยายามสร้างเอกลักษณ์สิ่งที่ตนพบเห็น
2. ความรู้ที่มีลักษณะที่เป็นความเข้าใจ คือ เข้าใจอย่างชัดเจนสามารถให้ความหมาย
สิ่งที่เรียกว่า ความรู้ให้ปรากฏทางคุณค่าได้
3. ความรู้ที่มีลักษณะเป็นการหยั่งรู้ เป็นการรวมเอาความรู้และความเข้าใจของมนุษย์
ไว้ด้วยกัน
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง (2551, น. 20) ให้นิยามเกี่ยวกับความรู้ว่า ความรู้คือแบบจาลอง
ความจริงที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการอธิบายและทาความเข้าใจเกี่ย วกับ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มนุษย์สัมผัสรับรู้ ซึ่งนิยามดังกล่าวนี้อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
เป็นการปรับตัว (Adaptation) ของมนุษย์เป็นการอธิบายของเพียเจท์ (Jean Piaget) นักวิชาการว่า
มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการปรับตัวรับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการซึมซาบประสบการณ์ (Assimilation)
และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญาเป็นแบบจาลองของจริงสู่การเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (http://www.nidambell.net, 2553) กล่าวว่าความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ล้วนถูกจินตนาการขึ้ นมาโดยมนุษย์เพื่อให้สามารถอธิบายธรรมชาติหรือ
ทาความเข้าใจกับธรรมชาติได้ ทั้งๆ ที่อาจไม่ใช่ความจริงเลยก็ตามไม่ต่างจากจินตนาการ เรื่องเดียวกันนี้
ในสมัยโบราณซึ่งเกิดจากศาสนา ปรัมปราคติ คาสอนของหมอผี แต่อย่างไรก็ตาม ก็คือจินตนาการ
หรือสร้างขึ้นเพื่อทาความเข้าใจกับธรรมชาติ และทาให้เราสามารถสัมพันธ์กับธรรมชาติได้จินตนาการ
เหล่านี้เราเรียกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเรียนวิทยาศาสตร์คือเรียนเพื่อจะได้ความรู้ดังกล่าวนี้
แต่ไม่ใช่รู้เนื้อหาโน่นเนื้อหานี่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ แต่ต้องเรียนเพื่ อให้เข้าถึง ความรู้กับความเข้าใจ
ในเบื้องลึกของจิตวิญ ญาณและสติสัมปชัญ ญะ ซึ่งตามมาด้ว ยการกระทาที่ส อดคล้อ งสัมพันธ์กัน
โดยอาศัยทฤษฎีของ Bruner (อ้างใน เจนเนตร มณีนาคและคณะ, 2546, น. 28) เป็นนักจิตวิทยา
ได้จัด ทาผลงานทางวิช าการด้า นนี้ได้ให้ข้อ คิด ว่า ในการเรีย นรู้ ผู้เรีย นควรได้เรีย นรู้จากของจริง
เป็น การถ่ายโยงความคิด หลักเกณฑ์และทัศนคติ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของความคิดพื้นฐานทั่วไป ผู้เรียน
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จะสามารถนาความรู้ไปใช้ไ ด้ม ากน้อ ยเพีย งใดนั้น ขึ้น อยู่กับ ปัจ จัย ที่ว่า เขามีค วามรู้ค วามเข้า ใจ
ในลักษณะธรรมชาติ อันเป็นวิทยาศาสตร์หรือปรากฏการณ์ที่เขาเกี่ยวข้องหรือไม่
สรุปได้ว่า ความรู้ คือ การบอกถึงความจา ยิ่งจามากและสามารถอธิบายได้มากสามารถ
บอกได้ว่าบุค คลนั้น มีค วามรู้ม าก อาจเป็น แบบจาลองความจริงที่มนุษย์พัฒ นาขึ้นมา เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือใช้ในการอธิบายและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ เหตุการณ์ สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ
ที่มนุษย์สัมผัสรับรู้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือที่เชื่อถือได้
การเรียนรู้ (Learning)
สิทธิโชค อริยะกุล, (2547, น. 12-17) การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สาคัญที่สุดในชีวิต
มนุษ ย์ และทุก คนจะต้อ งเรีย นรู้ตั้ง แต่ แ รกเกิด ไปจนตาย การเรีย นรู้ช่ว ยทาให้บุค คลสามารถ
ปรับ ตัว เข้ากับ สิ่งแวดล้อมได้และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขอิสระ การเรียนรู้จะ
เป็น ไปด้วยดีถ้าผู้เรียนรู้ได้ใช้ประสาททั้งห้าเคลื่อนไหว มีโอกาสริเริ่มตามความต้องการและความ
สนใจของตนเอง รวมทั ้ง อยู ่ในบรรยากาศที ่เอื ้อ ต่อ การเรีย นรู้ ปัจ จัย ที ่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ การเรีย นรู้
ประกอบด้วยปัจจัยที่สาคัญ ดังนี้
1. วุฒิภาวะ หมายถึง ระดับความเจริญเติบโตสูงสุดของบุคคลในระยะหนึ่งซึ่งประกอบด้วย
วุฒิภาวะทางสติปัญญา วุฒิภาวะทางอารมณ์ วุฒิภาวะทางสังคมและวุฒิภาวะทางร่างกาย
2. วัย หรือวัยวุฒิระยะเวลาแห่งการเรียนรู้
3. เพศ เพศชาย เพศหญิง มีความแตกต่างกันหลายด้าน ซึ่งสาเหตุของความแตกต่างนี้
อาจมาจากปัจจัยหลายประการ อาทิ เช่น ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สรีระร่างกาย
เป็นต้น
4. วิสัย สามารถ หมายถึง ขีดสูงที่สุดของความสามารถของบุคคลที่แต่ล ะคนมี ซึ่งจะ
แตกต่างกันตามวิสัยความสามารถของแต่ละคนไป
5. ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิม ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานสาคัญที่ช่วยให้คนสามารถ
เรียนรู้เรื่องใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การจูงใจ เป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่สุด ที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดพฤติกรรมที่มีวั ตถุประสงค์
แน่นอน โดยเกิดจากการจูงใจหลายประการ เช่น การชมเชย การแข่งขัน การให้รางวั ล การลงโทษ
สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งสิ้น
7. สภาพทางอวัย วะความรู้สึก ถ้า บุค คลมีค วามบกพร่อ งทางอวัย วะรับ ความรู้ส ึก
และประสาทสัมผัส เช่น หูหนวก หูตึง ก็จะทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของบุคคล ถ้ามีอวัยวะ
ทางระบบประสาทหรือระดับสมองดี จะทาให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพผลดีกว่า
อนันดา เสนาบุตร, (2547, น. 17) การเรีย นรู้เป็นกระบวนการที่มีการต่อ เนื่อง มีการ
พัฒ นาและเปลี่ยนแปลงได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ นั่นคือคนที่รู้ แล้วอาจลดทอนจางลงหรือเพิ่ มขึ้น
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เรื่อยๆ จนถึงสามารถลบล้างความรู้เดิมหรือเปลี่ยนแปลงความรู้ชุดใหม่ ผลลัพธ์ของการเรียนรู้เรื่อง
ใดๆ ก็คือความรู้ในเรื่องนั้นๆ การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้านสมอง การกระทาและ
ประสบการณ์ โดยเกี่ ย วข้ องกั บ ความจา ความเข้ าใจ การนึ กคิ ด การรับรู้ การวิเคราะห์ แ ละการ
แก้ปัญหา การเรียนรู้ที่ดีนั้นผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ ด้วยตนเอง โดยการทาความเข้าใจและปฏิบัติจนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ในระบบความคิดของตนเอง ผู้เรีย นจะเรีย นรู้ไ ด้ดี ถ้า เชื่อ มโยงสิ่ง ที่เรีย นกับ
ประสบการณ์เดิมของตนได้ บรรยากาศการเรียนที่ สนุกสนานและการเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมมาก
ที่สุด การเรียนรู้ของคนส่วนมากเกิดจากการสังเกตในสิ่งเร้านั้นๆ แล้วนามาเลียนแบบ อัลเบิร์ต บัน
ดูล่า (Albert Bandura) นักการศึกษากล่าวว่า “คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา
เสมอ การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม” ผู้เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมจึงมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันเสมอ
สุ พั ต รา ชาติ บั ญ ชาชั ย , (2549,น.9) การเรีย นรู ้เ ป็น สิ ่ง จ าเป็น ส าหรับ ทุก คนเพื ่อ
พัฒ นาการตน และการดารงชีวิต อยู่ใ นสัง คมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และปัญหาที่เกิด
จากการศึกษาเรียนรู้ก็มีอยู่ตลอดเวลาแยกตามประเภทความบกพร่องในการเรียนรู้ของผู้เรียนมีสาเหตุ
มาจาก
1. ความเกียจคร้าน
2. ปัญหาจากการเขียน เขียนไม่ถูกต้อง เขียนไม่ทันเวลาที่กาหนด
3. ความสะเพร่าของผู้เรียน การรับรู้ที่ผิดพลาด
4. อุปสรรคทางด้านร่างกาย ความไม่พร้อมของสรีระ เช่น มีโรคประจาตัว ความพิการ
5. การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ ที่ไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
6. ความจาของผู้เรียน
จามร พงษ์ ไพบู ล ย์ , (2550, น. 19-20) การเรี ย นรู้ ข องมนุ ษ ย์ มี ผ ลสื บ เนื่ อ งมาจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้น จากกระบวนการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพัน ธ์กับ
บุค คลและสิ่ง แวดล้อ มรอบตัว การเรีย นรู้เ ป็น กระบวนการที่ทาให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยินการสัมผัส การอ่านการใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็ก
และผู ้ใ หญ่จ ะแตกต่า งกัน เด็ก จะเรีย นรู้ด ้ว ยการเรีย นในห้อ งการซัก ถาม ผู ้ใหญ่ม ัก เรีย นรู้ด้ว ย
ประสบการณ์ที่มีอยู่ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้ส อนนาเสนอ โดยการปฏิสัมพัน ธ์
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออานวยต่อการเรียนที่จะ
ให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้ เช่น ความเป็นกันเองความเข้มงวดกวดขัน หรือความไม่มีระเบียบวินัย
สิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็น ผู้ส ร้างเงื่อนไขและสถานการณ์เรียนรู้ ให้กับผู้เรียนแม้แต่ผู้บกพร่องทางการ
เรียนรู้ ก็ยังสามารถเรียนรู้ได้ดีประสบผลสาเร็จในการเรียนรู้ได้ หากได้รับการช่ว ยเหลือจากผู้ส อน
และผู้เกี่ย วข้องอย่างถูกวิธี ทฤษฎีการเรียนรู้ยังไม่มีทฤษฎีใด ที่สามารถครอบคลุมการเรียนรู้ในทุก
แง่ มุ ม เพราะนั กการศึ กษาและนั กจิ ต วิ ท ยายั งไม่ ส ามารถบู รณาการทางวิช าการอย่า งเพีย งพอ
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เพราะนัก จิต วิท ยาให้น้าหนัก เฉพาะความถนัด และความสัม ฤทธิผ ลทางสังคม และการจูง ใจใน
สถานการณ์การเรียนรู้ แต่การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยังให้น้าหนักน้อย โดยเฉพาะ
องค์ป ระกอบของความสามารถด้านสมอง เช่น กระบวนการของความคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งมี
ส่วนสัมพันธ์ต่อการศึกษาของมนุษย์แยกออกได้ดังนี้
1. กลุ่มของทฤษฎีพ ลังจิต ซึ่งมีความเชื่อว่า การศึกษาเป็นการนาพลังทางจิต ออกมา
โดยไม่คานึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ
2. กลุ่มของทฤษฎีพฤติกรรม มีความเชื่อว่าพฤติกรรมการเรียนรู้มาจากสิ่งที่สังเกตได้
การเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากความพยายามลองผิดลองถูก และการวางเงื่อนไขของการลงโทษการให้
รางวัล
3. ทฤษฎีสนาม เป็นแนวคิดเกี่ ยวกับ การรับรู้ของบุค คลและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้
อินทรีย์ต่างๆ ของร่างกายที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับอินทรีย์อื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ทฤษฎีทางนี้ ถือเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการจูงใจเป็นเรื่องสาคัญ
สรุป ได้ว่า การเรีย นรู้ เป็น การปรับ ตัว ของบุค คล เพื่อ ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมหรือ
ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ และอารมณ์ของคนมีบ ทบาทต่อ พัฒ นาการของชีวิต การเรีย นรู้ มีห ลาย
ด้า น เช่น ด้า นความรู้ ด้า นความคิด ด้า นความรู้สึก การเรียนรู้สื่อให้เห็นถึงความคิด ทักษะต่างๆ
ผ่านประสบการณ์และสะท้อนจากการทางาน อีกอย่างหนึ่งคือการเรียนรู้ที่ได้ความรู้มาจากการคาดเดา
ถึงอนาคต ซึ่ งเป็ น การสะท้ อนจากกิ จกรรมที่ ป ฏิ บั ติ ทั้ งนี้ ต้ อ งอยู่ ในพื้ น ฐานแนวคิ ด ที่ ได้ วิเคราะห์
สงเคราะห์มาจากทฤษฎีหลักจิตวิทยาของนักวิชาการ นักการศึกษาซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่ าเป็นจริง นามา
เป็นแนวทางในการจัด การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรู้
เจนเนตร มณีนาคและคณะ (2546, น. 28) กล่าวถึง ผลงานทางวิชาการของบรูเนอร์
(Bruner) นักจิตวิทยาได้ให้ข้อคิดว่า การที่จะจัดการเรียนการสอน ควรได้ระลึกถึงหลักเกณฑ์ที่ผู้เรียน
จะสามารถเรีย นรู้จ ากสิ่งต่างๆ ได้ดี ถ้าหากผู้สอนสามารถแสดงให้ เห็นถึงโครงสร้างที่ชัดเจนและ
ความคิดที่แจ่มแจ้งพยายามให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริง การเรียนควรจะเป็นความนาความคิดเป็น
การถ่ายโยงหลักเกณฑ์และทัศนคติ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ความคิดพื้นฐานทั่วไป บุคคลจะสามารถ
นาความรู้ความคิดไปใช้ได้หรือไม่มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่ กับปัจจัยที่ว่าเขามีความรู้ความเข้าใจ
ในลักษณะธรรมชาติทั่วไป ปรากฏการณ์ที่เขาเกี่ยวข้องหรือไม่
สิทธิโชค อริยะกุล, (2547, น. 20 – 21) การเรียนรู้เป็นการปรับตัว (Adaptation) ของ
มนุษย์นักวิชาการทางการศึกษา เพียเจท์ (Jean Piaget) อธิบายว่ามนุษย์ส ามารถดารงชีวิ ตอยู่ได้
ด้ว ยการปรับ ตัว เองให้เ ข้ากับ สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยกระบวนการปรับตัว 2 ชนิด คือ การซึมซาบ
ประสบการณ์ (Assimilation) จะเกิดขึ้นเมื่อพบประสบการณ์ใหม่และให้ประสบการณ์เก่าที่มีอยู่

