บทที่ 5
สรุปผลอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจั ยครั้งนี้ เป็ น การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) ศึกษาการประเมินโครงการ
เศรษฐกิจ พอเพีย งของโรงเรีย นบ้า นแก่น วิท ยา อาเภอเชีย งของ สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู จานวน 7 คน และนักเรียน จานวน
99 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) เกี่ยวกับการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โดยผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครู และนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม
ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้า นผลผลิต การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลประกอบด้วย เฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึก ษาการประเมิน โครงการเศรษฐกิจ พอเพีย งของโรงเรีย นบ้า นแก่น วิท ยา
อาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สรุป ผลการประเมิน โครงการเศรษฐกิจ พอเพีย งของโรงเรีย นบ้า นแก่น วิท ยา
อาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยการตอบแบบสอบถาม
ของครู ผลการประเมิ นโดยภาพรวม พบว่ า มี ผลการปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด( X =4 .7 4 ,
S=0.34) โดยมีการประเมินในแต่ละด้านมีผลการประเมิน ดังนี้
1.1 การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ผลการประเมินพบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.87,S=0.22) โดยภาพรวม
1.2 การประเมิน ด้านปัจจัยนาเข้า ผลการประเมินพบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.61,S=0.45) โดยภาพรวม
1.3 การประเมิน ด้านกระบวนการ ผลการประเมินพบว่า มีระดับการปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.86,S=0.23) โดยภาพรวม
1.4 การประเมินด้านผลผลิต ผลการประเมินพบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.60,S=0.45) โดยภาพรวม
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2. สรุป ผลการประเมิน โครงการเศรษฐกิจ พอเพีย งของโรงเรีย นบ้า นแก่น วิท ยา
อาเภอ เชีย งของ ส านัก งานเขตพื ้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 4 โดยการตอบ
แบบสอบถามของนักเรียน ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า มีผลการปฏิบัติงานประเมินได้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.97,S=0.13) โดยมีการประเมินในแต่ละด้านมีผลการประเมิน ดังนี้
2.1 การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ผลการประเมินพบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.99,S=0.04) โดยภาพรวม
2.2 การประเมิน ด้านปัจจัยนาเข้า ผลการประเมินพบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.95,S=0.20) โดยภาพรวม
2.3 การประเมิน ด้านกระบวนการ ผลการประเมินพบว่า มีระดับการปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.99,S=0.07) โดยภาพรวม
2.4 การประเมินด้านผลผลิต ผลการประเมินพบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.95,S=0.19) โดยภาพรวม
อภิปรายผล
การอภิป รายผลการวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิจัยกล่าวถึงประเด็นสาคัญ จากการค้นพบในการวิจัย
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อาเภอเชียงของ
สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 4 โดยการตอบแบบสอบถามของครู
จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 7 คน มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.94,
S=0.34) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการกาหนดนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการนา
แนวความคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้อัญเชิญหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมจนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่ว นเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และช่ว ยให้ส ัง คมไทยสามารถยืน หยัด อยู ่ไ ด้อ ย่า งมั ่น คง ท่า มกลางกระแสการเปลี่ ย นแปลง
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้นาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากาหนดเป็นนโยบายต่างๆ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาไปดาเนินการทาให้
สถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ น าเอาแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปด าเนิ น การอย่ างเป็น รูป ธรรม
โรงเรียนบ้านแก่น วิทยาได้เล็งเห็น ความสาคัญ ของการดาเนินงานโครงการ ตามแนวพระราชดาริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือได้ว่าเป็นทางออกของสังคมไทยที่เหมาะสมและมีความ
สอดคล้องในวิถีแห่ งการพัฒ นาที่ยั่งยืน ทั้งในด้านการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตและสิ่งแวดล้ อม จึงได้มี
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นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจาวัน
ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังนั้น โครงการ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของโรงเรี ย นบ้ านแก่ น วิ ท ยา อ าเภอเชี ย งของ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรอยพระบาทของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ภายใต้โครงการนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ประเภท คือ กิจกรรมการปลูกผักออแกนิค
เพื่อสุขภาพ กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ และ
กิจกรรมการทานา ซึ่งใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL) ของ Stufflebeam (2004, p. 259)
ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ดังมีผลการ
ประเมินในแต่ละด้าน พบว่า
1.1 การประเมิน ด้า นสภาวะแวดล้อ ม พบว่า มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.87,S=0.22) ทั้งนี้เป็นเพราะว่าครู เป็นผู้มีความรู้ ความสนใจ ความสามารถเหมาะสม
เพียงพอสาหรับการดาเนินโครงการและสถานที่ สาหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสม
และเพียงพอ โรงเรียนให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดทาโครงการเป็นอย่างดี ประสานกับแหล่งเงินทุน
จัดสรร และอนุมัติงบประมาณให้สามารถดาเนินโครงการได้ครบทุกกิจกรรม นอกจากนี้ในการดาเนิน
โครงการมีก ารวิเคราะห์ส ภาพปัญ หาการดาเนิน งาน การศึกษาความต้องการของบุคลากรที่ร่วม
ดาเนินโครงการ (โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา, 2559) โดยประสานกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และ
สถาบันการเงินและหน่วยงานเอกชนได้ให้การสนับสนุน ทาให้การดาเนินโครงการตรงวัตถุประสงค์
และความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ผลการประเมินชี้ให้ เห็นว่า ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ด้านสภาวะแวดล้อมเป็นองค์ประกอบหลักที่สนองต่อความสาเร็จและโอกาสที่จะทาให้
โครงการเกิดสัมฤทธิ์ผลในเบื้องต้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2548, น. 68)
ที่กล่าวว่า ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายถือเป็นการประเมิน ที่มีความสาคัญยิ่ง คือ จุดหมายของ
โครงการไม่เ หมาะสมแล้ว ผลการประเมิน อื ่น ๆ ที ่ต ามมาก็ไ ร้ ค วามหมายไปด้ว ย ดัง นั ้น
การประเมิน สิ่งแรกของโครงการ โดยพิจารณาจุดมุ่งหมายของโครงการเหมาะสมหรือไม่ จึงเป็น
เหตุสาคัญที่จะทาให้การประเมินโครงการเกิดผลสาเร็จ จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้การประเมิน
โครงการเศรษฐกิจ พอเพีย งของโรงเรีย นบ้า นแก่น วิท ยา อาเภอเชีย งของ สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 4 ด้า นสภาวะแวดล้อ ม โดยรวมมีค วามสอดคล้องอยู่ใน
ระดับ มาก ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของมะรี เป็ง ลีฆ ะ (2555,น.บทคัด ย่อ ) ที่ท าการประเมิ น
โครงการพั ฒ นาสถานศึกษา ตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง โรงเรียนไอยรานุส รณ์ ส ัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนา
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สถานศึก ษาตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ย ง โรงเรีย นไอยรานุ ส รณ์ สั งกัดส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษาประถมศึ กษานราธิว าส เขต 3 หลั งการด าเนิ น โครงการ ด้านสภาวะแวดล้ อมโดยรวม
อยู่ในระดับมาก
1.2 การประเมิน ด้ านปั จ จั ย น าเข้ า พบว่า โดยภาพรวมมีค ่า เฉลี ่ย ของการปฏิบ ัติ
อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X =4.61,S=0.45) ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โครงการนี้ต้องลงมือปฏิบัติจริงจนได้รับ
ผลผลิตเป็นรูปธรรม อีกทั้งครูและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายได้ฝึกให้นัก เรีย นปฏิบัติ กิจ กรรมตาม
สภาพที่แ ท้จ ริง เน้น นัก เรีย นให้เ ป็น ผู้ที่มีพื้น ฐานความรู้ที่จ ะนาไปใช้ ใ น การประกอบอาชีพ ใน
อนาคต เช่น ปลูกผักเป็นทานาได้เพาะเห็ดได้ทาสวนครัวได้เลี้ยงไก่เป็น รู้จักศึกษาการตลาดจะเป็น
เกษตรกร และเป็น การทาเกษตรกรรมด้ว ยประสบการณ์ที่ถูกต้อง มี ค วามรู้ ความสามารถ และ
ให้ความสาคัญกับโครงการเศรษฐกิจ พอเพียงของโรงเรียนเป็นอย่างมาก โรงเรียนบ้า นแก่น วิท ยา,
(2559) โดยศึก ษาหาความรู้เ พิ่ม เติม เกี ่ย วกับ การปฏิบัต ิง านในกิจ กรรมต่า งๆ ของ โครงการ
นอกจากนี้โครงการได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ และเป็นวิทยากร
ในการให้ค วามรู ้แ ก่น ัก เรีย น ให้คาแนะน าในการปฏิบ ัต ิง านตามกิจ กรรมต่า งๆ ของโครงการ
จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
อาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด้านปัจจัยนาเข้า โดยรวม
มีความเพียงพอ เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดิเรก ศรีโยธา (2553,
น. บทคัดย่อ) ที่ทาการประเมินโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านพองหนีบ
ตาบลศรีฐาน อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย พบว่าผลประเมินโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านปัจจัยนาเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.3 การประเมิน ด้า นกระบวนการ พบว่า มีค ่า เฉลี ่ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที ่ส ุด
( X =4.86,S=0.23) ทั้ งนี้ อ าจเกิ ดจากในการด าเนิ น กิ จกรรมต่า งๆ ของโครงการมีก ารประชุม
ปรึก ษาหารือ กับ คณะครู นัก เรีย น และผู ้ที่เ กี่ย วข้อ ง เพื ่อ ก าหนด กิจกรรมที่ต้ องการปฏิ บั ติใน
โรงเรียน เช่น กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งมีกิจกรรมย่อยๆ คือ การปลูก ผักออแกนิคการปลูกผัก
สวนครัว และการเพาะเห็ดนางฟ้า การทานา ซึ่งในการดาเนินกิจกรรม มีกาหนดการขั้นตอนในการ
จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์ให้ครู ได้รับทราบเข้าใจขั้นตอนและวิธีดาเนินการ มีการวางแผนการ
ดาเนิน กิจ กรรม รูป แบบกิจ กรรมที่ชัด เจน วางแผนและจัด ทาโครงการพัฒ นาให้ต รงตามความ
ต้อ งการและสภาพที่แ ท้จ ริง มากที่สุด ทาให้การดาเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่ กาหนดอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น โครงการและด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะการนิ เทศ ติ ด ตาม ก ากับ และให้ ขวัญ ก าลั งใจแก่ผู้ ปฏิ บั ติงานอย่ างสม่ าเสมอ โรงเรียน
บ้ านแก่น วิ ทยา, (2559) เป็ น ส่ วนส าคัญ ยิ่งที่ ช่วยให้ก ารด าเนิน งานเป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
จากเหตุผ ลดังกล่าวจึงส่งผลให้ก ารประเมิน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
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อาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด้านกระบวนการโดยการ
ปฏิบ ัติง าน โดยรวมมีป ระสิท ธิภ าพอยู่ใ นระดับ มากที่ส ุด ซึ ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของศรายุช
เชาว์ชาญ (2555,น.77) ที่ทาการประเมินเชิงระบบโครงการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษา สาหรับโครงการบ้านหนองแดงสหมิตร ผลการประเมินเชิงระบบโครงการ
น้อมนาหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสาหรับโรงเรียนบ้านหนองแดง
สหมิตรด้านกระบวนการดาเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.4 การป ระเมิน ด้า น ผลผลิต พบว่า มีค ่า เฉลี ่ย โดยรวมอยู ่ใ นระดับ มากที ่ส ุด
( X =4.60,S=0.45) ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผลการดาเนินกิจกรรมการปลูกผักออแกนิคและผักสวนครัว ซึ่ง
ประกอบด้วยความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณ ธรรม
ทั้งนี้เนื่องจาก การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการด้วยความร่วมมือร่วมใจของครู ผู้ปกครองและ
ชุมชน ทาให้ผลการดาเนินกิจกรรมประสบผลสาเร็จ โรงเรียนได้แหล่งเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชน จากเหตุผ ลดังกล่าว จึงส่งผลให้การประเมิน