17
รับ ประสบการณ์ใ หม่ หรือ อาจกล่า วได้ว ่า เป็น กระบวนการที ่ม นุษ ย์ซึม ซาบสิ ่ง แวดล้อ มตาม
ความ สามารถ ใน การรับ รู ้ อีก กระบ วน การห นึ ่ง คือ การ ปรั บ โครงสร้ า งทางสติ ปั ญ ญ า
(Accommodation) คื อ กระบวนการในการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้น ในตั วของสิ่ งมี ชี วิตเพื่ อให้ อยู่ ใน
สภาพการณ์ นั้ นได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา คือ การที่มนุษย์จะต้อง
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมหรื อประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ และอารมณ์ ข องคนมีบ ทบาทต่อ
พัฒนาการของชีวิต เช่น วัยเด็กจะเป็นระยะวิกฤตของพัฒนาการทางอารมณ์ การส่งเสริมให้เด็กมี
ความสุขและความเบิกบานจะเป็นรากฐานสาคัญในการปรับตัว อารมณ์ในวัยเด็กมักจะเป็น อารมณ์ที่
เปิ ด เผย ไม่ มี ก ารควบคุ ม อารมณ์ เผชิ ญ ปั ญ หากั บ การควบคุ ม อารมณ์ แ ละความกลั ว ซึ่ งเกิ ด จาก
จินตนาการของตนเอง
เนื่องจากแนวคิดทางปรัชญาการศึกษา ทาให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อการศึกษา
เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาและปรัชญาการจัดการศึกษาก็ประยุกต์เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อให้ เหมาะสมกับ บริบททางสังคม การจาแนกประเภทของการเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ห รือแบ่ งปั น ความรู้เป็ น กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เป็น ขั้นตอนการทาความเข้าใจใน
วิธีการที่จ ะสร้างความกระจ่างชัด เพื่อนาไปสู่องค์ความรู้ที่ส ามารถใช้อธิบ ายและตอบคาถามข้อ
สงสัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม วิเคราะห์ประเภทของการเรียนรู้ แยกการเรียนรู้ได้ 3 ประเภท คือ
1. การเรียนรู้จากประสบการณ์และผลสะท้อนจากการทางาน (Adaptive) ผู้เรียนจะได้
ความรู้จากทักษะ และข้อสังเกต
2. การเรียนรู้ที่ได้ความรู้มาจากการคาดเดาถึงอนาคต (Anticipative) เป็นกระบวนการ
สะท้อนกลับจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ (Action to Action to Reflection)
3. การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจากผลสะท้อนจากการ การวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์
(Generative)
จามร พงษ์ไพบูล ย์ (2550, น. 15) สรุปความคิดเห็นของ บลูม (Bloom) ที่ได้ศึก ษา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของคน โดยแบ่งการเรียนรู้ของคนออกเป็น 3 ด้าน คือ
1. การเรียนรู้ ทางด้านความรู้ ความคิด (Cognitive Domain)
2. การเรียนรู้ทางด้านเกี่ยวกับความรู้สึก (Affective Domain) ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม
ความสนใจ และความซาบซึ้ง
3. การเรียนรู้ทางด้านสื่อให้คิดทักษะต่างๆ (Psycho-Motor) เช่น ในด้านการเคลื่อนไหว
และการใช้อวัยวะต่างๆ
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง, (2551, น. 24) เมื่อมนุษย์มีความเชื่อมั่นว่า ความรู้ตามทฤษฎีใดเป็น
แบบจาลองของความจริงที่ถูกต้องก็มี แนวโน้มจะนาไปสู่วิถีแห่งการเรียนรู้ หรือการถ่ายทอดความรู้ใน
ลักษณะแบบหนึ่ง โดยเน้นไปที่การสอนให้ผู้เรียนจดจาแล้วทาความเข้าใจและรู้จักนาไปประยุกต์ใช้
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สรุปได้ว่า ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ การเรียนรู้ คือ การเรียนรู้เป็นการนาความคิด ที่เป็นหลักการ
มีก ารเชื่อ มโยงหลัก เกณฑ์แ ละทัศ นคติ โดยอาศัย หลัก เกณฑ์ค วามคิด พื ้น ฐานทั่ว ไป บุค คลจะ
สามารถนาความรู้ความคิดไปใช้ ได้ห รือ ไม่ม ากน้อยเพีย งใดนั้น ขึ้น อยู่กับ ปัจ จัย ที่ว่าเขามีค วามรู้
ความเข้าใจในลักษณะธรรมชาติทั่วไป เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม การจาแนกประเภทของ
การเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้หรือแบ่งปันความรู้เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เป็นขั้น ตอน
การสร้างความกระจ่างชัด เพื่อนาไปสู่องค์ความรู้ที่สามารถใช้อธิบายและตอบคาถามข้อสงสัยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์โดยปัญญา (Constructionism)
สุชิน เพ็ชรักษ์ (2548, น. 13-15) กล่าวถึง ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์โดยปัญญา
(Constructions) ไว้ว่า ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเองและต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา
เพื่อสัมผัสได้ มีผลทาให้เกิดการใช้ความคิดและกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างจริงจัง
รวมทั้งสามารถใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมาสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด หลักของทฤษฎีก ารเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์โดยปัญญา ยึดหลักที่ว่าการเรียนการสอนที่ทาให้มีพลังทางความคิดมากที่สุด เกิดขึ้น
เมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง สร้างสิ่งที่ผู้เรียนชอบและสนใจ ไม่มีใคร
กาหนดได้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่มีความหมายของอีกคนหนึ่ง การมี ทางเลือกเป็นสิ่งสาคัญส่ว นหนึ่งของ
บรรยากาศและสภาพแวดล้ อมส าหรับการเรียนรู้ที่ดี ผู้เรียนที่มีโอกาสเลื อกที่จะทาอะไรได้มากน้อย
เท่าใดก็เต็มใจและมีส่ว นร่ว มในสิ่งนั้นๆ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงโยงสิ่งที่ลงมือทาได้มากเท่าใด ก็
สามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมได้มากเท่านั้น เมื่อสร้างบางอย่างขึ้นมาเท่ากับสร้างความรู้
ขึ้นด้วย ความรู้ใหม่นี้นาไปสร้างสิ่งต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปอีกเกิดความรู้เพิ่มมากขึ้นเป็น
วงจรเสริมพลังความรู้ภายในตนเอง กระวนการเรียนรู้เริ่มต้นที่ผู้เรียนคิดถึงสิ่งที่อยากทาหรืออยาก
สร้า งก่อ น แล้ ว แปรผลค าสั่ งจากความคิดนั้ น ขึ้น มา พยายามใช้คาสั่ งที่ส อดคล้ องกั บ เนื้อ หาหรือ
เรื่องราว หรือสิ่งทีอ่ ยากสร้างอยากทา เป็นการกาหนดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้ผู้ เ รีย นเสาะแสวงหาและค้นพบสิ่งที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนด้วยตนเอง เพื่อให้ เกิดนิสัย
แสวงหาความรู ้ด ้ว ยตนเองตลอดไป กระบวนการเชนนี้ ท าให้ เกิ ด สั งคมการเรีย นรู้ (Knowledge
Society) การเสาะแสวงหาความรู้ที่มีสติระลึ กรู้ตัวตลอดเวลา เป็นความรู้ที่เกิดจากการกระทาเป็น
ความรู้อย่างแท้จริง หลักสาคัญ คือ
1. การเรียนรู้จากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการสารวจ ทดลองด้วยตนเอง
2. การเชื่อมโยงสิ่งใหม่เข้ากับสิ่งเก่าที่มีก่อนแล้ว
3. การนาสิ่งใหม่นั้นไปใช้ด้วยตนเอง
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ศุภมิตร เพลงศิลป์วัฒนา, (2548, น. 8) สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและสนับสนุนการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์โดยปัญญา คือ การบอกถึงความคาดหวัง การจัดทาหลักสูตร
การซักถาม การแสดงผลงาน การแสดงโครงงานที่มีการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงความคิดการเปิดใจรับ ความคิดเห็นหรือความรู้จากภายนอก และผู้เรียนต้องมีข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริง
ชรินทร์ มั่งคั่ง, (2551, น. 2) การที่จะให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด และสามารถนาความรู้
ที่เรียนมาไปใช้ ได้ผลควรเรียนรู้ โดยเริ่มจากการสังเกต สั มผั ส ลงมือกระทาในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการรู้
ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดความคิดรวบยอดจากสิ่งที่ได้ล งมือกระทา และสามารถ
ถ่า ยโยงหลัก การเรีย นรู้ไปใช้ใน สถานการณ์อื่น ได้ การจัด การศึก ษาในประเทศไทยพิจ ารณา
ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2545 ก าหนดแนวทางการจัด การศึ กษาไว้ 3 หลั ก คื อ การศึ กษาตลอดชี วิ ตส าหรับปวงชน
(Education for All) สั งคมมีส่ วนร่ว มในการจัดการศึกษา (All for Education) และพัฒ นาสาระ
และกระบวนการเรียนรู้
โดยต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษา ครูผู้สอนและผู้จัดการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนแปลง
บทบาทจากการที่เป็ น ผู้ชี้นา ผู้ถ่ ายทอดความรู้ มาเป็น ผู้ช่ว ยเหลือส่ง เสริม และสนับ สนุน ผู้เรีย น
ในการแสวงหาความรู้จากสื่อและจากแหล่งเรียนรู้ และเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน มุ่งปลูกฝัง
ด้านปัญญาพัฒนาการคิดของผู้เรียน พัฒนาความสามารถทางอารมณ์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ า
ของตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือการมีจิตสาธารณะ สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางอารมณ์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้สังคมมีปัญหาความขัดแย้งทางความคิด
และการกระทาของบุคคล องค์กร สังคม การศึกษา จะต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์
หาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ ผู้สอนต้องคานึงถึงพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ
และความสามารถของผู้เรียนเป็นสาคัญ บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีถ้ามีอิสระในการเลือกเรียนสิ่งที่มีความจาเป็น
และตรงกับความสนใจและโดยวิธีการของผู้เรี ยนเอง การเรียนรู้ จะไม่จากัดด้วยวัยของผู้เรียนและ
สถานที่เรียนอีกต่อไป การเรียนรู้คือชีวิตชีวิตคือการเรียนรู้ การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ในบ้าน ในชุมชนหรือทั่วทุกมุมโลก ผู้เรียนสามารถควบคุมระบบ
ความรู้ ผู้เรียนเลือกเรียนรู้สิ่งที่ตนต้องการจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ทุกเมื่อ จากแหล่งเรียนรู้และ
สื่ออัน หลายชนิด สังคมยุคข้อมูล ข่าวสารจะมีแหล่งบริการวิทยาการและสารสนเทศหลากหลาย
เนื้อหาสาระวิชาการผู้เรียนสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสาหรับตนเองได้
สรุป ได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์โดยปัญญา คือ ทฤษฎีที่เชื่อว่านักเรียนทุกคน
สามารถพัฒนาได้ นักเรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง จากการลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา
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มีผลทาให้เกิดการใช้ความคิดต่อการเรียนรู้อย่างจริงจัง รวมทั้งสามารถใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมาสร้างสรรค์
ความคิดใหม่ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งควรมีสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและสนับสนุนการเรียนรู้ จะให้นักเรียน
เกิดความคิดรวบยอด และสามารถนาความรู้ที่เรียนมาไปใช้ได้ ควรเริ่มเรียนรู้จากการสังเกต สัมผั ส
ลงมือกระทาในสิ่งที่นักเรียนต้องการรู้ จากนั้นนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิด ความคิด
รวบยอดจากสิ่งที่ได้ลงมือกระทา และสามารถถ่ายโยงหลักการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้
แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจ (Comprehension)
วิกรม อารีราษฎร์, (2547, น. 7-18) ความเข้าใจ แยกเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย
1. การแปลความหมาย (Translation) เป็นความสามารถในการจับใจความให้ถูกต้องตรงกับ
สิ่งที่สื่อความหมาย หรือความสามารถในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง
หรือจากการสื่อสารรูปแบบหนึ่งไปสู่การสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง
2. การตีความ (Interpretation) เป็นการแปลความทุกส่วนแล้วอธิบายหรือแปลความหมาย
หลายๆ อันมาเรียงกัน โดยทาการจัดระเบียบสรุปย่อเป็นเนื้อความใหม่ได้ โดยยึดเนื้อหาข้อความเดิม
เป็นหลักที่ไม่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์อื่นมาใช้
3. การขยายความและสรุปความ (Extrapolation) เป็นการแสดงความเข้าใจ โดยอาศัย
การเสริมแต่งข้อความในช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความหมายที่ชัดเจนขึ้น
หรือเป็นความสามารถในการทานาย หรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างดี โดยอาศัยข้อมูลอ้างอิง
หรือแนวโน้มที่เกิดเลยจากข้อมูล
อัช ฌา ชื่น บุญ (2548, น. 24) ให้ค วามหมายความเข้า ใจ หมายถึง ความสามารถ
ในการแปรความ ตีความ และขยายความ จากสื่อความหมายต่างๆ ข้อมูลและสิ่ งต่างๆ ที่ได้พบเห็น
รับรู้ ซึ่งก็คือพฤติกรรมด้านความเข้าใจ เป็นพฤติกรรมที่สามารถดัดแปลงแก้ไข จากสิ่งที่ยากเป็นง่าย
สิ่งซับซ้อนให้เป็นธรรมดา ความเข้าใจจึงแตกต่างจากความจา ความเข้าใจมีพื้นฐานมาจากการเรียนรู้
ความรู้ และความจาก่อน
สุเชาว์ พลอยชม, (2549, น. 22-23) ความเข้าใจเป็นอาการรู้ในสิ่ งที่ถูกรู้ ระดับสูง คือ
รู้แจ้งหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง การที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับต่าลงมาก็ คือ
รู้ รอบ ก็ คื อรู้ แยกแยะ องค์ ป ระกอบภายนอกภายในของสิ่ งที่ ถู ก รู้ หรือ การวิ เคราะห์ สั งเคราะห์
ความเข้าใจในระดับนี้เกิดจากความใคร่ครวญด้วยตนเองเช่นกัน แต่ไม่มีผลทางด้านการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมระดับ ต่าลงมา คือ รู้บ้า ง ไม่รู้บ้า ง รู้เ ป็น บางส่ว นรู้ไ ม่จ ริ ง รู้ไม่ชัด อัน อาจรับ รู้ข้อ มูล
แต่ไ ม่ส ามารถใคร่ค รวญด้ว ยตนเอง ระดับ ต่าที่สุด คือ รู้ แต่ไม่เข้า ใจในสิ่ง ที่ถูกรู้ หรือ เขาใจผิด
เกี่ยวกับ สิ่งที่ถูกรู้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดด้านประสาทสัมผัส และไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เข้าใจ ความเข้าใจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้โดยกระบวนการทั้งหมดความเข้าใจเริ่มจาก ผู้รู้ รู้ สิ่ง
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ที ่ถ ูก รู ้ แล ะปัจ จัย ที ่เ กี ่ย ว ข้อ งกับ ค ว าม เข้า ใจ ได้แ ก่ ค ว าม ส าม ารถ ป ระ ส าท สัม ผัส
การตีค วามหมายที ่ส ัม พัน ธ์ก ับ ประสบการณ์เ ดิม และแปรค่า เข้า กับ ประสบการณ์ใ ห ม่ๆ
ส่ว นจิต สานึก เกี่ย วพัน กับ ความเข้า ใจคือ ลักษณะรู้ได้ เข้าใจได้ สั่งการได้ด้วยเจตนาอันเป็นปัจจุบัน
เพราะคาว่าสานึกนี้คือระลึกได้ หรือตื่นเต้นอยู่ รู้ความอยู่
สรุป ได้ว ่า ความเข้า ใจ คือ กระบวนการทางจิต ที ่บ ุค คลสามารถครุ ่น คิด ถึง บางสิ ่ง
บางอย่าง และสามารถใช้มโนทัศน์ในสิ่งที่รับเข้ามารับรู้ทรงจาในเรื่องราว ข้อเท็จจริง รายละเอียดต่างๆ
ที่ผ่านมา และความสามารถในการนาความรู้ที่เก็บรวบรวมมาใช้ดัดแปลง สามารถอธิบายเปรียบเทียบใน
เรื่องนั้นๆ ได้อย่างมีเหตุผล
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การเรียนรู้และความเข้าใจ
กาธน ไชยานนท์, (2548, น. 43) ความเข้าใจเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับการรู้สึกนึกคิดว่า
สิ่งนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร มีการจาแนกและรับรู้จึงเป็นพฤติกรรมที่ล ะเอียดอ่อนเกี่ยวกับความรู้สึก
และอารมณ์ การวัดและประเมินผล ความเข้าใจมีหลักการ วิธีการ ตลอดจนเทคนิค วัดความเข้าใจ
เครื ่อ งมือ ที ่ใช้ว ัด มีห ลายชนิด เช่น วิธ ีก ารสัม ภาษณ์ (Interview) อาจเป็น การสัม ภาษณ์ที ่มี
โค รงส ร้า งแ น่น อ น (Structured ltem) ห รือ สัม ภ าษ ณ ์แ บ บ ไม่ม ีโ ค รงส ร้า ง ที ่แ น่น อ น
(Unstructured Item) ก็ ได้ เช่ น กั น หรื อ อาจใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) มาตรวั ด อั น ดั บ คุ ณ ภาพ (Rating Scale) หรื อ การใช้ ค วามหมายของภาษา
(Semantic Differential) เป็นต้น
สุเ ชาว์ พลอยชม (2549, น. 24) ได้ก ล่า วว่า ความเข้า ใจเป็ น ภาวะทางจิต ที่บุค คล
มีปฏิกิริยาสานึก (Consciousness) ถึงบางสิ่งบางอย่างของเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือวัตถุสิ่งของ
เป็น ความสัม พัน ธ์กับ การรับ รู้ที่ได้แ ปลความหมาย และสามารถให้คุณ ค่าบอกคุณ ภาพสิ่งที่รับ รู้
หรืออธิบายความหมายของการรับรู้ได้ ส่วนจะเป็นความเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนั้น อยู่ที่กระบวนการ
วิเคราะห์ทางสติปัญญาหรือพัฒนาการทางสมอง ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กับความรู้ คือ การที่บุคคล
จะเข้าใจบุคคลนั้นจะต้องมีการรับรู้และแปรความหมายได้ ความรู้ที่ประจักษ์ชัดหรือความรู้ชัดเจน
คือ รู้จริงรู้ซาบซึ้ง (Appreciation) ประมาณค่าได้ เป็นความเข้าใจถ่องแท้ในเรื่องที่สนใจ รู้ซึ้งว่า
อะไรผิดอะไรถูก อะไรจะเป็นผลดี อะไรจะเป็นผลเสีย ประมาณคุณค่าหรือบอกคุณภาพได้ว่าสิ่งเร้าหรือ
ประสบการณ์เป็นสิ่งถูกต้อง เป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ความเข้าใจในสิ่งเร้าหรือประสบการณ์
ได้แก่ การรู้จักสิ่งเร้า เต็มใจที่จะรับสิ่งเร้าหรือประสบการณ์นั้นๆ คั ดเลือกความสนใจที่มีต่อสิ่งนั้น
มีการตอบสนอง กาหนดคุณค่ามีทัศนคติต่อสิ่งเร้าหรือประสบการณ์นั้นและมีการจัดระบบคุณค่า
ความเข้าใจ การเรียนรู้ และความรู้
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นิ ธิ วัส ตร์ โฆสิ ตจิ รโชติ , (2550, น. 164) นอกจากความรู้ค วามเข้า ใจในสิ ่ง ที ่เ รีย นรู้
ประการส าคัญ คือ การน าความรู้ไ ปใช้ใ ห้เ กิด ประโยชน์ แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) เป็นความเข้าใจของมนุษย์ที่พัฒนาองค์ความรู้ช่วยในการแก้ปัญหาหรือหาช่องทางใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ โดยนาองค์ความรู้มาจัด กระบวนการ มีหลักการว่าการจัดการความรู้ต้อง
อาศัยองค์ประกอบ 5 เรื่อง คือ
1. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) ปัจจุบันนี้มีแหล่งความรู้มากมาย
ที่ส ะดวกต่อการเข้าหา ทั้งเอกสาร ตารา และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยน รวมทั้งสามารถ
ค้นคว้าได้จากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ทเวิร์ ทหรือการเสาะแสวงหาความรู้ของผู้เรียนรู้ เช่น การอบรม
การสัมมนา
2. การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) โดยการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Share)
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเขียนตารา การรวบรวมองค์ความรู้โดยการค้นคว้าความรู้เดิมแล้วนามา
ปรับปรุงใหม่ การทดลองหลากหลายแนวทางเพื่อค้นพบความรู้ใหม่ ความรู้ประสบการณ์ที่ได้จาก
การปฏิบัติจริง การสร้างหลักสูตรจากความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ
3. การจัดเก็บและค้นคว้าความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) การจัดหมวดหมู่
องค์ความรู้ เอกสารและสารสนเทศและสามารถนากลับมาใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้
4. การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) และการแบ่งปันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกัน เช่น การเป็นวิทยากร การเผยแพร่ความรู้ การเขีย นหนังสือตารา เป็นต้น การพัฒ นาและ
ถ่ายทอดความรู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ จะเป็นการสูญเปล่าที่น่าเสียดายมาก
5. การใช้ประโยชน์จากความรู้ (Knowledge Utilization) ดั่งสุภาษิตของไทยที่กล่าวว่า
มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน เช่น การใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพ การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
ความรู้มาวิเคราะห์ผล เป็นต้น
สรุป ได้ว่า ความเข้า ใจมีส ่ว นเกี่ย วข้อ งกับ ความรู้ แต่ค วามรู้เป็น เรื่อ งของข้อ เท็จ จริง
กฎเกณฑ์ที่ได้จากการสังเกตและรับรู้ ส่วนความเข้าใจเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ของมนุษย์ มนุษย์จะ
นาการรับรู้หรือสติซึ่งเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่ งของมนุษย์ มาเปลี่ยนเป็นความเข้าใจในความรู้ได้อย่างไร
มีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยภายในตัวมนุ ษย์ เช่น สรีระร่างกายของมนุษย์
ระบบเส้น ประสาทหรือ ปัจ จัย ที่ไม่ส ามารถจับ ต้องได้ เช่น ความรู้สึกนึก คิด อารมณ์ จิน ตนาการ
และองค์ประกอบภายนอก เช่น วัฒนธรรมการดารงชีวิตของคนในสังคมและสิ่งแวดล้อม
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะ
แนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ประมวลพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานเนื่องในโอกาสต่างๆ
อาพล เสนาณรงค์ (2546, น. 9-11) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การพยายาม
พึ่งตนเอง ช่ว ยตัว เองให้มากที่สุ ดเท่าที่จะทาได้ ให้พ อมีพอกิน โดยเฉพาะอาหารและที่อยู่อาศัย
ส่วนที่ไม่สามารถผลิตเองได้ก็แลกเปลี่ยนหรือซื้อจากภายนอกบ้าง แต่ควรซื้อและใช้ของจากที่ผลิตได้
ในท้องถิ่นหรือในประเทศมากที่สุด พยายามก่อหนี้ให้น้อยที่สุดและควรมีชีวิต ความเป็นอยู่ ที่เรียบง่าย
พอใจในสิ่งที่ได้รับมาโดยชอบธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เพื่อให้รายจ่ายไม่เกินรายรับ
โสภณ สุภาพงษ์ (2549, น. 78-81) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดาเนิน กิจกรรม
ในชีวิตด้วยการพึ่งตนเองเป็นสาคัญ มีความพอเพียงในทุกๆ ด้าน มีการแบ่งปัน การ ตลาดวัตถุดิบ
ความรู้ การผลิตที่พอเพีย ง ที่สาคัญ คือมีความดีพอเพียงและมีกฎหมายพอเพียง การทากิจกรรม
ใดๆ ก็ตามต้องอาศัยการพึ่งตนเองเป็นหลัก เน้นดาเนินการกิจกรรมต่างๆ โดยใช้สิ่งที่ตนมีอยู่ ไม่เน้น
การพึ่งพาปัจจัยภายนอก เช่น ในการผลิตสินค้า ควรผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบ ที่ตนมีอยู่เพื่อมาใช้ในการ
ผลิต มิใ ช่ก ารไปกู ้ย ืม เงิน เพื ่อ น ามาซื ้อ วัต ถุด ิบ เพื ่อ ใช้ใ นการผลิต สิน ค้า เป็น ต้น แต่ถ ้า หาก
มีความจาเป็นในการกู้ยืมควรเป็นการกู้ยืมเพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง มิใช่กู้ยืม
เพื่อนาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน หรือใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย การดาเนินกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงนั้น
ให้พิจ ารณาจากความเข้ม แข็งหรือ จุด แข็ง ของตนเองก่อน โดยนาจุด แข็ง ของตนมาใช้เป็น ฐาน
ในการดาเนิน กิจ กรรมและค่อ ยๆ ดาเนิน กิจ กรรมต่า งๆ อย่า งค่อ ยเป็น ค่อ ยไป ดาเนิน การตาม
ขีดความสามารถของตน โดยเฉพาะในสังคมชนบทซึ่งมีพื้นฐานทางด้านการเกษตร การพึ่งตนเอง
แบบพออยู่พอกินของครอบครัวในสังคมชนบท คือ การปลูกทุกอย่างที่กินและกิน ทุกอย่างที่ป ลูก
เมื่อเหลือจึงนามาจาหน่าย เมื่อจาหน่ายก็จะทาให้เกิดรายได้ มีเงินออม ดังนั้น การมีตลาดพอเพียง
จึงเป็นเรื่องสาคัญที่สุด โดยต้องมีองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เ ข้าไปร่วมกับองค์กร ที่เปิดเผยในการดูแล
จัดการ หรือดาเนินการทางการตลาดและให้ประชาชนหรือเกษตรกรเป็น เจ้าของในการดูแล จัดการ
ตลาดของชุมชน กลายเป็นองค์กรชุมชนที่พึ่งตนเองได้องค์กรชุมชน ที่พึ่งตนเองได้ จะมีพื้นฐานมาจาก
ครอบครัวแต่ละครอบครัวที่มีการบริโภคพอเพียงและมีการออมเงิน เพื่อใช้เป็นสวัสดิการร่วมกัน
ทั้งในการผลิตการค้าขาย กลายเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ สามารถดูแลครอบครัว ดูแลเด็ก คนชรา
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ทาให้เกิดการจ้างงานโดยอาศัยคนในชุมชน ทาให้เกิดการจ้างงานใน ชุมชนได้ ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ใช่กระบวนการทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการ ทางด้านสังคมด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ, (2550, น. 10) สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึง แนวการ
ดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้ง
ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ องมี ร ะบบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี พ อสมควรต่ อ การมี ผลกระทบใดๆ อั น เกิ ด จากการ
เปลี่ ย นแปลงทั้ งภายนอกและภายในทั้ง นี้จ ะต้อ งอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบและความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎี และ
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนิน
ชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี
ประเวศ วะสี (2550, น. 85) กล่าวว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงมิได้หมายความว่า
ไม่เกี่ย วข้อ งกับ ใคร ไม่ค้าขายไม่ส่งออกไม่ผ ลิตเพื่อบุคคลอื่น ไม่ทาเศรษฐกิจ มหาภาคแต่ปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงต้องมีความพอเพียงอย่างน้อย 7 ประการด้วยกันคือ
1. พอเพียงสาหรับทุกคนทุกครอบครัวไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน
2. จิตใจพอเพียงทาให้รักและเอื้ออาทรคนอื่นได้คนที่ไม่พอจะรักคนอื่นไม่เป็นและทาลายมาก
3. สิ่งแวดล้อมพอเพียงการอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมทาให้ยังชีพ และทามาหากินได้
เช่น การทาเกษตรผสมผสานซึ่งได้ทั้งอาหารได้ทั้งสิ่งแวดล้อมและได้ทั้งเงิน
4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพี ยงการรวมตัวกันเป็ นชุมชนที่เข้มแข็งจะทาให้สามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้เช่นปัญหาสังคมปัญหาความยากจนหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
5. ปัญญาพอเพียงมีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติและปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง
6. อยู่บนพื้น ฐานวัฒ นธรรมพอเพียงวัฒ นธรรมหมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์
อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพันธ์และเติบโตขึ้นจากฐานทางวัฒนธรรม
จึงจะมั่น คง เช่น เศรษฐกิจ ของจังหวัดตราดไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตกไม่มีค นตกงาน
เพราะอยู่ บนพื้นฐานของสิ่ งแวดล้ อมและวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่ เอื้อต่ออาชีพ การท าสวนผลไม้ ท าการ
ประมงและการท่องเที่ยว
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7. มีความมั่นคงพอเพียงไม่ใช่วูบวาบเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหันเดี๋ยวตกงาน ไม่มีกิน
ไม่มีใช้ ถ้าเป็นแบบนั้นประสาทมนุษย์คงทนไม่ไหวต่อความผันผวนที่เร็วเกินไป จึงทาให้สุขภาพจิตเสีย
เครียด เพี้ยนรุนแรง ฆ่าตัวตาย ติดยา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงจึงทาให้สุขภาพจิตดี
สาหรับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2550, น. 21) กล่าวว่า ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เทคนิคแต่มีความหมายกว้างกว่านั้นมาก เพราะต้องรวมเอา 1) อุดมการณ์
บางอย่าง 2) โลกทัศน์บางอย่าง 3) ความสัมพันธ์บางอย่างและ 4) ค่านิยมบางอย่าง อยู่ในนั้นด้วย
จึงจะนับได้ว่าเป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงโดยทั้ง 4 ประการที่จะกล่าวถึงนี้ คือส่วนที่เรา
รู้จักกันว่าวัฒนธรรมนั่นเอง ถ้าไม่เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความหมายเช่นนี้ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความเป็นไปได้แก่คนจานวนน้อยเท่ านั้น คือเกษตรกรที่มีที่ดินของตนเอง
ในปริมาณเพียงพอจะผลิตเพื่อพอบริโภคหรือทารายได้พอสาหรับครัวเรือนเท่านั้น ฉะนั้น ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจึงนิยมกันไว้เพียงว่า เศรษฐกิจพอเพียงคือวัฒนธรรมไม่ใช่เทคนิคการเพาะปลูก
หรือศีล ธรรมความไม่ ล ะโมบและการประหยัด เท่านั้น แม้ว่าเป็น ส่ว นที่ขาดไม่ได้ของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงก็ตาม
สุเมธ ตันติเวชกุล (2551, น. 62) กล่าวว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง เศรษฐกิจ
ที่สามารถอุ้มชูตัวเองอยู่ได้ โดยไม่ต้องเดือดร้อนโดยต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ ดี
เสียก่อน คือตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจได้รวดเร็ว
แต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นไปตามลาดับ
สรุปได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง คือ หลักการปฏิบัติและดารงอยู่ของประชาชนทุก
ระดั บตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ ที่ตั้ งอยู่บนพื้ นฐานของทางสายกลางโดย
คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขความรู้และ
คุณ ธรรม ประกอบการวางแผนการตั ด สิ น ใจ และการกระท า จะต้อ งอาศัย ความรอบรู้ ความ
รอบคอบ ในการน าวิ ช าการต่ า งๆ มาใช้ ในการวางแผนและการด าเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของตนเองให้เข้มแข็ง มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
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องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็น
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อ
ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ ในทุกระดับ
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
3. คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ดังนี้
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไ ม่น้อ ยเกิน ไปและไม่ม ากเกิน ไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
3.2 มีเหตุผลหมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจ ารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ
3.3 มีภ ูม ิคุ ้ม กัน ในตัว ที ่ด ี หมายถึง การเตรีย มตัว ให้พ ร้อ มรับ ผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัย
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้ว ย ความรอบรู้เกี่ย วกับ วิช าการต่างๆ ที่เกี่ย วข้อ ง
อ ย่า งรอ บ ด้า น ค ว าม รอ บ ค อ บ ที ่จ ะ น าค ว าม รู ้เ ห ล่า นั ้น ม าพิจ ารณ าให้เ ชื ่อ ม โย งกัน
เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม
มีความซื่อสัตย์และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
5. แนวทางปฏิบัติ/ ผลที่ค าดว่า จะได้รับ จากการนาปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
มาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี
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แผนภูมิที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง

พอประมาณ
มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

มีเหตุผล
เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
ในการนาหลักวิชาการต่างๆ มาใช้)

เงื่อนไขคุณธรรม
(สติ ปัญญา ขยัน หมั่นเพียร อดทน
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนแบ่งปัน)

นาไปสู่
เศรษฐกิจ/ สังคม/ สิ่งแวดล้อม/ วัฒนธรรม
ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน
ที่มา : ปรียานุช พิบูลสราวุธ, (2551, น. 78)
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริของรัชกาลที่ 9
เศรษฐกิจ พอเพีย งและแนวปฏิบัติข องทฤษฎีใ หม่ เป็น แนวทางการพัฒ นาที่นาไปสู่
ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ ความผันแปร
ของธรรมชาติ อาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีคว ามรู้ ความเพียร
และความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี
เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด
ที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่แนวพระราชดาริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่
หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน เป็นตัวอย่างการใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม
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เศรษฐกิจพอเพียง มี 2 รูปแบบ คือ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน สามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่โลภมาก
และไม่เบียดเบียนคนอื่น
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกัน เพื่อทาให้ส่วนรวม
ได้รับประโยชน์ และนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญอย่างยั่งยืน
เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปแบบของการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจด้านการเกษตร
แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอน คือ
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 เป็นการทาการเกษตรที่มีระบบการผลิตที่สามารถเลี้ยงตนเอง ในระดับ
ที่ประหยัด และสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยเริ่มจากการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
เป็นพื้นที่สระน้าเพื่อเก็บกักน้าฝนไว้ใช้ในไร่นาเพื่อปลูกพืชและเลี้ยงสั ตว์ ส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่ปลูกข้าว
เพื่อใช้สาหรับการบริโภคในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปีส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่
และอื่นๆ เพื่อเป็นอาหารและยาสาหรับบริโภคในครัวเรือน เหลือจึงจาหน่ายเป็นรายได้ ส่วนที่ 4
เป็นพื้นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือน
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 เป็นการรวมพลังของเกษตรกรในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ร่วมกันดาเนินการ
ในการผลิต การตลาด การเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา โดยได้รับความร่วมมือ
จากภาครัฐและเอกชน
ทฤษฎีใหม่ขั้น ที่ 3 เป็น การประสานเพื่อ จัด หาทุน และแหล่ง เงิน มาช่ว ยในการลงทุน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้รับประโยชน์ร่วมกัน
สรุป ได้ว่า การที่จ ะเลือกใช้ทฤษฎีใหม่ทั้งทฤษฎีใหม่ขั้นต้น และทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า
ในการส่งเสริมเกษตรกรให้เป็นรูปธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับ
เกษตรกรแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชุมชนจะต้องมีความเข้าใจ และยึดหลักการในการบริหารจัดการที่ดิน
และน้าเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษา
การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการการศึก ษาในสถานศึกษา ต้องมี
เป้าหมายหลักที่พัฒ นาผลผลิ ตคือผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเหล่านั้นสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้เสนอแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ไว้เป็นตัวอย่าง เพราะเห็นว่าเป็นแนวทางที่ได้มา
โดยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบผลการวิจัยได้เสนอขั้นตอนการปฏิบัติ ชัดเจนสามารถนาไปปฏิบัติจริง
ได้ไม่ยากซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 1-2) มีดังนี้
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1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา
ควรมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ในการดาเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
1.1 มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักในความสาคัญ
ของการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1.1.1 มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเชื่อมโยง
กับระบบเศรษฐกิจทั่วไป
1.1.2 มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.3 เห็นประโยชน์และตระหนักในความสาคัญของการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาตนเองพัฒนา
กลุ่มและพัฒนาสังคม
1.2 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนี้
1.2.1 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดาเนินชีวิตและการพัฒนาอาชีพ เช่น
การเกษตรการผลิตและจาหน่ายสินค้า การดาเนินธุรกิจการใช้จ่ายและการออม ฯลฯ
1.2.2 ใช้และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
1.2.3 สืบสานและพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
1.2.4 รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
1.3 ปฏิบัติตนและดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
1.3.1 ปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณรู้จักการประมาณตนรู้จักศักยภาพของตน
ที่มีอยู่
1.3.2 ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผลปฏิบัติสิ่งต่างๆ บนพื้นฐานของความมีสติปัญญา
ยึดทางสายกลางในการปฏิบัติ
1.3.3 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
1.3.4 มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง
1.3.5 ปฏิบัติต นและดาเนิน วิถีชีวิต ตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน เพียรพยายาม แบ่งปัน มีสติปัญญา มีวินัย พึ่งตนเอง แบ่งปัน
เอื้ออาทร รับผิดชอบ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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2. แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาควรมีการพัฒนา หรือบูรณาการเนื้อหาสาระ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
2.1.1 สถานศึก ษาน าคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ข องผู ้เ รีย นตามแนวทาง
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพิจารณาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมวิสัยทัศน์เป้าหมายและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษา
2.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนปรับ ปรุง หรือ เพิ่มเติม
มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหลักสูตรสถานศึกษา ที่ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
2.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปรับปรุงเพิ่มเติม หรือจัดทา
สาระการเรีย นรู้ หน่ว ยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตามลาดับ เพื่อพัฒ นาผู้เรียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับชั้นตามข้อ 1.2
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหา
สาระที่กาหนดไว้ในหลักสูตรอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรีย นเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในวิถีชีวิตประจาวันโดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา ฯลฯ ที่เริ่มจากชีวิตประจาวัน และเชื่อมโยงสู่ครอบครัวสังคม
ประเทศชาติและสังคมโลก
2.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการทดลองการปฏิบัติจริง ทั้งในสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ทั้งในรูปของการจัดทาโครงการ โครงงานและอื่นๆ ทั้งการศึกษา
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม
2.2.3 วัด และประเมิน ผลการเรีย นรู ้ใ ห้ค รอบคลุม ทั ้ง 3 ด้า น ได้แ ก่ 1)
ความรู้Knowledge 2) ทักษะกระบวนการ Process และ 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Attitude
2.3 ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ควรจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังหล่อหลอม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
2.3.1 จัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เน้นความร่มรื่น ประโยชน์
ใช้สอยเป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม
ของท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
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2.3.2 กาหนดระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติในสถานศึกษาที่ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย
เคารพธรรมเนียม ปฏิบัติกฎกติกาของสังคมส่วนรวม เช่น การเข้าคิวการรับประทานอาหาร การแต่งกาย
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ฯลฯ
2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศด้านคุณธรรม เช่น การทาบุญ การบริจาค
การปฏิบัติกิจ ทางศาสนา การเข้า ร่ว มกิจ กรรมทางศาสนา การยกย่อ งส่งเสริม ผู้ก ระท าความดี
การส่งเสริมการแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ
2.3.4 ส่งเสริมการแสวงหาความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น
การจัดนิทรรศการการจัดการแข่งขันการหาความรู้ โดยสื่อเทคโนโลยีและอื่นๆ
2.3.5 ส่ง เสริม การปฏิบัติต นเป็น แบบอย่า งของผู ้บ ริห ารครู และบุค ลากร
ในสถานศึกษา
2.3.6 จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตน และการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ด้านการจัดระบบบริหารจัดการสถานศึกษาควรมีการจัดระบบการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุน การจัด
การศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
2.4.1 ทบทวนปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งให้
สอดคล้องหรือรองรับการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2.4.2 กาหนดนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรม และการปรับปรุงเพิ่มเติม
หรือ จัด ท าแผนกลยุท ธ์แ ละแผนปฏิ บัติง านของสถานศึก ษาให้ค รอบคลุม การพัฒ นาการศึก ษา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีการดาเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและ มีการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2.4.3 พัฒ นาบุค ลากรทั้ง ผู้บ ริห ารครูแ ละกรรมการสถานศึก ษาให้มีค วามรู้
ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมในการดาเนินการตามระบบการบริหารจัดการ
ที่เปลี่ยนแปลง และการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4.4 จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและกระบวนการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา ตามแนวทางในการนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา
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2.5 ด้านการให้ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ควรให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในขั้นตอน
สาคัญทุกขั้นตอนตามแนวทาง ดังนี้
2.5.1 ร่วมกาหนดแนวนโยบายและการวางแผน
2.5.2 ร่วมให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
2.5.3 ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดสภาพ และบรรยากาศภายใน
สถานศึกษา
2.5.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาที่บ้านและสถานที่อื่นๆ
2.5.5 ร่วมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.6 ด้านการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาควรจัดให้มีการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินการจัดการศึกษาตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทาง
ดาเนินการดังนี้
2.6.1 ติดตามและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2.6.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการดาเนินการในกระบวนการ
ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม การจัดระบบบริหารจัดการการให้ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2.6.3 จัดให้ระบบการรายงานผลการดาเนินเป็นระยะๆ ทั้งการรายงานภายใน
สถานศึกษาการรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานหน่วยงานต้นสังกัดตามลาดับ
3. ขั้นตอนการดาเนินการตามแนวทางการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
การศึกษาในสถานศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสานักนโยบายและยุ ทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เสนอผลการวิจัยในประเด็นขั้นตอนในการดาเนินการ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
การศึกษาในสถานศึกษารวม 9 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ก าหนดนโยบายการจัด การศึก ษาตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
เป็นนโยบายสาคัญของสถานศึกษา โดยให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
3.2 พัฒ นาบุค ลากรทั้ง ผู้บ ริห ารครูแ ละคณะกรรมการสถานศึก ษาให้เกิด ความรู้
ความเข้า ใจตระหนัก มีท ัก ษะการปฏิบ ัติ และน าปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งไปถือ ปฏิบ ัติ
ในวิถีชีวิตประจาวัน
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3.3 เผยแพร่ค วามรู้ป ระชาสัม พัน ธ์ส ร้า งความเข้า ใจแก่ผู้เ กี่ย วข้อ งอื่น ๆ โ ดยให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
3.4 ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เหมาะสมกับบริบท และศักยภาพของสถานศึกษา
3.5 จัดทาหรือเพิ่มเติมโครงการกิจกรรมและปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.6 พัฒ นาหลัก สูต รของสถานศึก ษาโดยการบูร ณาการเนื้อ หาสาระปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.7 จัดการเรีย นการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่พัฒ นาบูรณาการเนื้อหา
สาระปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้แล้ว โดยให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
3.8 เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.9 จัดระบบนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการโดยให้ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
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รายละเอียดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
สนองกลยุทธ์ที่
1
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1-6.4
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอินทนง จันตา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2559
1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดารัสแก่พสกนิกร
ชาวไทยเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ
พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ
และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดารงชีวิต
อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวั ตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆการวางรากฐานการดาเนินชีวิ ต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคน
ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2552–2561)
มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยาตระหนักและเห็นความสาคัญจึงได้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย งมาปรับใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและยังเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับโรงเรีย นและชุมชนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียน ซึ่งสามารถ
นาไปปฏิบัติที่บ้านและลดค่าใช้จ่าย รู้จักการวางแผนการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง
2.1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง
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2.1.3 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนสามารถนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง
3.1.2 นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง
3.1.3 นักเรียน ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในระดับดีขึ้นไป
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรีย นมีความรู้ค วามเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
3.2.2 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันถึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สถานที่ดาเนินการ
สถานที่ในการดาเนิ นโครงการเศรษฐกิจพอเพี ยงโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา คือ โรงเรียน
บ้านแก่นวิทยา หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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5. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1.

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา

2

กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรมปลูกผักออแกนิคเพื่อสุขภาพ
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
- กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
- กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
- กิจกรรมทานา

3

ปรับปรุงสภาพโรงเรือนและแปลงเกษตร

4

จัดหาพันธุ์พืชและสัตว์

5.

ดาเนินงานแต่ละกิจกรรม

6.

ติดตามและประเมินผล

7.

สรุป รายงานโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
นายอินทนง จันตา
คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา

พ.ค. 59 – มี.ค. 60
นายอินทนง จันตา
นายอภิสิทธิ์ ผลากอง
นางสุพิน กองฟู
นางมนัญชยา ไกลถิ่น
น.ส.ธารทิพย์ ทาระจีน
นายศักดา อะทะจา
นายประเดิม วงศา
พ.ค. 59
นายอินทนง จันตา
และคณะ
พ.ค. 59
นายอินทนง จันตา
และคณะ
พ.ค. 59 – มี.ค.60 นายอินทนง จันตา
และคณะ
มี.ค. 60
นายอินทนง จันตา
และคณะ
มี.ค. 60
นายอินทนง จันตา
และคณะ
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6. งบประมาณที่ใช้
6.1 งบประมาณ 415,000 บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ

ที่

กิจกรรม

1.

กิจกรรมการปลูกผัก
ออแกนิคเพื่อสุขภาพ

-

-

-

2

กิจกรรมการปลูกผัก
สวนครัว

-

-

-

3

กิจกรรมการเพาะเห็ด
นางฟ้า

-

-

-

4

กิจกรรม
การเลี้ยงไก่ไข่

47,000

3,000

30,000

5.