โครงการเศรษฐกิจ พอเพีย งของโรงเรีย นบ้า นแก่น วิท ยา อ าเภอเชีย งของ ส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 4 ด้า นผลผลิต โดยรวมมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลอยู่ ในระดั บ มาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณพงษ์ เมืองเล็น (2551,น.บทคัดย่อ)ที่ทาการประเมิน โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ ในโรงเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2. การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อาเภอเชียงของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยการตอบแบบสอบถามของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.97,
S=0.13) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการสนับสนุนและส่งเสริม นาเอาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เล็งเห็นความสาคัญของการดาเนินงานโครงการ ตามแนว
พระราชดาริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังนั้น
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรอยพระบาทของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ภายใต้โครงการนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ประเภท คือ กิจกรรมการปลูกผักออแกนิค
เพื่อสุขภาพ กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ และ
กิจกรรมการทานา ซึ่งใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL) ของ Stufflebeam (2004, p. 259)
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ใน 4 ด้ า น คื อ ด้ า นสภาวะแวดล้ อ ม ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า ด้ า นกระบวนการ และด้ า นผลผลิ ต
ดังมีผลการประเมินในแต่ละด้าน พบว่า
2.1 การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุ ด ( X =4.99,S=0.04) ทั้ งนี้ เป็ น เพราะนักเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครู ท าให้ มีนั กเรียน
มีความสามารถเหมาะสมสาหรับการดาเนินโครงการและจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ฝึกการหารายได้เสริมแก่ตนเอง โรงเรียนและครอบครัว
ของนัก เรีย น สอดคล้ องกั บ วัต ถุป ระสงค์ ของโครงการในด้านทั กษะพื้ น ฐาน ด้านการเกษตรการ
ดารงชี วิต อย่ างมีคุ ณ ภาพ สร้างแหล่ งเรีย นรู้ในโรงเรีย น ตามล าดับ ผลการประเมิน ชี้ให้ เห็น ว่า
ประเด็น การประเมิน เกี่ย วกับ วัตถุประสงค์ด้านสภาวะแวดล้อมเป็น องค์ประกอบหลักที่ส นองต่อ
ความสาเร็จ และโอกาสที่จ ะทาให้โครงการเกิดสัมฤทธิ์ผลในเบื้องต้นซึ่งสอดคล้องกับ การวิจัยของ
พัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย (2548, น. 115-117) ได้ประเมินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง
ของโรงเรีย นบ้ านโป่ ง (สามัคคีอุป ถัมภ์) อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยการใช้วิธีการประเมิน
รูปแบบซิปป์ (CIPP MODEL) พบว่า ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานตามโครงการอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
2.2 การประเมิน ด้านปั จจัยนาเข้า พบว่า มีค่าเฉลี่ ยของการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุ ด
( X =4.95,S=0.20) นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกโครงการนี้ ทั้ง 99 คน ในระดับประถมศึกษานักเรียน
สนใจ กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข ทั้งกิจกรรมการปลูกผักออแกนิคเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ และกิจกรรมการ
ท านา ทั้ งนี้ เป็ น เพราะว่ า โครงการนี้ ต้ องลงมื อปฏิ บั ติ จริงจนได้ รับผลผลิ ตเป็ นรูปธรรมเป็ นไปตาม
ค ว า ม ต้ องการของนั กเรี ยน น อกจากจะเกิ ดองค์ ความรู้ แล้ วยั งส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร เช่น คุณธรรมพื้นฐานที่จาเป็นที่จะต้องมีเพื่อดารงชีวิตได้
อย่างปกติสุขในสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เน้นการฝึกการสร้างอาชีพ พื้นที่ใช้สอยของโรงเรียน
ยังมีบ ริเวณกว้างขวาง มีการแบ่งเขตพื้นที่ สถานที่เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน และ