กิจกรรมการทานา

-

-

-

รวม

หน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น
สนับสนุน
งบประมาณ
300,000 บริษัทบีเอฟเค
ที(ประเทศไทย)
จากัด
กรุงเทพมหานคร
10,000 เทศบาล
ตาบลห้วยซ้อ
อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
10,000 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์ สาขา
ตาบลบุญเรือง
อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
80,000 งบเงินทุน
หมุนเวียนโครงการ
อาหารกลางวันจาก
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
15,000 เทศบาล
ตาบลห้วยซ้อ
อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
415,000
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอินทนง จันตา และคณะครู
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักของเศรษฐกิจ พอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง
8.2 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
9. การกากับ ติดตามและประเมินผล
9.1 การกากับติดตาม ซึ่งเป็นการประเมินระหว่างการปฏิบัติกิ จกรรม จะดาเนินการ
กากับ ติดตาม เพื่อ ดูความก้าวหน้า และปัญ หาอุป สรรคที่เกิดขึ้น ในการดาเนิน โครงการในแต่ล ะ
กิจกรรมทุกไตรมาศ คือ มิถุนายน,กันยายน,ธันวาคมและมีนาคม
9.2 การประเมินผล ซึ่งเป็นการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินการ เพื่อดูว่าแต่ละ
กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายของโครงการหรือไม่ จะดาเนินการเดือนมีนาคม 2560
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนได้เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง
3. นักเรียนมี
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในระดับดี
ขึ้นไป

วิธีการ
ประเมิน
1. นักเรียน
- สอบถาม
ร้อยละ 80 มีความรู้ - สังเกต
ความเข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง
2. นักเรียน
ร้อยละ 80 สามารถ
ปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง
3. นักเรียน
ร้อยละ 80
มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต
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ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต (Outcomes)
นักเรียนได้เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นักเรียนได้เรียนรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

วิธีการ
ประเมิน

หลักของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับดี
ขึ้นไป
- ได้ผลผลิตไว้ใช้และ - สอบถาม
จาหน่าย
- สังเกต
- นักเรียนร้อยละ 84 พฤติกรรม
ได้เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และนาความรู้
ทักษะและ
ประสบการณ์ไปใช้
ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันอย่าง
มีความสุข

เครื่องมือที่ใช้

- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

(ลงชื่อ)………………….……………………….…….ผู้เสนอโครงการ
(นายอินทนง จันตา)
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา

(ลงชื่อ)………………………..……………..…….…ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสว่าง จองคา)
ผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
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หลักการ แนวคิด การประเมินโครงการ
การประเมินเป็นกลไกสาคัญนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา โดยเน้นประโยชน์ที่ผู้รับบริการ
และผู้เกี่ยวข้องการประเมินไม่ใช่เป็นการตรวจสอบเพื่อจับผิดแต่อย่างใด ในปัจจุบันมีผู้เห็นความสาคัญ
ของการประเมินและเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินมากขึ้นซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึง สาระของการประเมิน
เกี่ยวกับความหมายของการประเมิน ลักษณะของการประเมิน และแนวคิด ของการประเมิน โดยสรุป
ดังนี้
ความหมายของการประเมิน
มีผู้ให้ความหมายของการประเมินไว้หลายท่าน ดังนี้
ศิริวัฒน์ วรนาม (2547, น. 18) กล่าวไว้ว่า การประเมินหมายถึง วิธีการตัดสินคุณค่าหรือ
ตีราคาของสิ่งที่ถูกประเมิน และเป็นการเสนอสารสนเทศ เพื่อช่ว ยเสนอทางเลือกในการตัดสินใจ
ต่อการดาเนินการต่างๆ
สมหวัง พิธิย านุวัฒ น์ (2548, น. 21) กล่า วว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการ
ที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ (เชิงคุณค่า) เพื่อช่วยให้ผู้มีอานาจหรือผู้เกี่ยวข้องได้ตัดสินใจเลือกทางเลือก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศิริชัย กาญจนวาสี (2548, น. 21-22) สรุปความหมายของการประเมินไว้ว่า เป็นกระบวนการ
ศึกษาสิ่งต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research oriented) เป็นการตรวจสอบ การบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ช่วยเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และเป็นการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน
พิสณุ ฟองศรี (2552, น. 4) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า การประเมิน (Evaluation)
หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยนาสารสนเทศหรือผลจาก การวัดมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่กาหนดไว้นอกจากความหมายของการประเมินที่มาจาก ภาษาอังกฤษ คือ Evaluation
แล้วยังมีคาว่า Assessment ซึ่งได้พบเสมอ บางกรณีก็ใช้ในความหมาย เดียวกันโดยเฉพาะในหนังสือ
ตาราของอเมริกันส่วนกลุ่มประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษ จะใช้ 2 คานี้ ในความหมายที่แตกต่างกัน
สรุปได้ว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่า หรือตีราคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยนาผลการวัด มาเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้และสามารถนาผลการประเมินไปใช้ ในการตัดสินใจ
เพื่อวางแผนการดาเนินงานในครั้งต่อไป
ความสาคัญของการประเมิน
การประเมินมีความสาคัญต่อกระบวนการบริหารงาน เนื่องจากให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานด้านต่างๆ ดังที่
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สมคิด พรมจุ้ย (2547, น. 11) ได้ชี้แ จงให้เห็น ถึง ประโยชน์ข องการประเมิน ที่มีต่อ
การวางแผน การบริหารงาน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
1. ช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกาหนด แผนงาน
และโครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ ในการดาเนินงาน กิจกรรม
ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
2. ช่ว ยในการจัดหาข้อมูล เกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงาน
ที่นามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข การดาเนินงานโครงการให้เป็นไปได้
ตามทิศทางที่ต้องการ
3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จและความล้มเหลวของกิจกรรมที่นามาใช้
ในการตัดสินใจ และวินิจฉัยที่จะดาเนินงานในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือจะขยาย การดาเนินงาน
ต่อไปอีก
4. ช่ว ยให้ได้ข้อมูล ที่บ่งบอกประสิทธิ ภ าพของการดาเนิน งานว่าเป็นอย่างไรคุ้มค่ากับ
การลงทุนหรือไม่
5. เป็น แรงจูงใจให้ผู้ป ฏิบัติงานได้มีข้อมูล เกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน และนาข้อมูล มาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศิริชัย กาญจนวาสี (2548, น. 67) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการประเมินในด้านต่างๆ
เช่น
1. ด้านบริหาร (Administrative) การประเมินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
กากับ การดาเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ด้านจิตวิทยา (Psychological) การประเมินสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ สาหรับการกระตุ้น
ให้เร้าความสนใจ และสร้างความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน
3. ด้านรัฐศาสตร์ (Sociological) การประเมินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ความรับ ผิด ชอบต่อ การปฏิบัติ (Accountability) ตลอดจนสามารถใช้เป็น กลยุท ธ์ใ นการสร้า ง
แรงสนับสนุน
สรุ ป ได้ ว่ า ความส าคั ญ ของการประเมิ น คื อ การประเมิ น มี ความส าคั ญ ต่ อกระบวนการ
บริหารงานต่างๆ เป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร ด้านจิตวิทยา และด้านรัฐศาสตร์ การประเมิน
จะทาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานช่ว ยในการจัดหาข้อมูล ความก้าวหน้า
ปัญ หาอุป สรรคต่า งๆในการด าเนิน งาน ประกอบการตั ด สิ น ใจในทางเลื อ กการด าเนิ น งาน
การวางแผน อีกทั้งยังได้ข้อมูล เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวคิดของการประเมิน
การประเมินมีแนวคิดพื้นฐานมาจากระบบเสรีประชาธิปไตยที่ว่าทุกสิ่งสามารถ ตรวจสอบ
และปรับปรุงได้เพื่อเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับ หลั กประชาธิปไตย ซึ่งในปัจจุบัน
การดาเนินการหรือบริการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ต้องมีความรับผิดชอบโปร่งใสพร้อมให้
ตรวจสอบได้โดยอาศัยการประเมินเป็นกลไกสาคัญ ซึ่งนักการศึกษาได้กล่าวถึงแนวคิดของการประเมิน
ไว้ดังนี้
สุวิมล ว่องวานิช (2548, น. 58-60) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินว่า แบ่งเป็น
2 กลุ่มใหญ่ๆ คือการประเมิน เพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน (Judgmental evaluation)
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับกันในปัจจุบันอีกกลุ่มหนึ่ง คือ การประเมินเพื่อแสวงหาสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ (Decision based evaluation) ดาเนินการต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์
สาคัญยิ่งของการประเมินที่ช่วยให้การตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
พิส ณุ ฟองศรี (2552, น. 8) กล่าวว่า ในปัจจุบันการประเมินเข้ามามีบทบาททุกภาพ
ส่วนของสังคม โดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตย เนื่องจากได้รั บการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นกลไก สาคัญ
ในการที่จะพัฒนาสิ่งที่จะประเมินได้ จึงอาจกล่าวว่า ไม่มีบุคคลหรือองค์การใดหลีกเลี่ยงการประเมิน
ได้ทุกคน ทุกแห่งต้องอยู่กลางแจ้ง หรือในที่สว่าง พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ ประเมินได้เสมอ
ดังที่ทราบกันทั่วไป แม้แต่องค์การที่ทาหน้าที่ประเมิ นผู้อื่นซึ่งเป็นองค์การอิสระ หรือองค์การมหาชน
เช่น สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ก็ต้องได้รับ
การประเมินจากบุคคลหรือองค์การอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นการประเมินโดยคณะกรรมาธิการ
การศึกษาสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมาธิก าร ของวุฒิสภาและรับการประเมิ นจากบริษัททริส
(TRIS) เป็นต้น
สาหรับ ระดับ บุค คลที่ต้องได้รับการประเมิน ที่ครอบคลุม และจากผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
แม้แต่ป ระเมินภายนอกของ สมศ. ที่ไปประเมินสถานศึกษาระดับต่างๆ ก็ต้องได้รับการประเมิน
จากสถานศึกษาที่ไปประเมิน การสุ่มตรวจประเมินจาก สมศ. การประเมินด้วยการอ่านรายงานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รายงานผลการประเมินก็อาจถูกประเมินคุณภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของรายงาน
ด้วยการประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) โดยวิธีการต่างๆ เช่นการตรวจสอบรายงาน การประเมิน
ด้วยวิธีการต่างๆ การวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง หรือการใช้แนวทาง การประเมินรายงาน
การวิจัยเป็นต้น
สรุป ได้ว่า แนวคิดของการประเมิน การประเมิน ได้รับ การยอมรับ มากขึ้น ว่าเป็นกลไก
สาคัญในการที่จะพัฒนา สอดคล้องกับหลัก ประชาธิป ไตย ทุก คนทุก กลุ่ม หรือ ทุก องค์ก รสามารถ
ที่จ ะประเมิน ซึ่ง กัน และกัน โดยมุ่ง เน้น การประเมิน เพื่อตัดสินคุณ ค่าของสิ่งที่ประเมิน และเพื่อ
แสวงหาสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
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การประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเกี่ยวข้องและมีความสาคัญต่อบุคคลและองค์กรตลอดจน ผู้รับบริการ