เพีย งพอกับ ความต้อ งการของนั ก เรีย น จากเหตุผ ลดัง กล่า ว จึง ส่ง ผลให้ก ารประเมิน โครงการ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง ของโรงเรีย นบ้า นแก่น วิท ยา อ าเภอเชีย งของ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด้านปัจจัยนาเข้า โดยรวมมีความเพียงพอ เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที ่ส ุด ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของศรายุธ เชาว์ช าญ (2555,น.บทคั ดย่ อ) ได้ ท าการประเมิ น
เชิ งระบบโครงการน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โรงเรี ย นบ้ า นหนองแดงสหมิ ต ร
จังหวัดมหาสารคาม พบว่าผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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2.3 การประเมิน ด้านกระบวนการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
( X =4.99,S=0.07) ทั้งนี้เป็ นเพราะว่านักเรียนได้ล งมือปฏิบัติจริง จากขั้นตอนการจัดทาโครงการ
เศรษฐกิจ พ อเพีย งมีค วามชัด เจน มีร ะยะ เวลาในการปฏิ บั ติ ต ามที่ วิ ท ยากรได้ ฝึ ก และ
ให้ ป ฏิ บั ติ ตามระยะเวลาที่ ก าหนด มี การเฝ้ าดู แก้ ไขปั ญ หา ที ่เกิด เช่น วัช พืช ด าเนิน การหาวิธี
แก้ป ัญ หา คือ ใช้น้ าหมัก ชีว ภาพกาจัด เป็น ต้น และมี ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ กิ จกรรมต่ างๆ
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ อาจเกิดจากในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการมีก าร
ประชุมปรึกษาหารือกับ คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อ กาหนดกิจกรรมที่ต้องการปฏิบัติ
ในโรงเรียน เช่น กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งมีกิจกรรมย่อยๆ คือ การปลูก ผักออแกนิคการปลูกผัก
สวนครั ว และการเพาะเห็ ด นางฟ้ า การท านา ซึ่ งในการด าเนิ น กิ จ กรรม นั ก เรี ย น ต้อ งสัง เกต
การเจริญเติบโตของสัตว์และพืชที่นักเรียนรับผิดชอบ มีการจดบันทึกเพื่อนามาสรุปองค์ ความรู้ที่ได้
จากการปฏิ บั ติ กิจ กรรมนั้ น มีกาหนดการขั้นตอนในการจัดท าโครงการประชาสั ม พั น ธ์ให้ ครูแ ละ
นักเรีย นได้รับ ทราบเข้าใจขั้น ตอนและวิธีดาเนิน การ มีก ารวางแผนการดาเนิน กิจ กรรม รูปแบบ
กิจกรรมที่ชัดเจน วางแผนและจัดทาโครงการพัฒ นาให้ตรงตามความต้องการและสภาพที่แท้จริง
มากที่สุด ทาให้การดาเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานผล
การดาเนินโครงการและดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนิเทศ ติดตาม กากับและ
ให้ขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา, (2559) เป็นส่วนสาคัญยิ่งที่ช่วย
ให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้การประเมินโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ด้านกระบวนการโดยการปฏิบัติงาน โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
ซึ่งสอดคล้อง กับอวยพร จิตประพันธ์ (2546,น.บทคัดย่อ) ได้วิจัย การประเมินโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนนิ คมพัฒ นาผัง 6 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP
MODEL สาหรับด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
2.4 การประเมิน ด้านผลผลิต พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมจากการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
( X =4.95,S=0.19) เช่น เดียวกัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผลการดาเนินกิจกรรมการปลู กผักออแกนิคและ
ผักสวนครัว ทาให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการปลูกพืชผล การดาเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวทาให้
นักเรีย นมีทักษะพื้น ฐาน ในการปลูกพืช ชนิดต่างๆ ผลการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ทาให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไปใช้ ใ นครอบครั ว ของตนเองได้ และผลการด าเนิ น กิ จ กรรมการเลี้ ย ง
ไก่ ไข่ การเพาะเห็ ดนางฟ้ า นั กเรี ย นได้ เรียนรู้การประกอบ อาชีพ เกษตรกรรมที ่ส ร้า งรายได้แ ก่
ครอบครัว อย่า งยั่งยืน ทั้ง นี้ใ นด้า นการประเมิน เกี่ย วกับ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง
ซึ่งประกอบด้วยความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม
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ทั้งนี้เนื่อ งจากเมื่อ นัก เรีย นได้ป ฏิบัติและเรียนรู้เกี่ย วกับ กิจกรรมต่างๆ นักเรียนสามารถเกิดองค์