เป็นอย่างมาก จึงได้รับความสนใจ เพราะทาให้ทราบความก้าวหน้ าของการดาเนินงาน และผลผลิต
ของโครงการ ตลอดจนผลการประเมิน จะเป็นข้อมูลและเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในระดับสูง
ความหมายของการประเมินโครงการ
ได้มีผู้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้หลายท่าน ดังนี้
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2547, น. 2) กล่าวถึง การประเมินผลโครงการว่าเป็นกระบวนการ
ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับการดาเนินโครงการว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กาหนดไว้หรือไม่
มีปัญหาและผลกระทบอะไร และบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2548, น. 17) กล่าวว่า“การประเมินโครงการ”หมายถึง กระบวนการ
ที่ก่อให้เกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารสนเทศในการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์โครงการ
นิศา ชูโต (2548, น. 8-9) สรุปความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาวิธีการในการปรับปรุงการดาเนินโครงการ
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
พิสณุ ฟองศรี (2552, น. 68) กล่าวถึงความหมายของการประเมินโครงการ ตามช่วงเวลาของ
การดาเนินการไว้ดังนี้
1. การประเมิน ก่อนดาเนินโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการ
โดยนาสารสนเทศ หรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อตัดสินใจจัดทาโครงการ
ทดลองหรือนาร่อง ปรับเปลี่ยน หรือระงับโครงการ
2. การประเมินระหว่างการดาเนินโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการ
โดยน าสารสนเทศหรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้เพื่อปรับปรุงโครงการ
ให้ประสบความสาเร็จ
3. การประเมิน เมื่อสิ้น สุดโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสิน คุณค่าของโครงการ
โดยนาสารสนเทศ หรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อขยายผล ปรับเปลี่ยน
ก่อนจะดาเนินการต่อไป หรือยกเลิกโครงการ
สรุปได้ว่า การประเมิน โครงการ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศด้านต่างๆ
แล้วนามาพิจารณาตัดสิน โครงการในแต่ละระยะโดยนาสารสนเทศที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะดาเนินการต่อหรือปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ขยายผลระงับ
หรือยกเลิกโครงการ เป็นต้น
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รูปแบบการประเมินโครงการ
เนื่องจากการบริหารในปัจจุบัน นิยมใช้การบริหารเชิงโครงการเป็นที่นิยมกันมาก จึงมีผู้คิดค้น
รูปแบบ (Model) ที่เหมาะสมส าหรับการประเมินโครงการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะกับ ลักษณะ
โครงการและกิจกรรม
คาว่ารูปแบบ ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันโดยความรู้สึกตรงกั นว่าหมายถึง วิธีการ เค้าโครง
ลักษณะ กิจกรรม และอื่นๆ มีผู้ให้ความหมายของรูปแบบการประเมินโครงการไว้หลายท่าน ดังนี้
พิสณุ ฟองศรี (2552, น. 69) ได้รวบรวมความหมายของรูปแบบซึ่งมีผู้ให้ไว้หลายท่านดังนี้
แนดเลอร์ (Nadler, 1980, pp. 72-90 อ้างใน พิสณุ ฟองศรี. 2552, น. 69) ได้กล่าวถึง
รูป แบบโดยสรุป ว่า หมายถึง การน าทฤษฎี แนวทางและกรอบแนวคิด มาพัฒ นา เพื่อ ให้ง่า ย
ต่อการแปลความหมายของปรากฏการณ์ต่างๆ ได้
รอบบิน ส์ (Robbins, 1986, p. 25 อ้า งใน พิส ณุ ฟองศรี. 2552, น. 69) กล่า วว่า
รูป แบบ หมายถึง สิ่งที่เป็นนามธรรมที่ทาให้เข้าใจ ปรากฏการณ์หรือความจริงได้ง่ายขึ้น ซึ่งรูปแบบ
โดยทั่วไปต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ อย่างน้อย 3 ประการ คือ วัตถุประสงค์ ตัวแปร องค์ประกอบ
หรือสาระเนื้อหาและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรองค์ประกอบหรือสาระเนื้อหา ดังกล่าว
สรุป ได้ว่า รูป แบบการประเมิน โครงการ หมายถึง รูป แบบที่ส ร้า งหรือ พัฒ นาขึ้น จาก
แนวคิด ทฤษฎีประสบการณ์ จินตนาการ เพื่อถ่า ยทอดออกมาแทนปรากฏการณ์ด้วยการนาเสนอให้
เข้าใจง่าย กระชับ ถูกต้อง สามารถนาไปเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติได้
รูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ
สตัฟเฟิลบีม ได้พัฒ นารูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ (CIPP MODEL) โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์สิ่งที่จะประเมินอย่างครอบคลุม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
ทางเลือ กต่า งๆ ของผู้บ ริห ารที่เรีย กว่า รูป แบบการประเมิน CIPP (Context input process
product evaluation model) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 และมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆจนกระทั่ง ล่า สุด
ในปี ค.ศ. 2003 ซึ่งสามารถใช้กับ การประเมิน โครงการแผนบุคลากร ผลิต ภัณ ฑ์ องค์การ และ
ระบบต่างๆ ได้ (Stufilebeam, 2004, p. 259) โดยใช้วิธีการเชิงระบบการใช้รูปแบบการประเมิน
CIPP อย่างถูกต้องและก่อประโยชน์สูงสุด ต้องลงมือประเมินตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ขณะดาเนินงาน
และการประเมินหลังจากสิ้นสุดการดาเนินงานแล้ว
รูปแบบการประเมิน CIPP แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วน ตามลาดับพัฒนาการของ
การดาเนินโครงการ 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
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1. การประเมิน ก่อนเริ่มดาเนินงาน การประเมินในช่ว งนี้ จะเป็นเพื่อวางแผนอันเป็น
การกาหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการดาเนินงานจัดทาสิ่งต่างๆ อาจเป็นโครงการกิจกรรมหลักสูตร
ซึ่งจะทาการประเมินใน 2 ส่วน คือ
1.1 การประเมินบริบท (Context evaluation) การประเมินบริบท เป็นการประเมิน
ความต้องการจาเป็น เพื่อกาหนดการดาเนินงานโดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น วิธีการประเมินจะใช้การบรรยายและ เปรียบเทียบปัจจัย
นาเข้าที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวัง บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่คาดหวังกับที่เป็นจริงรวมทั้ง
วิเคราะห์สาเหตุของความไม่สอดคล้องระหว่างความเป็นจริง และสิ่งที่คาดหวังกับที่เป็นจริง
1.2 การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อม
ด้านทรัพยากรที่จะใช้ในการดาเนินโครงการ ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการ
ที่ว างแผนไว้เพื่อวิเคราะห์และกาหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทาให้การดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มี อยู่ วิธีการประเมินใช้การบรรยายและวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่
รวมถึงกลยุทธ์และกระบวนการดาเนินงานที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นในการประเมิน
ในข้อนี้นาไปสู่การวางแผน ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ สิ่งที่จะดาเนินการ โดยพิจารณา
ความสอดคล้อ ง ความสมบูร ณ์ ประสิท ธิภ าพ ความเหมาะสมของ การบริห าร ผลกระทบและ
ความเป็นธรรม ความเป็นไปได้ทั้งด้านแผนงาน แผนเงิน และ แผนกาลังคน ฯลฯ
2. การประเมินระหว่างดาเนินงานโครงการ (Process evaluation) เป็นการประเมิน
กระบวนการนั่นเอง อันเป็นการศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิน
โครงการ สาเหตุที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการตามแผนได้ เพื่อจัดหาสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุง
การดาเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที การประเมินขั้นตอนนี้จึงมีบทบาท สาคัญต่อความสาเร็จของ
โครงการ
3. การประเมิน หลังสิ้น สุดโครงการ (Product evaluation) เป็นการประเมินผลผลิต
ของโครงการ เพื่อจะตอบคาถามให้ได้ว่าการดาเนินโครงการประสบความสาเร็จตามแผนที่วางไว้
หรือไม่ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการจะพิจารณา
ผลลัพธ์ผลกระทบของโครงการทุกๆ ด้าน ซึ่งมักใช้เทคนิคการติดตามผลหรือ ประเมินผลด้วยการติดตาม
หลังโครงการเสร็จ หรือศึกษาย้อนรอย (Follow up study หรือ Tracer study) ผลการประเมิน
จะให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ ว่าควรจะคงปรับขยายโครงการหรือ
ควรหยุดโครงการตามเวลาที่กาหนดไว้ หรือควรยกฐานะ เป็นโครงการประจา เป็นต้น
การประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด โดยเฉพาะการประเมิน
โครงการต่างๆ เพราะว่าเป็นการประเมินให้สารสนเทศที่ครอบคลุม มีการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ
ประกอบด้วย อย่างไรก็ตามบางครั้งมีการนารูปแบบการประเมินแบบนี้ไปใช้ โดยไม่ครบตามขั้นตอน
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ด้วยการตัดการประเมินบริบทออก ทาให้สารสนเทศที่ได้ลดคุณค่าลง และมีผลต่อการตัดสินใจได้
ซึ่งในการประเมิ นครั้งนี้จะใช้รูปแบบนี้ เนื่องจากเป็นการประเมิน ที่ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนสิ้นสุดโครงการ เป็นการประเมินที่เป็นระบบง่ายต่อการเข้าใจและการนาไปปฏิบัติ และได้สารสนเทศ
ที่ครอบคลุม โดยประเมินควบคู่กันไปกับการดาเนิน โครงการเพื่อมุ่งหวังที่จะนาผลที่ได้จากการประเมิน
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง โครงการต่อไป
รัตนะ บัวสนธ์ (2546, น. 110-113) ได้กล่าวถึง รูปแบบการประเมินซิปป์ เป็นการนาเสนอ
โดยสตัฟเฟิลบีม (Stuttlebeam) และคณะซึ่งเป็นสมาชิกในสมาคม Phi delta kappa ทั้งนี้ สตัฟเฟิลบีม
ให้ความหมายของการประเมินว่า หมายถึง “กระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจต่อทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่”
คาว่า CIPP มาจากคาย่อของส่วนประกอบต่างๆ ของโครงการที่จะทาการประเมิน ได้แก่
Context evaluation: การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ หมายถึง การประเมิน
เกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นส่วนสาคัญในการช่วยกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็ นสิ่งที่อยู่ภายนอกโครงการ
แต่มีผลต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ ได้แก่ ความต้องการของชุมชนและ กลุ่มเป้าหมาย
ที่จะรับบริการจากโครงการ จานวนประชากร กระแสทิศทางของสังคมและการเมือง สภาพเศรษฐกิจ
และปัญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดับบนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Input evaluation: การประเมินด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ หมายถึง การประเมิน
ทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการนามาใช้ในการดาเนินโครงการ ก าลังคนหรือจานวนบุคคลที่ต้องใช้
งบประมาณและแหล่งเงินทุนสนับสนุน วัส ดุอุปกรณ์ต่างๆ อาคารสถานที่ เครื่องมือและครุภั ณฑ์
การประเมินปัจจัยนาเข้าจะช่วยในการพิจารณาตัดสินใจว่าโครงการนั้นๆ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ ที่จะทาให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุหรือไม่และช่วยให้เกิดการวางแผนการจัดกิจกรรม
ของโครงการได้อย่างเหมาะสม
Process evaluation: การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ หมายถึง การประเมิน
เกี่ ย วกั บ วิ ธี การจั ดกิ จ กรรมของโครงการ การน าปั จจั ยเข้ ามาใช้ เหมาะสมมากน้ อยเพี ยงใดเป็ นไป
ตามล าดั บขั้ นตอนหรื อไม่ กิ จกรรมที่ จั ดขึ้ นจะก่ อให้ เกิ ดการบรรลุ วัตถุ ประสงค์ ของโครงการหรื อมี
อุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น เพื่อที่จ ะได้นาผลการประเมินมาปรั บปรุงกระบวนการดาเนินงานให้รัดกุม มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
Product evaluation: การประเมิน ด้านผลผลิตของโครงการ หมายถึง การประเมิน
เกี่ยวกับผลที่ได้รับทั้งหมดจากการดาเนินโครงการว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการที่กาหนดไว้หรือไม่ การประเมิน ผลผลิตจะมีการนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดไว้ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ความสาเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ การประเมินในส่วนนี้มี วัตถุประสงค์
เพื่อการตัดสินใจปรับปรุงขยายโครงการนาไปใช้ต่อเนื่องต่อไป และเพื่อล้มเลิกโครงการ

47
โดยสรุป การประเมิน โครงการในแต่ล ะส่ว นมีความสัมพันธ์กันกับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินและการตัดสินใจดังต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการและการตัดสินใจ

ประเภทการประเมิน

วัตถุประสงค์การตัดสินใจ

การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม

การตัดสินใจเลือก / กาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ

การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า

เลือกแบบแผนการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสม

การประเมินด้านกระบวนการ

การปรับปรุงกิจกรรม
การดาเนินงาน

การประเมินด้านผลผลิต

การปรับขยายโครงการและ
การล้มเลิกโครงการ

อย่างไรก็ตามรูปแบบการประเมินซิปป์นี้ ภายหลังได้มีนักประเมินผลโครงการได้ปรับประยุกต์
นาเอาการประเมินผลกระทบโครงการ (Impact evaluation) เข้ามาร่วมด้วย จึงกลายเป็นรูปแบบ
การประเมิน CIPP Impact evaluation: การประเมินผลกระทบของโครงการ หมายถึง การประเมินผล
ที่เกิด ขึ้น ต่อ เนื่องจากผลผลิต ของโครงการ หรือ ผลผลิต ของโครงการก่อ ให้เกิด ผลอื่น ๆ ตามมา
ซึ่งผลอื่นๆ นี้ เรามิได้กาหนดหรือระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลกระทบ ของโครงการอาจเป็นได้
ทั้งทางบวกและทางลบ
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จากแนวคิดการประเมิน ที่ส ตัฟเฟิลบีม และคณะได้เสนอไว้ ได้สร้างรูปแบบการประเมิน
CIPP ทั้งระบบ ดังต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 3 รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL)

การประเมิน
สภาวะแวดล้อม

การตัดสินใจ
วางแผน

การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม/แผน

การตัดสินใจ
เลือกกิจกรรม

การประเมิน
ปัจจัยนาเข้า
การทดลอง

การปรับ

การประเมิน
กระบวนการ

การประเมินผล
ผลผลิต

ปฏิบัติการของโครงการ
การตัดสินใจ
นาไปดาเนินการ

การตัดสินใจ
ปรับใหม่

การตัดสินใจเลือก
แผน/กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนการประเมิน
สภาวะแวดล้อม