ความรู้จากการได้ปฏิบัติจริงอย่างถูกวิธีและมีความตระหนักว่า ผักสวนครัว มีประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัว การปลูกผัก เลี้ยงไก่ เพาะเห็ด ไว้รับประทานในครัวเรือนเพื่อ ประหยัดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ารักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้หาความรู้
ใส่ตัวอยู่เสมอ และมีจิตอาสารู้จักช่วยเหลือเพื่ อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ทากิจกรรมร่วมกัน ร่วมมือกันทา
จนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่คุ้มค่าการลงทุนเป็นที่น่าพอใจกิจกรรม โดยนักเรียนทุกคนได้นา
รายได้จากการปฏิบัติในกิจกรรมดังกล่าว ที่ได้รับส่วนแบ่งไปเข้ากิจกรรมออมทรัพย์ในห้องเรียนโดย
ทางโรงเรียน นาการออมทรัพย์ของนักเรียนไปฝากออมไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เพื่อเพิ่มพูน
รายได้และเงินออมของนักเรียน เมื่อจบการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถมี ทุนการศึกษา
จานวนหนึ่ง ไปเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ เป็นอย่างดี
และนักเรียน เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ในยามว่าง นักเรียนสามารถนา
ความรู้ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จนเกิดทักษะไปทาที่บ้านสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัว
อีกทางหนึ่งด้วย โรงเรียนบ้ านแก่นวิทยา, (2559) การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการด้วยความ
ร่วมมื อร่ วมใจของนั กเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน ทาให้ ผลการดาเนินกิจกรรมประสบผลส าเร็จ
โรงเรียนได้แหล่งเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชน
จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
อาเภอเชีย งของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด้านผลผลิตโดยรวม
มีป ระสิ ท ธิ ผ ลอยู่ ในระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ก าธน ไชยานนท์ (2548,น.86-87) ได้ศ ึก ษา
เกี่ย วกับ ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งของเกษตรกรใน อาเภอจุน จัง หวัด พะเยา ผลการประเมิน
ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากผลการวิ จั ย การประเมิ น โครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของโรงเรี ย นบ้ านแก่ น วิ ท ยา
อาเภอเชีย งของ สานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อให้การประเมิน
โครงการเศรษฐกิจ พอเพีย งของโรงเรีย นบ้า นแก่น วิท ยา เป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและ
เกิดประสิทธิผลผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. ครูที่ปรึกษากิจกรรมต่างๆ ควรต่อยอดโดยจัดทาโครงงานอาชีพของโรงเรียนส่งเสริมให้
เข้าร่วมแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่ ระดับภาคและประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น การปลูก
ทานตะวัน เพาะต้นทานตะวันอ่อน การทาน้าหมักชีวภาพจากก้านเห็ดที่ไม่ใช้แล้ว ทาแหนมเห็ด เป็นต้น
2. ขยายผลการทานาจนทาข้าวออแกนิค บรรจุภัณฑ์ขายในตลาดได้
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3. ความสัมพัน ธ์ของโรงเรียนและชุมชน ทาให้ ชุมชนได้เห็นประโยชน์และความสาคัญ
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ ผู้นาชุมชน
ผู้นาส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ต่อเนื่องและจริงจัง
4. โรงเรียนควรร่ว มมือกับชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์ห มู่บ้านในการผลิต สินค้า
ประจาชุมชน เช่น การแปรรูปผัก ผลไม้ การปลูกผักไฮโดรโปรนิก การทาสลัดผักขายในตลาด เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจัดทาโครงการต่อเนื่อง เช่น โครงงานอาชีพเกษตรกรรม ด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น
เลี้ยงปลานิล ปลาดุก กบ ในบ่อซีเมนต์ หรือบ่อดิน และเลี้ยงจิ้งหรีด ด้านการเพาะเห็ด อาจมีชนิดใหม่ๆ
เช่น เห็ดนางรม เห็ดฟาง เห็ดหลินจือ เป็นต้น
2. ควรทาการวิจ ัย เกี ่ย วกับ เจตคติข องนัก เรีย นในด้า นการประหยัด และออม เช่น
การทาบัญชี ครัวเรือนหรือบัญชีรับ-จ่าย ประจาตัวนักเรียนจากการหารายได้เสริมที่บ้านโดยทาควบคู่
ไปกับการเยี่ยมบ้านของครู