การขยายผลการใช้

การล้มเลิก/ยุติ

จากแผนภูมิรูป แบบการประเมิน ซิป ป์นั้น แสดงให้เห็น ว่า การประเมิน ผลโครงการ
เป็นกระบวนการที่ต้องกระทากันอย่างเป็นระบบ ซึ่งการประเมินในแต่ละส่วนที่มีวัตถุประสงค์การประเมิน
ต่างกัน และก่อให้เกิดกิจกรรมสืบเนื่องจากการประเมินต่างกันตามไปด้วย
ดังนั้นในการประเมินโครงการในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบประเมิน CIPP MODEL
เสนอโดยสตัฟ เฟลบีม (Stufflebeam) แห่ง มหาวิท ยาลัย Ohio state university
สหรัฐอเมริกา คาย่อ ของการประเมินโครงการ คือ
C = Context หมายถึง บริบท
I = Input หมายถึง ปัจจัยนาเข้า
P = Process หมายถึง กระบวนการ
P = Product หมายถึง ผลผลิต
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สรุ ป ได้ ว่ า จากที่ ไ ด้ ศึ ก ษาแนวความคิ ด และรู ป แบบการประเมิ น ของนั ก การศึ ก ษา
นักวิชาการดังกล่าว ทาให้ผู้ประเมินได้ทราบว่า รูปแบบหรือวิธีการประเมินนั้นมีความหลากหลาย
วิธีการประเมิน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาจุดประสงค์ของผู้ประเมิน สาหรับการประเมินผลโครงการ ผู้ศึกษาได้
ดาเนินการประเมิน โดยใช้รูปแบบจาลองแบบ CIPP Model เพราะการประเมินผลแบบจาลอง CIPP
มีลักษณะเป็นการใช้ ข้อมูลย้อนกลับในกระบวนการต่าง ๆ ต่อเนื่องกัน เป็นกระบวนการที่ครบวงจร
การประเมินมีประโยชน์สาหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขั้นตอนครั้งก่อน
ๆ อีกด้วย เช่น ข้อมูล ที่โครงการประเมินกระบวนการจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจทบทวนโครงการ
ใหม่ ไ ด้ และอาจทบทวนปัจ จัย เบื ้อ งต้น ซึ ่ง ในการประเมิน ตามรูป แบบนี ้จ ะท าให้เ ห็น ถึง
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งกระบวนการ แต่ละขั้นตอนตั้งแต่ประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ซึ่งมี
อิทธิพลและส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเป็นการตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์ของการประเมินปัจจัย
เบื้องต้นของข้อมูล เลือกรูปแบบแผนงานที่กาหนดที่เหมาะสมมากที่สุด การประเมินกระบวนการ
เพื ่อ จะได้น าแผนงานโครงการที่ว างไว้ ไ ปปรั บปรุงแก้ไข และการประเมิ นผลผลิ ต เพื่ อตัดสิ นใจว่า
โครงการจะต้องดาเนินการไปในทิศทางใดต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อวยพร จิตประพันธ์ (2546, น. บทคัดย่อ) ได้วิจัย การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดาเนินงานโดยใช้รูปแบบ
การประเมิน แบบ CIPP Model เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการและ
ด้านผลผลิต ผลการวิจัย พบว่า 1) ความเหมาะสมด้านบริบทของการประเมินโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 2) ความพอเพียงหรือเหมาะสม
ด้านปัจ จัย น าเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุดซึ่งผ่านเกณฑ์ก ารประเมิน 3) การปฏิบัติด้าน
กระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 4) ผลการประเมินด้านผลผลิต
มีดังนี้ 1) ความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 2) ผลการประเมิน การปฏิบัติงานของ
นักเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ การ
ประเมิน 3) ผลการประเมิน คุณ ลัก ษณะผู้เรียนตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง ของนัก เรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ การประเมิน
จากการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลผลิต พบว่า กิจกรรมตามโครงการสร้าง ความประทับใจ
และความภาคภูมิใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
เกิดรายได้ให้กับครอบครัว เสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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พัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย (2548, น. 115-117) ได้ทาการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริ งของโรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามัคคีคุณูปถัมภ์) อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ ของโรงเรียน ปัจจัย
เบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตของโครงการ โดยใช้วิธีการประเมิน ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP MODEL)
ผู้ให้ข้อมูลคือครูในโรงเรียนจานวน 135 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวน 505 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ เนื้อหา ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 1) การประเมิน
ด้านบริบท เป็นการประเมินด้านการปฏิรูป การเรียนรู้ของโรงเรียนเพื่อนาจุดด้อยของโรงเรียนมาหา
ความต้องการจาเป็นในการพัฒนา โดยคณะครูได้เลือกการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้น การปฏิบัติจ ริง เป็น โครงการที่มีค วามต้อ งการจ าเป็น ที่จ ะต้อ งพัฒ นาก่อนเป็น อั น ดับ แรก
2) การประเมินด้านปัจจัย เบื้องต้น พบว่าโรงเรียนมีความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
สอดคล้ องกั บเกณฑ์ ที่ ก าหนด3) การประเมิ นด้ านกระบวนการ ผลการปฏิ บั ติงานตามโครงการอยู่ ใน
เกณฑ์“มาก” ในด้านการจัดการอบรมด้านการศึกษาดูงานด้านการนิเทศภายใน ซึ่งสอดคล้องกับ
เกณฑ์ประเมินที่กาหนดและ 4) การประเมินด้านผลผลิต เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือ ครูผู้สอนร้อย
ละ 80สามารถใช้เทคน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิ บัติจริง และจากผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้น การปฏิบัติจริงทาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรี ยนรู้จากสภาพจริง
อยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่กาหนดสาหรับข้อเสนอแนะ พบว่า 1) การ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้น การปฏิบัติจ ริงต้องเน้นให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ ตัดสินใจ และกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้ผู้เรีย น ได้ใช้ ทักษะต่างๆ อย่างสอดคล้องกันตั้งแต่ทั กษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
ทางาน ทั กษะการจั ด การ ฯลฯ และ 2) การจัด การเรียนรู้ที่ เน้น การปฏิ บั ติจริงควรศึก ษาในด้ าน
กระบวนการพัฒนา ทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียนว่าเกิดจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใด เพื่อใช้ใน
การวิจัย และทาให้การวิจัยมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
กาธน ไชยานนท์ (2548, น. 86-87) ศึกษาความรู้และความตระหนักที่มีต่อการดาเนินชีวิต
บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน อาเภอจุนจังหวัดพะเยา พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเกษตรกรมีความรู้ถูกต้องมากที่สุดในประเด็นที่ว่า การอยู่อย่างพอกินพอใช้ ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น เกษตรกรมีความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ในประเด็นที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม
ให้ผลิตเพื่อกินเพื่อใช้เท่านั้น ไม่ส่งเสริมให้ผลิตเพื่อการค้าขายและมีเกษตรกรบางส่วนมีความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพียงเพียงผิวเผิน ส่วนตัวแปรเกี่ยวกับความตระหนักพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
มีความตระหนักอยู่ในระดับมาก ในภาพรวมสูงทุกด้าน เรียงตามลาดับคือด้านสังคม รองลงมาเป็น
ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1 และสิ่งแวดล้อมและด้านจิตใจเป็นลาดับ
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รองลงมา ระดับ ที่มีคะแนนเฉลี่ย สูงที่สุดคือประเด็นการนาคาสอนของศาสนาไปใช้ใ นการดาเนิน
ชีวิตประจาวันช่วยทาให้ชุมชนเกิดความสงบสุข
วรรณพงษ์ เมืองเล็น (2551, น. บทคัด ย่อ) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การดาเนินงานกิจกรรมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอ
แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าโรงเรียน ได้วางแผนการนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้กาหนดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายของ
โรงเรียนนานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ปลูกพืชผัก
ทาการเกษตรแบบผสมผสาน ดาเนินการสอนวิชาเกษตรโดยการฝึกปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน
นาความรู้การเกษตรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ฝึกให้นักเรียนออมทรัพย์ ใช้กิจกรรมการเกษตร
ฝึกความมีวินัย ขยันอดทน ประหยัด รับผิดชอบ สามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ดิเรก ศรีโยธา (2553, น. บทคัดย่อ) ได้ทาการประเมินโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพีย งตามแนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่ โรงเรีย นบ้านพองหนีบ ตาบลศรีฐ าน อาเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ทฤษฎีใหม่ ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านบริบท โรงเรียนบ้านพองหนีบเป็นที่ราบบนภูเขา สภาพดินเป็น
ดินลูกรัง มีปริมาณน้าฝนในพื้นที่ของโครงการ ใช้น้าจากสระน้าในโรงเรียน แหล่งน้าตามธรรมชาติ
โรงเรียนเน้นนโยบายจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้าตามหลักทฤษฎีใหม่ จากการประเมินครูผู้รับผิดชอบ
โครงการมีความเห็นว่า ด้านบริบทมีความเหมาะสมในระดับมากเกี่ยวกับสภาพดิน ส่วนทรัพยากร
ด้านบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนต่อความจาเป็นในการปฏิบัติงาน จากการประเมิน
ของครูผู้รับผิดชอบโครงการพบว่า ในด้านนี้มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ด้านกระบวนการ
กิจ กรรมโครงการ ได้แก่ การปลูกพืช ในระบบต่า งๆ ทั้ง พืช ยืนต้น พืช ผักสวน ครัว พืช สมุน ไพร
และพืชล้มลุกอื่นๆ การปลูกข้าว และมีการเลี้ยงปลา และเลี้ยงกบ จากการประเมินของโครงการครู
ผู้รับผิดชอบโครงการอยู่ในระดับมาก และจากการประเมินของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความรู้สึก
ต่อโครงการเกษตรระดับมาก มีความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ๆ ระดับปานกลาง สามารถนา
ความรู้จากโครงการไปใช้ในชีวิตประจาวันในระดับมาก ได้รับความรู้และทักษะในการปฏิบัติ กิจกรรม
ในโครงการเกษตร มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในระดับมาก ครูผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรฯ ให้
คาแนะนาในการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 3) ด้านการผลิต นักเรียนมีความสนใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมมีความสุขและกระตือรือร้ นในการทางาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความตั้งใจและพยายาม
ที่จะผลักดันการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ของโรงเรียนมีการบูรณาการวิชาต่างๆ กับวิชา
เกษตร มีนาข้าวในพื้นที่ของโรงเรียน มีพืชผักหลายชนิดในแปลงเกษตร มีต้นไม้ขึ้นตามพื้นที่ต่างๆ
ของโรงเรียน มีเรือนเพาะชา โรงเรือน เลี้ยงปลา และเลี้ยงกบ จากการประเมินผู้ บริหารโรงเรียน
ครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความพึงพอใจ ในระดับมาก
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ศรายุช เชาว์ชาญ (2555, น. 77) ได้ทาการประเมินเชิงระบบโครงการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย งสู ่ก ารปฏิบ ัต ิใ นสถานศึก ษา โรงเรีย นบ้า นหนองแดงสหมิต ร จัง หวัด
มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินการดาเนินงานตามโครงการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 - 2555 ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน
คือ 1) การประเมินด้านบริบท 2) การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า 3) การประเมินด้านกระบวนการ
4) การประเมินด้านผลผลิต 5) การประเมินด้านผลกระทบ ผลการประเมินพบว่า 1) ผลการประเมิน
การดาเนินงานตามโครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
สาหรับโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 1) ด้านบริบท โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 2) ด้านปัจจัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
4) ด้านผลผลิต 4.1) ด้านผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู โดยรวม
อยู่ในระดับ มาก 4.2) ด้านผลผลิตเกี่ย วกับ พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 4.3) ด้ า นผลผลิ ต เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย น โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก
4.4) ด้ า นผลผลิ ต เกี่ ย วกั บ การอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น อย่ า งมี ค วามสุ ข โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
5) ด้านผลกระทบเชิงคุณ ค่า เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของผู้ บริหาร ครู ความร่วมมือของผู้ มีส่ วน
เกี่ยวข้องและการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะส าหรับ
นาผลการประเมินไปใช้ คือ ควรนา ผลการประเมินไปใช้ในการพั ฒ นากิจกรรมและแหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนควร นาผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและส่งเสริม
ให้นักเรียนพัฒ นาทักษะการคิดตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและควรนาผล
การประเมิ น ไปใช้ ในการบริ ห ารจั ดการศึ ก ษาและนิ เทศการจั ด การศึ ก ษา ให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนต่างๆ อย่างกว้างขวาง
มะรี เป็งลีฆะ (2555, น. บทคัดย่อ) ได้ทาการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษา ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น
ของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการสรุปผล
การประเมินดังต่อไปนี้ 1) ผลการประเมินโครงการตามความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษา
นักเรียนและผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2) ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ
โดยภาพรวม พบว่า อยู่ ในระดั บ มาก 3) ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ของโครงการ โดยภาพรวม พบว่ า
อยู่ ใ นระดั บ มาก 4) ด้ า นกระบวนการของโครงการ โดยภาพรวม พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก
5) ด้ านผลผลิ ต ของโครงการ ดั งนี้ 1) ผลผลิ ต ของโครงการเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์
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โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ มาก 2) ผลผลิต ของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการ
โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก

