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การศึกษาค้นคว้าเล่มนีสํ้าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองท่ีได้กรุณาให้คําแนะนํา คําปรึกษาหารือ และ

ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ และสนับสนนุ

ให้กําลงัใจแก่ผู้ศกึษามาโดยตลอดเวลาในทกุขัน้ตอนของการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงขอกราบ

ขอบพระคณุเป็นอย่างสงูในความกรุณาของอาจารย์มา ณ โอกาสนี ้  

ขอขอบพระคุณ นายสมพงษ์  บุหงาเกษมสุข นางอรพรรณ  โทสุวรรณ นายราชันย์   

ธีรธรณ์ศรีสกุล  ศึกษานิเทศก์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาสถานศึกษาเอกชน สํานักงาน เขตพืน้ท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางอรพรรณ โทสุวรรณ นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธ์ิ  

ครูชํานาญการ โรงเรียนวงัทองพิทยาคมและนางศรีสมร หม่ืนแก้ว ครูเช่ียวชาญ โรงเรียนวงัทอง

พิทยาคม  ด้านความถกูต้องของเนือ้หา รูปแบบ และความเหมาะสมของภาษา ท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญ

ในการตรวจเคร่ืองมือในการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองนี ้ให้สําเร็จได้อย่างสมบรูณ์  

ขอขอบพระคณุผู้ อํานวยการ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเลิศปัญญา ท่ีได้สละเวลา

อันมีค่าให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ด้วยความเต็มใจย่ิง ทําให้ผู้ศึกษา มีกําลังใจ และแรงจูงใจท่ี  

จะดําเนินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองให้เสร็จสมบรูณ์  

คุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเล่มนี ้ผู้ศึกษาขออุทิศ แด่ผู้ มี

พระคุณทุกๆ ท่าน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเล่มนี ้ จะเป็นข้อมูล

สารสนเทศ สามารถนําไปปรับใช้ในการวางแผนการจัดทําโครงการ เพ่ือพัฒนารูปการประเมิน

โครงการในด้านอ่ืนๆ ทัง้ในระดบัโรงเรียนและระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีดีตอ่ไป  

 

วิไลกลุ  บญุช่วยสขุ 
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บทคัดย่อ 

 

การประเมินครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนเลิศปัญญาสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3

โดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ ซึ่งมีสว่นประกอบสําคญั 3 สว่น  ดงันี ้ 1) ด้านปัจจยั

นําเข้า  2) ด้านกระบวนการ  3) ด้านผลผลิต แหลง่ข้อมลู ได้แก่ ผู้ อํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน 

ครูท่ี มีหน้าท่ี รับผิดชอบในโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอพียง จํานวน 10  คน นักเ รียนชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 15 คน ผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ  จํานวน 15 คน

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบบนัทึก แบบสมัภาษณ์  แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณ

คา่ 5 ระดบั และ แบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์คา่ร้อยละ คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพโดยวิเคราะห์สรุปเป็นความเรียง 

ผลการประเมินพบวา่ 

1. ผลการประเมินด้านปัจจยันําเข้า(Input) ของโครงการ 

1.1 ด้านงบประมาณ  ผลการประเมินในภาพรวมของงบประมาณสว่นใหญ่ มีความ

เพียงพอใน 2 กิจกรรม คือ การผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลง การปลกูผกัปลอดสารพิษ สว่น

ในกิจกรรมการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภคพบวา่งบประมาณนัน้ยงัไมเ่พียงพอ 

1.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์  ผลการประเมินในภาพรวม  พบว่า มีความเพียงพอ 

และเหมาะสมมีสภาพพร้อมตอ่การใช้งานในทกุกิจกรรมการเรียนรู้   

1.3 ด้านบุคลากร  ผลการประเมินในภาพรวม  พบว่าครูท่ี มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ในแตล่ะกิจกรรมฐานการเรียนรู้มีจํานวนเพียงพอกบัผู้ ร่วมทํากิจกรรมในแต่ละฐาน และคณุสมบตัิ
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เหมาะสมกับฐานท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยมีความรู้ความสามารถ มีการถ่ายทอดความรู้ท่ีมี 

กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 

1.4 ด้านสถานท่ีผลการประเมินในภาพรวม พบว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 

มีความเหมาะสมและเพียงพอใน 2 กิกรรม คือ ผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลง และการปลกูผกั

ปลอดสารพิษ ยกเว้นในกิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค 

2. ผลการประเมินด้านกระบวนการความเหมาะสมของการวางแผนการดําเนินงาน โดย

ภาพรวมมีการวางแผนท่ีความเหมาะสม  โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ มีการวางแผนในการ

ดําเนินการในแตล่ะกิจกรรมของโครงการ  โดยครูเข้ามามีสว่นร่วมในการวางแผน มีการแบ่งบทบาท

หน้าท่ีอย่างชดัเจนออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายงบประมาณ  ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายดําเนินงาน และ

ฝ่ายอาคาร สถานท่ี  ซึ่งแต่ละฝ่ายแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมท่ีจัดทําขึน้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมในแต่ละฐานด้วยตนเอง โดยมีครู เ ป็นผู้ ดูแลในการทํากิจกรรมการเ รียนรู้ทัง้  

3 กิจกรรม ในส่วนความเหมาะสมของการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมนัน้ ทัง้ 2 แหล่งข้อมลู 

พบวา่ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากในทกุกิจกรรม 

3. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ 

3.1 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน พบว่า มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 14.40 คิดเป็นร้อยละ 72 ซึ่งไมผ่า่นเกณฑ์การประเมิน 

3.2 นกัเรียนมีทกัษะในการปฏิบตักิิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 

8.87  คดิเป็นร้อยละ 88.67  ซึ่งผา่นเกณฑ์การประเมิน 

3.3 ผู้ปกครองมีความรู้ความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุ๋ ยชีวภาพและ 

 สารกําจดัแมลง พบวา่มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 13.60  คิดเป็นร้อยละ 68 ซึ่งไมผ่า่นเกณฑ์การประเมิน 

3.4 ความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการ พบว่า ความพึงพอใจในผลผลิตทุก

แหล่งข้อมูล โดยนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านผลการสัมภาษณ์ 

ผู้ อํานวยการและครูมีผลความพึงพอใจในด้านประโยชน์ท่ีเกิดกบัตวันกัเรียนเอง 
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ABSTRACT 

 

This evaluation is intended to assess the sufficiency of the School of Agriculture. 

Case Study Lertpanya Office of Elementary Education Bachelor's 3 by applying valuation 

model systems. The three major components of the input 1 input  2. process 3. product 

The output sources including director of one of the school teachers who are responsible 

for the agricultural economy of just 15 students Prathom Suksa 6 of 15 parents of students 

participating, 15 were used to evaluate and record interviews and scales 5 and the test 

data were analyzed by analysis of percentage. The mean and standard deviation by 

comparing criteria. The qualitative data analysis was then compared to a sort of quality 

criteria in the evaluation 

The results showed that 

1. Evaluation of the inputs (Input) of the project. 

1.1 The Budget Evaluated the overall adequacy of the budget is mainly in two 

activities is the production of fertilizer and pesticide. Growing vegetables In the event of 

fish consumption found that the budget is not enough. 

1.2 The materials The overall assessment of the material from the store were 

found to be adequate and appropriate to the conditions in each learning activity. When a 

defective device has been available to repair it. 
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1.3 personnel  The overall assessment of the personnel that teachers are 

responsible for each activity based learning with a sufficient number of participants in each 

of the activities. And teachers are responsible for each base that is appropriate to base 

yourself for a better efficacy. The transfer of knowledge with the participants as 

well. Because teachers are responsible for each of the individual is trained. Just before 

this story already. 

1.4 The Place The results as a whole Location-related activities in the learning 

it. Are appropriate and sufficient in 2nd Gig is a natural fertilizer and bio-pesticide and 

plant vegetables. Except in the event base to learn to fish for consumption, inadequate 

and unsuitable. 

2. Results of the evaluation process, the suitability of the planned operation. The 

overall plan is appropriate. The committee It is planned to implement the project activities. 

The teachers took part in the planning. There is a clear division of roles into various 

departments, including the Department of Budget Planning Department and Building 

Department, where each party inserts in all the activities prepared. Students can practice 

activities in each database manually. The teacher is supervised activities in learning 

activities in all three of the appropriateness of operations in the event that the two sources 

of information found on the high level of activity. 

3. The results of the project output.  

3.1 Knowledge and understanding of the sufficiency of the students showed 

an average of 14.40 percent, 72. Which did not pass the evaluation criteria 

3.2 Students with the skills to practice economic activities that have an 

average of 8.87 per cent  88.67. The criteria for evaluation 

3.3 Parents have a deep knowledge of the sufficiency economy. Production 

of bio-fertilizer and pesticide found to have an average of 13.60 percent, 68. Which did 

not pass the evaluation criteria 

3.4 Satisfied with the output of the project found that satisfaction in all 

productive resources. Students and parents were satisfied with the high level. The results 



8 

of the interviews Director and teacher satisfaction with the resulting benefit to the students 

themselves. 
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บทที่  1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นําพระราชดําริการดําเนินงานเกษตรทฤษฏีใหม่ 

เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเข้าไว้ในหลกัสตูรการเรียนรู้เพ่ือให้สถานศึกษาได้นําหลกัการและ

แนวคิดไปจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกหรือบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอนตามปกติ 

ซึ่งแนวการจัดการเรียนรู้เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงมี 6 ขัน้ตอน คือ  1) ศึกษารายละเอียด

เกษตรทฤษฎีใหม่  2) วิเคราะห์สภาพของสถานศึกษา  3) ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรท่ีเอือ้ 

ต่อการดําเนินงานเกษตรทฤษฏีใหม่  4) ศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง   

5) ดําเนินงานจดัการเรียนรู้ และ 6) ติดตามประเมินผลและรายงาน (กรมวิชาการ, 2542, หน้า 52-84) 

และสําหรับการจัดการศึกษาในโรงเรียนสงักัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้กําหนดยทุธศาสตร์การจดั

การศึกษาท่ีสนบัสนุน ส่งเสริม ให้มีการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยได้

ประสานความร่วมมือ กบัสํานกัทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์และกระทรวงศกึษาธิการ และได้รับ

ความอนเุคราะห์เนือ้หาสาระของเอกสารตวัอย่าง หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแนวทางในการบรูณาการปรับใช้สําหรับการจดัการเรียน

การสอน ให้สอดคล้องกบับริบทของแตล่ะท้องถ่ิน (กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2550) 

เน่ืองจากทางสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 3 ได้มีนโยบายให้ทาง

โรงเรียนจดักิจกรรมเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง  ดงันัน้ทางโรงเรียนเลิศปัญญา จึงได้จดัทําโครงการ

เกษตรเศรษฐกิจพอพียง ขึน้ในปีการศึกษา 2557  ซึ่งในปีการ  2557 นัน้ได้มีการจดักิจกรรมเพียง  

1 กิจกรรมเท่านัน้คือ การปลกูผกัปลอดสารพิษ และกลุม่เป้าหมายคือ นกัเรียน จํานวน 5 คน และ

ครู จํานวน 1 คน โดยครูเจ้าของโครงการเป็นผู้ดําเนินงานต่างๆ และมีการประเมินผลโดยการ

ประเมินความพึงพอใจเม่ือเสร็จสิน้กิจกรรม กบันกัเรียนเพียงอย่างเดียว และรายงานผลตอ่ผู้บริหาร 

เวลานีไ้ด้ครบรอบ1 ปีการศึกษาแล้ว ซึ่งจากการดําเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า มีการประเมินความ 

พึงพอใจโดยใช้วิธีเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมานค่า 

(Rating  Scale)  5 ระดบัความเห็น เม่ือกิจกรรมสิน้สดุลงแล้ว 

เน่ืองจากในปีการศึกษา 2558ได้มีการจัดโครงการขึน้ทางผู้ รับผิดชอบโครงการได้มีการ

จัดกิจกรรมเพ่ิมอีก 2 กิจกรรม คือ การผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจัดแมลง และการเลีย้งปลา 

เพ่ือบริโภค กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน คือ นักเรียน 
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จํานวน  15 คน ผู้ ปกครอง  จํานวน 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์  1)เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  2) เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน 

มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจัดแมลงและ  3) เพ่ือให้นักเรียน ครู 

ผู้ อํานวยการโรงเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

การท่ีจะทราบวา่โครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้วบรรลวุตัถปุระสงค์มากน้อยเพียงไรหรือ

การจะได้ตดัสินใจดําเนินโครงการต่อไปในปีการศกึษาหรือปีงบประมาณหน้าอีกหรือไม ่ส่ิงหนึ่งท่ี

จะช่วยให้ได้คําตอบ คือการประเมินโครงการเพราะการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบการ

ดําเนินงานทัง้หมดในทกุขัน้ตอนของการทํางานโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านกระบวนการและผลผลิตท่ี

เกิดขึน้ซึ่งมีรูปแบบของโมเดลการประเมินท่ีหลากหลายโดยผู้ศึกษายึดรูปแบบการประเมินเชิง

ระบบเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้สามารถกําหนดกรอบการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถ

มองเห็น  กระบวนการทํางานทัง้หมดตัง้แต่ต้นจนจบส่งเสริมการทํางานเป็นทีมเน่ืองจากสามารถ

ส่ือสารกระบวนการทํางานทุกขัน้ตอนกับทีมงานได้ชัดเจน  ซึ่งทําให้สามารถ  อธิบายหรือแสดง

ความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ในมุมมองท่ีกว้าง ทําให้มองเห็นส่ิงท่ีเกิดขึน้หรือ ส่ิงท่ีกําลังปฏิบัติ

อยู่  ความผิดพลาดตา่งๆ และปัญหา ท่ีเกิดจากระบบ  จะทําให้สามารถมองเห็นได้ชดัเจน  และหา

วิธีแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที  ซึ่งเป็นผลดีทัง้ในระยะสัน้และระยาวทําให้การทํางานเป็น ไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  คือ  มีความถูกต้อง  ประหยัดค่าใช้จ่าย  ทันตามเวลาท่ีกําหนดและสอดคล้องกับ

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้องค์ประกอบในระบบ ประกอบด้วยส่วนสําคัญ  3  ส่วน  ดังนีปั้จจัย

นําเข้า  (Input)  อาจได้แก่ วสัด ุ อปุกรณ์  วตัถดุิบ  แรงงาน เงินทนุทรัพยากรตา่งๆ รวมไปถึงเวลา

และสถานท่ี  กระบวนการ  (Process)  ได้แก่  เทคนิควิธี  ขัน้ตอนการดําเนินงานตา่ง ๆ  ตัง้แตต้่นจน

จบผลท่ีได้ รับหรือผลผลิต   (Product)  เ ป็นผลท่ีได้ รับจากปัจจัยนําเ ข้าและกระบวน การ

ทัง้หมด  ผลผลิตเป็นส่ิงท่ีต้องการในขัน้สดุท้ายของระบบ (อญัชลี   ธรรมะวิธีกลุ, 2552) 

เน่ืองจากโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการท่ีมีความสําคญัและได้ดําเนิน

เม่ือปีงบประมาณ 2557 ซึ่งมีการประเมินเพียงแค่ความพึงพอใจโดยใช้เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น

แบบสอบถามท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ  กับนักเรียนเท่านัน้  

เม่ือกิจกรรมสิน้สดุลงแล้ว จึงทําให้ไมไ่ด้รับข้อมลูสารสนเทศในกิจกรรมเท่าท่ีควร  ดงันัน้ผู้ประเมิน

จึงสนใจท่ีจะประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ เน่ืองจากโครงการนีไ้ด้มีการดําเนินการ

มาแล้วและสิน้สดุไปแล้ว  และผู้ประเมินไมไ่ด้ประเมินไปพร้อมกบัการดําเนินโครงการ ตามรูปแบบ

การประเมินแบบซิปป์(CIPP Model)เน่ืองด้วยโครงการนีเ้กิดจากความต้องการของเขตพืน้ท่ี

การศึกษาและของโรงเรียนอยู่แล้ว ผู้ประเมินจึงไม่ได้ประเมินด้านบริบท ดงันัน้ผู้ประเมินจึงเลือก
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ประเมินเพียง 3 ด้าน คือ ปัจจยันําเข้า  กระบวนการและผลผลิต เพ่ือค้นหาสารสนเทศมาใช้พฒันา  

ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ของโรงเรียน     

เลิศปัญญา  โดยมุง่ประเมิน 3 ด้าน กลา่วคือ    

1. เพ่ือประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนําเข้าของโครงการ เก่ียวกับ ด้านบุคลากร 

งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ และสถานท่ี  

2. เพ่ือประเมินกระบวนการของโครงการ ด้านการเตรียมการ การดําเนินการปฏิบตัิ

กิจกรรม การประเมินผล และการสรุปรายงานผล 

3. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการเก่ียวกับ 1) ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียง 2) ทักษะของนักเรียนทางด้านกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 3) ผู้ปกครองมีความรู้

ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจัดแมลง 4) ความพึงพอใจ 

ของนกัเรียน ครู ผู้ อํานวยการโรงเรียน ผู้ปกครองตอ่ผลผลิตของโครงการ  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ได้สารสนเทศด้านความเหมาะสมด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตเพ่ือ

นําไปสู ่การปรับปรุงพฒันาโครงการท่ีมีความเหมาะสมย่ิงขึน้ ในปีการศกึษาตอ่ไป 

 

ขอบเขตของการประเมินโครงการ 

การประเมินครัง้นี ้เป็นการประเมินโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ของ 

โรงเรียนเลิศปัญญา สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เขต 3 จงัหวดัชลบรีุ โดยมีขอบเขต ใน

การประเมินดงันี ้

1. ขอบเขตด้านประเด็นการประเมิน 

1.1 การประเมินปัจจยันําเข้า  (Input  Evaluation)  ประเมินเก่ียวกบัความเหมาะสม 

ของทรัพยากรการผลิตด้าน 

1.1.1 บคุลากร 

1.1.2 งบประมาณ 

1.1.3 วสัดอุปุกรณ์ 

1.1.4 สถานท่ี 
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2. การประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation) ประเมินเก่ียวกับความเหมาะสม

ด้านกระบวนการดําเนินการ 

2.1 ความเหมาะสมของการวางแผนการดําเนินงาน 

2.2 ความเหมาะสมของการดําเนินการจดักิจกรรม ดงันี ้ 1) กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 

ปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจัดแมลง  2) กิจกรรมฐานการเรียนรู้ การปลูกผักปลอดสารพิษ และ   

3) กิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค 

3. การประเมินผลผลิต (Product  Evaluation) ประเมินเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิของโครงการ

ในด้านตา่ง ๆ  ดงันี ้

3.1 ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะทางด้าน

กิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 ความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ

และสารกําจดัแมลง 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนครู ผู้ อํานวยการโรงเรียนและของผู้ ปกครองต่อ

ผลผลิตท่ีได้จากโครงการ  

2. แหล่งข้อมูล 

แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการประเมินประกอบด้วย 

2.1 แหลง่ข้อมลูของการประเมินโครงการครัง้นี ้ประกอบด้วย 

2.2 ผู้ อํานวยการโรงเรียนโรงเรียนเลิศปัญญาจํานวน 1 คน 

2.3 ครูท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ในโรงเรียนปีการศกึษา 2558 โรงเรียนเลิศปัญญา จํานวน 10 คน 

2.4 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี

การศกึษา 2558 โรงเรียนเลิศปัญญา จํานวน 15 คน 

2.5 ผู้ปกครองนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2558   โรงเรียนเลิศปัญญา จํานวน 15 คน 

2.6 แหลง่ข้อมลูท่ีเป็นเอกสาร  ได้แก่ แบบบนัทึกคะแนน  รายงานการประชมุ 

3. ระยะเวลาการประเมินโครงการ 

วนัท่ี  16  พฤษภาคม  2558  ถึง 31  มีนาคม  2559 
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นิยามศัพท์ 

1. โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน หมายถึง โครงการในแผนงาน ฝ่าย

วิชาการของโรงเรียนเลิศปัญญา สงักัดเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 3  จังหวดัชลบุรี ซึ่ง

ดําเนินโครงการในปีการศกึษา 2558 โดยใช้เวลาประเมินโครงการในช่วง เดือนพฤษภาคม 2558 

ถึงเดือนมีนาคม 2559 

2. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลู

ต่างๆ จากการปฏิบตัิงานตามโครงการอย่างเป็นระบบ จนทําให้ทราบจดุเด่น จุดด้อย ปัญหาและ

อุปสรรคของโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ของโรงเรียนเลิศปัญญา ว่ามีจุดใด 

ควรแก้ไขอย่างไรหรือไม่ การดําเนินงานนัน้บรรลุ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้มากน้อย

เพียงใด คุ้มคา่กบัการลงทนุหรือไม ่และดําเนินแก้ไขปรับปรุงโครงการได้ทนัท่วงที ซึ่งจะนําไปสูก่าร

ปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไขโครงการ เพ่ือดําเนินการทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดยประเมินโครงการ

รายด้านดงันี ้ 

2.1 การประเมินปัจจัยนําเข้า หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของทรัพยากร 

ได้แก่ บุคลากรผู้ รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ สถานท่ีดําเนินงานของโครงการ

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน วดัได้จาก การสมัภาษณ์ 

2.2 การประเมินกระบวนการ  หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของ

กระบวนการดําเนินการ ด้านการวางแผน การดําเนินการจดักิจกรรม วดัได้จาก แบบสอบถาม  ชนิด

มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ท่ีผู้ประเมินสร้างขึน้และจากการสมัภาษณ์ 

2.3 การประเมินผลผลิต หมายถึง การประเมินระดบัคณุภาพของนักเรียน ด้าน

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง   ทกัษะทางกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้

ความเข้าใจของผู้ปกครองในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลงความ

พึงพอใจของนักเรียน ความพึงพอใจของผู้ อํานวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครองท่ีมีต่อผลผลิต 

ของโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้วดัได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและ

สารกําจัดแมลง แบบสอบถาม แบบบันทึกการสังเกตทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน แบบ

สมัภาษณ์และแบบวดัความพึงพอใจต่อผลผลิต เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั

ท่ีผู้ประเมินสร้างขึน้  และจากการสมัภาษณ์ 

3. นักเรียน หมายถึง ผู้ ท่ี เ ข้าร่วมโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเรียนอยู่ใน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2558 ของโรงเรียนเลิศปัญญา 
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4 ผู้ปกครอง  หมายถึง ผู้ ปกครองนักเรียน ท่ีมีบุตรหลานเรียนหนังสืออยู่ในชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเลิศปัญญา  ท่ีมีส่วนร่วมในโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงปี

การศกึษา 2558 

5. ครู หมายถึง ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียนได้แก่ ครูท่ีมีหน้าท่ีจดัการเรียนการสอนอยู่ในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา

2558 ของโรงเรียนเลิศปัญญา 

6. กิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดําเนินการจัดการเรียนรู้ตาม

แผนงาน/กิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่  

6.1 กิจกรรมท่ี 1 ผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลง 

6.2 กิจกรรมท่ี 2 ปลกูผกัปลอดสารพิษ 

6.3 กิจกรรมท่ี 3 การเลีย้งปลาดกุเพ่ือบริโภค 

7. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นท่ีดีในด้าน 

ส่ิงท่ีนักเรียนได้ประโยชน์ ความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะในการปฏิบตัิงานท่ีมีตอ่

โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

8. ความพึงพอใจของครู หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นท่ีดีของผู้ อํานวยการ

โรงเรียนตอ่ผลผลิตท่ีเกิดขึน้ของโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

9. ความพงึพอใจของผู้อาํนวยการโรงเรียน หมายถึง ความรู้สกึหรือความคิดเห็นท่ีดี

ของผู้ อํานวยการโรงเรียนตอ่ผลผลิตท่ีเกิดขึน้ของโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

10. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นท่ีด ี

ของผู้ปกครองตอ่ผลผลิตท่ีเกิดขึน้ของโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
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บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 

การประเมินโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน กรณีศกึษาโรงเรียนเลิศปัญญา

ผู้ประเมินได้กําหนดหัวข้อในการเสนอแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยมี

รายละเอียด ประกอบด้วย 

1. โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

2. การเขียนโครงการ 

2.1 ความหมายและลกัษณะของโครงการ 

2.2 ความสําคญัของโครงการ 

2.3 ลกัษณะของโครงการท่ีดี 

2.4 ขัน้ตอนการจดัทําโครงการ 

3. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการประเมินโครงการ 

3.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 

3.2 ความมุง่หมายของการประเมินโครงการ 

3.3 ประโยชน์และความสําคญัของการประเมินโครงการ 

3.4 ขัน้ตอนของการประเมินโครงการ 

3.5 ประเภทของรูปแบบการประเมินโครงการ 

3.6 รูปแบบการประเมิน 

4. ความหมายและความสําคญัของการบริหารโครงการ 

4.1 ความหมายของการบริหารโครงการ 

4.2 ความสําคญัของการบริหารโครงการ 

4.3 กระบวนการของการบริหารโครงการ 

4.4 วตัถปุระสงค์การบริหารโครงการ 

4.5 ประโยชน์ของการบริหารโครงการ 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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โครงการ เป็นคําท่ีได้ยินและรู้จกัของบุคคลทั่วไป หน่วยงานทางราชการ และหน่วยงาน

ทางธุรกิจ โครงการเปรียบเสมือนแผนท่ีการเดินทางท่ีเดินไปสู่เป้าหมายในเวลาท่ีรวดเร็ว 

และเหมาะสม ผู้ประเมินโครงการ  นอกจากจะมีความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการประเมินแล้ว

ต้องมีความรู้ รู้จักและรู้รายละเอียดของโครงการท่ีประเมินด้วย จะทําให้การประเมินนัน้ได้

สารสนเทศท่ีถกูต้อง  และเกิดประโยชน์สงูสดุ  

 

โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

 

 
 

1. ช่ือโครงการ  โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   

ทรงมีพระราชดํารัสชีแ้นะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเป็นระยะเวลา

กว่า 30 ปี   ตัง้แต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเม่ือภายหลงัได้ทรงเน้นยํา้แนวทางแก้ไข

เ พ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ ได้อย่างยั่ง ยืนมั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ 

ความเปล่ียนแปลงตา่งๆ  การพฒันาคณุภาพชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงคือการพฒันาท่ีตัง้อยู่

บนพืน้ฐานของทางสายกลางและความไมป่ระมาท โดยคาํนึงการรู้จกัพ่ึงตนเอง  ความพอประมาณ 

พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความ

รอบคอบและคณุธรรมประกอบการวางแผนตดัสินใจและกระทําในส่ิงท่ีควรจะเป็นโดยมีฐานมา

จากวิถีชีวิตดัง้เดิมของสงัคมไทยซึ่งก็คือสงัคมเกษตรกรรม มุ่งเน้นการพ้นจากภยัและวิกฤตการณ์

ต่างๆอันมีผลต่อการดํารงชีวิตและเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมั่นคงในการวางรากฐานใน 

การดําเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนับว่าเป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญใน    

การให้ความรู้  ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการดํารงชีวิตไม่ให้ตกเป็นเหย่ือ 

ของ ความเจริญด้านวตัถุและหลงใหลไปกับกระแสโลกาภิวตัน์จนลืมรากเหง้าของสงัคมไทยท่ีมี

ชีวิตเรียบง่าย สงบสุข มีการปลูกผกัสวนครัว เลีย้งสัตว์ เลีย้งปลาไว้รับประทานเองเม่ือเหลือก็

แจกจ่ายแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนบ้านหรือขายสร้างรายได้ให้กบัครอบครัว  พืชผกัท่ีปลกูก็ไมใ่ช้สารเคมี

ท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมซึ่งจะส่งผลร้ายมากมายทัง้ต่อตนเองและสงัคม  ในปัจจุบันแม้ว่าภาครัฐ

และเอกชน   จะสนบัสนนุให้ทกุครัวเรือนและหนว่ยงานปฏิบตัิตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงแตก่ย็งัไม่

โครงการตามแผนงานพัฒนางานวชิาการ  ประจาํปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนเลิศปัญญา 
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เห็นเป็นรูปธรรมมากนัก  การดําเนินชีวิตก็ยังมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟือย จากการทราบข้อมลู 

ในครอบครัวของนกัเรียนมีการซือ้ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีไมจํ่าเป็นใช้กนัแทบทกุครัวเรือน ผกัสวน

ครัว ท่ีสามารถปลกูเองได้ก็ไมป่ลกูทัง้ท่ีมีท่ีวา่งๆอยู่ข้างบ้าน ต้องซือ้แทบทุกอย่าง นักเรียนจํานวน

มาก ไมค่อ่ยรู้จกัพืชผกัสวนครัวและไมเ่คยปลกู  ไมรู้่ขัน้ตอนการปลกู หากปลกูไว้รับประทานเองก็

เก็บมาใช้แคเ่พียงพอแก่ความต้องการ  และยงัปลอดสารพิษ ช่วยประหยดัรายจ่ายและเพ่ิมรายได้

ให้กับครอบครัวได้ทางหนึ่ง ด้วยเหตผุลดงักล่าวจึงเป็นหน้าท่ีท่ีทางโรงเรียนจะต้องปลกุจิตสํานึก

และปลูกฝังแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยให้ผู้ เ รียนมีความรู้และทักษะในด้านการผลิต ปุ๋ ยชีวภาพ 

สารชีวภาพกําจดัแมลง การปลกูผกัปลอดสารพิษ การเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค  เพ่ือจะได้เป็นพืน้ฐาน

ในการดําเนินชีวิตท่ีมีความสขุอย่างยัง่ยืนตอ่ไป 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะทางด้านกิจกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ และสาร

กําจดัแมลง 

3.3 พ่ือให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

3.4 เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้ อํานวยการโรงเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนท่ีสนใจ    

มีความพึงพอใจในกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย 

4.1 ด้านปริมาณ 

4.1.1 นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 80 

4.1.2 นกัเรียนมีทกัษะทางด้านกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 80 

4.2 ด้านคณุภาพ 

4.2.1  นักเรียน ครู ผู้ อํานวยการโรงเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อ        

การจดักิจกรรมตามโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

4.2.2  ชมุชนมีแหลง่เรียนรู้เพ่ิมขึน้ 

5. สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนเลิศปัญญา 
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6. วธีิดําเนินการ 

6.1 ขัน้วางแผน (p) 

6.1.1 ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพกิจกรรมในโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง        

ในโรงเรียนในปีการศกึษาท่ีผา่นมา 

6.1.2 วางแผนในการจดัทําแผนการดาํเนินงานตามรูปแบบท่ีได้กําหนด 

6.1.3 ศกึษาการเตรียมวสัดอุปุกรณ์ในการทํากิจกรรม 

6.1.4 จดัเตรียมสถานท่ีในแตล่ะกิจกรรมและเอกสารสําหรับบนัทึกข้อมลู 

6.1.5 จดัทําโครงการนําเสนอตอ่ฝ่ายบริหาร 

6.1.6 ติดตอ่ประสานงานและทําหนงัสือเชิญวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบัการผลิต

ปุ๋ ยชีวภาพและสารชีวภาพกําจดัแมลง 

6.2 ขัน้ดําเนินการ (D) 

6.2.1 วางแผนการดํา เ นินกิจกรรม โดยจัดประชุมคือค รู   นัก เ รียนชัน้

ประถมศกึษาปี 6 เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดของโครงการและมอบหมายผู้ รับผิดชอบงานในแต่ละส่วน

ดําเนินงานตามโครงการ 

6.2.2 ดําเนินงานตามโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนของผู้ เรียน

ตามวตัถปุระสงค ์

6.3 ขัน้ติดตามผล (C) 

เจ้าของโครงการฯติดตามผลการดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินกิจกรรมของผู้ เก่ียวข้องให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของโครงการ ท่ีกําหนดไว้ 

6.4 ขัน้สรุปประเมินผล(A) 

6.4.1 สรุปประเมินโครงการ / กิจกรรมย่อย 

6.4.2 จดัทํารายงานโครงการ / กิจกรรมย่อยเสนอฝ่ายบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัง้แตภ่าคเรียนท่ี 1 จนถึงภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2558 และเป็นโครงการตอ่เน่ือง 

ปีการศกึษาตอ่ไป 

8. งบประมาณ 

ใช้งบประมาณทัง้สิน้  20,000  บาท โดยแยกเป็น 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ รับผิดชอบ 

8.1 ขัน้วางแผน (P) 

8.1.1 ศึกษาวเิคราะห์สถานภาพกิจกรรมใน

โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนในปี

การศึกษาท่ีผา่นมา 

8.1.2 วางแผนในการจดัทําแผนการดําเนินงาน

ตามรูปแบบท่ีได้กําหนด 

8.1.3 ศึกษาการเตรียมวสัดอุปุกรณ์ในการทํา

กิจกรรม 

8.1.4  จดัเตรียมสถานท่ีในแต่ละกิจกรรมและ

เอกสาร 

สําหรับบนัทึกข้อมลู 

8.1.5 จดัทําโครงการนําเสนอตอ่ฝ่ายบริหาร 

8.1.6 ติดต่อประสานงานและทําหนงัสือเชิญ

วทิยากรให้ความรู้เก่ียวกับการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสาร

กําจดัแมลง  

 

- 

 

- 

 

5,000 

 

 

- 

 

 

 

พ.ศ. 2558 

 

ครู 

 

8.2 ขัน้ดําเนินการ (D) 

8.2.1 วางแผนการดําเนินกิจกรรม โดยจดั

ประชมุคือ ครู  นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปี 6 เพื่อชีแ้จง

รายละเอียดของโครงการและมอบหมายผู้ รับผิดชอบ

งานในแต่ละส่วนดําเนินการตามโครงการ 

8.2.2 ดําเนินงานตามโครงการเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียนของผู้ เรียนตามวตัถปุระสงค์ 

 

- 

 

 

 

- 

  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นกัเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจและมทีกัษะ

ทางด้าน 

กิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อให้ผู้ปกครองนกัเรียน มคีวามรู้ความเข้าใจใน

การผลิต 

ปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลง 

3. เพื่อให้ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในกิจกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

4. เพื่อให้นกัเรียน ครู ผู้ อํานวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง

และบคุคลในชมุชนท่ีสนใจมคีวามพึงพอใจในกิจกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

*  กิจกรรมผลิตปุ๋ ยชวีภาพและสารกําจดัแมลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

4,500 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. 2558 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูและนกัเรียน 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ รับผิดชอบ 

*  กิจกรรมการปลกูผกัปลอดสารพิษ 

*  กิจกรรมการเลีย้งปลาดกุเพื่อบริโภค 

 

8.3 ขัน้ตดิตามผล (C) 

เจ้าของโครงการฯติดตามผลการดาํเนินงานและ

คอยอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมของ

ผู้ เก่ียวข้องให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของ

โครงการท่ีกําหนดไว้ 

 

 

- 

 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

ครู 

8.4 ขัน้สรุปผลและประเมนิผล (A) 

8.4.1 สรุปประเมนิโครงการ / กิจกรรมย่อย 

8.4.2 จดัทํารายงานโครงการ / กิจกรรมย่อย

เสนอฝ่ายบริหาร 

 

 

500 

 

 

ม.ีค. 2558 

 

ครูท่ีปรึกษา

โครงการ 

รวมงบประมาณ 20,000   

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะในกิจกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

9.2 ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน มีความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิต

ปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลง 

9.3 ผู้ปกครองท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 

9.4 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคนในชุมชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

ตามโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  

 

     ลงช่ือ   กรณิกา  บญุเส่ียง  ผู้เสนอโครงการ        

            (นางสาวกรณิกา  บญุเส่ียง)                                   

                                          ครู  

     ลงช่ือ นางอาภรณ์  ศรีเพชร  ผู้พิจารณาโครงการ 

             ( นางอาภรณ์  ศรีเพชร )  

                   ครู  

ลงช่ือ สภุาพร  อมริต   ผู้อนมุตัิโครงการ 

                ( นางสภุาพร  อมริต) 

          ผู้ อํานวยการสถานศกึษา  
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การเขียนโครงการ 

1. ความหมายของโครงการ 

ความหมายของโครงการ (Project)  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

พ.ศ.2542 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546, หน้า 270) โครงการหมายถึง แผนหรือเค้าโครงท่ีกําหนด สุ

พกัตร์ พิบลูย์  และกานดา นาคะเวช (2545, หน้า 117)ได้ให้ความหมายของโครงการว่า เป็นกลุม่

กิจกรรม ท่ีเห็นว่าเป็นทางเลือกในการยกระดบัคณุภาพ  ท่ีได้รับการคดัสรรค์แล้ว  เหมาะสมและ 

เกิดประโยชน์สงูสดุ 

กล่าวโดยสรุป  โครงการหมายถึง  กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ 

เม่ือนําไปสูก่ารปฏิบตัิแล้ว  น่าจะเกิดเป็นประโยชน์สงูสดุ 

2. ลักษณะของโครงการ  

เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลย์ศรี (2546, หน้า 80-81)ได้กล่าวถึงลักษณะโครงการว่า 

โครงการมีองค์ประกอบท่ีสําคญั  4  ประการคือ  โครงการต้องกําหนดระยะเวลาสิน้สดุ  มีกิจกรรมท่ี

ซับซ้อน  สนองนโยบายหรือวตัถุประสงค์โครงการ  เม่ือสิน้สดุแล้วจะไม่มี การทํากิจกรรมซํา้อีก 

สว่น ณรงค์  นนัทวรรธนะ (2547, หน้า 132-133)  ได้กลา่วถึงลกัษณะโครงการท่ีด ี  ควรมีลกัษณะ  

9  ประการดงันี ้   

2.1 สนองตอบความต้องการของประชาชนหรือผู้ รับบริการ 

2.2 สามารถแก้ปัญหา พฒันาองค์การหรือหน่วยงานได้ 

2.3 มีรายละเอียดของวตัถปุระสงค์และเป้าหมายชดัเจน และมีความเป็นไปได้สงู 

2.4 สาระของโครงการมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั เช่น วตัถุประสงค์สอดคล้องกบั

ปัญหา กิจกรรมหรือวิธีการดาํเนินงานสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  เป็นต้น 

2.5 มีรายละเอียดโครงการเพียงพอ เข้าใจง่าย  และสามารถนําโครงการสูก่ารปฏิบัติ

ได้สะดวก 

2.6 มีระยะเวลาแน่นอนในการดําเนินงานทัง้เร่ิมต้นและสิน้สดุ 

2.7 ได้รับการสนบัสนนุจากฝ่ายบริหาร 

2.8 สามารถติดตามประเมินผลได้ 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ลกัษณะโครงการท่ีดีจะต้องมีการจดัทําขึน้จากข้อมลูท่ีเป็น

ความเป็นจริง  และผ่านการวิเคราะห์แล้วและสนองความต้องการได้  มีรายละเอียดวตัถปุระสงค ์

และเป้าหมายท่ีชดัเจน  มีความเช่ือมโยงกนัสมัพนัธ์กนัของวตัถปุระสงค์กบักิจกรรม และได้รับการ

สนบัสนนุจากผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมและเพียงพอตอ่ความต้องการ 
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3. ขัน้ตอนการจัดทาํโครงการ 

มยรีุ  อนมุานราชธน (2546, หน้า 24- 26 อ้างอิงใน Moris, 1988, pp.19-22) ได้สรุป

ขัน้ตอนการจดัทําโครงการไว้ 4 ขัน้ตอน คือ 

3.1 ขัน้การศึกษาความเป็นไปได้ในเบือ้งต้นและศกึษาความเป็นไปได้ ซึ่งจะศึกษา

เก่ียวกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมาย ความพร้อมทรัพยากร แหลง่ทนุตา่งๆ ท่ีจะใช้ในโครงการ

และวิเคราะห์  ความเป็นไปได้ทัง้ 6 ด้าน ตัง้แตด้่านการตลาด จนกระทัง่ด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือตดัสิน

วา่โครงการมีความเป็นไปได้ในการนําสูก่ารปฏิบตัิเพียงใด 

3.2 ขัน้ออกแบบโครงการ  เม่ือผลท่ีเสนอการศึกษาความเป็นไปได้และตดัสินใจให้

ดําเนินโครงการแล้ว ก็จะนําข้อเสนอมากําหนดรายละเอียดตา่งๆ ของโครงการ เช่นวตัถุประสงค์

เป้าหมาย ขอบเขต วิธีดําเนินการ งบประมาณ พืน้ท่ีระยะเวลา ฯลฯ  ตามองค์ประกอบของโครงการ

ท่ีกลา่วมาข้างต้น 

3.3. ขัน้การจัดทําเป็นการดําเนินงานตามท่ีได้ออกแบบโครงการไว้ ซึ่งอาจมีการ

ปรับเปล่ียนให้เหมาะสม  กบัสภาพการณ์ โดยมีระบบบริหารตามสายงานตา่งๆ หรือจดัตัง้องค์กรท่ี

รับผิดชอบเฉพาะ เพ่ือกํากับควบคมุ ติดตาม จัดทําโครงการให้เป็นไปตามแผนหรือการออกแบบ

โครงการ 

3.4. ขัน้ยุติโครงการหรือริเร่ิมโครงการใหม่ เป็นขัน้ตอนท่ีครบระยะเวลาตามกําหนด

โครงการ  ซึ่งการยุติหรือเร่ิมโครงการใหม่หรือไม่ขึน้อยู่กับผลการประเมินโครงการนั่นเอง โดย

ผู้บริหารผู้ รับผิดชอบโครงการท่ีมีอํานาจตดัสินใจนําสารสนเทศ  จากการประเมินตดัสินใจวา่จะยุติ

หรือเร่ิมโครงการใหม ่ หรือปรับเปล่ียนให้เหมาะสมอย่างไร  ดงันัน้ในขัน้ตอนนีจ้ึงมกัจะเรียกวา่การ

ประเมินผลโครงการ 

4. องค์ประกอบของโครงการ 

พิษณ ุ ฟองศรี (2549, หน้า 161-162) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของโครงการไว้ดงันี ้

1. ช่ือโครงการ  ต้องเขียนชัดเจนว่าต้องการทําอะไร แก่ใคร ท่ีไหน เช่น “โครงการ

ฝึกอบรมซ่อมคอมพิวเตอร์แก่นกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั “โครงการ

ประเมินเชิงปฏิบตัิการการเขียนเค้าโครงการวิจยัชัน้เรียนสําหรับครูสํานกังานพืน้ท่ีจงัหวดั”  เป็นต้น 

2. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ  ต้องระบุไว้ชดัเจน  เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสาน  

ถ้าเป็นกลุม่ควรระบหุวัหน้าโครงการและ  ผู้ ร่วมโครงการและผู้ ร่วมโครงการด้วย 

3. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ต้องระบเุวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุ 

4. หลักการและเหตุผล  ควรกล่าวถึงความเป็นมาและความจําเป็นท่ีต้องดําเนิน

โครงการ  ถ้าไมด่ําเนินโครงการจะสง่ผลเสียหายหรือทําให้การพฒันาหยดุชะงกัได้อย่างไร 
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5. วัตถุประสงค์  ต้องเขียนผลท่ีได้อย่างชัดเจน  ท่ีสําคัญคือต้องสามารถวัดได้  

รวมทัง้สอดคล้องกบักิจกรรม  เป้าหมาย  และช่ือโครงการด้วย 

6. เป้าหมาย  ต้องระบอุย่างเป็นรูปธรรม  และถ้าเป็นเชิงปริมาณได้จะย่ิงดี  รวมทัง้

ต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และกิจกรรม 

7. สถานท่ีดําเนินงาน  ระบสุถานท่ีดําเนินโครงการจากเล็กไปหาใหญ่  เช่น  จาก

โรงเรียน  หมูบ้่าน  ตําบล  อําเภอ  ถึงจงัหวดั  เป็นต้น 

8. วิธีดําเนินงาน  ในส่วนนีอ้าจเรียกว่าแผนการดําเนินงานซึ่งมักจะเขียนในรูป

ตารางดงัท่ีเห็นกนัทัว่ไป  โดยมีสาระสําคญัๆ  ดงันี ้

8.1 วิธีการ  เขียนให้เห็นกิจกรรมและขัน้ตอนการดําเนินงานอย่างเป็นลําดบั  ระบุ

แนวทางและวิธีการโดยละเอียด  โดยสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และกิจกรรม 

8.2 ระยะเวลา  เป็นระยะเวลาของแตล่ะกิจกรรมย่อย 

8.3 สถานท่ี  เป็นสถานท่ีของแตล่ะกิจกรรมย่อย 

8.4 ผู้เก่ียวข้อง  ระบผุู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายตามกิจกรรมย่อย 

9. งบประมาณ  ระบุงบประมาณทัง้หมดและแหล่งท่ีมา  รวมทัง้แบ่งเป็นหมวดๆ  

ตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานหรือต้นสงักดักําหนด 

10. การติดตามประเมินผล  ควรระบุประเด็นท่ีสําคญัๆ  เช่น  ประเมินประเด็น

สําคญัอะไรบ้าง  ประเมินโดยใคร  ใช้รูปแบบหรือแนวทางอย่างไร  เคร่ืองมือเก็บข้อมลูเป็นแบบใด  

เป็นต้น 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ต้องระบุให้ชัดว่าเม่ือถึงเวลาท่ีกําหนดจะเกิดประโยชน์

อะไรบ้าง  ทัง้ประโยชน์หรือผลท่ีได้โดยตรงและโดยอ้อม 

12. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ  โครงการในปัจจบุนัหน่วยงานหรือต้นสงักดั

มกัจะกําหนดให้ผู้ รับผิดชอบโครงการระบุตวัชีว้ดัความสําเร็จของโครงการ  โดยอาจระบตุวัชีว้ดัใน

ลกัษณะผลผลิต  ผลลพัธ์  ผลกระทบ  หรือระบใุนลกัษณะงบประมาณ  เวลาผลท่ีได้  เป็นต้น 

13. อ่ืนๆ  นอกจากองค์ประกอบทัง้  12  ข้อ  ดังท่ีกล่าวแล้ว บางหน่วยงานอาจ

กําหนดให้มีองค์ประกอบอ่ืนๆ ได้ด้วย เช่น โครงการอยู่ในแผนงานใด เป็นโครงการใหม่หรือ 

ต่อเน่ืองเป็นโครงการอิสระหรือต้องประสานกับโครงการใด  หน่วยงานใดบ้าง เป็นต้น ซึ่งจะ 

ให้รายละเอียดแก่ผู้ วิเคราะห์ได้มากขึน้ 
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ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกับการประเมินโครงการ 

1. ความหมายของการประเมิน 

สมคิด  พรมจุ้ย (2550, หน้า 37) กลา่ววา่การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการ 

ท่ีก่อให้เกิดสารสนเทศเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพสงู การประเมิน = การวดั + 

การตดัสินใจ  Evaluation Measurement Judgement 

พิสณ ุ ฟองศรี (2551, หน้า 4) กลา่ววา่การประเมินหมายถึงกระบวนการตดัสินคณุคา่

ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยการนําสารสนเทศหรือผลจากการวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

สพุกัตร์  พิบลูย์ (2551, หน้า 72-73) กลา่วถึงกลุม่ผู้ให้ความหมายของการประเมิน มี

อยู่ 4 กลุม่กลุม่ท่ี 1 มองการประเมินเสมือนกบัการวดัผลเช่นการตดัสินผลการเรียนท่ีได้จากคะแนน

จากการทดสอบการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมของครูแล้วนําไปให้นกัเรียนตดัสินให้คะแนนครูใน

แต่ละด้านกลุ่มท่ี 2 มองว่าการประเมินเป็นการให้บริการเช่นเป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูและใช้

ข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจของลกูค้าผู้ เก่ียวข้องกลุม่ตา่งๆกลุม่ท่ี 3 มองวา่การประเมินเป็นการ

ตดัสินคณุค่าของส่ิงต่างๆเช่นการประเมินเพ่ือรับรองวิทยฐานะในอดีตโดยอาศยัความรู้สึกของ

ตนเองเป็นเกณฑ์ส่วนกลุ่มท่ี 4 มองการประเมินว่าเป็นกระบวนการท่ีมีการเก็บรวบรวมข้อมลูและ

ตดัสินคณุคา่ของส่ิงตา่งๆ โดยเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

สรุปวา่การประเมินเป็นการตดัสินคา่ของส่ิงใดๆ เทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 

2. ความหมายของโครงการ 

สมคิด  พรมจุ้ย (2550, หน้า 23-24) กลา่ววา่โครงการหมายถึงหน่วยของแผนงานหรือ

กลุ่มของกิจกรรมท่ีมีความสมัพันธ์เก่ียวข้องกันเพ่ือการบรรลจุุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้มีลักษณะ

เดน่ชดัมีระยะเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุท่ีแน่นอนและมกัจะเป็นงานพิเศษท่ีแตกตา่งไปจากงานประจํา

โครงการจะประกอบด้วยงาน (Task) และกิจกรรม (Activity) ลักษณะของโครงการท่ีดีโครงการ     

มีลกัษณะท่ีสําคญั 6 ประการ คือ 

2.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนอาจจะอยู่ในรูปปริมาณหรือคุณภาพ

วตัถปุระสงค์ของโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายข้อ 

2.2 มีความเป็นเอกเทศโครงการแตล่ะโครงการจะต้องมีการกําหนดขอบเขตของการ

ดําเนินงานและความรับผิดชอบไว้อย่างชดัเจน 

2.3 มีการกําหนดรูปแบบและรายละเอียดการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกลมกลืนกัน

โครงการหนึ่งๆจะต้องมีการดําเนินงานต่างๆท่ีสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกนัไปตัง้แตเ่ร่ิมโครงการท่ีเป็นระบบ

และมีระเบียบ 
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2.4 มีการระบทุรัพยากรตา่งๆท่ีจําเป็นในการดําเนินงานทัง้ทรัพยากรบคุคลและ

แหลง่ทรัพยากรท่ีสนบัสนนุโครงการงบประมาณและแหลง่เงินทนุท่ีจะนํามาดําเนินงาน 

2.5 มีการกําหนดระยะเวลาเร่ิมต้นและระยะเวลาสิน้สดุท่ีแน่นอนโครงการจึง

ไมใ่ช่งานประจําท่ีทําไปเร่ือยๆแตมี่การกําหนดระยะเวลาไว้อย่างแน่นอน 

2.6 สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงไม่ใช่โครงการท่ีเล่ือนลอยนําไปปฏิบัติไม่ได้

โครงการ  ท่ีดีจะต้องมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้การดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว้มีการระบรุายละเอียด

ต่างๆของกิจกรรมท่ีจะดําเนินงานเพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในการเขียน

โครงการจําเป็นต้องกําหนดองค์ประกอบหรือโครงสร้างของโครงการท่ีครอบคลมุประเดน็ท่ีสําคญั

อยา่งครบถ้วนดงัตาราง 1  
 

ตาราง 1 แสดงองค์ประกอบของลักษณะของโครงการท่ีดี 
 

คาํถาม คาํตอบ/แนวทางนําไปสู่คาํตอบ 

1. โครงการอะไร 1. ช่ือโครงการ 

2. ทําโครงการนีทํ้าไม 2. หลกัการและเหตผุล 

3. ทําเพ่ืออะไร 3. วตัถปุระสงค ์

4. ทําปริมาณเท่าใด 4. เป้าหมาย 

5. ทําอย่างไร 5. วิธีดําเนินการ 

6. ทําเม่ือไรนานเท่าใด 6. ระยะเวลาดําเนินการ 

7. ใช้ทรัพยากรอะไรเท่าใดเพียงใด 7. งบประมาณและทรัพยากร 

8. ใครทํา 8. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 

9. ทํากบัใคร 9. หน่วยงานหรือผู้สนบัสนนุ 

10. ทําอย่างไรถึงจะรู้วา่บรรลวุตัถปุระสงค ์ 10. การประเมิน 

11. เม่ือสิน้โครงการเกิดอะไรขึน้ 11. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 

สรุปได้ว่าโครงการท่ีดีจะต้องมีองค์ประกอบดังนี  ้1) ช่ือโครงการ 2) หลักการและ

เหตผุล 3) วตัถปุระสงค์ของโครงการ 4) เป้าหมาย 5) วิธีดําเนินการ 6) ระยะเวลาในการดําเนินการ 

7) งบประมาณและทรัพยากร 8) บุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ 9) การติดตาม 

และประเมินผลโครงการ  10) ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 
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3. ความหมายของการประเมินโครงการ 

สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2540, หน้า 2) กล่าวว่าการประเมินผลแผนงาน/โครงการเป็น

การพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานโครงการการตรวจสอบความก้าวหน้าของการดําเนิน

แผนงาน/โครงการการศกึษาผลสมัฤทธ์ิของโครงการหรือแผนงานนัน้ๆว่าเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด

ไว้หรือไม ่

สมคิด   พรมจุ้ ย  (2550, หน้า  37) ให้ความหมายว่าการประเมินโครงการเป็น 

การตรวจสอบ ความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสมัฤทธ์ิของ

โครงการหรือแผนงานนัน้ๆวา่มีมากน้อยเพียงใดการประเมินผลเป็นกระบวนการบ่งชีถ้ึงคณุค่าของ

โครงการ/แผนงานกล่าวคือแผนงาน/โครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้วได้ผลตามวตัถุประสงค์ของ

โครงการและแผนงานหรือไม่เพียงใดทําได้ทัง้การประเมินก่อนเร่ิมโครงการการประเมินกําลงั

ดําเนินการอยู่และการประเมินผลแผนงาน/โครงการหลงัจากการดําเนินงานได้สิน้สดุแล้ว 

นิศา ชูโต (2538, หน้า 9) กล่าวว่าการประเมินโครงการหมายถึงกิจกรรมการเก็บ

รวบรวมข้อมลูการวิเคราะห์ความหมายข้อเท็จจริงเก่ียวกับความต้องการการหาแนวทางวิธีการ

ปรับปรุงวิธีการจัดการเก่ียวกับโครงการและหาผลท่ีแน่ใจว่าเกิดจากโครงการเพ่ือเป็นการเพ่ิม

คณุภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดีย่ิงขึน้ 

สรุปได้ว่าการประเมินโครงการหมายถึงกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูของ

การดําเนินโครงการเพ่ือให้ทราบว่าโครงการนัน้บรรลผุลตามเป้าหมายท่ีกําหนดหรือไม่เพียงใด 

มีปัญหาหรืออปุสรรคอย่างไรเพ่ือจะได้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงโครงการ 

4. ขัน้ตอนการประเมินโครงการ 

พิสณุ  ฟองศรี (2551, หน้า 9-10) กล่าวว่าการประเมินโครงการโดยทั่วไปควรมี  

8 ขัน้ตอนอาจปรับข้ามลดเพ่ิมหรือปรับรายละเอียดในแต่ละขัน้ตอนได้ตามความเหมาะสมกับ

สภาพการณ์และขนาดของโครงการท่ีจะประเมินเช่นการกําหนดค่านํา้หนักอาจจะไม่มีหรือการ

กําหนดเกณฑ์อาจมีหลายระดบัหรือในบางขัน้ตอนมีการสลบัก่อนหลงัหรือเช่ือมโยงกลบัไปกลบัมา

บ้างโดยเฉพาะขัน้ตอนการศึกษาโครงการท่ีประเมินกับการกําหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็น 

การประเมินก็น่าจะเป็นการศึกษาโครงการก่อนแต่บางท่านเห็นว่าน่าจะเป็นการกําหนด

วัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินก่อนแล้วค่อยศึกษาส่ิงท่ีประเมินขัน้ตอนการประเมิน 8 

ขัน้ตอนแสดงดงัภาพ 1 
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การกําหนดวตัถปุระสงคห์รือประเดน็การประเมินและตวัชีว้ดั 

การศกึษาแนวคดิการประเมินและวิเคราะห์โครงการท่ีจะประเมิน 

การกําหนดเกณฑ์และคา่นํา้หนกั(ถ้ามี) 

การกําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของการประเมิน 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือเก็บข้อมลู 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

การเขียนรายงานการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพ 1 ขัน้ตอนการประเมินโครงการ 
 

ท่ีมา: พิสณ ุ ฟองศรี (2551) 
 

5. ประเภทของรูปแบบการประเมินโครงการ 

สมคิด  พรมจุ้ย (2550, หน้า 49-50) ให้ความหมายวา่รูปแบบการประเมินโครงการคอื

กรอบความคิดหรือแบบแผนในการประเมินท่ีแสดงให้เหน็ถึงรายการท่ีควรประเมินหรือกระบวนการ

ของการประเมินในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งนัน้เราควรพิจารณาประเมินในเร่ืองใดบ้าง

ในขณะเดียวกนับางรูปแบบอาจจะมีการเสนอแนะด้วยวา่ในการประเมินแต่ละรายการแตล่ะเร่ือง

ควรพิจารณาหรือตรวจสอบอย่างไรซึ่งเป็นลกัษณะการเสนอแนะวิธีการโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 3 

กลุม่คือ 

1. รูปแบบการประเมินท่ีเน้นจดุมุง่หมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบ ท่ีเน้น

การตรวจสอบผลท่ีคาดหวงัได้เกิดขึน้หรือไม ่หรือประเมิน โดยตรวจสอบผลท่ีระบไุว้ในจดุมุง่หมาย

เป็นหลกัโดยดวูา่ผลท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานบรรลจุดุมุง่หมายท่ีกําหนดไว้หรือไมไ่ด้ แก่รูปแบบการ

ประเมินของไทเลอร์ (Ralph, W. Tyler, 1943) ครอนบาค (Cronbach, 1973) และ เคริกแพตทริค 

(Kirkpatrick) 
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2. รูปแบบการประเมินท่ีเน้นการตดัสินคุณค่า (Judgemental Evaluation Model) 

เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมลูสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัย

คณุค่าของโครงการนัน้ได้แก่รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake, 1967), สคริฟเว่น (Scriven, 

1967), และ โพรวสั (Provus, 1971)  

3. รูปแบบการประเมินท่ีเน้นการตดัสินใจ (Decision-Oriented Evaluation Model) 

เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมลูและข่าวสารต่างๆเพ่ือช่วยผู้บริหาร   

ในการตดัสินใจเลือกทางเลือกต่างๆได้อย่างถูกต้องได้แก่รูปแบบการประเมินของเวลซ์ (Welch, 

1967) สตฟัเฟิลบิม (Stufflebeam, 1968) อลัคิน (Alkin, 1967)  

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544, หน้า 91) แบ่งรูปแบบการประเมินตามแนวปรัชญา

ประโยชน์นิยมกบัปรัชญาสหชัญาณและพหนิุยมดงันี ้

1. การประเมินตามวตัถปุระสงค์เป็นการประเมินท่ีเน้นวา่การดําเนินงานทําให้บรรลุ

วัตถุประสงค์เพียงใดระบบสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินนีส้ามารถช่วยในการปรับปรุง

วตัถปุระสงค์ปรับปรุงกิจกรรมหรือกระบวนการประเมินผล (สมหวงั  พิธิยานวุฒัน์, 2544, หน้า 110)  

2. การประเมินเพ่ือการจัดการเป็นการตัดสินเก่ียวกับการจัดการโครงการหรือ

โปรแกรมต่างๆจําเป็นต้องอาศยัสารสนเทศเพ่ือช่วยในการตดัสินใจเพ่ือการจัดการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพการประเมินรูปแบบนีเ้ป็นการมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร (สมหวงั  

พิธิยานวุฒัน์, 2544, หน้า 186)  

3. การประเมินโดยเน้นทฤษฎีแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือการประเมินโดยเน้นทฤษฎี

โปรแกรมซึ่งประกอบด้วยแบบพืน้ฐาน 6 รูปแบบ คือ การประเมินการจดักระทําตามปทสัถานการ

ประเมินบริบทแวดล้อมตามปทัสถานการประเมินผลลพัธ์ตามปทสัถานการประเมินผลกระทบการ

ประเมินกลไกสอดแทรกและการประเมินสรุปนยัทัว่ไปและแบบประกอบแตง่ (สมหวงั พิธิยานวุฒัน์, 

2544, หน้า 212)  

4. การประเมินตนเองเป็นการประเมินท่ีเช่ือว่าผู้ประเมินสามารถฝึกฝนมีความ 

เป็นกลางท่ีจะสามารถใช้ปัญญาพิจารณาการตรวจสอบเพ่ือค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขโดยยึดหลกั

3 ประการ คือ การมีจิตสํานึกในการศึกษาต้องการพัฒนาตนเองมีความมุ่งหมายเพ่ือค้นหา 

ความจริงความถูกต้องและความดีงามและเห็นว่าประสบการณ์ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ (สมหวงั  

พิธิยานวุฒัน์, 2544, หน้า 235)  
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5. การประเมินผลิตภณัฑ์เป็นกระบวนการตดัสินคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ทางการศึกษา

ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเอกสารตาราหลกัสตูรและอ่ืนๆ ธรรมชาติของการ

ประเมินผลิตภัณฑ์เป็นการประเมินแบบรวมสรุปประเด็นสําคัญคือเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินตรง  

ท่ีผู้บริโภคคาดหวังหรือไม่การประเมินท่ีเช่ือว่าผู้ประเมินสามารถฝึกฝนมีความเป็นกลางท่ีจะ

สามารถใช้ปัญญาพิจารณาการตรวจสอบเพ่ือค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขโดยยึดหลกั 3 ประการ 

คือการมีจิตสํานึกในการศึกษาต้องการพัฒนาตนเองมีความมุ่งหมายเพ่ือค้นหาความจริงความ

ถูกต้องและความดีงามและเห็นว่าประสบการณ์ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ (สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 

2544, หน้า 235) 

6. รูปแบบการประเมิน 

รูปแบบหรือแบบจําลองการประเมินมีหลากหลายรูปแบบดงัท่ีได้กล่าวมาแต่ในท่ีนี  ้  

ขอนําเสนอรูปแบบการประเมินเชิงระบบซึ่งเป็นท่ีนิยมดงันี ้

6.1 รูปแบบการประเมินของสตฟัเฟิลบีม Daneil L. Stufflebeam 

Stufflebeam (1971) ได้ เสนอรูปแบบประเมิน CIPP (Contex-Input-Process 

Model) เป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองซึ่งไม่เพียงแต่ประเมินว่าบรรลุวตัถุประสงค์

หรือไม่เท่านัน้แต่ยงัเป็นการประเมินเพ่ือให้รายละเอียดตา่งๆเพ่ือช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการ

เลือกเป้าหมาย/จดุมุง่หมายการดาํเนินงานการกําหนดยทุธวิธีแผนงานรวมทัง้การปรับเปล่ียน ให้มี

ความเหมาะสมและการตัดสินใจเก่ียวกับการปรับเปล่ียนคง-ขยาย/ยุบ-เลิกโครงการโดย   

จะประเมินในด้านตา่งๆ ดงันี ้

6.1.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม  (Context  Evaluation) จะช่วยให้การ

ตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนในการกําหนดวตัถปุระสงค์โดยจะเน้นในด้านความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวกบั

สภาพแวดล้อมความต้องการและความจําเป็นกระแสทิศทางของสังคมและการเมืองสภาพ

เศรษฐกิจและปัญหาของชมุชนตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดบับนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ช่วยวินิจฉยัปัญหาเพ่ือให้ได้ข้อมลูพืน้ฐานท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสินใจการบรรยายและการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมยังช่วยให้ทราบถึงตวัแปรท่ีเก่ียวข้องและมีความสําคญัสําหรับการบรรลุ

เป้าหมายทําให้ได้มาซึ่งการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์โดยอาศยัการวินิจฉัยและการจดัเรียงลําดบั

ปัญหาให้สอดคล้องกบัความต้องการวิธีการประเมินสภาวะแวดล้อมมี 2 วิธี 

1) Contingency Mode เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมเพ่ือหาโอกาส

และแรงผลกัดนัจากภายนอกระบบเพ่ือให้ได้ข้อมลูมาใช้พัฒนาสง่เสริมโครงการให้ดีขึน้โดยใช้การ

สํารวจปัญหาภายในขอบเขตท่ีกําหนดอย่างกว้างๆจะทําให้คาดการณ์เก่ียวกับอนาคตซึ่งมี
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ประโยชน์ในการวางแผนโครงการต่อไปคําถามท่ีใช้ในการประเมินคือคําถาม “ถ้าแล้ว” เป็นการ

ตรวจสอบความถกูต้องของวตัถปุระสงค์ 

2) Congruence Mode เป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหวา่งการ

ปฏิบตัิจริงกบัวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ทําให้ทราบวา่วตัถปุระสงค์ใดบ้างท่ีไมส่ามารถบรรลเุป้าหมายได้

เป็นไปเพ่ือการปรับปรุง 

6.1.2 การประเมินปัจจัยเบือ้งต้น (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความ

พร้อมของปัจจยัป้อนเข้าของโครงการหมายถึงการประเมินทรัพยากรท่ีจําเป็นสําหรับการนํามาใช้

ในการดําเนินโครงการเพ่ือวิเคราะห์หาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุกับทรัพยากรท่ีมีอยู่และเป็น

ทางเลือกท่ีมีโอกาสทําให้บรรลวุตัถปุระสงค์โครงการได้มากท่ีสดุซึ่งมกัประเมินในด้านตา่งๆ คือ 

1) ความสามารถของหน่วยงานหรือตวัแทนในการจดัโครงการ 

2) ยทุธวิธีท่ีใช้ในการบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ 

3) การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆซึ่งจะช่วยให้โครงการดําเนินไป

ได้เช่น หน่วยงานท่ีจะให้ความช่วยเหลือด้านเวลาเงินทนุอาคารสถานท่ีอปุกรณ์เคร่ืองมือ 

6.1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เม่ือแผนดําเนินการได้รับ

การอนุมัติและลงมือทําการประเมินกระบวนการจําเป็นต้องได้รับการเตรียมการเพ่ือให้ข้อมลู

ย้อนกลบัแก่ผู้ รับผิดชอบและผู้ดําเนินการทกุลําดบัขัน้เพ่ือท่ีจะได้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทนัท่วงที

ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ 3 ประการคือ 

1) เพ่ือหาและทํานายข้อบกพร่องของกระบวนการหรือการดําเนินการ

ตามขัน้ตอนท่ีวางไว้ประเมินเก่ียวกับวิธีการจัดกิจกรรมของโครงการการนําปัจจัยป้อนเข้ามาใช้

เหมาะสมมากน้อยเพียงใดเป็นไปตามลําดบัขัน้ตอนหรือไม่กิจกรรมท่ีจดัขึน้จะก่อให้เกิดการบรรลุ

วตัถปุระสงค์ของโครงการหรือมีอปุสรรคใดๆ เกิดขึน้ 

2) เพ่ือรวบรวมสารนิเทศสําหรับผู้ตดัสินใจวางแผนงานนําผลการประเมิน   

มาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้รัดกมุมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3) เพ่ือเป็นรายงานสะสมถึงการปฏิบตัิตา่งๆท่ีเกิดขึน้ 

6.1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจดุมุง่หมายเพ่ือวดัและแปล

ความหมายของความสําเร็จเป็นการประเมินเก่ียวกบัผลท่ีได้รับทัง้หมดจากการดําเนินงานวา่ได้ผล

มากน้อยเพียงไรเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่โดยนําผลท่ีวดัได้มาเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้และแปลความหมายถึงเหตขุองส่ิงท่ีเกิดขึน้โดยอาศยัรายงานจากการ
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ประเมินสภาพแวดล้อมปัจจยักระบวนการร่วมด้วยเพ่ือการตดัสินใจปรับปรุงขยายโครงการนําไปใช้

ตอ่เน่ืองตอ่ไปและเพ่ือล้มเลิกโครงการ 

6.2 รูปแบบการประเมินของโพรวสั (Malcolm M. Provus) 

Provus (1971) ได้เสนอรูปแบบในการประเมินโครงการช่ือรูปแบบการประเมิน

ความไม่สอดคล้องกนั (The Discrepancy Evaluation Model) ซึ่งหมายถึงการรวบรวมข้อมลูเพ่ือ

การตัดสินใจในความไม่สอดคล้องกันระหว่างส่วนประกอบแต่ละส่วนของโครงการท่ีเป็นจริง 

(Actual Program) กับโครงการเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criterion Program) เป็นรูปแบบการ

ประเมินโครงการในขณะท่ีโครงการกําลงัดําเนินการอยู่(Ongoing program) เพ่ือการพัฒนาและ

ประเมินโครงการไปในขณะเดียวกันจุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือพิจารณาข้อมูลความ  

ไมส่อดคล้อง (Discrepancy information) นําไปสูก่ารตดัสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

6.2.1 ดําเนินการขัน้ตอนตอ่ไป 

6.2.2 ดําเนินการขัน้เดิมซํา้หลงัจากได้มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานของโครงการ

หรือวิธีการดําเนินการแล้ว 

6.2.3 ดําเนินการขัน้ท่ี 1 ใหมห่รือ 

6.2.4 ล้มเลิกหรือให้สิน้สดุโครงการลกัษณะการประเมินความไม่สอดคล้องกนั

จะประกอบด้วยโครงการ 2 โครงการ คือ โครงการท่ีเป็นจริงและโครงการเกณฑ์มาตรฐาน 

ทัง้ 2 โครงการจะประกอบด้วยสว่นย่อยๆเป็นปัจจยัป้อนเข้ากระบวนการผลผลิตตามลําดบัในการ

ประเมินจะนําส่วนประกอบย่อยแตล่ะส่วนตามลําดบัของโครงการจริงไปเปรียบเทียบกบัโครงการ

เกณฑ์มาตรฐานหากผลการเปรียบเทียบไมส่อดคล้องกนัก็จะทําการปรับปรุงโครงการโดยอาจปรับ

สว่นประกอบของโครงการเกณฑ์มาตรฐานหรือโครงการจริงในแตล่ะสว่นก็ได้การปรับปรุงโครงการ

เกณฑ์มาตรฐานอาจเป็นเพราะเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในแต่ละสว่นสงูเกินไปหรือเป็นอดุมคติจนยากท่ี

จะไปถึงได้ซึ่งสามารถปรับเกณฑ์ให้ตํ่าลงแต่หากคิดว่าเกณฑ์มีความเหมาะสมแล้วก็ควรจะปรับ

โครงการจริงจึงจะเหมาะสมกว่าในแต่ละขัน้ตอนของการประเมินจะใช้วิธีการตัง้คําถามเพ่ือ

แก้ปัญหาอย่างรอบคอบซึ่งจะมีอยู่ 3 คําถามคือทําไมถึงเกิดความแตกตา่งหรือความไมส่อดคล้อง

แนวทางแก้ไขท่ีเป็นไปได้คืออะไรและวิธีท่ีดีท่ีสดุในการแก้ปัญหาคืออะไรในการตอบปัญหาแตล่ะ

ข้อจะต้องพิจารณาองค์ประกอบท่ีจําเป็น 3 ประการคือเกณฑ์ข้อมลูใหม่และการตดัสินใจท่ีจะ

เปล่ียนแปลงการปฏิบตัิเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์แล้วเกิดความไมส่อดคล้องกนัดงัภาพ 2 
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ภาพ 2  ขัน้ตอนในการประเมินตามแบบจาํลองของโพรวัส (Provus) 

 

ขัน้ตอนของการประเมินโครงการใดๆซึ่งกําลงัดําเนินอยู่จะผ่านขัน้ตอนการพัฒนา 

4 ขัน้ตอนใหญ่ๆ ของการเปรียบเทียบแต่ละขัน้ตอนอาจเก่ียวข้องกับส่ิงนําเข้ากระบวนการ 

และผลผลิตกระบวนการเปรียบเทียบในขัน้ตอนเหลา่นี ้ดงันี ้

S (Standard)  = มาตรฐาน 

P (Performance)  = สว่นประกอบของโครงการหรือการปฏิบตัิจริง 

C (Comparison)  = การเปรียบเทียบ 

D (Discrepancy)  = สารสนเทศแสดงความไม่สอดคล้องกันช่วงห่าง  (ความ

แตกตา่ง) 

A (Alternation)  = การปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

การประเมินโครงการตามแบบจําลองของProvusมีการดําเนินงานในลกัษณะขัน้การ

พัฒนาแบบเปรียบเทียบ 4 ขัน้ (Development stages of comparison) ท่ีสมัพันธ์ตอ่เน่ืองกนัสว่น

ขัน้ท่ี 5 เป็นการประเมินต้นทุน-กําไรเพ่ือเป็นทางเลือกโครงการซึ่งต้องผ่านการปรับปรุงทัง้  

4 ขัน้ตอนมาแล้วและได้เกิดผลผลิตปลายทางมาแล้วซึ่งมีรายละเอียดขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การออกแบบโครงการ (Program design) ส่วนประกอบท่ีจะประเมินก็คือ

แบบแผนของโครงการได้มาจากการบรรยายรายละเอียดต่างๆของโครงการเป็นการเปรียบเทียบ

แบบแผนท่ีมีอยู่กับเกณฑ์ของแบบแผนโครงการ (program design criteria) ซึ่งประกอบด้วย

รายการของสว่นประกอบโครงการ (program elements) ซึ่งครอบคลมุโครงการทางการศกึษาเป็น

ระบบ ส่ิงนําเข้า-ผลผลิตท่ีมีลกัษณะพลวตัรซึ่งจะต้องกําหนดรายละเอียดของส่ิงนาเข้ากระบวนการ

ผลผลิต  ท่ีจําเป็นและเพียงพอต่อแบบแผนของโครงการจุดประสงค์ของการประเมินในขัน้ท่ี 1  

ก็เพ่ือให้ได้มาซึ่งแบบแผนโครงการและจะประเมินแบบแผนของโครงการในรูปของความครอบคลมุ

และความสอดคล้องคงท่ีภายในมาตรฐานในการตัดสินใจขัน้ท่ี 1 ก็คือ “เกณฑ์ของแบบแผน”   

แบบแผนท่ีสร้างขึน้ครัง้แรกมกัจะขาดความเฉพาะเจาะจงและความสอดคล้องคงท่ีภายในการ

ประเมินขัน้ท่ี 1 จะเป็นกลไกช่วยให้มีการกลัน่กรองและสมเหตสุมผลมากขึน้ 

คําถาม 

(Question) 

เกณฑ์ 

(Criteria) 

ข้อมลู 

(Information) 

การตดัสินใจ 

(Decision) 
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Process Input Output เปล่ียน เป็น หรือไม ่

ขัน้ท่ี 2 การดําเนินโครงการ (Program operation) แบบแผนของโครงการซึ่งเป็น

ส่วนประกอบการในขัน้ท่ี 1 กลายมาเป็นมาตรฐานท่ีจะใช้ตัดสินการดําเนินโครงการในการ

เปรียบเทียบระหว่างการดําเนินโครงการ  (Program Operation) ซึ่งเ ป็นส่วนประกอบการ 

(Performance) กบัแบบแผนโครงการซึ่งเป็นมาตรฐานนัน้ผู้ประเมินจะดําเนินการทีละข้อกระทัง่จน

ตลอดโครงการเป็นการพิจารณาสภาพความเป็นจริงท่ีมีอยู่ก่อนเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ

โครงการถ้าหากเกิดความไม่สอดคล้องผู้ประเมินก็จะให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้จดัการโครงการการ

ดําเนินการในขัน้ท่ี 2 จะช่วยให้ความสอดคล้องระหว่างแบบแผนโครงการกับการดําเนินการตาม

โครงการเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองมีการปรับปรุงโครงการให้ดีขึน้เม่ือคณะทํางานเห็นว่าโครงการ 

มีความคงตวัเพียงพอแล้วก็จะตดัสินใจดําเนินการตามขัน้ท่ี 3 ตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 3 กระบวนการโครงการ (Program process) ในขัน้ท่ีเป็นการประเมินโดยการ

เปรียบสาเหตแุละผล (Cause and effect) เป็นครัง้แรกเป็นการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างตวั

แปรท่ีจะเปล่ียนจากส่ิงนําเข้าเป็นผลผลิตและกระบวนการหรือทรีทเมนต์ท่ีใช้ให้มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงนีม้าตรฐานก็คือส่ิงพยากรณ์ไว้ในแบบแผนและสว่นประกอบการคือผลท่ีออกมาจริง

จากแตล่ะช่วงของกระบวนการหรือกลา่วอีกอย่างหนึ่งวา่ 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายของการประเมินขัน้ท่ี 3 ก็เพ่ือท่ีจะให้ข้อมลูท่ีได้จากการประมาณผลของ

กระบวนการในแตล่ะสว่นประกอบย่อย (หรือตวัแปรทรีทเมนต)์ วา่ให้ผลผลิตออกมาอย่างไร (หรือ

ตวัแปรตาม) ในรูปฟังก์ชนัของเวลาในขัน้นีจ้ะมีการประเมินผลเบือ้งต้น (Initial effect) ของบางสว่น

ของทรีทเมนต ์(Partial treatment) ทําให้เกิดความเข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างผลของ  ทรีทเม้นท์

กบัเง่ือนไขของการทดลองเพ่ิมขึน้กิจกรรมในขัน้ท่ีเป็นระดบัย่อยพิจารณาผลผลิตย่อม เป็นสําคญั 

ขัน้ท่ี 4 ผลผลิตขัน้ปลายทางของโครงการ (Program terminal product) เป็นการ

ประเมินขัน้ผลผลิตปลายทางของโครงการเพ่ือตอบคําถามท่ีว่าโครงการท่ีดําเนินการอยู่นัน้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ปลายทางท่ีสําคญัหรือไมโ่ดยการเปรียบเทียบผลผลิตปลายทางของโครงการท่ีเกิดขึน้

จากการดําเนินการจริงซึ่งถือเป็นส่วนประกอบกับวตัถุประสงค์ปลายทาง (Terminal objective) 

ของโครงการซึ่งถือเป็นมาตรฐานเป็นการประเมินโครงการในลกัษณะรวบยอด 
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ขัน้ท่ี 5 การวิเคราะห์ต้นทนุ-กําไร (Cost-benefit) หลงัจากท่ีได้ประเมินแตล่ะขัน้ของ

โครงการแล้วก็สามารถวิเคราะห์ต้นทนุกําไรของทัง้โครงการได้และเปรียบเทียบผลของการวิเคราะห์

นัน้ (ส่วนประกอบการ) กับผลการวิเคราะห์ต้นทุน-กําไรของโครงการอ่ืนท่ีออกแบบให้บรรลผุล

คล้ายคลึงกัน (มาตรฐาน) จุดมุ่งหมายของการเปรียบเทียบก็เพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรร

ทรัพยากรให้มีประสิทธิผลสงูสดุเพ่ือมุ่งจะตอบคําถามท่ีว่าทัง้สองโครงการนีโ้ครงการใดสามารถ

บรรลเุป้าหมายเดียวกนัได้โดยการลงทุนน้อยท่ีสดุธรรมชาติท่ีแท้จริงของการประเมินเป็นพลวตัร 

(The dynamics of Evaluation) ซึ่งมีการซ้อนเกยและเก่ียวเน่ืองระหว่างขัน้ตอนต่างๆ ตลอดเวลา

เพราะการประเมินมิได้เพียงแตก่ระตุ้นการพัฒนาโครงการเท่านัน้แต่ยงัคงดําเนินการประเมินใน

ขณะท่ีโครงการเปล่ียนแปลงไปด้วยโดยทางปฏิบัติจริงการประเมินโครงการจะมีการวนซํา้ขัน้เดมิ

บ่อยประเมินซํา้บ่อยซึ่งเป็นผลจากการตดัสินใจของผู้ดําเนินโครงการหลงัจากได้สารสนเทศแสดง

ความไมส่อดคล้องกนัจากขัน้ตอนตา่งๆถ้าหากตดัสินใจท่ีจะปรับปรุงโครงการจะมีผลกระทบทันที

ต่อขัน้ตอนการประเมินท่ีตามมาโดยเฉพาะขัน้ท่ี 1 และ 2 จะมีโอกาสปรับปรุงโครงการได้มาก

เพราะปัญหาของความไมค่รอบคลมุไม่สอดคล้องคงท่ีภายในการประเมินบางขัน้เกิดขึน้พร้อมๆกัน

วงใหญ่แทนขัน้ท่ี 1 ขัน้ท่ี 2 กระทําขัน้ในขอบเขตของงานขัน้ท่ี 1 งานขัน้ท่ี 2 ดําเนินควบคูไ่ปกบัการ

ตรวจสอบขัน้ท่ี 1, 2 และ 3 และทํางานขัน้ท่ี 5 โดยได้ผลจากขัน้ท่ี 4 และซ้อนเกยในช่วงเวลา ท่ี

กระทําการประเมินขัน้ท่ี 4 ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการประเมินเป็นพลวตัรและดําเนินขัน้ต่อๆมา

มิใช่เป็นจากการดําเนินของโครงการเพียงอย่างเดียวแตเ่ป็นผลจากการเปล่ียนแปลงโครงการด้วย

เป็นกระบวนการท่ียาวนานและซบัซ้อนแต่ก็คุ้มคา่เม่ือสามารถพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ

สงูได้โดยการให้สารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจแก่ผู้ดําเนินโครงการอย่างครอบคลมุ 

6.3 รูปแบบการประเมินของอลัคนิ (Alkin) 

รูปแบบ UCLA Center for the Study of Evaluation (CSE) (Alkin, 1996 อ้างอิง

ใน เพียงแข  ภูผายาง, 2554, หน้า 46) ซึ่งได้อธิบายความหมายของการประเมินแบบ CSE ว่า

หมายถึง กระบวนการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องการเลือกข่าวสารท่ีเหมาะสมรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือสรุปผลอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ มีอํานาจในการตดัสินใจได้พิจารณาเลือก

ตามความเหมาะสมหลกัการประเมินโดยทัว่ไปคือการพิจารณาเปรียบเทียบส่ิงท่ีเป็นความต้องการ

กบัส่ิงท่ีเกิดขึน้จริงๆถ้าส่ิงท่ีเป็นจริงมีความแตกตา่งจากส่ิงท่ีเป็นความต้องการมากจะต้องหาสาเหตุ

วา่เป็นเพราะอะไรโครงการบกพร่องตรงไหนภาพ 3 
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ภาพ 3  หลักการประเมินของอัลคนิ (Alkin) 

 

จากภาพ  3 ดูความสอดคล้องโดยพิจารณาความสัมพันธ์ภายในระหว่าง

องค์ประกอบต่างๆท่ีเป็นอยู่จริงโดยใช้ข้อมลูท่ีเก็บอย่างเป็นระบบเปรียบเทียบดคูวามสอดคล้อง

ระหวา่งโครงการเกณฑ์กบัความต้องการความเป็นจริงวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดวตัถปุระสงค์ท่ีใช้จริง

ปัจจัยโครงการจริงหรือโครงการท่ีได้รับอนุมัติกับการนําโครงการไปปฏิบัติจริงการจะปรับปรุง

โครงการได้จะต้องทราบวา่การมีความไมส่อดคล้องกนัระหว่างโครงการกบัการปฏิบตัิจริงนัน้มีมาก

น้อยเพียงใด  เพราะอะไร 

จากการศึกษารูปแบบการของสตฟัเฟิลบีมโพรวสัและอลัคิน จะเห็นได้ว่ารูปแบบ

การประเมินทัง้ 3 รูปแบบ ประกอบด้วยขัน้ตอนของการประเมินโครงการท่ีมีองค์ประกอบร่วมกนัคอื 

ปัจจัยนําเข้า  กระบวนการและผลผลิต  ผู้ประเมินเห็นว่าโครงการเกิดจากความต้องการของ

โรงเรียนอยู่แล้วจึงสนใจประเมินเพียง 3 ด้าน  คือ ด้านปัจจัยนําเข้า  ด้านกระบวนการและด้าน

ผลผลิต และเรียกรูปแบบการประเมินนีว้า่การประเมินเชิงระบบ  เพ่ือค้นหาสารสนเทศมาใช้พฒันา  

ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ซึ่งผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดการประเมินเชิงระบบนีม้าเป็นแนวทางในการประเมิน

โครงการแตเ่ป็นลกัษณะของการประยกุต์ใช้  ทัง้นีเ้น่ืองจากโครงการนีไ้ด้ดําเนินการเสร็จสิน้ไปแล้ว

จึงไมไ่ด้มีลกัษณะท่ีดําเนินการไปพร้อมโครงการ 

ความต้องการ ความเป็นจริง 

วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด 

ปัจจยัท่ีจําเป็น 

ตอ่การดําเนินงาน 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

กิจกรรมท่ีควรจดัเพ่ือให้

บรรลวุตัถปุระสงค ์

วตัถปุระสงค์ท่ีใช้จริง 

ปัจจยัท่ีมีอยูจ่ริง 

ผลท่ีเกิดขึน้จริง 

กิจกรรมท่ีจดัจริง 

ดคูวามสมัพนัธ์ 

ดคูวามสอดคล้อง 

ดคูวามสมัพนัธ์ 

ดคูวามสอดคล้อง 

ดคูวามสมัพนัธ์ 

ดคูวามสอดคล้อง 

ดคูวามสมัพนัธ์ 

ดคูวามสอดคล้อง 
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ความหมายและความสําคัญของการบริหารโครงการ 

1. ความหมายของการบริหารโครงการ 

เดวิด  คลีแลนด์  และวิลเล่ียมคิง (David Cleland and William King, 1983, p.188) 

ได้ให้ความหมายวา่ “การบริหารโครงการเป็นการจดัการท่ีต้องการให้ความสําคญัและความสนใจ

เป็นพิเศษกบัการดําเนินกิจกรรมท่ีไมซํ่า้  เพ่ือจดุประสงค์ในการบรรลเุป้าหมายเดียวกนั 

อลัเฟรดอไวนิ (Alfred  Awani, 1983, p.7)  ชีใ้ห้เห็นวา่ “การบริหารโครงการเก่ียวข้อง

กับการวางแผน การวางกําหนดการ และการควบคุมในกิจกรรมท่ีไม่ใช่กิจกรรมปกติ (Nonroutine  

activities)  ภายในเง่ือนไขของเวลาและทรัพยากรท่ีกําหนด 

ฮาร์วี  เมย์เลอร์(Harvey  Mayloy, 1999, p.6)  บอกวา่  “การบริหารโครงการเก่ียวกับ

กิจกรรมการวางแผน  การจัดองค์การ  การอํานวยการและการควบคมุ  เพ่ือท่ีจะจงูใจให้พนกังาน

ใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่ 

รัตนา  สายคณิต (2546, หน้า 34)  เห็นว่า  การบริหารโครงการ  คือ การทําหน้าท่ี  

ตา่งๆ ทางด้านบริหาร  ได้แก่  การวางแผน  การจดัองคก์าร  การประสานงาน  และการควบคมุการ

ใช้ทรัพยากรโครงการ  เพ่ือให้โครงการดําเนินไปได้และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ 

สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์ (2546, หน้า 9)  ได้ให้ความหมายว่า การบริหารโครงการเป็น

การบูรณาการหลกัการจดัการเพ่ือกําหนดกิจกรรมและการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยผู้จัดการจะต้องเป็นผู้ มีความ

รอบรู้ในเร่ืองการจดัการเป็นอย่างดี 

วิสตูร  จิระดําเกิง (2550, หน้า 6) ได้ให้ความหมายวา่ การประสมประสานทรัพยากร

ในการดําเนินการของโครงการ  โดยจะต้องมีการวางแผน  การจัดองค์การ  การบริหารทรัพยากร

มนุษย์  การอํานวยการ  และการควบคุมภายใต้บริบทของโครงการเพ่ือความสําเร็จผลตามท่ี

ต้องการโดย “ทรัพยากร” ในท่ีนีห้มายถึง  บคุลากร  รวมถึงความเช่ียวชาญและความสามารถท่ี    มี

อยู่  ความร่วมมือของทีมงาน  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อมลู  ระบบงาน  เทคนิค  เงินทนุและเวลา 

สรุปได้ว่า การบริหารโครงการ  คือ ความพยามยามในการบรรลวุตัถปุระสงค์เฉพาะ

โครงการผา่นกระบวนการทํางานท่ีเป็นเอกภาพ  โดยเช่ือมโยงความสมัพนัธ์กบังานตา่ง ๆ และการ

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล  การบริหารโครงการต้องนิยามวตัถปุระสงค์ให้ชดัเจน  ทัง้ในเร่ือง

ขอบเขตของงาน  ตารางเวลาท่ีต้องทําให้แล้วเสร็จ  และต้นทนุท่ีต้องใช้ทัง้หมด  ความรับผิดชอบ

ของผู้จัดการโครงการ คือ การทําให้วตัถปุระสงค์ของโครงการบรรลผุลสําเร็จและผลลพัธ์ของงาน

เสร็จอย่างมีคณุภาพภายในวงเงินงบประมาณท่ีกําหนด   
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2. ความสําคัญของการบริหารโครงการ 

การบริหารโครงการมีความสําคญัตอ่องค์การหลายประการด้วยกนั  อนัได้แก่ 

2.1 องค์การสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม  ดงัได้กลา่วแล้ววา่  การบริหาร

โครงการเป็นแนวคิดทางการบริหารแนวคิดหนึ่งท่ีได้พัฒนาขึน้มาเพ่ือต้องการให้องค์การปรับตวั  

ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยเฉพาะกบังานท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง  

เช่น  งานท่ีมีลกัษณะเส่ียง  ใช้ระยะเวลาไม่นานนัก  มีความสลบัซับซ้อน  ต้องใช้เทคโนโลยีสูง   

เป็นต้น  จึงได้มีการนําแนวคิดการบริหารโครงการมาประยกุต์ใช้ให้เกิดผลตามต้องการ  ซึ่งแนวคิด

การจดัการแบบดัง้เดิมไมส่ามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมได้ดีเท่ากบัแนวคิด

การบริหารโครงการ 

2.2 เกิดความคล่องตวัในการทํางาน  คนท่ีปฏิบัติงานในลกัษณะงานแบบโครงการ   

จะ มีระยะเวลาในการทํางานท่ีกําหนดไว้แน่นอน  จะล่าช้าแบบองค์การระบบราชการมิได้  ดงันัน้  

ผู้ปฏิบตัิงานจะต้องมีความกระตือรือร้นและคํานึงถึงวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของงานเป็นสําคญั 

2.3 ก่อให้เกิดการประสานงานท่ีรวดเร็ว  การใช้บคุคลจากหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีมีความรู้

ความชํานาญเฉพาะด้าน  ทําให้การประสานงานและความร่วมมือเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  ช่วยขจดั

ปัญหาของการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานท่ีจะต้องผ่านขัน้ตอนต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน

ออกไป 

2.4 ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกภูมิใจและรับผิดชอบในผลงาน  คนสามารถใช้

ความสามารถของตนเองมากกวา่การทํางานในองค์การระบบราชการ  ส่งเสริมให้เกิดความภมิูใจ

ในผลสําเร็จอนัเกิดจากการปฏิบตัิงานและมีขวญักําลงัใจในการทํางานตอ่ไป  นอกจากนีเ้ม่ือบคุคล

จากหน่วยงานต่าง ๆ  ได้รับการไว้วางใจให้เข้าร่วมเป็นทีมงานโครงการ  ก็จะทําให้เกิดความรู้สกึ

รับผิดชอบในการท่ีจะทํางานท่ีได้รับมอบให้ลลุ่วงตามวตัถปุระสงคท่ี์กําหนดในฐานะเป็นสมาชิก

ของทีมงาน 

2.5 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  โครงการมี

ลกัษณะงานท่ีมีจดุเร่ิมต้นและสิน้สดุ  ทรัพยากรท่ีนํามาใช้ในการดําเนินการโครงการมกัจะมาจาก

การสนับสนุนของหน่วยงานตามหน้าท่ีจึงเท่ากับมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโครงการกับ

หน่วยงานตามหน้าท่ี  นอกจากนัน้แล้ว  เม่ือโครงการสิน้สดุลง  ทรัพยากรตา่ง ๆ ก็สามารถโยกย้าย

กลบัหน่วยงานเดิมหรือย้ายไปดําเนินการในโครงการใหม ่  จึงทําให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายและมีการใช้

ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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2.6 องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการได้ดีย่ิงขึน้  การบริหาร

โครงการจะทําให้องค์การสามารถดําเนินงานจนบรรลวุตัถุประสงค์เพ่ิมขึน้  องค์การจึงสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการได้ดีย่ิงขึน้  เช่น  โครงการการสร้างงานในชนบทของรัฐบาล  

ถ้ารัฐบาลใช้กลไกปกติท่ีมีอยู่อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนในชนบทในหน้าแล้งให้มีงาน 

ทําได้  แต่ถ้าใช้วิธีการบริหารโครงการจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในชนบทให้มีงานทําใน

หน้าแล้งได้มากย่ิงขึน้ เป็นต้น 

3. กระบวนการของการบริหารโครงการ 

โครงการมีลักษณะพิเศษท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ การมีกําหนดระยะเวลาการ

ดําเนินงานท่ีชดัเจน  มีลกัษณะเป็นงานชัว่คราว  มีเวลาเสร็จสิน้แน่นอน  หรือกลา่วอีกนยัหนึ่งได้ว่า

เป็นการดําเนินการท่ีมีจุดเร่ิมต้นและจุดสิน้สดุ  จึงสามารถจัดทํากําหนดการดําเนินการได้ จาก

ลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  โครงการก็เหมือนกับส่ิงมีชีวิต  มีการเกิด  มีการเจริญเติบโต 

มีการดํารงอยู่  และมีการยตุิลงเม่ือเสร็จสิน้โครงการ  ผู้บริหารจึงสามารถใช้ลกัษณะพิเศษของวงจร

ชีวิตของโครงการดงักลา่ว  มากําหนดเป็นขัน้ตอนหรือกระบวนการบริหารโครงการ 

ชาร์ล  มาร์ติน (Charles C. Martin, 1976, pp.9-10) ได้กําหนดกระบวนการบริหาร

โครงการ ดงัภาพ 4 

 

 
 

 

ภาพ 4  แสดงกระบวนการบริหารโครงการของมาร์ตนิ(Martin) 
 

 

ท่ีมา: กล้า ทองขาว และคณะ (2552) 

การประชาสมัพนัธ์

การวางแผนโครงการ 

การอํานวยการ

การประเมินผล

การรายงาน

การปรับปรุง

หาความต้องการของ

การดําเนินงาน
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จากภาพ 4 สามารถอธิบายได้ดงันี ้

1. หาความต้องการของผู้ รับบริการ เป็นขัน้แรกท่ีจะต้องหาวา่ ความต้องการท่ีแท้จริง

ของผู้ รับบริการคืออะไร เพ่ือจะได้นํามากําหนดโครงการ วตัถปุระสงค์และยทุธศาสตร์ได้ถกูต้อง 

2 การประชาสัมพันธ์ผู้ รับบริการจะต้องมีการติดต่อกับผู้ รับบริการ โดยจะต้อง  

มีการกําหนดในลกัษณะเบือ้งต้นวา่ ลกัษณะของโครงการเป็นอย่างไร อะไรคือผลผลิตขัน้สดุท้าย 

เงินทนุจะต้องใช้เท่าไร เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องรับรู้และมีสว่นร่วมเพ่ือให้เกิดการยอมรับโครงการ 

3. การวางแผนโครงการ ขัน้นีป้ระกอบด้วยขัน้ตอนท่ีสําคญั 3 ขัน้ คือ 

3.1 การกําหนดวตัถุประสงค์ ผลผลิตขัน้สดุท้าย เกณฑ์การตดัสินใจ ข้อจํากัด 

รวมถึงทรัพยากรท่ีจะต้องใช้ในการดําเนินการตามโครงการ 

3.2 แตกรายละเอียดโครงการออกเป็นงานท่ีจะต้องทําตามวตัถปุระสงค์ 

ของโครงการ 

3.3 การกําหนดแผนปฏิบตัิการในรายละเอียด 

3.4. การอํานวยการโครงการ (Project Directing)  จะต้องกําหนดผู้ รับผิดชอบ            

ในการบริหารโครงการหรือผู้ จัดการโครงการ  ซึ่งผู้ จัดการโครงการควรจะต้องมีอํานาจหน้าท่ี

อํานวยการโครงการอย่างเพียงพอ  เพ่ือให้โครงการประสบผลสําเร็จและมีผลประสิทธิภาพ 

3.5. การจดัการโครงการ (Project Execution)  หลงัจากได้มีการวางแผนโครงการ

แล้ว ก็จะต้องกําหนดงานต่าง ๆ เพ่ือจะกําหนดบุคคลหรือหน่วยงานให้รับผิดชอบร่วมกันในการ

ดําเนินงานตามโครงการ  ภายใต้เง่ือนไขด้านเวลา  งบประมาณ  และลกัษณะงาน 

3.6. การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)  เ พ่ือดูความสําเ ร็จของ

โครงการ  โดยเปรียบเทียบระหวา่งวตัถปุระสงค์กบัผลงานท่ีเกิดขึน้จริง  มีการระบส่ิุงท่ีเบ่ียงไปจาก             

ส่ิงท่ีต้องการ 

3.7. การปรับปรุงโครงการ (Reprogramming)  หลงัจากท่ีได้มีการประเมินผลแล้ว

จะมีการปรุงโครงการไมว่่าจะเป็นแผนงาน  ทรัพยากรท่ีต้องใช้หรือปรับวตัถปุระสงค์ของโครงการ  

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามท่ีต้องการ 

3.8. การรายงานโครงการ (Project Reporting)  จะต้องมีการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานทัง้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและโดยทางวาจา  เก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคเพ่ือนํามาใช้

เป็นฐานข้อมลูสําหรับโครงการอ่ืนตอ่ไป 
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4. วัตถุประสงค์การบริหารโครงการ 

การดําเนินการในปัจจุบันต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง อยู่

ตลอดเวลาและค่อนข้างรวดเร็วทัง้จากภายในและจากภายนอกองค์การ  ซึ่งในอดีตแล้วเม่ือมี

ปัญหาเกิดขึน้  ผู้ บริหารมักจะแก้ปัญหาองค์การโดยวิธีต่างๆ โดยอาศัยแนวทางต่างๆ เช่น  

พยายามลดต้นทนุค่าใช้จ่าย  กําหนดมาตรฐานการทํางานของตําแหน่งต่างๆ ให้สงูขึน้ เป็นต้นซึ่ง

เป็นการเพ่ิมแรงกดดนัให้ผู้บริหารระดบัต่างๆ และพนักงานในองค์การให้เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางานให้สงูขึน้โดยใช้ทรัพยากรให้น้อยท่ีสดุ  แต่ในสภาพปัจจุบันและอนาคตท่ีมีความแตกต่าง

อย่างมาก  วิธีการแก้ปัญหาในอดีตโดยอาศัยมาตรการต่างๆ เช่น  การลดกําลังคน การนํา

เคร่ืองจักรแบบใหม่มาใช้  การลงทุนเพียงลําพัง  เป็นต้น  บางครัง้ไม่ใช่เป็นคําตอบท่ีดีท่ีสดุ แต่

น่าจะมีทางเลือกอ่ืนอีกในการแก้ปัญหาในรูปของโครงการ  จึงต้องมีการบริหารโครงการ เพ่ือให้

สําเร็จผลตามต้องการ 

สําหรับวตัถปุระสงค์ของการบริหารโครงการ คอืการบริหารให้บรรลผุลสําเร็จ คือ ตรง

ตามกําหนดเวลาภายในวงเงินงบประมาณ  ได้ผลงานตามต้องการ  กล่าวคือให้อยู่ภายในกรอบ

ของสามเหล่ียม ABC ในภาพ 5 

 

 
 

ภาพ 5 แสดงวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ 
 

ท่ีมา:กล้า ทองขาว และคณะ (2552) 

 

ทรัพยากร 
(เงิน คน  

เทคโนโลยี 

  ผลงาน 

คา่ใช้จ่าย เวลา 

C 

A B

ผลงานท่ีต้องการ 

เวลาท่ีกําหนด งบประมาณ 
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จากภาพ 5 อธิบายได้วา่  วตัถปุระสงค์ของการบริหารโครงการแบ่งออกได้เป็น  3 ด้าน 

ได้แก ่ โครงการสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด (A)  ใช้งบประมาณตามท่ีกําหนด (B) และได้ผลงานตรง

ตามท่ีระบไุว้ (C)  กลา่วคือภายในกรอบของสามเหล่ียม ABC  เป็นเกณฑ์ประเมินความสําเร็จของ

การบริหารโครงการโดยพิจารณาจากเวลาท่ีใช้ดําเนินการ  ค่าใช้จ่าย ท่ีเกิดขึน้  และผลงานของ

โครงการวา่ตรงตามวตัถปุระสงค์หรือไม ่ โดยให้อยู่ในกรอบ  ABC 

ในบางครัง้การดําเนินการตา่งๆ  อาจจะต้องตดัสินใจเลือกเพราะสภาพการณ์มกัจะ

เปล่ียนแปลงหรืออาจจะมีความสลบัซบัซ้อนมากขึน้  และมีความเส่ียงสงูขึน้อาจจะส่งผลให้การ

บริหารโครงการไม่สามารถบรรลผุลได้ครบตามวตัถุประสงค์ทัง้  3  ประการได้  เช่น  ค่าใช้จ่าย

สงูขึน้จนทําให้วงเงินเกินงบประมาณท่ีกําหนดไว้ได้  หรืออาจจะจําเป็นต้องเร่งการดําเนินการให้เร็ว

มากขึน้โดยมีคา่ใช้จ่ายท่ีสงูขึน้  หรือการควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณจนทําให้ผลงานไมต่รงตาม

มาตรฐานท่ีต้องการได้  เป็นต้น  ดงันัน้ผู้บริหารโครงการจึงอาจจะต้องมีภาวการณ์ตดัสินใจแบบ  

Dilemma  คือจะต้องเลือกหรือให้นํา้หนกัวา่จะต้องการได้วตัถปุระสงค์ใด แล้วยอมสละหรือสญูเสีย

วตัถปุระสงคข้์ออ่ืนไปบ้างเพ่ือให้โครงการสามารถดําเนินการจนแล้วเสร็จ 

5. ประโยชน์ของการบริหารโครงการ 

โดยทั่วไปการนําการบริหารโครงการมาใช้  จะก่อให้เกิดประโยชน์  3  ประการ  ดงันี ้

(Taylor and Watling, 1979 อ้างอิงใน มยรีุ  อนมุานราชธน, 2546, หน้า 14-15) 

5.1 ประโยชน์ต่อองค์การ  ในกรณีท่ีงานขององค์การมีลกัษณะซับซ้อน  งานของ

องค์การท่ีดําเนินการโดยให้ผู้ใช้บริการเข้าไปมีสว่นร่วมในการกําหนดลกัษณะผลิตภณัฑ์ หรืองาน 

ท่ีต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมาทํางานด้านเทคโนโลยีชัน้สงู  เช่น  ระบบขีปนาวธุ  ระบบ

โรงงาน  ระบบคอมพิวเตอร์  การสร้างสะพาน  ระบบการควบคมุนํา้ท่วม  การช่วยเหลือคนโพ้น

ทะเล  การพลงังาน  ระบบเทคโนโลยีชัน้สงู  การกลัน่นํา้มนั  การทําเหมือง  การติดตัง้ระบบควบคมุ  

การตอ่เรือ  เป็นต้น  งานเหลา่นีต้้องอาศยัการประสานงานข้ามหน้าท่ีความรับผิดชอบคอ่นข้างมาก

จึงควรใช้การบริหารโครงการ  โครงการท่ีแตกตา่งกนัอาจจะต้องประสานงานมากน้อยแตกต่างกัน

ไป  เน่ืองจากโครงการต้องดําเนินงานเก่ียวข้องกับหน่วยงานหลายๆ หน่วยภายในองค์การโดย

อาศัยการประสานงานและความเช่ียวชาญด้านเทคนิคภายใต้ความรับผิดชอบของผู้บริหาร

โครงการ 

5.2 ประโยชน์ต่อบุคคล  ความรู้ด้านเทคนิคท่ีบุคคลได้รับจากการบริหารโครงการ

เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ซึ่งเข้าใจเทคนิคนัน้ๆ เพราะความรู้ด้านเทคนิคในการบริหารโครงการทําให้ผู้ซึ่ง

เข้าใจเทคนิคนัน้ ๆ  มีความรู้มากกว่าบคุคลอ่ืนและสามารถมีอํานาจเหนือบุคคลอ่ืนได้  โดยทั่วไป

การบริหารงานจะบรรลผุลสําเร็จได้ต้องอาศยัปัจจัย  3  ประการ  ได้แก่  ความสามารถด้านการ
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จัดการ  การปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนและเทคนิคการจัดการ  ปัจจัย  2  ประการแรกเป็นเร่ืองเก่ียวกบั

ความเข้าใจในสภาพการณ์และความสามารถในการตดัสินใจของผู้บริหาร  รวมทัง้ความต้องการ  

ท่ีจะเข้าใจบุคคลอ่ืน  ขณะท่ีเทคนิคการจัดการเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้  การใช้เทคนิค

ดงักล่าวจะทําให้ผู้บริหารรับทราบข้อมลูสําคญัเก่ียวกับโครงการและระบบการบริหารโครงการ  

โดยเฉพาะทราบประเดน็สําคญัๆ ท่ีควรจะเข้าใจในการบริหารคน 

5.3 ประโยชน์ต่อผู้ ใช้บริการ/ผู้ รับบริการ  การติดต่อสมัพันธ์ระหว่างผู้ ให้บริการกับ

ผู้ ใช้บริการ/ผู้ รับบริการในการบริหารโครงการเป็นผลดีหลายประการ  สําหรับโครงการท่ีมีขนาด

ใหญ่  มีต้นทุนสูงและมีลักษณะซับซ้อนมาก  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ให้บริการกับผู้ ใช้บริการ

ผู้ รับบริการมกัจะซบัซ้อนมากย่ิงขึน้  จึงจําเป็นท่ีทัง้  2  ฝ่ายจะต้องติดต่อสมัพนัธ์กัน  และอาจจะ

ติดตอ่สมัพนัธ์กนัมากขึน้เม่ือโครงการดําเนินไประยะหนึ่ง  ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความแน่ใจวา่ภาระหน้าท่ี

ของผู้ ให้บริการเป็นไปในแนวทางเดียวกันและทําให้ทราบว่าผู้ ให้บริการคนใดมีหน้าท่ีอธิบายข้อ

สงสยัให้แก่ผู้ใช้บริการ  นอกจากนีเ้ม่ือต้องทําการตดัสินใจอาจจะตดัสินใจได้อย่างรวดเร็วมากขึน้  

ผู้ ใช้บริการจะรู้สึกว่าผู้ ให้บริการสนใจตวัเขาและปัญหาของเขาด้วย  เพราะเป็นการติดต่อแบบ

เผชิญหน้ากัน  เม่ือผู้บริหารโครงการเองสามารถติดต่อและเข้าถึงฝ่ายต่างๆ ในองค์การโดยตรง  

ย่อมทําให้งานของโครงการประสบความสําเร็จอย่างสูง  ผู้ ใช้บริการจะรู้สึกพึงพอใจและได้รับ

ประโยชน์จากการดาํเนินงานโครงการ 

 

ขัน้ตอนการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการมีขัน้ตอนเช่นเดียวกบัการประเมินส่ิงอ่ืนๆ  ซึ่งในท่ีนีเ้หน็วา่ควรเป็น 8 

ขัน้ตอนไม่ว่าจะเป็นการประเมินก่อนระหว่าง หรือสิน้สดุโครงการก็ตาม และถ้ามีการประเมินงาน

ประเมินโครงการด้วยก็ 7 ขัน้ตอน อาจมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมได้ เช่น  บางขัน้ตอนอาจมี

รายละเอียดแตกตา่งกนับ้างตามลกัษณะของโครงการท่ีจะประเมินและ ปัจจยัอ่ืนๆ  บางขัน้ตอนก็มี

ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันบางขัน้ตอนก็อาจยุบรวมกันได้  บางขัน้ตอน ก็อาจสลับกันได้  ฯลฯ  

เป็นต้น  เพียงแตป่รับให้เป็นการประเมินโครงการ สําหรับสาระโดยสรุปขัน้ตอนทัง้ 7 มีดงันี ้

1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและศึกษาวิเคราะห์โครงการพร้อมทัง้ข้อมูล 

ท่ีเก่ียวข้อง 

การจะประเมินส่ิงใดหรือประเมินโครงการ ผู้ประเมินต้องศึกษาแนวคิดการประเมิน

โครงการและสาระท่ีเก่ียวข้อง หลังจากนัน้ก็ต้องศึกษาวิเคราะห์โครงการท่ีจะประเมินและ

แหล่งข้อมลู อ่ืนๆ   ทัง้จากเอกสาร บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ  ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ข้อสรุปนําไปกําหนดเป็น
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วตัถปุระสงค์หรือประเดน็การประเมิน และพฒันาตวัชีว้ดัในขัน้ตอนต่อไป  โดยยงัไมล่งมือทําอะไร

เป็นหลกัเป็นฐาน  จะเร่ิมลงมือเขียนหรือปฏิบตัิการเตรียมการประเมินโครงการเบือ้งต้น   

2. การกําหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินและตัวชีว้ัด 

ในขัน้ตอนนีนํ้าผลสรุปจากการศึกษาของขัน้ตอนท่ี 1 มากําหนดวตัถุประสงค์  หรือ

ประเดน็การประเมิน เม่ือได้วตัถปุระสงค์หรือประเดน็การประเมินท่ีชดัเจน คงท่ีแล้ว ก็จะเป็นตวัตัง้

ให้นําไปพฒันาตวัชีว้ดั  ซึ่งวตัถปุระสงค์หรือประเด็นการประเมินอาจได้จากวตัถปุระสงค์โครงการ

รูปแบบการประเมินความต้องการของผู้ ใช้ผลการประเมิน หรือผู้ว่าจ้าง หรือผู้บังคบับัญชา หรือผู้

ร้องขอ ฯลฯ ให้ประเมินประสบการณ์ของผู้ประเมินเอง  หรือได้จากการร่วมกันกําหนดของ

ผู้ เก่ียวข้อง ฯลฯ โดยอาจได้จากหลายๆ  แหลง่ร่วมกนัก็ได้ 

การกําหนดวัตถุประสงค์  หรือประเด็นการประเมิน  ถ้าจะให้สะดวกรวดเร็วแบบ

อาหารกึ่งสําเร็จรูป  ก็สามารถใช้รูปแบบการประเมินท่ีกําหนดประเดน็การประเมินมาให้แล้วก็ได้  

เช่น รูปแบบ CIPP และรูปแบบของ Kirkpatrick เป็นต้น  แต่ก็ต้องประเมินให้ครบตามข้อกําหนด

ของรูปแบบ คล้ายกับต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดของรูปแบบ  คล้ายกับต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

หรือกฎหมายท่ีกําหนดเข้าทํานองง่ายตอนแรกแต่อาจยุ่งยากตอนหลัง  ซึ่งจากประสบการณ์   

พบวา่นกัประเมินท่ีชํานาญมกัจะไมใ่ช้รูปแบบการประเมินเพราะจะทําให้มีความยืดหยุ่นน้อย 

เม่ือได้วตัถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินแล้วก็จะใช้เป็นกรอบในการเลือกพัฒนา

หรือสร้างตวัชีว้ดั  ซึ่งในทางปฏิบตัิตวัชีว้ดัสําหรับการประเมินโครงการยงัมีไมเ่พียงพอ หรือไมต่รงกับ

โครงการท่ีจะประเมิน ผู้ประเมินจะต้องพฒันาด้วยการปรับให้สอดคล้องกบัโครงการท่ีจะประเมินหรือ

สร้างขึน้ใหม ่ซึ่งตวัชีว้ดัท่ีได้จะเป็นตวัตัง้ในการกําหนดเกณฑ์คา่นํา้หนกั (ถ้ามี) แหลง่ข้อมลู เคร่ืองมือ

และการวิเคราะห์ข้อมูล  ดงันัน้ถ้าตวัชีว้ดัไม่ชัดเจนพอก็จะส่งผลต่อการเตรียมงานในขัน้ต่อไปได้  

บางครัง้ต้องกลบัมาปรับตวัชีว้ดัใหมก่็มี 

2.1 การกําหนดเกณฑ์และค่านํา้หนัก (ถ้ามี) 

คําว่าเกณฑ์ในท่ีนี ้หมายถึง เกณฑ์การตดัสิน ส่วนค่านํา้หนัก  หมายถึงระดบั

ความสําคัญของประเด็นการประเมินและตวัชีว้ดั   ซึ่งย่ิงเกณฑ์มีความละเอียดและค่านํา้หนัก

สอดคล้องกับสภาพโครงการเท่าไร  สารสนเทศจากการประเมินก็ย่ิงครอบคลมุชัดเจนมากขึน้

เท่านัน้  แม้วา่ต้องแลกกบัความยุ่งยากบ้างก็ตาม  เช่นเดียวกบัความละเอียดของจอภาพ  เคร่ืองรับ

โทรทัศน์  โทรศพัท์  หรือจอคอมพิวเตอร์  ท่ีมีรายละเอียดเป็นพิกเซล(Pixel) ย่ิงจํานวนพิกเซลมาก 

ก็ย่ิงชดัมากแตร่าคาก็สงูขึน้ 
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ในการกําหนดเกณฑ์และคา่นํา้หนกันัน้  อาจแยกได้เป็น 4 ระดบั  เรียงตามลําดบั

ความละเอียดจากน้อยไปหามาก คือ   ตัง้แต่ไม่กําหนเกณฑ์ตดัสินเลย  มีแต่เกณฑ์ในการตดัสิน

เพียง 2 ระดบั คือ  ผา่นกบัไมผ่า่น  มีเกณฑ์ตดัสินเพียง 2 ระดบั   และกําหนดคา่นํา้หนกัของตวัชีว้ดั

และสดุท้ายคือเกณฑ์ตดัสินมากกวา่ 2 ระดบั และมีคา่นํา้หนกั 

2.2 การกําหนดกรอบแนวคดิและขอบเขตการประเมิน 

เม่ือได้วตัถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน  ตวัชีว้ดั เกณฑ์  และค่านํา้หนัก 

(ถ้ามี) แล้วนํามารวมกันเป็นกรอบแนวคิดการประเมิน  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบท่ีสําคญั           

คือ ประเด็นการประเมินกับตัวชีว้ัด ถ้าจะให้ละเอียดย่ิงขึน้ ก็กําหนดเกณฑ์และค่านํา้หนัก  

โดยเกณฑ์อาจจะกําหนดไว้มากกวา่ 2 ระดบั 

จากสาระหรือองค์ประกอบสําคญัของกรอบแนวคิดของการประเมิน  จะนําไปสู่การ

กําหนดขอบเขตการประเมินท่ีสอดคล้องกบักรอบแนวคิด  เก่ียวกบักลุม่ผู้ให้ข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ ใน

การวิเคราะห์ข้อมลู  และอาจกําหนดองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น พืน้ท่ี เวลา และแนวทางการเก็บข้อมลู 

ฯลฯ เพ่ิมเติมได้ตามต้องการ 

2.3 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเก็บข้อมูล 

การประเมินต้องตดัสินใจผลจากสารสนเทศท่ีเก็บมาได้  โดยใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ       

ตามตวัชีว้ดัท่ีกําหนดไว้ ซึ่งโครงการแตล่ะโครงการจะมีลกัษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันมาก     

จึงยากท่ีจะใช้เคร่ืองมือของผู้ ท่ีสร้างหรือพัฒนาไว้ได้  อย่างน้อยก็ต้องนํามาปรับบ้าง  ยกเว้น

เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีมาตรฐานเหมือนกนัมาปรับใช้ได้เลย  สว่นเคร่ืองมือทางสงัคมศาสตร์ 

เช่น แบบสอบ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์แบบสังเกต  มักจะต้องปรับหรือสร้างใหม่เสมอ     

เม่ือสร้างแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ควรพฒันาหาคณุภาพของเคร่ืองมือด้วย 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเตรียมปฏิบตัิการประเมิน ตามขัน้ตอนท่ี 1 – 5 เป็นการศกึษาและเตรียมการ

จะประเมิน  ส่วนขัน้ตอนนีเ้ป็นการเร่ิมปฏิบัติจริงในภาคสนาม  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

วิธีการต่างๆ  เช่น สอบถาม  สมัภาษณ์  สงัเกต  ถ้าเป็นกรณีข้อมลูเชิงคณุภาพก็อาจใช้เทคนิค 

ต่างๆ  เพ่ิมเติม  เช่น  การสมัภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus  Group Interview) และการสงัเกต

แบบ     มีสว่นร่วม (Participant Observation) 

2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูในการประเมินโครงการจะง่ายกว่าการวิจยั  เพราะมกัจะใช้ 

สถิติพืน้ฐานง่าย ๆ เช่น  จํานวนนบั  ความถ่ี  ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานอาจจะมี 

ท่ียากขึน้บ้างก็คือสถิติท่ีใช้ทดสอบ ซึ่งมกัจะเป็นการทดสอบที (t-test) และสถิติท่ีใช้หาคณุภาพ
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เคร่ืองมือ เช่น การหาคา่ความเท่ียงตรงโดยใช้สตูร KR-20 หรือสตูรอลัฟาของครอนบคั (Cronbach) 

เป็นต้น 

2.6 การเขียนรายงานการประเมิน 

รายงานการประเมินโครงการท่ีสมบรูณ์  จะมีโครงสร้างคล้ายกบัรายงานการวิจยั

หรือวิทยานิพนธ์ คือมีส่วนนํา  ส่วนท่ีเป็นเนือ้หา 5 บท และส่วนท้าย  ซึ่งจะเป็นภาคผนวกต่างๆ         

ข้อแตกต่างท่ีสําคัญก็คือ  การรายงานการประเมินจะเสนอแก่ผู้ เก่ียวข้องกับโครงการมากกว่า

เผยแพร่แก่บคุคลหรือหน่วยงานทัว่ไป  เหมือนกบัรายงานการวิจยัหรือวิทยานิพนธ์  นอกจากนีก้าร

เขียนรายงานการประเมินจะต้องอาศยัความสามารถทัง้ศาสตร์และศิลป์เข้าช่วย  เพ่ือจงูใจหรือโน้ม

น้าวให้ผู้ เก่ียวข้องนําผลการประเมินไปใช้จริง  อย่างไรก็ตามในกรณีโครงการขนาดเลก็หรือมีความ

เร่งด่วนอาจเขียนรายงานการประเมินโครงการโดยสรุป  ไม่ต้องมีโครงสร้างสมบูรณ์ เช่นเดียวกบั 

การวิจยัชัน้เรียนท่ีอนโุลมให้เขียนหน้าเดียว หรือเพียง 5 – 10 หน้าก็ได้ 

2.7 การประเมินงานประเมินโครงการ 

การประเมินงานประเมินโครงการหรืองานประเมินอ่ืนๆ  ยงัมีน้อยมาก  แตใ่นท่ีนี ้

เห็นว่าควรจะนําเสนอไว้ในลกัษณะการตรวจสอบคณุภาพของรายงานการประเมิน  ด้วยวิธีการ

ต่างๆ  ท่ีเหมาะสม  เพ่ือเป็นการกระตุ้นหรือเร่งรัดให้การประเมินโครงการมีคณุภาพมาตรฐานท่ี

สงูขึน้ถึงแม้ในปัจจบุนัจะยงัมีการประเมินโครงการน้อย  แตค่าดวา่ในอนาคตจะต้องมีการนําไปใช้       

กนัมากขึน้ 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการเป็นกระบวนการตดัสินคณุคา่

ของโครงการในบางระยะหรือทกุระยะ  โดยนําผลจากการวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์เพ่ือตดัสินใจ 

จัดทํา ระงับ  ปรับปรุง ขยายผลหรือยกเลิกโครงการซึ่งสามารถจะใช้รูปแบบการประเมินโดยตรง 

หรือคิดรูปแบบขึน้เองก็ได้  รูปแบบการประเมินโครงการ  สร้างจากแนวคิด  ทฤษฎีประสบการณ์  

หรือจินตนาการเพ่ือถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย และนําสู่การปฏิบัติได้  แบบในการประเมินโครงการ

สามารถประเมินได้ตัง้แตก่่อนดําเนินโครงการ  ด้วยการประเมินท่ีสําคญัๆ เช่น การประเมินความ

ต้องการจําเป็น  ความพร้อม  ความเป็นไปได้และปัจจยัด้านทรัพยากรต่างๆ   การประเมินระหวา่ง

ดําเนินโครงการ  ต้องทําในระหว่างการนําโครงการสู่การปฏิบัติ  โดยการประเมินความก้าวหน้า

หรือประเมินกระบวนการ และการประเมินเม่ือสิน้สดุโครงการต้องทําเม่ือโครงการเสร็จสิน้แล้วโดย

ประเมินผลตา่งๆ เช่นผลผลิต ผลลพัธ์และผลกระทบสว่นขัน้ตอน ในการประเมิน โครงการท่ีสําคญั

มี 8 ขัน้ตอน คอื  การศกึษาแนวคิดการประเมินและโครงการพร้อมทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องการกําหนด

วตัถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเก็บข้อมลูการเก็บรวบรวม
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ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการเขียนรายงานการประเมิน ซึ่งแต่ละขัน้ตอน อาจปรับให้

เหมาะสมกบัโครงการท่ีจะประเมินได้ 

 

งานวจัิยท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ประเมินได้ทําการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั การประเมินโครงการ ไว้ดงันี ้

จําเนียร  นําศรีเจริญกุล (2542, หน้า ง -จ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “การจัดโครงการเกษตร

เพ่ืออาหารกลางวนัในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดันครนายก ตามพระราชดําริสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุารี” ผลการวิจยัพบวา่ 

1. การจดัโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนัในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวดันครนายก 

ตามพระราชดําริ  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุารี แบ่งเป็น 4  ด้าน  ดงันี ้

1.1 การจัดการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ รับผิดชอบโครงการเกษตรและครู

รับผิดชอบ  โครงการอาหารกลางวนัในด้านการจัดการแตกต่างกัน  ดงันี ้ ผู้บริหารสถานศึกษา

ประชุมครูเพ่ือชีแ้จงนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติ ทําการนิเทศ และประสานงานกับ

หน่วยงานอ่ืน ตลอดจนแต่งตัง้ครูผู้ รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวนัร่วมกนั วางแผนปฏิบตัิโดย  

ให้นกัเรียนมีสว่นร่วมกิจกรรมและร่วมกนัสรุปผลการดําเนินงาน 

1.2 งบประมาณ ได้รับจากงบโครงการอาหารกลางวนัจากสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนวสัด ุอปุกรณ์ เมล็ดพันธุ์พืช  อาหารเสริมจาก

สํานกังานสวนจิตรลดาและสํานกังานเกษตรจงัหวดั 

1.3 กิจกรรมโครงการเกษตรได้พิจารณาเลือกกิจกรรมโดยดจูากสภาพพืน้ท่ีแหล่งนํา้  

ฤดกูาล  และเมล็ดพันธุ์พืชท่ีได้รับเพ่ือการเพาะปลกู  ส่วนโครงการอาหารกลางวนั จะพิจารณา

เลือกประเภทกิจกรรม โดยดจูากผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือนํามาประกอบอาหาร ท่ีมีคณุค่าทาง

โภชนาการ  ขัน้ตอนการประกอบง่ายและใช้เวลาน้อย 

1.4 อปุกรณ์ ในการดําเนินงานครูผู้ รับผิดชอบโครงการเกษตรและครูผู้ รับผิดชอบ

โครงการอาหารกลางวนัสามารถจดัการและปรับใช้อปุกรณ์ท่ีมีตามสภาพของโรงเรียน 

2. ความเช่ือมโยงระหวา่งโครงการเกษตรและโครงการอาหารกลางวนัแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ  

2.1 การวางแผนงาน  เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรนําไปใช้ในโครงการอาหาร

กลางวนั  ตลอดจนการปรับเปล่ียนกิจกรรมตามผลผลิต 

2.2 การปฏิบัติงาน  ครูผู้ รับผิดชอบทัง้  2 โครงการประสานงานในการจัดการกบั

ผลผลิต  โดยนําไปประกอบอาหาร จดัแบ่งให้นกัเรียน ถนอมอาหาร และจดัจําหน่าย 
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3. ปัญหา อุปสรรค ในการจัดโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา  จังหวดันครนายก  ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารี  ในแตล่ะฝ่ายดงันี ้

3.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาและอปุสรรคในด้านขาดครูท่ีมีวฒิุทางเกษตร 

คหกรรมศาสตร์  และงบประมาณมีจํากดั 

3.2 ครูผู้ รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวนัมีปัญหาและอปุสรรคในด้านปัจจัย

เก่ียวข้องในการทํางานคือสภาพพืน้ท่ี  แหลง่นํา้ วสัด ุ อปุกรณ์ 

3.3 ครูผู้ รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวนัมีปัญหาและอปุสรรคในด้านปัจจัย

เก่ียวข้องกบัการทํางานคือ ขาดการสง่เสริมด้านกําลงัใจ งบประมาณมีจํากดั สถานประกอบอาหาร  

และวสัดอุปุกรณ์ไมเ่อือ้ตอ่การปฏิบตัิงาน 

อภินันท์  เพชรแก้ว (2542, บทคดัย่อ) ได้ทําวิจัยเร่ือง “ศึกษาการดําเนินงานโครงการ

เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบังคับการตํารวจ

ตะเวนชายแดนภาค 4”  ผลการวิจยัวา่ 

1. การดําเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันของครูโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน  สงักัดกองบงัคบัการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 4 พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน

กลางเม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า  กิจกรรมการประกอบเลีย้งอาหารกลางวนัท่ี มี

คุณค่าและถูกสุขลักษณะและกิจกรรมเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการอยู่ในระดับมาก ส่วน

กิจกรรมอ่ืนๆ  อยู่ในระดบัปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนัของครูโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน  สงักัดกองบงัคบัการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 4 ท่ีมีคณุวฒิุการศกึษา

ต่างกัน พบว่าโดยภาพรวมมีการดําเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไป

ตามสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้  เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า กิจกรรมการประกอบเลีย้งอาหาร

กลางวันท่ีมีคุณค่าและถูกสุขลักษณะ และกิจกรรมการเฝ้าระวังและติดตาม และโภชนาการ

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

3. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนัของครูโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน สงักดักองบงัคบัการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 4 ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ทํางานต่างกัน  พบว่าโดยภาพรวมการดําเนินงานไม่แตกต่างกนัไม่เป็นไปตามสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้  

เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า  กิจกรรมการประกอบเลีย้งอาหารกลางวนัท่ีคณุคา่และถกู

สขุลกัษณะ และกิจกรรมการประกอบอาหารเสริมแตกตา่งกนัมีนยัสําคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนัของครูโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน  สงักัดกองบังคบัการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 4 ท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ี

รับผิดชอบตา่งกนั พบวา่โดยภาพรวมมีการดําเนินงานไม่แตกตา่งกนั ไมเ่ป็นไปตามสมมตุิฐานท่ีไว้  

เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ  พบว่า  การดําเนินกิจกรรมการประกอบอาหารเสริมแตกตา่งกนั   

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูผู้ รับผิดชอบโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนักับครู

รับผิดชอบโครงการพระราชดําริอ่ืนๆ  มีการดําเนินงานสงูกวา่  ครูใหญ่ 

5. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนัของครูโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนต่างกนั พบว่า การดําเนินงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ  พบว่า  กิจกรรมผลิตอาหารท่ี มีคุณค่า

โภชนาการและกิจกรรมการเฝ้าระวงัและติดตามภาวะโภชนาการแตกตา่งกนัมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  .05  ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน  โดยกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนมีการ

ดําเนินงานสงูกวา่  กองกํากบัการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี  42, 43 และ 44 

เสนีย์  โตสโุขวงศ์  (2551, บทคดัย่อ) ได้ทําการศกึษาการประเมินโครงการจดัการเรียนรู้

ตามแนวทางขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย บรูณาการการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสตอร่ี

ไลน์ ผลการประเมินพบวา่ 

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขับเคล่ือนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการการเรียนการสอนโดยวิธีสตอร่ีไลน์ พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า

โครงการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบรูณาการการเรียนการ

สอนโดยวิธีสตอร่ีไลน์ มีความสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 นโยบาย

ของกระทรวงศกึษาธิการ แนวการปฏิรูปการศกึษา นโยบายสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน นโยบายของโรงเรียน สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน 

2. ผลการประเมินปัจจยันําเข้าของโครงการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางขบัเคล่ือนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการการเรียนการสอนโดยวิธีสตอร่ีไลน์ พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า

ปัจจยันําเข้าของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมความเพียงพออยู่ในระดบัมาก 

3. ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง

ขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการการเรียนการสอนโดยวิธีสตอร่ีไลน์ พบว่าครูมี

ความคิดเห็นวา่การดําเนินงานของโครงการ ในภาพรวมมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 

4. ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขบัเคล่ือนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยบรูณาการการเรียนการสอนโดยวิธีสตอร่ีไลน์ พบวา่ 
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4.1 ผลการประเมินสภาพความสําเร็จของการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน

ตามโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการการ

เรียนการสอน โดยใช้วิธีสตอร่ีไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

4.2 ผลการประเมินสภาพความสําเร็จของการพฒันาพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของ

ครูตามโครงการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการการ

เรียนการสอนโดยใช้วิธีสตอร่ีไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

สมาน  สามามะ (2545, หน้า 4)  ได้วิจัยเร่ืองการประเมินโครงการอาหารกลางวนั ใน

โรงเรียนประถมศกึษาจงัหวดันราธิวาส  พบวา่ 

1. สภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชนเขตบริการโรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่ มีนักเรียน

จํานวน  121 – 300 คน จดัอาหารกลางวนัแบบอาหารจานเดียว และจดัทกุวนั มีการปรึกษาหารือ

กับผู้ เ ก่ียวข้องการจัดอาหารกลางวันโดยมีการประชุมภาคเรียนละครัง้ โรงเรียนมีกิจกรรม

การเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั โดยการปลกูพืชเป็นสว่นใหญ่  แต่ไม่เพียงพอ  โรงอาหารสว่นใหญ่

ใช้อาคารอเนกประสงค์  สภาพของโรงเรียนห่างจากชมุชนไมเ่กิน 100 เมตรระยะทางจากโรงเรียน

ถึงตลาดสดประมาณ  1 – 5  กิโลเมตร  การคมนาคมสะดวก  รายได้ผู้ปกครองนักเรียนเฉล่ียตอ่ปี  

ไมเ่กิน 20,000 บาท  สภาพประเพณีวฒันธรรมของชมุชนเขตบริการโรงเรียน  สว่นมากเอือ้อํานวย

ตอ่การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวนั 

2. ด้านปัจจยัเบือ้งต้น  โดยภาพรวม  มีความพร้อมพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลาง  

3. ด้านกระบวนการ  โดยภาพรวม  การปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง 

4. ด้านผลผลิต  โดยภาพรวม  เป็นท่ีพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 

5. ด้านผลกระทบ  โดยภาพรวม  มีผลกระทบอยู่ในระดบัปานกลาง   

ข้อเสนอแนะ  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้ เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา คือควรมีการประชุมชีแ้จงนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของโครงการอาหารกลางวัน กับครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ เก่ียวข้อง ควรจัดสรร

งบประมาณด้านอาคารสถานท่ี เช่น โรงครัวโรงอาหาร ให้เป็นเอกเทศ  ควรสนบัสนนุและสง่เสริมให้

โครงการอาหารกลางวนัเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนโดยบูรณาการเข้ากบัการเรียนการสอน

อย่างจริงจัง  ควรให้นักเรียนรับประทานอาหารท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการท่ีเดก็วยัเรียนได้รับอย่าง

เพียงพอ และควรจดัประชมุสมัมนาครู อาจารย์ ครูผู้ เป็นหวัหน้ารับผิดชอบโครงการอาหารกลางวนั  

และผู้ บริหารโรงเรียน  เก่ียวกับดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และพาไปศึกษาดูงาน  
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ณ  โรงเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นโรงเรียนท่ีจัดโครงการอาหารกลางวนัดีเด่นทัง้ในจังหวัด  

และตา่งจงัหวดั 

ชัยรินทร์  ชัยวิสิทธ์ (2545) ศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างเสริม

ค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนและชุมชนด้วยโครงงานอาชีพ ผลของการวิจัย

ปรากฏว่า ในการทําโครงงานอาชีพของนักเรียนหลกัจากท่ีนกัเรียนได้เรียนรู้เร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงแล้ว ได้นําไปประยกุต์ใช้ในโครงงาน นกัเรียนมีการใช้จ่ายในโครงงานอย่างประหยดั มีการ

ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า มีการแลกเปล่ียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความรู้ต่างๆ นําเศษส่ิงเหลือใช้ใน

โครงงานมาใช้ประโยชน์ ปรึกษากับคนในครอบครัวและภมิูปัญญาท้องถ่ินมากขึน้โดยทุกคนใน

ครอบครัวให้ความร่วมมือสนบัสนุน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อเนือ้หา กิจกรรมการเรียนการ

สอนและครูผู้สอนเป็นไปในทางบวกและความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อเนือ้หา กิจกรรมการเรียน

การสอนและครูผู้สอนเป็นไปในทางบวกและความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อการทําโครงงานอาชีพ

ของนกัเรียนเป็นไปในทางบวกเช่นเดียวกนั 

ณรงค์ฤทธ์ิ ดอนศรี (2543) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการ

บริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสงักัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวดัชัยภมิู กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 49 คน  ผู้ช่วย

ผู้บริหารโรงเรียน  จํานวน 46 คน และครูผู้ สอนจํานวน 99 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพ่ือหาคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั

พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษามีการ

ปฏิบัติและปัญหาในการปฏิบัติอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้ด้านการเตรียมการ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ และการกํากบั ติดตาม และประเมินผล 

ความต้องการท่ีสําคญัในการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการนีไ้ด้แก่ การเตรียม

ความพร้อมด้านบุคลากร สถานท่ี และงบประมาณ การพัฒนาหลกัสตูรท้องถ่ิน การบรูณาการ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกบัรายวิชาตา่งๆ และการกํากับติดตาม ประเมินผลอย่างใกล้ชิดและ

สม่ําเสมอ 

Matz (1981, pp.5887-A) ได้ประเมินโครงการการศึกษาด้านโภชศาสตร์ในโรงเรียน

ชนบทของรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาโดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ผลการระเมิน 

พบวา่ 
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1. ด้านบริบท นกัเรียนมีความต้องการท่ีจะศกึษาด้านโภชศาสตร์ในระดบัมาก 

2. ด้านปัจจัยเบือ้งต้น การพัฒนาโครงการได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก

ผู้ปกครองชาวบ้าน ครู ผู้บริหาร และบคุลากรท่ีอยู่ในหน่วยบริการ ตามลําดบั 

3. ด้านกระบวนการ ครูอาจารย์มีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนในระดับ

มาก สว่นนกัเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนในระดบัมากท่ีสดุ 

4. ด้านผลผลิต นกัเรียนมีความรู้ด้านโภชศาสตร์ในระดบัสงู 

Lelley (1983, pp.1706-A) ได้ประเมินโครงการศกึษาวิชาชีพของวิทยาลยัวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลยัอาร์คนัซอ ผลการประเมินพบวา่ ผู้จบการศกึษามีความพึงพอใจในหลกัสตูรในระดบั

น้อย และต้องการให้มีการทบทวนกระบวนการคดัเลือกผู้ เข้ารับการศึกษาและกระบวนการนิเทศ  

ผู้เข้ารับการศกึษามีความพึงพอใจในประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศกึษา ในระดบัมาก 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้ว่า โครงการมีหลายประเภท การ

ประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ  และการเลือกรูปแบบของการประเมินมาใช้ในการประเมิน

โครงการท่ีรับผิดชอบนัน้  ผู้ประเมินได้เลือกรูปแบบของการประเมินท่ีเหมาะสมทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์

สงูสดุของการบริหารโครงการให้บรรลจุุดประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ ดงันัน้ ผู้ประเมินได้นํา

ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ โดยประเมิน 3 ด้าน ดังนี  ้ คือ ด้านปัจจัยนําเข้า  

กระบวนการและผลผลิต  ซึ่งผู้ประเมินไม่ได้ประเมินด้านบริบทเน่ืองจากโรงเรียนดําเนินงาน

โครงการมาแล้วระยะหนึ่ง และสิน้สดุแล้ว  ผู้ประเมินจึงไมไ่ด้ประเมิน  คงไว้แตก่ารประเมิน 3 ด้าน

ว่า  มีความพร้อมในแตล่ะด้านหรือไม ่ มีความเพียงพอของทรัพยากรหรือไม ่ มีผลการดําเนินงาน

เป็นอย่างไร  ผลการประเมินจะเป็นส่ิงท่ีตดัสินว่าโครงการควรจะมีการปรับปรุงและพัฒนาส่วน

ใดบ้างตอ่ไป 
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บทที่  3 

 

วิธีดาํเนินการประเมินโครงการ 

  

ในการประเมินโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ของโรงเรียนเลิศปัญญา

สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 3  ได้ดําเนินการตามลําดบัขัน้ตอนดงันี ้ 

1. แหลง่ข้อมลู 

2. วิธีการประเมิน 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 

4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในประเมิน 

5. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

6. การวิเคราะห์ข้อมลู 

7. สถิติท่ีใช้ในการประเมินโครงการ 

 

แหล่งข้อมูล 

1. แหลง่ข้อมลูของการประเมินโครงการครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1.1 ผู้ อํานวยการโรงเรียนโรงเรียนเลิศปัญญา จํานวน 1 คน 

1.2 ครูท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ในโรงเรียน ปีการศกึษา 2558  โรงเรียนเลิศปัญญา  จํานวน 10 คน 

1.3 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี

การศกึษา 2558 โรงเรียนเลิศปัญญา    จํานวน 15 คน  ตามจํานวนท่ีได้กําหนดไว้ 

1.4 ผู้ ปก ครองของนัก เ รียน ท่ี เ ข้า ร่ วมโครงการเ กษตร เศรษฐกิ จพอเ พียง 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2558   โรงเรียนเลิศปัญญา  จํานวน 15 คน 

2. แหลง่ข้อมลูท่ีเป็นเอกสาร  ได้แก่ แบบบนัทึกคะแนน   รายงานการประชมุ  
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วธีิการประเมิน 

การประเมินครัง้นีเ้ป็นการประเมินโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรงเรียน โดยได้

ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบโดยมีการประเมิน 3 ด้าน  ดงันีปั้จจัยป้อนเข้า (Input) 

กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดยมีกรอบการประเมิน ดงันี ้

1. การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input  Evaluation) ประเมินเก่ียวกับความเหมาะสม

ของทรัพยากรการผลิตด้านบคุลากรงบประมาณวสัดอุปุกรณ์สถานท่ีดําเนินโครงการ  

2. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการ 

(Process  Evaluation) ประเมินเก่ียวกับความเหมาะสม ของการบริหารโครงการ ได้แก่ การ

เตรียมการ  การดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจัด

แมลง  กิจกรรมการปลกูผกัปลอดสารพิษ  กิจกรรมเลีย้งปลาเพ่ือบริโภคการประเมินผล และการ

สรุปรายงานผล 

3. การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product  Evaluation) เป็นการประเมินด้าน

ผลผลิตเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิของโครงการ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ทกัษะ

ของนักเรียนทางด้านกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจัดแมลง ความพึงพอใจของนักเรียน ครู 

ผู้ อํานวยการโรงเรียน และผู้ปกครองตอ่ผลผลิตของโครงการ โดยมีกรอบการประเมิน ดงันี ้
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4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 

การประเมินครัง้นีใ้ช้เคร่ืองมือ  จํานวน  10 ชดุ ดงันี ้

ชดุท่ี 1 ตอนท่ี 1-3 แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  สําหรับครู   และนกัเรียน 

ชดุท่ี 2 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของการดําเนินการจดักิจกรรม ของครู 
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ชดุท่ี 3 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของการดําเนินการจดักิจกรรม ของ

นกัเรียน 

ชดุท่ี 4 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของการดําเนินการจดักิจกรรม ของ

ผู้ปกครอง 

ชดุท่ี 5 แบบทดสอบ ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียน 

ชดุท่ี 6  แบบบนัทึกรายงานผลการสงัเกตทกัษะการปฏิบตัิงาน 

ชดุท่ี 7 แบบทดสอบ ความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุ๋ ยชีวภาพ และสาร

กําจดัแมลงของผู้ปกครอง 

ชดุท่ี 8 แบบทดสอบ ความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการ ของนกัเรียน 

ชุดท่ี  9 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการ  ของครูและ

ผู้ อํานวยการ 

ชดุท่ี 10 แบบทดสอบ ความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการ ของผู้ปกครอง 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สําหรับครู   และนักเรียน รายการสัมภาษณ์

เก่ียวกบัความเหมาะสมด้านปัจจยัของโครงการ 4 ด้านคือ ด้านบคุลากร งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินกิจกรรม และสถานท่ี (ชดุท่ี 1 ตอนท่ี 2 )  

1.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสําหรับครู เ ก่ียวกับการวางแผนการ

ดําเนินการปฏิบตักิิจกรรมประกอบด้วย การผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลง  การปลกูผกัปลอด

สารพิษและการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค (ชดุท่ี1 ตอนท่ี 3) 

2. แบบประเมินด้านกระบวนการ  

2.1 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสํารวจ

รายการ (Check list) และระบขุ้อความตามสถานภาพท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 

2.2 ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียน มีข้อคําถามจํานวน 20 ข้อ  

3. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเ รียนใน  เ ร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  

เป็นแบบทดสอบปรนยั มี 4 ตวัเลือก จํานวน 20 ข้อ ของนกัเรียน 

4. แบบสังเกตทักษะในการปฏิบัติงาน  เป็นแบบบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

5 ด้าน คือ การเลือกใช้อปุกรณ์ การทํางานตามขัน้ตอน คณุภาพของงาน การสร้างสรรค์ผลงาน 

และการเก็บรักษาอปุกรณ์  โดยผู้ วิจยันํารายงายผลการทดสอบมา 
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5. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจผู้ปกครอง  ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุ๋ ย

ชีวภาพและสารกําจดัแมลง เป็นข้อสอบแบบถกูผิด (True-false items) จํานวน 20 ข้อ 

6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อผลผลิตการจัดกิจกรรมโครงการ

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน มีข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ 

7. แบบสัมภาษณ์ด้านความพึงพอใจผลผลิตโครงการ ของครูและผู้ อํานวยการ

โรงเรียน 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 

ผู้ประเมินได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ ดงันี ้

1. แบบสัมภาษณ์ 

1.1 ศกึษาเอกสาร ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและวิธีการสร้างแบบสมัภาษณ์ 

1.2 กําหนดวตัถปุระสงค์  ขอบเขตประเดน็ในการสมัภาษณ์ 

1.3 สร้างแบบสมัภาษณ์ฉบบัร่าง 

1.4 ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสมของข้อคําถาม แล้ว

แก้ไขปรับปรุงแบบสมัภาษณ์ตรวจสอบด้วยตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ ปรับปรุงเบือ้งต้น

ก่อน  

1.5 นําแบบสมัภาษณ์ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบโดยพิจารณาข้อคําถาม และความถกู

ต้องของภาษาแล้วนําผลมาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ(คา่ IOC ตัง้แต่ 0.60 - 

1.00 ได้ข้อคําถามเป็นไปตามเกณฑ์ทกุข้อ)ไมมี่ข้อแก้ไข 

1.6 นําแบบสมัภาษณ์จดัพิมพ์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2. แบบสอบถาม 

2.1 ศกึษาเอกสาร ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินโครงการ 

2.2 ศกึษาหลกัเกณฑ์และวิธีสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร 

2.3 ดําเนินการสร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของนิยาม 

2.4 ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสมของข้อคําถามแล้วทํา

การแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตรวจสอบด้วยตนเอง ปรับปรุงเบือ้งต้นก่อน  

2.5 นําแบบสอบถามให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ

เท่ียงตรงตามเนือ้หา และนําไปหาค่าความสอดคล้องของความเท่ียงตรงของเนือ้หา ( Content 

Validity) และภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถาม แล้วนําผลการพิจารณาไปทําการวิเคราะห์หาความ
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เท่ียงตรงตามเนือ้หาด้วยวิธีการหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบันิยามของประเด็น

การประเมิน โดยการให้คะแนนของผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้

+1 หมายถึง เม่ือแน่ใจวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบันิยาม 

0 หมายถึง ไมแ่น่ใจวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบันิยาม 

-1 หมายถึง เม่ือแน่ใจวา่ข้อคําถามไมส่อดคล้องกบันิยาม 

2.6 คัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้แต่ .60 ขึน้ไป เพ่ือให้ได้

เคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพ (เลือกข้อคําถามของแบบทดสอบท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.60 - 1.00) ผลอยู่ใน

ภาคผนวก 

2.7 นําแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพและปรับปรุงแก้ไขให้สมบรูณ์แล้ว

นําไปจดัพิมพ์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

3. แบบทดสอบ 

3.1 ศกึษาเนือ้หาสาระความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

3.2 กําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ เลือกข้อคําถามท่ีตรงกบัจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

3.3 นําแบบทดสอบของครูผู้สอนวิชาสงัคมศกึษา (ใจแก้ว แสงแก้ว) แบบปรนยัชนิด

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข ตามจดุประสงค์ท่ีกําหนดขึน้ 

3.4 นําแบบทดสอบเสนอผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หา (Content validity) ความถูกต้องเหมาะสมและประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม

ของแบบทดสอบกบัจดุประสงค์ของการวดั ทัง้หมด 32 ข้อ โดยหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  

3.5 เลือกข้อคําถามของแบบทดสอบท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.60 - 1.00 ได้ข้อคําถาม

เป็นไปตามเกณฑ์ 20 ข้อ ปรับปรุงแก้ไขสว่นท่ีบกพร่องตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้นําไป

ทดสอบกับนกัเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วท่ีผา่นการเรียนเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 20 คน ตรวจ

ให้คะแนนโดยข้อท่ีตอบถูกให้ 1 คะแนนข้อท่ีตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบเกิน 1 คําตอบในข้อ

เดียวกนัให้ 0 คะแนน 

3.6 นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาคณุภาพของแบบทดสอบรายข้อ โดยวิเคราะห์หา

ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) คัดเลือกเฉพาะข้อคําถามท่ีมีค่าความยากง่าย

ระหวา่ง 0.2 - 0.8 และมีคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดงัรายละเอียดใน

ภาคผนวก ง แล้วคดัเลือกแบบทดสอบฉบบัท่ี 1 

3.7 นําแบบทดสอบจดัพิมพ์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
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Χ

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ประเมินดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยแบบสมัภาษณ์ผู้ประเมินนดัหมายเวลาและ

สถานท่ี แก่ ครู  นักเรียน  และผู้ อํานวยการ ดําเนินการสมัภาษณ์ (เทปบันทึกเสียง) และเขียน

รายงานการสมัภาษณ์  ด้วยตนเอง  แบบสอบถามและแบบทดสอบสําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 6 ผู้ประเมิน ให้นักเรียนตอบคําถาม แบบสอบถามและแบบทดสอบสําหรับผู้ปกครอง และ

แบบสอบถามแจกและเก็บคืนทนัที 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผู้ประเมินดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป  ดงันี ้

1. วิเคราะห์การสมัภาษณ์สรุปเป็นความเรียง 

2. วิเคราะห์คา่เฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม นําคา่เฉล่ียมาเทียบ

กบัเกณฑ์ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 103)  

คะแนนเฉล่ีย  4.50 - 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็น  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย  3.50 - 4.49  หมายถึง  มีความคิดเห็น  อยู่ในระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีความคิดเห็น  อยู่ในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความคิดเห็น  อยู่ในระดบัน้อย 

คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความคิดเห็น  อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

3. เกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินโครงการ Χ   ≥  3.5  และ  S.D  ≤  1.00 

4. วิเคราะห์แบบทดสอบนําคะแนนเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 80 ของคะแนน 

 

สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. คา่ร้อยละ  

2. คา่เฉล่ีย (ล้วน สายยศ และองัคณา  สายยศ, 2538, หน้า 73) 

                     

       = 

 

เม่ือ Χ  แทน คะแนนเฉล่ีย  

 ∑X แทน ผลรวมของข้อมลูทัง้หมด 

 N แทน จํานวนข้อมลูทัง้หมด 

∑X 
RN 
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3. คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ล้วน สายยศ และองัคณา  สายยศ, 2538, หน้า 73) 
 

S.D.  =  
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
NN

XXN
 

 

เม่ือ S.D. แทน คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

X  แทน คะแนนแตล่ะตวั 

N แทน จํานวนคะแนนในกลุม่ 

∑  แทน ผลรวม 

 

4. ค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ เร่ือง การจัดการขยะ 

คํานวณได้จากสตูร (บญุชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 159) 

 
 

 

เม่ือ P แทน ดชันีความยากของข้อสอบ 

 R แทน จํานวนนกัเรียนท่ีตอบข้อสอบนัน้ได้ถกูต้อง 

 N แทน จํานวนนกัเรียนท่ีตอบข้อสอบทัง้หมด 

 

5. ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ เร่ือง การจัดการขยะ 

คํานวณได้จากสตูร (กรมวิชาการ, 2545) 

 
เม่ือ r แทน คา่อํานาจจําแนก 

RU แทน จํานวนนกัเรียนในกลุ่มสงูท่ีตอบถูก (กลุ่มสงูใช้ประมาณร้อยละ 

25 ของนกัเรียนทัง้หมด) 

RL แทน จํานวนนักเรียนในกลุ่มตํ่าท่ีตอบถูก (กลุ่มตํ่าใช้ประมาณร้อยละ 

25 ของนกัเรียนทัง้หมด) 

N แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่สงูหรือกลุม่ตํ่า 
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เกณฑ์อํานาจจําแนกท่ียอมรับได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 1.00 ถ้าค่าอํานาจจําแนก 

ตํ่ากวา่ 0.20 จะต้องปรับปรุงแบบทดสอบข้อนัน้หรือตดัทิง้ไป 
 
 



54 

ตาราง 2 แสดงผลการสรุป การหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านกระบวนการ ตามความคดิเหน็ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
 

ท่ี รายการประเมิน 

นักเรียน (N=15) ครู (N=10) ผู้ปกครอง(N=15) รวม แปลผลเทียบ 

กับเกณฑ์ 

X  ≥ 3.5 

S.D  ≤  1.00 

X  
SD. 

แปล

ผล X  
SD. 

แปล

ผล X  
SD. 

แปล

ผล X  
SD. 

แปล

ผล 

 ฐานความรู้การผลติปุยชีวภาพ และสารกาํจัดแมลง 

1 
ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ 

ในการจดักิจกรรม 4.13 0.63 มาก 4.67 0.50 มาก 4.25 0.61 มาก 4.35 0.58 มาก ผา่น 

2 

ความเหมาะสมของรูปแบบการจดั

กิจกรรมให้ความรู้และการปฏิบตัิกิจกรรม

การเรียนรู้ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 

และสารกําจดัแมลง 4.13 0.58 มาก 4.67 0.50 

มากที

สดุ 4.14 0.60 มาก 4.31 0.56 มาก 

ผา่น 

3 
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดั

กิจกรรม 4.16 0.53 มาก 4.67 0.50 

มาก

ท่ีสดุ 4.03 0.52 มาก 4.29 0.52 มาก ผา่น 

4 
ความเหมาะสมของลําดบัขัน้ตอนและ

ความต่อเน่ืองของการจดักิจกรรม 4.28 0.77 มาก 4.44 0.53 มาก 4.09 0.51 มาก 4.27 0.60 มาก ผา่น 

5 
ความเหมาะสมของเนือ้หาท่ีจดัอบรมให้

ความรู้ 4.25 0.78 มาก 4.33 0.50 มาก 4.24 0.61 มาก 4.27 0.62 มาก ผา่น 

6 การถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมีความ

ชดัเจน  เข้าใจง่าย 4.27 0.77 มาก 4.56 0.53 

มาก

ท่ีสดุ 4.13 0.56 มาก 4.32 0.62 มาก ผา่น 

7 วทิยากรมีการตอบข้อซกัถามท่ีชดัเจน ตรง

ประเด็น 4.12 0.69 มาก 4.67 0.50 

มาก

ท่ีสดุ 4.07 0.61 มาก 4.29 0.60 มาก ผา่น 

54 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการประเมิน 

นักเรียน (N=15) ครู (N=10) ผู้ปกครอง(N=15) รวม แปลผลเทียบ 

กับเกณฑ์ 

X  ≥ 3.5 

S.D  ≤  1.00 

X  
SD. 

แปล

ผล X  
SD. 

แปล

ผล X  
SD. 

แปล

ผล X  
SD. 

แปล

ผล 

8 
วทิยากรมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมี

สว่นร่วมในการทํากิจกรรมและแสดง

ความคิดเหน็ 4.32 0.60 มาก 3.78 0.44 มาก 4.14 0.55 มาก 4.08 0.53 มาก ผา่น 

9 กิจกรรมท่ีจดัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนั 

และกนัในแต่ละขัน้ตอน 3.98 0.64 มาก 3.89 0.33 มาก 4.21 0.54 มาก 4.03 0.50 มาก 

ผา่น 

10 
มีการประเมินผลกิจกรรมอย่าง

หลากหลาย เช่น การให้ลงมือปฏิบตัิ  การ

ซกัถาม 4.38 0.57 มาก 4.67 0.50 

มาก

ท่ีสดุ 4.18 0.52 มาก 4.41 0.53 มาก ผา่น 

 รวมเฉล่ีย 4.22 0.46 มาก 4.38 0.39 มาก 4.10 0.41 มาก 4.23 0.42 มาก ผา่น 

 รวมเฉล่ียทัง้หมด 4.21 0.44 มาก 4.30 0.37 มาก 4.13 0.41 มาก 4.21 0.41 มาก ผา่น 
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บทที่  4 

 

ผลการวิเคราะห์ 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัเร่ืองการประเมินโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

กรณีศึกษาโรงเรียนเลิศปัญญาสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 3ผู้รายงาน

วิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 3 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการประเมินด้านปัจจยันําเข้าของโครงการ ได้แก่ ความเพียงพอและความ

เหมาะสมของงบประมาณ วสัด ุอปุกรณ์ บคุลากรและสถานท่ี 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ได้แก่ ความเหมาะสมของการวาง

แผนการดําเนินงาน   ความเหมาะสมของการดําเนินการจดักิจกรรม  

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินด้านผลผลิต ได้แก่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักเรียน  ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงการ

ผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลง ความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการ 

 

ตอนท่ี 1 ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าของโครงการ ได้แก่ ความเพียงพอและ  

ความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และสถานท่ี โดยการสัมภาษณ์ 

1. ด้านงบประมาณ 

จากการสมัภาษณ์พบว่าในภาพรวมของงบประมาณสว่นใหญ่มีคามเพียงพอ   เน่ือง

ด้วยการใช้งบประมาณในกิจกรรมการปลกูผกัปลอดสารพิษ กับการผลิตปุ๋ ยชีวภาพกับสารกําจดั

แมลงนัน้มีความเพียงพอ เน่ืองจากการการปลกูผกัปลอดสารพิษเป็นกิจกรรมเดิมท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว 

ดงันัน้การใช้งบประมาณจึงเป็นไปเพ่ือการบํารุงรักษา และเน่ืองจากมีการได้เมลด็พนัธุ์พืชจากทาง

เกษตรอําเภอ   ส่วนการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลงนัน้ แม้จะเป็นโครงการใหม่ โดยมาก

งบประมาณใช้ในการซือ้วัสดุ  อุปกรณ์ และส่วนผสมในการทําปุ๋ ยชีวภาพในการจัดอบรมซึ่ง

งบประมาณท่ีให้เพียงพอตอ่การใช้จ่าย เพราะได้มีการกําหนดการซือ้ไว้ชดัเจนกบังบประมาณท่ีตัง้

ไว้ ในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพกบัสารกําจดัแมลง 
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จากตวัอย่างการสมัภาษณ์ครู 
 

ครู ก  กลา่ววา่ 
 

“...งบประมาณท่ีได้นัน้เพียงพอกับกิจกรรมท่ีจัดขึน้ กับกิจกรรมการ 

ปลกูผกัปลอดสารพิษ กบัการผลิตปุ๋ ยชีวภาพกบัสารกําจดัแมลง...” 
 

ครู  ข  กลา่ววา่ 
 

“ . . .งบประมาณท่ีได้นัน้ เ พียงพอแล้วสําหรับกิจกรรมการปลูก ผัก 

ปลอดสารพิษ กบัการผลิตปุ๋ ยชีวภาพกบัสารกําจดัแมลง...” 
 

ครู  ค  กลา่ววา่ 
 

“...งบประมาณท่ีทางโรงเรียนจดัสรรให้นัน้เพียงพอกบัการจดักิจกรรมการ

ปลกูผกัปลอดสารพิษ กบัการผลิตปุ๋ ยชีวภาพกบัสารกําจดัแมลงแล้ว...” 
 

ในส่วนของกิจกรรมการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภคนัน้ไม่เพียงพอ อนัเน่ืองมาจากกิจกรรม

การเลีย้งปลาเพ่ือบริโภคเป็นกิจกรรมใหม่ ยังไม่มีพืน้ท่ีจึงต้องมีงบประมาณในการปรับสถานท่ี  

ซึ่งใช้งบประมาณสงู 
 

จากตวัอย่างการสมัภาษณ์ครู 
 

ครู ง  กลา่ววา่ 

“…ได้งบประมาณท่ีได้รับ  ณ เวลานี ้ มีไม่เพียงพอ  ในบางกิจกรรม  เช่น    

สถานท่ี  วสัดอุปุกรณ์ การจดักิจกรรมการทําบ่อเลีย้งปลา  เพราะมีคา่ใช้จ่ายสงู 

ในการปรับสถานท่ี” 
 

ครู  จ  กลา่ววา่ 
 

“…สถานท่ี  วสัดอุปุกรณ์การจดักิจกรรมการทําบ่อเลีย้งปลา มีค่าใช้จ่าย

สงูเพราะเป็นกิจกรรมใหมแ่ละต้องมีคา่ใช้จ่ายสงูในการปรับสถานท่ีท่ีใช้ในการ

จดัทําบ่อเลีย้งปลา” 
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สําหรับการวางแผนจัดสรรงบประมาณการดําเนินงานในอนาคตทางคณะครู   

ในโรงเรียนเลิศปัญญาท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนให้ครูผู้ รับผิดชอบ

โครงการได้เสนอของบประมาณประจําปีเพ่ิมขึน้ (แผนปฏิบตัิราชการประจําปี)  เพ่ือดําเนินการจัด

กิจกรรมและอีกสว่นหนึ่งจดัสรรในเร่ืองของการจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดักิจกรรม  

จากตวัอย่างการสมัภาษณ์ครู 
 

ครู ก  กลา่ววา่ 

 

“...ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลเขตอุดมศักดิ์ ท่ีมาบริจาคเงิน

สนบัสนนุงบประมาณในการจดักิจกรรม...” 

 

ครู ข กลา่ววา่   

 

“...ต้องได้รับการจดัสรรงบประมาณเพ่ิมขึน้กว่าปีท่ีผ่านมา  เพราะต้องซือ้

วสัด ุอปุกรณ์เพ่ิมขึน้ใหม ่ในบางกิจกรรม  และบางอย่างก็ไมพ่ร้อมใช้งาน จึงต้อง

มีการจดัซือ้เพ่ิมขึน้...” 
 

ครู ค  กลา่ววา่   

 

“...ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดเตรียมพืน้ท่ีในการจัด

กิจกรรมเพ่ิมขึน้กว่าปีท่ีผ่านมา  เพราะถ้าพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้ผลผลิตท่ีได้ก็จะเพ่ิมขึน้

มากตามไปด้วย...” 

 

2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

จากการสมัภาษณ์พบวา่ในภาพรวมของวสัดแุละอปุกรณ์ในการจัดกิจกรรมการปลกู

ผกัปลอดสารพิษ กบัการผลิตปุ๋ ยชีวภาพกับสารกําจัดแมลงนัน้มีความเพียงพอและพร้อมใช้งาน 

เน่ืองจากครูได้จดัเตรียมอปุกรณ์ต่างๆไว้แล้ว เม่ือมีอปุกรณ์ชํารุดได้มีการเปล่ียนหรือซ่อมแซมให้   

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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จากตวัอย่างการสมัภาษณ์นกัเรียน 
 

นกัเรียน ก   กลา่ววา่   
 

“...อปุกรณ์  เช่น จอบ เสียม  ถงันํา้หมกั ในการจดักิจกรรม ทัง้ 3 กิจกรรม 

คือการผลิตปุ๋ ยชีวภาพกับสารกําจัดแมลง และการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภคนัน้  

มีความเหมาะสม มีความเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี...”  

 

นกัเรียน ข   กลา่ววา่   
 

“...วัสดุ และ อุปกรณ์  ในการทําบ่อเลีย้งปลาเพ่ือบริโภคนัน้ มีความ

เหมาะสมและเพียงพอ  สภาพพร้อมใช้งานได้...” 
 

นกัเรียน ค   กลา่ววา่   
 

“...เม่ือ วสัด ุและ อปุกรณ์  ในการทํากิจกรรมมีอปุกรณ์ชํารุด เสียหายได้ 

มีการเปล่ียนหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ...” 
 

จากตวัอย่างการสมัภาษณ์ครู 
 

ครู  ก   กลา่ววา่   

 

“ . . .วัสดุ อุปกรณ์  ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมนัน้ได้จัดเตรียมไว้แล้ว  

สามารถนําไปใช้ได้เลยเพราะสภาพพร้อมใช้งานได้...”  
 

ครู  ข   กลา่ววา่   

 

“...วสัด ุและ อปุกรณ์  ท่ีใช้เม่ือพบวา่มีการชํารุด เสียหาย ครูจะเป็นผู้แก้ไข

ปัญหาโดยการซ่อมแซมในเบือ้งต้น และจัดหาเปล่ียนให้ใหม่กับนักเรียนและ

ผู้ปกครอง เพ่ือให้พร้อมตอ่การใช้งานงานได้ดี...”  
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3. ด้านบุคลากร 

จากการสมัภาษณ์เก่ียวกับด้านบคุลากรนัน้ พบว่าครูประจําฐานมีจํานวนเพียงพอ

สําหรับการดแูลในการจดักิจกรรมทัง้หมด ทัง้ในการดแูลผู้ปกครองและนกัเรียนในการทํากิจกรรม

พบวา่ครูประจําฐานกิจกรรมนัน้มีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้เป็นอย่างดี  เพราะผา่นการ

อบรม เร่ืองเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงก่อนท่ีจะทํากิจกรรมนีแ้ล้ว 

จากตวัอย่างการสมัภาษณ์ครู 
 

ครู  ก   กลา่ววา่   
 

“...จํานวนครูท่ีมีกับจํานวนผู้ ทํากิจกรรมมีความเพียงพอแล้วเพราะมี

จํานวนผู้ ร่วมกิจกรรมไมม่ากนกั และครูก็มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ให้กบัผู้ ร่วมกิจกรรมได้…”  

 

ครู  ข   กลา่ววา่   
 

“...จํานวนครูในแต่ละฐานนัน้มีความเพียงพอแล้วกับจํานวนผู้ปกครอง  

15 คนและนกัเรียน  จํานวน 15 คน สามารถดแูลได้อย่างทัว่ถึง สว่นครูก็มีความรู้ 

เพราะผา่นการอบรมเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้ว...”  

 

4. ด้านสถานท่ี 

จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับด้านสถานท่ีพบว่า ในภาพรวมสถานท่ีท่ีใช้ส่วนใหญ่มี

ความเพียงพอ เน่ืองจากกิจกรรมการปลกูผกัปลอดสารพิษนัน้ใช้สถานท่ีในการดําเนินกิจกรรมเป็น

สถานท่ีเดิม สว่นกิจกรรมการผลิตปุ๋ ยได้จดัในอาคารพละศกึษา ซึ่งมีความเหมาะสมแล้ว สามารถ

รองรับจํานวนผู้ ร่วมกิจกรรมได้เหมาะสม ถึงแม้กิจกรรมการผลิตปุ๋ ยและสารกําจดัแมลงนัน้ถึงเป็น

กิจกรรมท่ีจดัขึน้ใหมก่็ตาม   

จากตวัอย่างการสมัภาษณ์นกัเรียน 
 

นกัเรียน ก  กลา่ววา่   

 

“...สถานท่ีในการจัดกิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรมนัน้ เหมาะสมแล้ว มีการ 

จดัสถานท่ีไว้ใกล้ๆ กนั ดแูลง่ายและทัว่ถึง...” 
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นกัเรียน  ข   กลา่ววา่   
 

“...สถานท่ีท่ีครูจัดเตรียมไว้ให้ในการจัดกิจกรรมนัน้เหมาะสมดีแล้ว  

ใกล้กบัอาคารเรียนสะดวกตอ่การดแูลดี...”  
 

จากตวัอย่างการสมัภาษณ์ครู 
 

ครู  ก  กลา่ววา่   
 

“...สถานท่ีท่ีทางโรงเรียนนัน้ได้จัดให้นัน้ มีเหมาะสมต่อการจดักิจกรรม

แล้ว...”  
 

ครู  ข  กลา่ววา่   

 

“...สถานท่ีท่ีใช้ในการจดัการปลกูผกัปลอดสารพิษ และกิจกรรมการผลิต

ปุ๋ ยชีวภาพ และสารกําจัดแมลง มีความเหมาะสมอยู่แล้ว เพราะสถานท่ีเอือ้ 

ตอ่การจดักิจกรรม...” 
 

ส่วนในกิจกรรมการการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภคนัน้เป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้ใหม่ สถานท่ีใน

การจดักิจกรรมการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภคไมเ่หมาะสมกบัจํานวนของบ่อปลาท่ีจดัทําขึน้ 

จากตวัอย่างการสมัภาษณ์ครู 

 

ครู ก กลา่ววา่   

 

“...สถานท่ีใน กิจกรรมการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภคท่ีทางโรงเรียนได้จดัพืน้ท่ี

ไว้ยงัไมเ่หมาะสมคบัแคบเกินไปกบัขนาด และจํานวนของบ่อปลาท่ีจดัทําขึน้...” 

 

ครู ข กลา่ววา่   

 

“...จํานวนของบ่อปลา ลกัษณะของบ่อปลาท่ีจดัทําทําขึน้นัน้ไมเ่หมาะสม

กบัสถานท่ีท่ีใช้ในการจดักิจกรรม...” 
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ครู ค กลา่ววา่   
 

“...สถานท่ีไมเ่หมาะสมเน่ืองจากมีการปรับพืน้ท่ีในการทําบ่อเลีย้งปลา จะ

มีความลําบากในช่วงฤดฝูน ดินบริเวณนัน้จะเละไม่สะดวกต่อการดแูล รวมถึง

การดแูลรักษาบ่อด้วย  ..” 
 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ได้แก่ ความเหมาะสมของการวาง

แผนการดําเนินกิจกรรม ความเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมโดยการสัมภาษณ์ 

1. ด้านการวางแผนการดําเนินงาน  

จากการสัมภาษณ์ได้ข้อสรุปว่าในด้านการวางแผนมีความเหมาะสม  โดยในการ

ดําเนินกิจกรรมนัน้ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ ได้มีการวางแผนในการดําเนินการจดักิจกรรมใน

แต่ละกิจกรรมของโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอพียง โดยคณะครูได้เข้ามามีสว่นร่วมกบัในการวาง

แผนการดําเนินงาน มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจนได้แก่ฝ่ายงบประมาณ  ฝ่ายแผนงาน  

ฝ่ายดําเนินงาน และฝ่ายสถานท่ี  ซึ่งแตล่ะฝ่ายแทรกอยู่ในทกุกิจกรรม  
 

จากตวัอย่างการสมัภาษณ์ครู 

ครู ก  กลา่ววา่ 
 

“...เราได้แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอพียง เพ่ือให้

การบริหารงานเป็นไปอย่างราบร่ืน บุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้มีบทบาทหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของงานแต่ละฝ่ายนับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการดําเนินการตาม

โครงสร้างท่ีดี...” 
 

ครู ข กลา่ววา่ 

“...กิจกรรมท่ีดําเนินการนีเ้รามีความคิดร่วมกันว่า ในการวางแผนงาน

จะต้องให้ครอบคลมุระบบงานของโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอพียงโดยการแบ่ง

หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน...” 
 

ครู ค กลา่ววา่ 
 

“...ในการวางแผนงานโดยการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน โดยมี

การบันทึกไว้หลกัฐานในรายงานการประชมุ โดยมีการแบ่งเป็นฝ่ายตา่งๆ ดงันี ้

ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายดําเนินการ และฝ่ายอาคารสถานท่ี  ...” 
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2. ประเมินด้านความเหมาะสมของกิจกรรม 

2.1 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพและสารกําจัดแมลง 

ผู้ประเมินได้สรุปและหาคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัดําเนินโครงการ

จากแบบมาตราส่วนประมาณค่า5 ระดบั ในความเหมาะสมของกิจกรรมการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและ

สารกําจดัแมลงดงัตารางท่ี 2 

ตาราง 3 ความเหมาะสมของการดําเนินการจดักิจกรรมการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและ

สารกําจัดแมลง ของนักเรียน  ครู และผู้ปกครอง ต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเลิศ

ปัญญา 
 

ตาราง 3 แสดงผลการส รุป  ก า รหา ค่ า เฉ ล่ีย  และ ค่ า ส่ วน เ บ่ีย ง เบนมาตรฐาน  

ด้านกระบวนการ ตามความคดิเหน็ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
 

ท่ี รายการประเมิน 

นกัเรียน(N=15) ครู(N=10) ผู้ปกครอง(N=15) รวม แปลผล 

X≥ 

3.5   

S.D  ≤ 

1.00 

X  
SD. 

แป
ลผ

ล 

X  
SD. 

แป
ลผ

ล 

X  
SD. 

แป
ลผ

ล 

X  
SD. 

แป
ลผ

ล 

 ฐานความรู้การผลติปยุชีวภาพ 

และสารกําจดัแมลง 

1 ความเหมาะสม

ของสถานท่ีท่ีใช้ 

ในการจดั

กิจกรรม 

4.13 0.63 มาก 4.67 0.50 มาก 4.25 0.61 มาก 4.35 0.58 มาก ผา่น 

2 ความเหมาะสม

ของรูปแบบการ

จดักิจกรรม ให้

ความรู้และการ

ปฏิบตัิกิจกรรม

การเรียนรู้ 

ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 

และสารกําจดั

แมลง 

4.13 0.58 มาก 4.67 0.50 มากที

สดุ 

4.14 0.60 มาก 4.31 0.56 มาก ผา่น 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการประเมิน 

นกัเรียน(N=15) ครู(N=10) ผู้ปกครอง(N=15) รวม แปลผล 

X≥ 3.5   

S.D  ≤ 

1.00 
X  

SD. 

แป
ลผ

ล 

X  
SD. 

แป
ลผ

ล 

X  
SD. 

แป
ลผ

ล 

X  
SD. 

แป
ลผ

ล 

3 ความเหมาะสม

ของระยะเวลาใน

การจดักิจกรรม 

4.16 0.53 มาก 4.67 0.50 มาก

ท่ีสดุ 

4.03 0.52 มาก 4.29 0.52 มาก ผา่น 

4 ความเหมาะสม

ของลําดบั

ขัน้ตอนและ

ความต่อเน่ือง

ของการจดั

กิจกรรม 

4.28 0.77 มาก 4.44 0.53 มาก 4.09 0.51 มาก 4.27 0.60 มาก ผา่น 

5 ความเหมาะสม

ของเนือ้หาท่ีจดั

อบรมให้ความรู้ 

4.25 0.78 มาก 4.33 0.50 มาก 4.24 0.61 มาก 4.27 0.62 มาก ผา่น 

6 การถ่ายทอด

ความรู้ของ

วทิยากรมีความ

ชดัเจน  

 เข้าใจง่าย 

4.27 0.77 มาก 4.56 0.53 มาก

ท่ีสดุ 

4.13 0.56 มาก 4.32 0.62 มาก ผา่น 

7 วทิยากรมีการ

ตอบข้อซกัถามท่ี

ชดัเจน ตรง

ประเด็น 

4.12 0.69 มาก 4.67 0.50 มาก

ท่ีสดุ 

4.07 0.61 มาก 4.29 0.60 มาก ผา่น 

8 วทิยากรมีการ

เปิดโอกาสให้ผู้

เข้าอบรมมีสว่น

ร่วมในการทํา

กิจกรรมและ

แสดงความ

คิดเหน็ 

 

 

4.32 

 

 

0.60 

 

 

มาก 

 

 

3.78 

 

 

0.44 

 

 

มาก 

 

 

4.14 

 

 

0.55 

 

 

มาก 

 

 

4.08 

 

 

0.53 

 

 

มาก 

 

 

ผา่น 

9 กิจกรรมท่ีจดัมี

การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ซึง่กนั 

และกนัในแต่   

ละขัน้ตอน 

3.98 0.64 มาก 3.89 0.33 มาก 4.21 0.54 มาก 4.03 0.50 มาก ผา่น 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการประเมิน 

นกัเรียน(N=15) ครู(N=10) ผู้ปกครอง(N=15) รวม แปลผล 

X≥ 3.5   

S.D  ≤ 

1.00 
X  

SD. 

แป
ลผ

ล 

X  
SD. 

แป
ลผ

ล 

X  
SD. 

แป
ลผ

ล 

X  
SD. 

แป
ลผ

ล 

10 มีการประเมินผล

กิจกรรมอย่าง

หลากหลาย เช่น 

การให้ลงมือ

ปฏิบตัิการ

ซกัถาม 

4.38 0.57 มาก 4.67 0.50 มาก

ท่ีสดุ 

4.18 0.52 มาก 4.41 0.53 มาก ผา่น 

 รวมเฉล่ีย 4.22 0.46 มาก 4.38 0.39 มาก 4.10 0.41 มาก 4.23 0.42 มาก ผา่น 

 รวมเฉล่ียทัง้หมด 4.21 0.44 มาก 4.30 0.37 มาก 4.13 0.41 มาก 4.21 0.41 มาก ผา่น 

 

จากตาราง 3 พบว่า ผลการประเมินด้านความเหมาะสมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ผลิตปุ๋ ย

ชีวภาพและสารกําจัดแมลง ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งผา่นเกณฑ์การประเมิน  

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 ข้อท่ีมีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่  

ในระดับสูงสุด คือ ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในกิจกรรม  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 

เม่ือพิจารณารายแหล่งข้อมลูพบว่า ทัง้ 3 แหล่งข้อมลู คือ  นักเรียน  ครู และผู้ปกครอง  

มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทกุแหลง่ โดยมีค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

ของแตล่ะแหลง่ข้อมลูดงันี ้มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.24  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57, มีคา่เฉล่ียเท่ากบั

4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50  และค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.25ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61    

ตามลําดบั   ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนเห็นว่าการประเมินผลกิจกรรมอย่างหลากหลาย ปุ๋ ย

หมกัชีวภาพและสารกําจัดแมลง เช่น การให้ลงมือปฏิบัติ การซักถาม มีค่าเฉล่ียสงูสดุมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.24  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.57  ในสว่นของครู มี 3 รายการ ได้แก่ 1) ความเหมาะสม

ของรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ปุ๋ ยหมกัชีวภาพและสาร

กําจัดแมลง  2) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  3) การถ่ายทอดความรู้ของ

วิทยากรมีความชัดเจน  เข้าใจง่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด ทัง้ 3 รายการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50  และสดุท้ายผู้ปกครองเห็นว่า สถานท่ีการจัดการอบรม มีค่าเฉล่ีย

สงูสดุมีคา่เฉล่ียเท่ากบั  4.25   สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.61   
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2.2 กิจกรรมฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพษิ 

ผู้ประเมินได้สรุปและหาคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัดําเนินโครงการ

จากแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ในความเหมาะสมของกิจกรรมฐานการเรียนรู้การปลกู

ผกัปลอดสารพิษ ดงัตารางท่ี 4 
 

ตาราง 4 ความเหมาะสมของการดําเนินการจัดกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ  

ของนักเรียน และ ครู  
 

ท่ี รายการประเมิน 

นกัเรียน(N=15) ครู(N=10) รวม แปลผล 

X≥ 3.5   

S.D  ≤ 

1.00 
X  

SD. 
แปล

ผล X  
SD. 

แปล

ผล X  
SD. 

แปล

ผล 

 ฐานการเรียนรู้ปลกูผกัปลอดสารพษิ  

1 ความเหมาะสมในการเตรียม

แปลงปลกูผกั และการคดัเลือก

เมลด็พนัธุ์ผกัท่ีจะใช้ในการปลกู 

4.08 0.73 มาก 4.44 0.73 มาก 4.26 0.73 มาก ผา่น 

2 มีการแบง่หน้าท่ีอย่างเหมาะสม 

และสมาชิกทํางานตามหน้าท่ี 

เช่น การจดัหน้าท่ีในการดูแล

รักษาให้นํา้และปุ๋ ย 

4.18 0.64 มาก 4.00 0.70 มาก 4.09 0.67 มาก ผา่น 

3 ความเหมาะสมในการกําจดั

ศตัรูพืชและวชัพืช ของนกัเรียน 

4.16 0.68 มาก 4.00 0.70 มาก 4.08 0.69 มาก ผา่น 

4 ความเหมาะสมของระยะเวลา 

ในการเก็บเก่ียวผลผลติ 

4.19 0.69 มาก 4.22 0.44 มาก 4.21 0.57 มาก ผา่น 

5 ความเหมาะสมในการนํา

ผลผลติสง่โครงการอาหาร

กลางวนั 

ของโรงเรียน 

4.21 0.64 มาก 4.22 0.63 มาก 4.22 0.63 มาก ผา่น 

 รวมเฉล่ีย 4.16 0.46 มาก 4.24 0.49 มาก 4.20 0.47 มาก ผา่น 

 รวมเฉล่ียทัง้หมด 4.23 0.45 มาก 4.24 0.48 มาก 4.24 0.47 มาก ผา่น 

 

จากตาราง 4 พบว่า ผลการประเมินด้านความเหมาะสมกิจกรรมฐานการเรียนรู้

การปลกูผกัปลอดสารพิษผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน  

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 ข้อท่ีมีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ใน
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ระดบัสงูสดุ คือ ความเหมาะสมในการเตรียมแปลงปลกูผกั และการคดัเลือกเมล็ดพันธุ์ผกัท่ีจะใช้

ในการปลกูมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.26สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 

เม่ือพิจารณารายแหล่งข้อมูลพบว่า ทัง้ 2 แหล่งข้อมูล คือ  นักเรียน  และครู   

มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทกุแหลง่ โดยมีค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

ของแต่ละแหล่งข้อมลูดงันี ้  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 และมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 ตามลําดบั   ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนเห็นว่า   

ความเหมาะสมในการนําผลผลิตส่งโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด   

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 ในส่วนของครูเห็นว่า ความเหมาะสมในการ

เตรียมแปลงปลกูผกั และการคดัเลือกเมล็ดพันธุ์ผกัท่ีจะใช้ในการปลกูมีค่าเฉล่ียสงูสดุ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.44 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 

2.3 กิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลีย้งปลาเพื่อบริโภค 

ผู้ประเมินได้สรุปและหาคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัดําเนินโครงการ 

จากแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั ในความเหมาะสมของกิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลีย้ง

ปลาเพ่ือบริโภค   ดงัตารางท่ี  5 
 

ตาราง 5 ความเหมาะสมของการดําเนินการจัดกิจกรรมการเลีย้งปลาเพื่ อบริโภค  

ของนักเรียน และ ครู  
 

ท่ี รายการประเมิน 

นกัเรียน(N=15) ครู(N=10) รวม แปลผล 

X≥ 

3.5   

S.D  ≤ 

1.00 

X  
SD. แปลผล X  

SD. แปลผล X  
SD. แปลผล 

 ฐานการเรียนรู้การเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค  

1 ความเหมาะสมในการเตรียมบอ่

เลีย้งปลา และพนัธุ์ปลา 

4.66 0.48 มาก

ท่ีสดุ 

4.75 0.46 มาก

ท่ีสดุ 

4.40 0.55 มาก

ท่ีสดุ 

ผา่น 

2 ความเหมาะสมในการแบง่หน้าท่ีจดั

เวรในการดูแลปรับสภาพนํา้  และ

การใช้ยารักษาโรคกบัปลา 

4.48 0.63 มาก 4.63 0.52 มาก

ท่ีสดุ 

4.60 0.55 มาก

ท่ีสดุ 

ผา่น 

3 ความเหมาะสมของตารางการจด

บนัทกึการเจริญเติบโตของปลา

อย่างต่อเน่ือง 

4.38 0.77 มาก 4.38 0.74 มาก 4.40 0.89 มาก ผา่น 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

ท่ี รายการประเมิน 

นกัเรียน(N=15) ครู(N=10) รวม แปลผล 

X≥ 

3.5   

S.D  ≤ 

1.00 

X  
SD. แปลผล X  

SD. แปลผล X  
SD. แปลผล 

4 ความเหมาะสมของระยะเวลาใน

การจบัปลาเพ่ือนํามาบริโภค 

4.24 0.87 มาก 4.13 0.64 มาก 4.80 0.45 มาก ผา่น 

5 ความเหมาะสมในการบนัทกึ

ผลผลติท่ีนําสง่โครงการอาหาร

กลางวนั 

4.41 0.73 มาก 4.38 0.74 มาก 4.60 0.55 มาก ผา่น 

 รวมเฉล่ีย 4.36 0.46 มาก 4.22 0.46 มาก 4.24 0.47 มาก ผา่น 

 รวมเฉล่ียทัง้หมด 4.42 0.39 มาก 4.41 0.63 มาก 4.40 0.52 มาก ผา่น 

 

จากตาราง 5 พบว่า ผลการประเมินด้านความเหมาะสมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 

การเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค  ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน  

มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.40  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52  ข้อท่ีมีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ใน

ระดบัสงูสดุ คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจับปลาเพ่ือนํามาบริโภคมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.80  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 

เม่ือพิจารณารายแหล่งข้อมูลพบว่า ทัง้ 2 แหล่งข้อมูล คือ  นักเรียน  และครู   

มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกแหลง่  โดยมีคา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

ของแต่ละแหล่งข้อมลูดงันี ้  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 และมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63  ตามลําดบั   ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนเห็นวา่  

ความเหมาะสมในการเตรียมบ่อเลีย้งปลา และพันธุ์ปลา มีค่าเฉล่ียสงูสดุ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48  ในส่วนของครูเห็นว่าความเหมาะสมในการเตรียมบ่อเลีย้งปลา     

และพนัธุ์ปลามีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.75 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.46  
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ตอนท่ี 3 ผลการประเมินด้านผลผลิต  

การประเมินด้านผลผลิต (Product) ในการประเมินแบ่งเป็น 4  ตอนย่อยๆดงันี ้

1. ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจของนกัเรียนในเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง  

2. ผลการประเมินด้านทกัษะการปฏิบตัิงานทางด้านกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงการ

ผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลง 

4. ความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการ มีผลการประเมินดงันี ้

4.1 ความพึงพอใจของนกัเรียน 

4.2 ความพึงพอใจของครูและผู้ อํานวยการ 

4.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

1. ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในเร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง  

ผู้ประเมินได้สรุปและหาค่าเฉล่ีย คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัดําเนินโครงการจาก 

แบบมาตราสว่นประเมินคา่ความเหมาะสมของด้านผลผลิตของโครงการ  ดงัตาราง 6 
 

ตาราง 6 ผลความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน (คะแนนเต็ม  

20 คะแนน) 
 

คนที่ คะแนน 
คะแนน 

เฉลี่ยร้อยละ 

ผลการ 

ประ เมิน 

1 16 80 ผ่าน 

2 14 70 ไม่ผ่าน 

3 14 70 ไม่ผ่าน 

4 15 75 ไม่ผ่าน 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

14 

16 

11 

14 

15 

60 

70 

80 

55 

70 

75 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

11 

12 

13 

17 

13 

16 

85 

65 

80 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

คนที่ คะแนน 
คะแนน 

เฉลี่ยร้อยละ 

ผลการ 

ประ เมิน 

14 

15 

15 

14 

75 

70 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

รวม 

X  
..DS  

ร้อยละ 

216 

14.40 

1.59 

72.00 

- 

1080 

- 

- 

 

 

 

ไม่ผ่าน 

 

จากตาราง  6   พบว่าระดบัคะแนนของนกัเรียนในการวดัความรู้ความเข้าใจใน 

เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวม มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 14.40 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.59 

ค่าร้อยละเท่า 72.00 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีได้ตัง้ไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคล พบว่า   

มีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์ จํานวน  4 คน 

2. ผลการประเมินด้านทักษะการปฏิบัติงานทางด้านกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง  
 

ตาราง 7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ของทักษะในการปฏิบัติงาน

ทางด้าน กิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนเลิศปัญญา (N = 15 ) คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

ทักษะการปฏิบัติ x∑  
คะแนน

เต็ม X  ..DS  
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 

ผลการ

ประ เมิน 

1. การเลอืกใช้อปุกรณ์ 25 2 1.67 0.49 83.33 ผ่าน 

2. การทํางานตามขัน้ตอน 28 2 1.87 0.35 93.33 ผ่าน 

3. คณุภาพของงาน 26 2 1.73 0.46 86.67 ผ่าน 

4. การสร้างสรรค์ผลงาน 24 2 1.60 0.51 80.00 ผ่าน 

5. การเก็บรักษาอปุกรณ์ 30 2 2.00 0.00 100.00 ผ่าน 

รวม 133 10 8.87 0.27 88.67 ผ่าน 
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จากตาราง 7  พบว่า นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานทางด้านกิจกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง โดยรวม ร้อยละ 88.67  เม่ือพิจารณารายการประเมินของทักษะการปฏิบัติ 

พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะด้านการเก็บรักษาอปุกรณ์ มากท่ีสดุ ร้อยละ 100.00 น้อยท่ีสดุ คือ ด้านการ

สร้างสรรค์ผลงาน  ร้อยละ 80.00  ซึ่งผา่นเกณฑ์การประเมินทกุด้าน 

3. ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุ๋ย

ชีวภาพและสารกําจัดแมลง ของผู้ปกครอง 

 

ตาราง 8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ด้านความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจ

พอเพียง การผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารกําจัดแมลงของผู้ปกครอง  (N = 15 ) 

คะแนนเตม็ 20 คะแนน 
 

คนที่ คะแนน 
คะแนน 

เฉลี่ยร้อยละ 

ผลการ 

ประ เมิน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

15 

11 

10 

17 

12 

14 

16 

15 

12 

15 

13 

75 

55 

50 

85 

60 

70 

80 

75 

60 

75 

65 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

12 10 50 ไม่ผ่าน 

13 14 70 ไม่ผ่าน 

14 14 70 ไม่ผ่าน 

15 16 80 ผ่าน 

รวม 

X  

..DS  
ร้อยละ 

204 

13.60 

2.20 

68 

- 

1020 

- 

- 

 

 

 

ไม่ผ่าน 
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จากตาราง  8  พบวา่ระดบัคะแนนของผู้ปกครองในการวดัความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียงในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจัดแมลง โดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 13.60 และสว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.20 คิดเป็นร้อยละ 68 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีได้ตัง้ไว้  

เม่ือพิจารณาเป็นรายบคุคล พบวา่ มีผู้ปกครองผา่นเกณฑ์ จํานวน 2 คน 

4. ความพงึพอใจในผลผลิตของโครงการ 

4.1 ความพงึพอใจในผลผลิตของโครงการของนักเรียน 
 

ตาราง 9 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการวัดความพงึพอใจต่อผลผลิต 

ของโครงการ 
 

รายการประเมิน X  ..DS  

ระดับ

ความ 

พึง

พอใจ 

ผลการ

ประเมิน 

1. มีทกัษะจากการปฏิบติังานเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียน 

4.07 0.79 มาก ผ่าน 

2. โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนา่สนใจและ

เรียนได้อยา่งสนกุสนาน 

4.04 0.91 มาก ผ่าน 

3. โครงการนีส้ามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 4.80 0.41 มากที่สุด ผ่าน 

4. ปฏิบติักิจกรรมตามโครงการอยา่งมีความสุข 4.47 0.83 มาก ผ่าน 

5. มีส่วนร่วมและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนั 

และกนัในกิจกรรม 

3.47 0.83 ปาน

กลาง 

ไมผ่่าน 

6. ได้เรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง  4.13 1.13 มาก ผ่าน 

7. ได้เรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 3.93 0.96 มาก ผ่าน 

8. ได้รับประทานอาหารที่มีคณุคา่อยา่ง 

เพียงพอและถกูหลกัโภชนาการ 

4.80 0.56 มากที่สุด ผ่าน 

9. ได้นําความรู้จากส่ิงที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจําวนั 4.87 0.35 มากที่สุด ผ่าน 

10. มีภาวะโภชนาการที่ดี มีสขุภาพพลานามยั

แข็งแรง 

4.67 0.82 มากที่สุด ผ่าน 

รวม 4.36 0.31 มาก ผ่าน 
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จากตาราง  9  พบวา่ระดบัความพึงพอใจในผลผลิตตอ่โครงการเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.36  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 

เม่ือพิจารณารายข้อ นักเรียนมีทักษะจากการปฏิบัติงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  

โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงน่าสนใจและเรียนได้อย่างสนกุสนานปฏิบตัิกิจกรรมตามโครงการ

อย่างมีความสขุได้เรียนรู้โดยการปฏิบตัิจริงและได้เรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มนักเรียนมีความพึง

พอใจอยู่ในระดบัมาก ส่วนหัวข้อ โครงการนีส้ามารถนําไปประกอบอาชีพได้ได้รับประทานอาหาร    

ท่ีมีคณุค่าอย่างเพียงพอและถูกหลกัโภชนาการได้นําความรู้จากส่ิงท่ีเรียนไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

และ มีภาวะโภชนาการท่ีดี มีสขุภาพพลานามยัแข็งแรง นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ  ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินสว่นหวัข้อ มีส่วนร่วมและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและกนัใน

กิจกรรมนกัเรียนมีความเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมิน 

4.2 การสัมภาษณ์ความพงึพอใจในด้านผลผลิตต่อโครงการ 

จากการสมัภาษณ์ได้ข้อสรุปวา่ในด้านความพึงพอใจต่อผลผลิตผลของโครงการ

นัน้ มีความพึงพอใจในด้านของผลผลิตกบัตวันกัเรียนเองท่ีมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการ 

ผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจัดแมลง การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค 

นกัเรียนได้มีการปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตวัเอง มีความสนกุสนาน ได้ทกัษะเพ่ิมขึน้ ได้มีสว่นร่วมในการ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวท่ีดีจากการทํากิจกรรมร่วมกันกับผู้ปกครอง สามารถนํา

ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต  และมีความคิดวา่ในอนาคตจะเพ่ิมกิจกรรม 

และสถานท่ี รวมถึงผู้ เข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึน้  

จากตัวอย่างการสัมภาษณ์ผู้อาํนวยการและครู 
 

ผู้ อํานวยการ  กลา่ววา่ 
 

“...นกัเรียนได้ฝึกทกัษะในด้านการเกษตรด้วยตนเอง แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ 

และท่ีสําคัญเด็กมีการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดให้  มีความคิดว่า 

ในอนาคตจะเพ่ิมกิจกรรม และสถานท่ี รวมถึงผู้ เข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึน้ 

กวา่นี ้ ...” 
 

ครู ก  กลา่ววา่ 
 

 “...ครูมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมท่ีเกิดขึน้ เพราะนกัเรียนได้ทกัษะ

และกระบวนการเพ่ิมขึน้ในการทํากิจกรรม ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง...” 
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ครู ข กลา่ววา่ 
 

“...นกัเรียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการ ผลิตปุ๋ ยชีวภาพและ

สารกําจัดแมลง การปลกูผกัปลอดสารพิษ และการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค ได้เห็น

นักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัวเอง อย่างสนุกสนาน และเด็กมีความ

รับผิดชอบเพ่ิมขึน้...” 
  

4.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองตอ่ผลผลิตของโครงการ 
 

ตาราง 10 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการวัดความพงึพอใจต่อผลผลติ 

ของโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนของผู้ปกครอง  
 

รายการประเมิน X  ..DS  
ระดับความ 

พึงพอใจ 

ผลการ

ประเมิน 

1. การดําเนินงานตามโครงการเกษตรเศรษฐกิจ  

 พอเพียงในโรงเรียน 

4.66 0.48 มากที่สดุ ผ่าน 

2. การจดัการเรียนรู้บรูณาการตามโครงการ 

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

4.48 0.63 มาก 
ผ่าน 

3. การจดัการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนได้ปฏิบติัจริง 4.38 0.77 มาก ผ่าน 

4. การจดักิจกรรมผลติปุ๋ ยชีวภาพและ 

สารกําจัดแมลง  

4.24 0.87 มาก ผ่าน 

5. การจดักิจกรรมการปลกูผักปลอดสารพิษ 4.41 0.73 มาก ผ่าน 

6. การจดักิจกรรมการเลีย้งปลาเพื่อบริโภค 4.07 0.79 มาก ผ่าน 

7. การนําความรู้ของนกัเรียนไปใช้ในชีวิตประจําวนั 4.55 0.74 มากที่สดุ ผ่าน 

8. ความร่วมมือของผู้ปกครองและหน่วยงานที่  

ให้ความสนบัสนนุ 

4.62 0.62 มากที่สดุ ผ่าน 

9. การประชาสมัพนัธ์โครงการเกษตรเศรษฐกิจ 

 พอเพียงในโรงเรียน 

4.38 0.86 มาก ผ่าน 

10. การยอมรับของชมุชนในโครงการเกษตร 

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

4.41 0.86 มาก ผ่าน 

รวม 4.42 0.39 มาก ผ่าน 
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จากตาราง  10  พบว่าระดับความพึงพอใจในผลผลิตต่อโครงการของผู้ปกครอง 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อของรายการประเมิน พบว่า การดําเนินงานตาม

โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนการนําความรู้ของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจําวนัและ

ความร่วมมือของผู้ปกครองและหน่วยงานท่ีให้ความสนับสนุน ผู้ อํานวยการโรงเรียน  ครูผู้สอน 

ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ส่วนหัวข้ออ่ืน มีความ 

พึงพอใจอยู่ในระดบัมากซึ่งผา่นเกณฑ์การประเมิน 

โดยสรุปความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการ พบว่า ทุกแหล่งข้อมูล มีความ 

พึงพอใจในผลผลิตของโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
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บทที่  5 

 

บทสรุป 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตวัเองฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินโครงการเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียน  กรณีศึกษาโรงเรียนเลิศปัญญาสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี  เขต 3โดยประยุกต์ใช้รูปแบบเชิงระบบ  3 ด้าน ดงันี ้ 1) ด้านปัจจัยนําเข้า  (input) ได้แก่ 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์   บุคลากร และสถานท่ี   

2) ด้านกระบวนการของโครงการ (Process) ได้แก ่ ความเหมาะสมของการวางแผนการดําเนินงาน 

ความเหมาะสมของการดําเนินการจดักิจกรรม   3) ด้านผลผลิต(product)ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ

ในเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน  ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ใน

เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเร่ืองการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลงของผู้ปกครอง  และความ พึง

พอใจในผลผลิตของโครงการ   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า ได้แก ่แบบสมัภาษณ์แบบบนัทึก

รายงานผลการสงัเกตทกัษะในการปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  แบบทดสอบความรู้ในเร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียงและแบบสอบถาม 

 

ผลการวเิคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า 

การนําเสนอสรุปผลการศึกษาในส่วนนีเ้ป็นการนําเสนอผลประเมินโครงการเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึษาโรงเรียนเลิศปัญญาสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ 

เขต 3 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบเชิงระบบ  ใน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้า  ด้านกระบวนการ   

ด้านผลผลิต   

1. ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า(Input) ของโครงการ 

1.1 ด้านงบประมาณ  ผลการประเมินในภาพรวมของงบประมาณสว่นใหญ่มีความ

เพียงพอใน 2 กิจกรรม คือ การผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจัดแมลง การปลูกผักปลอดสารพิษ  

สว่นในกิจกรรมการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภคพบวา่งบประมาณนัน้ยงัไมเ่พียงพอ 

1.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า มีความเพียงพอและ

เหมาะสมมีสภาพพร้อมตอ่การใช้งานในทกุกิจกรรมการเรียนรู้   

1.3 ด้านบุคลากรผลการประเมินในภาพรวม พบว่าครูท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน 

แต่ละกิจกรรมฐานการเรียนรู้มีจํานวนเพียงพอกับผู้ ร่วมทํากิจกรรมในแต่ละฐาน และคณุสมบัติ
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เหมาะสมกับฐานท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยมีความรู้ความสามารถ มีการถ่ายทอดความรู้ท่ีมีกับ

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 

1.4 ด้านสถานท่ี ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 

มีความเหมาะสมและเพียงพอใน 2 กิจกรรม คือ ผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจัดแมลง และ 

การปลกูผกัปลอดสารพิษ ยกเว้นในกิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค 

2. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (process) ของโครงการ 

ความเหมาะสมของการวางแผนการดําเนินงาน โดยภาพรวมมีการวางแผนท่ีความ

เหมาะสม  โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ มีการวางแผนในการดําเนินการในแต่ละกิจกรรมของ

โครงการ  โดยครูเข้ามามีสว่นร่วมในการวางแผนมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีอย่างชดัเจนออกเป็นฝ่าย

ตา่งๆ ได้แก่ฝ่ายงบประมาณ  ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายดําเนินงาน และฝ่ายอาคาร สถานท่ี  ซึ่งแตล่ะฝ่าย

แทรกอยู่ในทกุกิจกรรมท่ีจดัทําขึน้ นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมในแตล่ะฐานด้วยตนเอง โดยมีครู

เป็นผู้ดแูลในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ทัง้ 3 กิจกรรมในสว่นความเหมาะสมของการดําเนินงานใน

การจดักิจกรรมนัน้ ทัง้ 2 แหลง่ข้อมลู พบวา่ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากในทกุกิจกรรม 

3. ผลการประเมินด้านผลผลิต (product) ของโครงการ    

3.1 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

14.40 คดิเป็นร้อยละ 72 ซึ่งไมผ่า่นเกณฑ์การประเมิน 

3.2 นักเรียนมีทกัษะในการปฏิบตัิกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงพบว่ามีคา่เฉล่ียเท่ากบั 

8.87  คดิเป็นร้อยละ 88.67  ซึ่งผา่นเกณฑ์การประเมิน 

3.3 ผู้ปกครองมีความรู้ความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุ๋ ยชีวภาพและ 

สาร กําจดัแมลง พบวา่มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 13.60  คิดเป็นร้อยละ 68 ซึ่งไมผ่า่นเกณฑ์การประเมิน 

3.4 ความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการพบว่าความพึงพอใจในผลผลิต 

ทุกแหล่งข้อมลู โดยนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดบัมาก ด้านผลการสมัภาษณ์ 

ผู้ อํานวยการและครูมีผลความพึงพอใจในด้านประโยชน์ท่ีเกิดกบัตวันกัเรียนเอง 

โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจตอ่ผลผลิตผลของโครงการนัน้  ในการการวดัความรู้

ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงยงัไมผ่่านเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ เน่ืองมาจาก เนือ้หาท่ีนํามาใช้ในการ

ทดสอบคอ่นข้างยากสําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เน่ืองจากการออกข้อสอบนัน้ได้อิงจาก

มาตรฐานและตวัชีว้ดัมากเกินไป และตวันักเรียนไม่มีความเข้าใจในหลกัของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างแท้จริง ส่วนการวดัความรู้ของผู้ปกครองนัน้ไม่ผ่านเกณฑ์ ด้วยผู้ปกครองไม่ได้เน้นในเร่ือง

ความรู้ความจําระหวา่งการอบรมเน่ืองขากเป็นเนือ้หาท่ียาก การวดัมีความพึงพอใจในด้านผลผลิต

อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้น่ืองจากผลท่ีได้นัน้เก่ียวข้องกับตวัของนกัเรียนเอง  ทําให้นักเรียนมีความรู้
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ความเข้าใจในกระบวนการ การผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลง การปลกูผกัปลอดสารพิษ และ

การเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค นกัเรียนเกิดทกัษะจากการปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตวัเอง มีความสนกุสนาน มี

ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมัพันธ์ในครอบครัวท่ีดีจากการทํากิจกรรมร่วมกันกับผู้ปกครอง 

และในหมูเ่พ่ือนๆท่ีร่วมกิจกรรม สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้และสามารถนําไป

ประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอ่ไปได้ 

  

อภปิรายผล 

จากผลการประเมินโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  กรณีศึกษาโรงเรียน

เลิศปัญญา สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3 ซึ่งมีประเด็นท่ีควรนํามา

อภิปรายดงันี ้

1. ผลการประเมินด้านปัจจยันําเข้า  ผลการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสม

ของ งบประมาณวสัด-ุอปุกรณ์ บคุลากร และสถานท่ี     

ด้านงบประมาณ พบว่า โดยภาพรวมมีความเพียงพอและเหมาะสมใน 2 กิจกรรม 

คือ การผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลง และการปลกูผกัปลอดสารพิษ  เพราะในทัง้ 2 กิจกรรม

นี ้มีการกําหนดรายละเอียดของแต่ละรายการไว้อยู่แล้ว อีกทัง้กิจกรรมการปลูกผักนัน้ยังเป็น

กิจกรรมเดิม ซึ่งได้กําหนดรูปแบบและค่าใช้จ่าย ไว้ก่อนแล้ว ส่วนการผลิตปุ๋ ยแม้เป็นกิจกรรมใหม่ 

แตก่็มีการใช้งบประมาณในการจดักิจกรรมตามรายการท่ีวิทยากรแจ้งไว้  สว่นในด้านงบประมาณ

ในการจัดกิจกรรมการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภคนัน้ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมใหม่ ยังไม่มีการชีแ้จง

รายละเอียดของงบประมาณในการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน ทําให้มีการใช้งบประมาณไปกบั การปรับ

สถานท่ี การเตรียมพันธุ์ปลา ค่าแรงในการขนส่งท่ีเพ่ิมขึน้ซึ่งไม่เหมาะสมกับงบประมาณท่ีทาง

โรงเรียนจัดสรรให้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด พิษณุ ฟองศรี (2549, หน้า 161-162) ได้กล่าวถึง

องค์ประกอบของโครงการในด้านการกําหนดงบประมาณไว้ว่า ควรระบุงบประมาณทัง้หมดและ

แหลง่ท่ีมา  รวมทัง้แบ่งเป็นหมวดๆ  ตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานหรือต้นสงักดักําหนด การเขียนแสดง

รายการงบประมาณและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในโครงการควรแจกแจงรายละเอียดให้ชดัเจน หากเป็น

หน่วยงานของรัฐบาลท่ีใช้งบประมาณแผน่ดิน ผู้ เขียนโครงการควรศกึษาระเบียบการเงินและพัสดุ

ของสํานักนายกรัฐมนตรีให้เข้าใจ หากเป็นงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานก็ต้องศึกษา

ระเบียบการ ใช้เงินรายได้ของหน่วยงานให้ถอ่งแท้ หรือหากใช้งบประมาณจากแหลง่อ่ืนก็ต้องศกึษา

ระเบียบปฏิบตัิในการใช้งบประมาณ ทัง้นีเ้พ่ือลดปัญหาในขัน้ตอนของการเบิกจ่ายงบประมาณใน

ระหวา่งการดําเนินโครงการ นอกจากนีย้งัจะต้องแจงออกเป็นรายละเอียดในการใช้อย่างชดัเจนอีก

ด้วย เพ่ือท่ีจะช่วยให้การพิจารณาสนบัสนนุ และอนมุตัิโครงการเป็นไปด้วยดี 
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ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร โดยภาพรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม  

ในการจดักิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรม เน่ืองจากมีการจดัเตรียมวสัดแุละอปุกรณ์ให้เพียงพอกบัจํานวนผู้

ท่ีร่วมกิจกรรมไว้ก่อนหน้าแล้วและมีการสํารองไว้สําหรับวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีการชํารุดและเสียหาย โดย

มีการซ่อมแซมเบือ้งต้น และจดัหาชิน้ใหมแ่ทนได้ พร้อมทัง้บคุลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในฐานการ

เรียนรู้นัน้มีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้และตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี และมีจํานวนท่ี

เพียงพอในการดแูลหน้าท่ีตา่งๆในจดักิจกรรมทัง้ 3 ได้ 

ด้านสถานท่ีโดยภาพรวมมีความเหมาะสม ส่วนในการจัดกิจกรรมการเลีย้งปลาเพ่ือ

บริโภคนัน้ยงัไมเ่หมาะสม เน่ืองจากบ่อเลีย้งปลานัน้มีลกัษณะเป็นบ่อใหญ่ๆหนึง่บ่อแล้วใชอิ่ฐบลอ็ก

กัน้แบ่งออกเป็น 4 ช่อง ซึ่งติดกนั ทําให้ไมเ่ป็นสดัสว่น และไมเ่หมาะสมตอ่การดแูลรักษา และอีกทัง้

ระยะเวลาในการจดัทําบ่อนัน้มีจํากดั ทําให้ ณ ตอนนี ้บ่อเลีย้งปลาเร่ิมเอียง เพราะดินบริเวณนัน้

ก่อนหน้านีไ้ด้มีการปรับสถานท่ี สภาพดินยงัไมแ่น่นท่ีเท่าท่ีควร  

2. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ความเหมาะสมของการวางแผนการดําเนินงานและ

ความเหมาะสมของการดําเนินการจัดกิจกรรมฐานความรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

เน่ืองจากครูท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพราะก่อนทํากิจกรรมนัน้ได้มีการ

คดัเลือกและส่งไปอบรมในเร่ืองการทําเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนหน้าการจดัโครงการแล้ว 

พร้อมทัง้ครูท่ีมีหน้าท่ีนัน้ได้ร่วมมือในการวางแผนตัง้แตก่ารพิจารณาคดัเลือกบคุคลเข้าทํางานและ

แบ่งบทบาทหน้าท่ีตามความรู้ความสามารถของครูแตล่ะท่าน ซึ่งเหมาะสมกบังานในกิจกรรมนัน้ๆ 

ทําให้การดําเนินกิจกรรมดําเนินไปด้วยความราบร่ืน   สอดคล้องกับแนวคิดการ

บริหารโครงการของ สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ (2546, หน้า 9) ได้กล่าวว่า  การพัฒนาบคุลากรท่ีเข้า

มาแล้วให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการฝึกอบรมการให้คาํแนะนําหรือโดยเทคนิค

อ่ืนๆ การบริหารโครงการเป็นการบูรณาการหลักการจัดการเพ่ือกําหนดกิจกรรมและการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากดัให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

โดยผู้จดัการจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ในเร่ืองการจดัการเป็นอย่างดี 

3. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการผลการวดัความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของ

นกัเรียน พบวา่ยงัไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้สงูเกินไป และ

ด้วยลกัษณะของกิจกรรมนัน้เน้นการปฏิบตัิมากกวา่ การเรียนรู้ทฤษฎีซึ่งไมเ่พียงในชัน้เรียนเท่านัน้

และยังเน้นความจําเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของการวัดความรู้ของผู้ปกครองในเร่ืองการผลิตปุ๋ ย

ชีวภาพและสารกําจดัแมลงนัน้ พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์เชน่กนั เน่ืองจากระยะเวลาในการให้ความรู้มี

จํากดั อีกทัง้รูปแบบกิจกรรมเน้นท่ีการปฏิบัต ิ โดยมุง่ให้ผู้ปกครองสามารถผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสาร
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กําจดัแมลงได้ด้วยตนเองสว่นผลการประเมินความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการ  ทัง้ครู นกัเรียน 

ผู้ อํานวยการ  และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้น่ืองจากโครงการนีก้่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างมากโดยส่งผลตอ่นกัเรียนโดยมาก  นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติมีความสนกุสนาน ได้

เรียนรู้ส่ิงต่างๆผ่านการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตวัเอง สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กบัการดําเนิน

ชีวิตประจําวนัได้ หรือนําความรู้ท่ีได้นัน้ไปถ่ายทอดกบับคุคลใกล้ชิดได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช้ 

1. จากผลการประเมินด้านปัจจยันําเข้าพบว่า งบประมาณยงัไม่เพียงพอ เน่ืองจากไมมี่

การเขียนชีแ้จงรายละเอียดการใช้จ่ายในการจัดซือ้วัสดุ-อุปกรณ์ ท่ีชัดเจน  ดงันัน้ควรกําหนด

งบประมาณและเขียนชีแ้จงรายละเอียดการใช้จ่ายให้ชดัเจนเพ่ือให้จดัสรรงบประมาณมีเพียงพอใน

การจดักิจกรรมในครัง้ตอ่ไป 

2. จากผลการประเมินพบว่า สถานท่ีไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค 

เน่ืองจาก สถานท่ีของโรงเรียนมีจํากัด รวมถึงระยะเวลาในการสร้างบ่อยังไม่เพียงพอ บ่อท่ีได้ไม่

คงทน จากการปรับพืน้ท่ีก่อนหน้านี ้และไมส่ะดวกในการดแูลรักษา ดงันัน้ถ้าต้องการขยายพืน้ท่ีนัน้ 

ควรมีการจดัระยะห่างของบ่อเลีย้งปลาให้เหมาะสม เพ่ือง่ายตอ่การดแูลรักษาและต้องอาศยัความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนบัสนนุในสว่นของพืน้ท่ี  

3. จากผลการประเมินพบว่าในการวดัความรู้ของนักเรียนและผู้ปกครอง นัน้ยังไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินท่ีตัง้ไว้ อันเน่ืองมาจากรูปแบบการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นการปฏิบัติและ

ทกัษะการทํางานมากกวา่ ดงันัน้ถ้าต้องการให้มีความรู้ ควรสอดแทรกความรู้ในระหวา่งการปฏิบัติ

กิจกรรมไปด้วยให้มากกว่านีซ้ึ่งในปีนีมี้การตัง้เกณฑ์ไว้สูง ซึ่งผลยังไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ในปี

การศกึษาตอ่ไปควรทําให้ถึงและมีการปรับรูปแบบ และระยะเวลา ให้เหมาะสมกบัผู้ รับการประเมิน 

โดยเน้นความรู้และการเช่ือมโยงมาใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 

ข้อเสนอแนะในการประเมินครัง้ต่อไป 

ควรมีการปรับรูปแบบการดําเนินการไปพร้อมกบัการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมิน

ของ CIPP Modal ตัง้แต่เร่ิมจนกระทัง้สิน้สุดโครงการ เพราะการประเมินในครัง้นีผู้้ประเมินได้

ประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบซึ่งเป็นการประเมินหลงัสิน้สดุโครงการ 
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ภาคผนวก ก  รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

 

1. นายสมพงษ์  บหุงาเกษมสขุ   

ศกึษานิเทศก์กลุม่สง่เสริมการศกึษาสถานศกึษาเอกชน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษาชลบรีุ เขต 3 

2. นางอรพรรณ  โทสวุรรณ   

ศกึษานิเทศก์กลุม่สง่เสริมการศกึษาสถานศกึษาเอกชน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษาชลบรีุ เขต 3 

3. นายราชนัย์  ธีรธรณ์ศรีสกลุ   

ศกึษานิเทศก์กลุม่สง่เสริมการศกึษาสถานศกึษาเอกชน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษาชลบรีุ เขต 3 

4. นางสาวธิดา  รุ่งไพบลูย์ฤทธ์ิ  

ครูชํานาญการ โรงเรียนวงัทองพิทยาคม 

5. นางศรีสมร  หม่ืนแก้ว    

ครูเช่ียวชาญ โรงเรียนวงัทองพิทยาคมด้านความถกูต้องของเนือ้หารูปแบบ และความ

เหมาะสมของภาษา 
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ภาคผนวก ข แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
 

แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับนิยามสําหรับครู 

คําชีแ้จง  โปรดพิจารณาว่าข้อคําถามแต่ละข้อวดัตรงนิยามท่ีระบุไว้หรือไมแ่ล้วเขียน

เคร่ืองหมาย / ในช่องคะแนนการพิจารณาตามความคิดเห็นของท่าน  ดงันี ้ 
 

 +1  หมายถึง เม่ือแน่ใจวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบันิยาม  

  0  หมายถึง ไมแ่น่ใจวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบันิยาม 

   -1  หมายถึง เม่ือแน่ใจวา่ข้อคําถามไมส่อดคล้องกบันิยาม 
 

นิยาม ข้อคําถาม 

ความเห็น

ผู้เช่ียวชาญ 
ข้อเสนอแนะ

ของ

ผู้เช่ียวชาญ +1 0 -1 

การประเมินด้าน

กระบวนการ (process)   

หมายถงึ การประเมินความ

เหมาะสมของกระบวนการ

ดําเนินการ ด้านการ

วางแผน การปฏิบติัใน

กิจกรรม  ประเมินผล และ

การสรุปรายงานผล 

     

1.สําหรับการเรียนรู้ปุ๋ย

หมักชีวภาพและ 

สารกําจดัแมลง 

1) ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้

ในการจดักิจกรรม 

    

2) ความเหมาะสมของรูปแบบการ

จดักิจกรรมให้ความรู้และการ

ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ปุ๋ ยหมัก

ชีวภาพและสารกําจดัแมลง 

    

3) ความเหมาะสมของระยะเวลา

ในการจดักิจกรรม 

    

4) ความเหมาะสมของลาํดบั

ขัน้ตอนและความต่อเนื่องของการ

จดักิจกรรม 
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นิยาม 

 

ข้อคําถาม 

ความเห็น

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ

ของ

ผู้เช่ียวชาญ +1 0 -1 

 5) ความเหมาะสมของเนือ้หาที่จัด

อบรมให้ความรู้ 

    

6) การถ่ายทอดความรู้ของ

วิทยากรมีความชัดเจน  เข้าใจง่าย 

    

7) วิทยากรมีการตอบข้อซักถามที่

ชดัเจน ตรงประเด็น 

    

8) วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผู้

เข้าอบรมมีสว่นร่วมในการทํา

กิจกรรมและแสดงความคิดเห็น 

    

9) กิจกรรมที่จัดมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึง่กนัและกนัในแต่ละ

ขัน้ตอน 

    

10) มีการประเมินผลกิจกรรมอย่าง

หลากหลาย เช่น การให้ลงมือ

ปฏิบติั  การซกัถาม 

    

2. สําหรับการเรียนรู้

กิจกรรมการปลูกผัก 

ปลอดสารพิษ 

11) ความเหมาะสมในการเตรียม

แปลงปลกูผัก และการคัดเลอืก

เมลด็พนัธุ์ผกัที่จะใช้ในการปลกู 

    

12) มีการแบ่งหน้าที่อย่าง

เหมาะสม และสมาชิกทํางานตาม

หน้าที่ เช่น การจดัหน้าที่ในการ

ดแูลรักษาให้นํา้และปุ๋ ย 

    

13) ความเหมาะสมในการกําจัด

ศตัรูพืชและวชัพืช ของนกัเรียน 

    

14) ความเหมาะสมของระยะเวลา

ในการเก็บเก่ียวผลผลติ 

    

15 ) ความเหมาะสมในการนํา

ผลผลิตส่งโครงการอาหารกลางวนั

ของโรงเรียน  
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นิยาม 

 

ข้อคําถาม 

ความเห็น

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ

ของ

ผู้เช่ียวชาญ +1 0 -1 

3. สําหรับการเรียนรู้ 

การเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค 

16) ความเหมาะสมในการเตรียม

บ่อเลีย้งปลา และพนัธุ์ปลา  

    

17) ความเหมาะสมในการแบ่ง

หน้าที่จดัเวรในการดแูลปรับ 

สภาพนํา้  และการใช้ยารักษาโรค

กบัปลา 

    

18) ความเหมาะสมของตารางการ

จดบนัทกึการเจริญเติบโตของปลา

อย่างต่อเนื่อง 

    

19) ความเหมาะสมของระยะเวลา

ในการจบัปลาเพื่อนํามาบริโภค 

    

20) ความเหมาะสมในการบนัทกึ

ผลผลิต  ที่นําสง่โครงการอาหาร

กลางวนั 
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แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับนิยามสําหรับนักเรียน 

คําชีแ้จง  โปรดพิจารณาว่าข้อคําถามแต่ละข้อวดัตรงนิยามท่ีระบุไว้หรือไม่แล้วเขียน

เคร่ืองหมาย / ในช่องคะแนนการพิจารณาตามความคิดเห็นของท่าน  ดงันี ้ 
 

 +1  หมายถึง เม่ือแน่ใจวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบันิยาม 

  0  หมายถึง ไมแ่น่ใจวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบันิยาม 

  -1  หมายถึง เม่ือแน่ใจวา่ข้อคําถามไมส่อดคล้องกบันิยาม 
 

 

นิยาม 

 

ข้อคําถาม 

ความเห็น

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ

ของ

ผู้เช่ียวชาญ +1 0 -1 

การประเมิน 

ด้านกระบวนการ 

(process)   หมายถงึ  

การประเมินความ

เหมาะสมของกระบวนการ

ดําเนินการ ด้านการ

วางแผน การปฏิบติัใน

กิจกรรม  ประเมินผล และ

การสรุปรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1. สําหรับการเรียนรู้ 

ปุ๋ยหมักชีวภาพและ 

สารกําจดัแมลง 

1) ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้

ในการจดักิจกรรม 

    

2) ความเหมาะสมของรูปแบบการ

จดักิจกรรมให้ความรู้และการ

ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ปุ๋ ยหมัก

ชีวภาพและสารกําจดัแมลง 

    

3) ความเหมาะสมของลาํดบั

ขัน้ตอนและความต่อเนื่องของการ

จดักิจกรรม  
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นิยาม 

 

ข้อคําถาม 

ความเห็น

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ

ของ

ผู้เช่ียวชาญ +1 0 -1 

 5) ความเหมาะสมของเนือ้หาที่จัด

อบรมให้ความรู้ 

    

6) การถ่ายทอดความรู้ของ

วิทยากรมีความชัดเจน  เข้าใจง่าย 

    

7) วิทยากรมีการตอบข้อซักถามที่

ชดัเจน ตรงประเด็น 

    

8) วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผู้

เข้าอบรมมีสว่นร่วมในการทํา

กิจกรรมและแสดงความคิดเห็น 

    

9) กิจกรรมที่จัดมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึง่กนัและกนัในแต่ละ

ขัน้ตอน 

    

10) มีการประเมินผลกิจกรรม

อย่างหลากหลาย เช่น การให้ลง

มือปฏิบติั  การซกัถาม 

    

2. สําหรับการเรียนรู้

กิจกรรมการปลูกผัก 

ปลอดสารพิษ 

11) ความเหมาะสมในการเตรียม

แปลงปลกูผัก และการคัดเลอืก

เมลด็พนัธุ์ผกัที่จะใช้ในการปลกู 

    

12) มีการแบ่งหน้าที่อย่าง

เหมาะสม และสมาชิกทํางานตาม

หน้าที่ เช่น การจดัหน้าที่ในการ

ดแูลรักษาให้นํา้และปุ๋ ย 

    

13) ความเหมาะสมในการกําจัด

ศตัรูพืชและวชัพืช ของนกัเรียน 

    

14) ความเหมาะสมของระยะเวลา

ในการเก็บเก่ียวผลผลติ 

    

15) ความเหมาะสมในการนํา

ผลผลิตส่งโครงการอาหารกลางวนั

ของโรงเรียน  
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นิยาม 

 

ข้อคําถาม 

ความเห็น

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ

ของ

ผู้เช่ียวชาญ +1 0 -1 

3. สําหรับการเรียนรู้ 

การเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค 

16) ความเหมาะสมในการเตรียม

บ่อเลีย้งปลา และพนัธุ์ปลา  

    

17) ความเหมาะสมในการแบ่ง

หน้าที่จดัเวรในการดแูลปรับสภาพ

นํา้  และการใช้ยารักษาโรค 

กบัปลา 

    

18) ความเหมาะสมของตารางการ

จดบนัทกึการเจริญเติบโตของปลา

อย่างต่อเนื่อง 

    

19) ความเหมาะสมของระยะเวลา

ในการจบัปลาเพื่อนํามาบริโภค 

    

20) ความเหมาะสมในการบนัทกึ

ผลผลิต  ที่นําสง่โครงการอาหาร

กลางวนั 
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แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับนิยามสําหรับผู้ปกครอง 

คําชีแ้จง  โปรดพิจารณาว่าข้อคําถามแต่ละข้อวดัตรงนิยามท่ีระบุไว้หรือไม่แล้วเขียน

เคร่ืองหมาย / ในช่องคะแนนการพิจารณาตามความคิดเห็นของท่าน  ดงันี ้ 
 

+1 หมายถึง เม่ือแน่ใจวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบันิยาม 

0 หมายถึง ไมแ่น่ใจวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบันิยาม 

-1 หมายถึง เม่ือแน่ใจวา่ข้อคําถามไมส่อดคล้องกบันิยาม 
 

 

นิยาม 

 

ข้อคําถาม 

ความเห็น

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ

ของ

ผู้เช่ียวชาญ +1 0 -1 

การประเมินด้าน

กระบวนการ (process)   

หมายถงึ การประเมินความ

เหมาะสมของกระบวนการ

ดําเนินการ ด้านการ

วางแผน การปฏิบติัใน

กิจกรรม  ประเมินผล และ

การสรุปรายงานผล 

     

1.สําหรับการเรียนรู้ปุ๋ย

หมักชีวภาพและ 

สารกําจดัแมลง 

1) ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้

ในการจดักิจกรรม 

    

2) ความเหมาะสมของรูปแบบการ

จดักิจกรรมให้ความรู้และการ

ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ปุ๋ ยหมัก

ชีวภาพและสารกําจดัแมลง 

    

3) ความเหมาะสมของระยะเวลา

ในการจดักิจกรรม 

    

4) ความเหมาะสมของลาํดบั

ขัน้ตอนและความต่อเนื่องของการ

จดักิจกรรม 
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นิยาม 

 

ข้อคําถาม 

ความเห็น

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ

ของ

ผู้เช่ียวชาญ +1 0 -1 

 5) ความเหมาะสมของเนือ้หาที่จัด

อบรมให้ความรู้ 

    

6) การถ่ายทอดความรู้ของ

วิทยากรมีความชัดเจน  เข้าใจง่าย 

    

7) วิทยากรมีการตอบข้อซักถามที่

ชดัเจน ตรงประเด็น 

    

8) วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผู้

เข้าอบรมมีสว่นร่วมในการทํา

กิจกรรมและแสดงความคิดเห็น 

    

9) กิจกรรมที่จัดมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึง่กนัและกนัในแต่ละ

ขัน้ตอน 

    

10) มีการประเมินผลกิจกรรมอย่าง

หลากหลาย เช่น การให้ลงมือ

ปฏิบติั  การซกัถาม 
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แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับนิยามสําหรับนักเรียน 

คําชีแ้จง  โปรดพิจารณาว่าข้อคําถามแต่ละข้อวดัตรงนิยามท่ีระบุไว้หรือไม่แล้วเขียน

เคร่ืองหมาย /ในช่องคะแนนการพิจารณาตามความคิดเห็นของท่าน  ดงันี ้ 
 

 +1  หมายถึง เม่ือแน่ใจวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบันิยาม 

  0  หมายถึง ไมแ่น่ใจวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบันิยาม 

  -1  หมายถึง เม่ือแน่ใจวา่ข้อคําถามไมส่อดคล้องกบันิยาม 

 

 

นิยาม 

 

ข้อคําถาม 

ความเห็น

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ

ของ

ผู้เช่ียวชาญ +1 0 -1 

การประเมินด้านผลผลิต

(product)   หมายถงึ  การ

ประเมินเก่ียวกบัการ

ดําเนินงานของโครงการ ที่

บรรลตุามวตัถปุระสงค์

ของโครงการที่เกิดกบั

นกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

1)  มีทกัษะจากการปฏิบติังาน

เกษตรพอเพียงในโรงเรียน 

    

2) โครงการเกษตรเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียงน่าสนใจและ

เรียนได้อย่างสนกุสนาน 

    

3) โครงการนีส้ามารถนําไป

ประกอบอาชีพได้ 
    

4) ปฏิบติักิจกรรมตามโครงการ

อย่างมีความสขุ 
    

5) มีสว่นร่วมและมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและกนัใน

กิจกรรม 

    

6) ได้เรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง     

7) ได้เรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม     
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นิยาม 

 

ข้อคําถาม 

ความเห็น

ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ

ของ

ผู้เช่ียวชาญ +1 0 -1 

 8) ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า

อย่างเพียงพอและถกูหลกั

โภชนาการ จากผลผลิตของตนเอง 

    

9) ได้นําความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้ไป

ใช้ในชีวิตประจําวนั 

    

10) มีภาวะโภชนาการที่ดี มี

สขุภาพพลานามยัแข็งแรง 
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ภาคผนวก ค  เคร่ืองมือการประเมิน 
 

เคร่ืองมือ ชุดท่ี 1 

 

 

  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับการสัมภาษณ์ 

ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์ ..............................................................................................  

ตําแหน่งผู้ให้สมัภาษณ์ .....................................................................................  

สถานท่ีสมัภาษณ์ .............................................................................................  

วนัท่ีสมัภาษณ์ ..................................................................................................  
 

ตอนท่ี 2 รายการสัมภาษณ์ 

ด้านปัจจัยนําเข้า 
 

ประเด็นงบประมาณ 

- งบประมาณท่ีใช้ในโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอพียงได้มาอย่างไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

- มีหน่วยงานใดให้การสนบัสนนุบ้าง 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

- งบประมาณเพียงพอหรือไม ่อย่างไรถ้าไมเ่พียงพอมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

  

แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างสาํหรับประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input)  

และด้านกระบวนการ (Process) (เฉพาะการวางแผน) 

ของโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

โรงเรียนเลิศปัญญา 

สําหรับครู 
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- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

ประเด็นวัสดุอุปกรณ์ 

- วสัดอุปุกรณ์ กิจกรรมการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลง การปลกูผกัปลอดสารพิษ  และการ

เลีย้งปลาเพ่ือบริโภค เพียงพอหรือไม ่อย่างไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

- วสัดอุปุกรณ์ในฐานการเรียนรู้/กิจกรรมการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลงการปลกูผกัปลอด

สารพิษ  และการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภคยงัสามารถงานใช้งานได้ดีหรือไมอ่ย่างไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

ประเด็นบุคลากร 

- ครูในโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอพียงมีจํานวนเพียงพอกบัความต้องการหรือไม ่อย่างไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

- ครูในโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอพียงมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หรือไม ่/ มีความรู้เก่ียวกบัการดําเนินงาน หรือไม ่อย่างไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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ประเด็นสถานท่ี 

- สถานท่ีดําเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้/กิจกรรมการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ การปลกูผกัปลอดสารพิษ  

และการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค มีความเหมาะสมหรือไม ่อย่างไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
 

ตอนท่ี 3 ด้านกระบวนการ 
 

ประเด็นความเหมาะสมของการวางแผนการดาํเนินงาน 

-  มีการวางแผนดําเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้/การผลิตปุ๋ ยชีวภาพ การปลกูผกัปลอดสารพิษ  และ

การเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค อย่างไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

-  ท่านคิดวา่การดําเนินกิจกรรมการวางแผนการดําเนินงานมีปัญหาหรือไม ่และปัญหาท่ีเกิดขึน้

ได้รับแก้ไขหรือไม ่อย่างไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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เคร่ืองมือ ชุดท่ี 2 
 

 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับการสัมภาษณ์ 

ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์ ................................................................................................  

ตําแหน่งผู้ให้สมัภาษณ์ ........................................................................................  

สถานท่ีสมัภาษณ์................................................................................................  

วนัท่ีสมัภาษณ์ ....................................................................................................  

 

ตอนท่ี 2 รายการสัมภาษณ์ 

ด้านปัจจัยนําเข้า 
 

ประเด็นวัสดุอุปกรณ์ 

- วสัดอุปุกรณ์ ในการกิจกรรมการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลง การปลกูผกัปลอดสารพิษ

และการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค เพียงพอและพร้อมใช้งานหรือไม ่อย่างไร 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

- วสัดอุปุกรณ์ในฐานการเรียนรู้/กิจกรรมการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลงการปลกูผกัปลอด

สารพิษ  และการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภคยงัสามารถงานใช้งานได้ดีหรือไมอ่ย่างไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................  

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสําหรับประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 

(ด้านวัสดุอุปกรณ์ กับสถานท่ี)  

ของโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

โรงเรียนเลิศปัญญา 

สําหรับนักเรียน 
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- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

  

ประเด็นสถานท่ี 
 

- สถานท่ีในการดําเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้/กิจกรรมการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ และสารกําจดัแมลง   

การปลกูผกัปลอดสารพิษ  และการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค มีความเหมาะสมหรือไม ่อย่างไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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เคร่ืองมือ ชุดท่ี 3 
 

 
 

 
 

  

แบบสอบถามความเหมาะสมของการดําเนินการจัดกิจกรรม 

ในโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอพียง 

โรงเรียนเลิศปัญญา 

สําหรับครู 

 

คาํชีแ้จง 

1. แบบประเมินฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเลิศปัญญา 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการโครงการเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

3. โปรดตอบคําถามทุกข้อด้วยความตัง้ใจและถูกต้องมากท่ีสดุเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  

 

วิไลกลุ    บญุช่วยสขุ 

ผู้ วิจยั 
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ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหน้าข้อความท่ีมีข้อมลูตรงกบัตวัท่าน 
 

1. เพศ  

 1. ชาย  2. หญิง 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

คําชีแ้จงโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ   

โดยใช้เกณฑ์การประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้

5 = มากท่ีสดุ       4 = มาก       3 = ปานกลาง      2 = น้อย      1 = น้อยท่ีสดุ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ข้อ 1-10 สําหรับการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพและสารกําจดัแมลง 

1 ความเหมาะสมของสถานทีท่ี่ใช้ในการจดักิจกรรม      

2. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้และการ

ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ปุ๋ ยหมักชีวภาพและสารกําจดัแมลง 

     

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม      

4. ความเหมาะสมของลาํดบัขัน้ตอนและความต่อเนื่องของ 

การจัดกิจกรรม 

     

5 ความเหมาะสมของเนือ้หาที่จดัอบรมให้ความรู้      

6 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชดัเจน  เข้าใจง่าย      

7 วิทยากรมีการตอบข้อซกัถามที่ชดัเจน ตรงประเด็น      

8 วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าอบรมมีสว่นร่วมในการทํา

กิจกรรมและแสดงความคิดเห็น 

     

9 กิจกรรมที่จดัมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 

ในแต่ละขัน้ตอน 

     

10 มีการประเมินผลกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น  

การให้ลงมือปฏิบติั  การซักถาม  
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ข้อ 11-15 สําหรับการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ 

11 ความเหมาะสมในการเตรียมแปลงปลกูผัก และการคัดเลอืก

เมลด็พนัธุ์ผกัที่จะใช้ในการปลกู 

     

12 มีการแบ่งหน้าทีอ่ย่างเหมาะสม และสมาชิกทํางานตามหน้าที่ 

เช่น การจดัหน้าที่ในการดแูลรักษาให้นํา้และปุ๋ ย 

     

13 ความเหมาะสมในการกําจดัศตัรูพืชและวชัพืช ของนกัเรียน      

14 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลติ      

15 ความเหมาะสมในการนําผลผลิตส่งโครงการอาหารกลางวนั

ของโรงเรียน  

     

ข้อ 16-20 สําหรับการเรียนรู้การเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค 

16 ความเหมาะสมในการเตรียมบ่อเลีย้งปลา และพนัธุ์ปลา       

17 ความเหมาะสมในการแบ่งหน้าที่จัดเวรในการดแูลปรับสภาพ

นํา้  และการใช้ยารักษาโรคกบัปลา 

     

18 ความเหมาะสมของตารางการจดบนัทกึการเจริญเติบโตของ

ปลาอย่างต่อเนื่อง 

     

19 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจบัปลาเพื่อนํามาบริโภค      

20 ความเหมาะสมในการบนัทกึผลผลติ  ที่นําสง่โครงการอาหาร

กลางวนั 

     

 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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เคร่ืองมือ ชุดท่ี 4 
 

 
 

 
  

แบบสอบถามความเหมาะสมของการดําเนินการจัดกิจกรรม 

ในโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอพียง 

โรงเรียนเลิศปัญญา 

สําหรับนักเรียน 

คาํชีแ้จง 

1. แบบประเมินฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเลิศปัญญา 

2  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการโครงการเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

3. โปรดตอบคําถามทุกข้อด้วยความตัง้ใจและถูกต้องมากท่ีสดุเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  

 

วิไลกลุ    บญุช่วยสขุ 

ผู้ วิจยั 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหน้าข้อความท่ีมีข้อมลูตรงกบัตวัท่าน 
 

1. เพศ  

  1. ชาย    2. หญิง 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

คําชีแ้จงโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของท่านมากท่ีสดุ  โดยใช้เกณฑ์ 

การประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้

 

 5 = มากท่ีสดุ 4 = มาก       3 = ปานกลาง      2 = น้อย      1 = น้อยท่ีสดุ 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ข้อ 1-10 สําหรับการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพและสารกําจดัแมลง 

1 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจดักิจกรรม      

2. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้และการ

ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ปุ๋ ยหมักชีวภาพและสารกําจดัแมลง 

     

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม      

4. ความเหมาะสมของลาํดบัขัน้ตอนและความต่อเนื่องของ 

การจัดกิจกรรม 

     

5 ความเหมาะสมของเนือ้หาที่จดัอบรมให้ความรู้      

6 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชดัเจน  เข้าใจง่าย      

7 วิทยากรมีการตอบข้อซกัถามที่ชดัเจน ตรงประเด็น      

8 วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าอบรมมีสว่นร่วมในการทํา

กิจกรรมและแสดงความคิดเห็น 

     

9 กิจกรรมที่จดัมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 

ในแต่ละขัน้ตอน 

     

10 มีการประเมินผลกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น  

การให้ลงมือปฏิบติั  การซักถาม  
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ข้อ 11-15 สําหรับการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ 

11 ความเหมาะสมในการเตรียมแปลงปลกูผัก และการคัดเลอืก

เมลด็พนัธุ์ผกัที่จะใช้ในการปลกู 

     

12 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม และสมาชิกทํางานตามหน้าที่ 

เช่น การจดัหน้าที่ในการดแูลรักษาให้นํา้และปุ๋ ย 

     

13 ความเหมาะสมในการกําจดัศตัรูพืชและวชัพืช ของนกัเรียน      

14 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลติ      

15 ความเหมาะสมในการนําผลผลิตสง่โครงการอาหารกลางวนั

ของโรงเรียน  

     

ข้อ 16-20 สําหรับการเรียนรู้การเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค 

16 ความเหมาะสมในการเตรียมบ่อเลีย้งปลา และพนัธุ์ปลา       

17 ความเหมาะสมในการแบ่งหน้าที่จัดเวรในการดแูลปรับสภาพ

นํา้  และการใช้ยารักษาโรคกบัปลา 

     

18 ความเหมาะสมของตารางการจดบนัทกึการเจริญเติบโตของ

ปลาอย่างต่อเนื่อง 

     

19 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจบัปลาเพื่อนํามาบริโภค      

20 ความเหมาะสมในการบนัทกึผลผลติ  ที่นําสง่โครงการอาหาร

กลางวนั 

     

 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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เคร่ืองมือ ชุดท่ี 5 

แบบสอบถามความเหมาะสมของการดําเนินการจัดกิจกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

และสารกําจัดแมลงในโครงการเกษตรเศรษฐกจิพอเพียง 

โรงเรียนเลิศปัญญาสาํหรับผู้ปกครอง 

คาํชีแ้จง 

1. แบบประเมินฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นตอ่โครงการ 

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเลิศปัญญา 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการโครงการเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

3. โปรดตอบคําถามทุกข้อด้วยความตัง้ใจและถูกต้องมากท่ีสดุเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

วิไลกลุ  บญุช่วยสขุ 

ผู้ วิจยั 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหน้าข้อความท่ีมีข้อมลูตรงกบัตวัท่าน 

1. เพศ  

  1. ชาย    2. หญิง 
 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

คําชีแ้จงโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของท่านมากท่ีสดุ  โดยใช้เกณฑ์                   

การประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้
 

 5 = มากท่ีสดุ 4 = มาก       3 = ปานกลาง      2 = น้อย      1 = น้อยท่ีสดุ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ข้อ 1-10 สําหรับการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพและสารกําจดัแมลง 

1 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจดักิจกรรม      

2. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้และการ

ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ปุ๋ ยหมักชีวภาพและสารกําจดัแมลง 

     

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม      

4. ความเหมาะสมของลาํดบัขัน้ตอนและความต่อเนื่องของ 

การจัดกิจกรรม 

     

5 ความเหมาะสมของเนือ้หาที่จดัอบรมให้ความรู้      

6 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชดัเจน  เข้าใจง่าย      

7 วิทยากรมีการตอบข้อซกัถามที่ชดัเจน ตรงประเด็น      

8 วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าอบรมมีสว่นร่วมในการทํา

กิจกรรมและแสดงความคิดเห็น 

     

9 กิจกรรมที่จดัมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 

ในแต่ละขัน้ตอน 

     

10 มีการประเมินผลกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น  

การให้ลงมือปฏิบติั  การซักถาม  
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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เคร่ืองมือ ชุดท่ี 5 
 

 
 

 

1.  พระมหากษัตริย์พระองค์ใดได้พระราชทานแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

ก.  พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

ข.  พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั 

ค.  พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั 

ง.  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช 

 

2.  ข้อใดมีความหมายไมต่รงกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

ก.  การพึ่งพากนัในชมุชน 

ข.  การผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกิน 

ค.  ดําเนินชีวิตตามอตัภาพและไมยุ่่งเก่ียวกบัใคร 

ง.  การจดัสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มคา่สงูสดุ 

 

3.  ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบตัิตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

ก.  การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขัน้สงู  

ข.  การใช้สารเคมีเร่งผลผลิตให้ออกนอกฤดกูาล 

ค.  การควบคมุความต้องการบริโภคสินค้าฟุ่ มเฟือย 

ง.  รวมกลุม่ผลิตสินค้าท่ีต้องการแม้ไมมี่วตัถดุิบในท้องถ่ิน 

 

4.  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ไมทํ่าลายส่ิงแวดล้อมเป็นหลกัเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด 

ก. การประหยดั ข. ความมีเหตผุล 

ค. ความพอประมาณ ง. ถกูทกุข้อ 
 

แบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
เร่ือง  เศรษฐกิจพอเพียง 

ตามโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพยีงในโรงเรียน 
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5. ข้อใดไมใ่ชห่ลกัการปฏิบตัิในการพึ่งตนเอง 

ก. กระทําทกุอย่างโดยลําพงั 

ข. ไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืนให้เดือดร้อน 

ค. ใช้ทรัพยากรท่ีมีให้เกิดประโยชน์ 

ง. ขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนเม่ือสดุความสามารถ 
 

6. การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเลีย้งสังคมโดยไม่ต้อง

พึ่งพาปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีไมไ่ด้เป็นเจ้าของ จดัเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใด 

ก. แบบผสม ข.  แบบเสรีนิยม 

ค. แบบพอเพียง ง.  แบบทนุนิยม 
 

7. การเลือกซือ้สินค้าท่ีมีคุณภาพ ราคาไม่แพง เป็นการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงข้อใดมากท่ีสดุ 

ก. ความมีเหตผุล ข.  มีความพอประมาณ 

ค. มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีด ี ง.  มีเง่ือนไขคณุธรรม 
 

8. ใครควรดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

ก.  นกัธรุกิจ ข.  เกษตรกร 

ค.  ผู้ มีฐานะยากจน ง.  ประชาชนทกุคน 
 

9. ใครนําหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน 

ก.  วิรัตน์อาสาช่วยถือของให้ครูทกุวนั 

ข. สทุธิพงศ์แตง่กายถกูต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

ค.  วีระศกัดิ์ปิดไฟทกุครัง้ก่อนออกจากห้องเม่ือเลิกเรียน 

ง.  นพพลสง่การบ้านตรงตามเวลาท่ีครูกําหนดทกุครัง้ 
 

10. ข้อใดเป็นวิธีการจดบนัทกึรายรับ – รายจ่าย ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

ก.  จดทกุวนัสดุสปัดาห์ ข.  จดเป็นบางรายการ 

ค.  จดทกุรายการอย่างละเอียด ง.  จดทกุรายการท่ีเห็นวา่สําคญั 
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11. การทําบญัชีรายรับ – รายจ่าย มีประโยชน์อย่างไร 

ก.  เป็นการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

ข.  เป็นการวางแผนคา่ใช้จ่ายได้ถกูต้อง 

ค.  ทําให้รู้ราคาสินท่ีซือ้ขายในแตล่ะวนั 

ง.  ทําให้รู้รายได้ท่ีได้รับมากหรือน้อย 
 

12. ข้อใดเป็นการใช้จ่ายอย่างประหยดั 

ก.  ใช้จ่ายเท่ากบัเงินท่ีได้รับ 

ข.  ใช้จ่ายมากกวา่เงินท่ีได้รับ 

ค.  ใช้จ่ายซือ้เฉพาะของราคาถกู 

ง.  ใช้ซือ้เฉพาะของท่ีต้องการและจําเป็น 

 

13. การใช้จ่ายท่ีขาดการวางแผนท่ีดีรายรับไมพ่อกบัรายจ่ายตรงกบัข้อใด 

ก.  ชกัหน้าไมถ่ึงหลงั 

ข.  เก็บเบีย้ใต้ทนุร้าน 

ค.  ตํานํา้พริกละลายแมนํ่า้ 

ง.  มีสลงึพึงประจบให้ครบบาท 
 

14. ข้อใดเป็นภมิูปัญญาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ก.  การบวชป่า 

ข.  การสืบชะตาแมนํ่า้ 

ค.  การอนรัุกษ์ป่าชายเลน 

ง.  ถกูทกุข้อ 
 

15. ข้อใดเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สืบสานภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

ก.  การเรียนรู้  การทํางาน 

ข.  การเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ 

ค.  การเรียนรู้ การทํางาน การถ่ายทอดความรู้ 

ง.  การเรียนรู้ การเลียนแบบ การถ่ายทอดความรู้ 

  



115 

 

16. หากครอบครัวนกัเรียนมีปัญหาทางเศรษฐกิจควรทําอย่างไร 

ก.  ลาออกจากโรงเรียน 

ข.  ย้ายครอบครัวไปหางานทําท่ีอ่ืน 

ค.  ขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้าน 

ง.  บอกพ่อแมใ่ห้เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 

17. การใช้ปุ๋ ยชีวภาพมีผลดีอย่างไร 

ก.  ผลผลิตให้ผลเร็ว 

ข.  ประหยดัคา่ใช้จ่าย 

ค.  ปลอดภยัตอ่ชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

ง.  ถกูทกุข้อ 
 

18. คนเราจะพึ่งตนเองได้ต้องมีคณุธรรมข้อใด 

ก.  ความสามคัคี 

ข.  ความเมตตากรุณา 

ค.  ความขยนัหมัน่เพียร 

ง.  ความกตญั�กูตเวที 
 

19. การแตกความสามคัคีจะมีผลเสียมากท่ีสดุอย่างไร 

ก.  ทํางานสว่นรวมไมสํ่าเร็จ 

ข.  ถกูดหูม่ินเหยียดหยาม 

ค.  เสียเวลาและคา่ใช้จ่ายมากขึน้ 

ง.  ทําให้ประเทศชาติไมเ่จริญก้าวหน้า 
 

20. รู้เท่าทนัเหตกุารณ์ เป็นผลดีท่ีเกิดจากการมีคณุธรรมข้อใด 

ก.  ความเพียร 

ข.  ความสามคัคี 

ค.  การพึ่งตนเอง 

ง.   การมีระเบียบวินยั 
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แบบทดสอบเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลย 
 

 

 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 

1. ง 11. ข 

2. ค 12. ง 

3. ค 13. ก 

4. ง 14. ง 

5. ก 15. ค 

6. ค 16. ง 

7. ก 17. ง 

8. ง 18. ค 

9. ค 19. ง 

10. ค 20. ค 
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เคร่ืองมือ ชุดท่ี 7 
 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

พฤติกรรม 

รวม

คะแนน 
(10) 

กา
รเ

ลือ
กใ

ช้อุ
ป

กร
ณ์

 

กา
รท

าํง
าน

ตา
มขั

น้
ตอ

น 

คุณ
ภ

าพ
ขอ

งง
าน

 

กา
รส

ร้า
งส

รร
ค์ผ

ลง
าน

 

กา
รเ

กบ็
รัก

ษ
าอุ

ป
กร

ณ์
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบตัิงานได้ดี 2 คะแนน 

ปฏิบตัิงานพอใช้ 1 คะแนน 

ปฏิบตัิไมไ่ด้เลย 0 คะแนน 

 

(ลงช่ือ).................................................. 

(............................................) 

ผู้ประเมิน 

แบบบันทกึรายงานผลสังเกตทักษะการปฏบัิติงานของนักเรียน 
โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับปรับปรุง ระดับพอใช้ ระดับดี 

1. การเลอืกใช้อปุกรณ์ ใช้เคร่ืองมือ/อปุกรณ์

ไม่ถกูต้องและไม่

ชํานาญ 

ใช้เคร่ืองมือ/อปุกรณ์

ถกูต้อง แต่ไม่

คลอ่งแคลว่ ไม่ชํานาญ 

ใช้เคร่ืองมือ/อปุกรณ์

ถกูต้อง คลอ่งแคลว่ 

ชํานาญ 

2. การทํางานตาม

ขัน้ตอน 

ละเลยไม่ปฏิบติัตาม

ขัน้ตอน หรือปฏิบติัไม่

ถงึ 50 % ของสิง่ที่

กําหนด และไม่มี

ผลงานปรากฏ 

ปฏิบติังานตามขัน้ตอน 

ครบถ้วนถกูต้อง เกิน 

50 % ของสิง่ที่กําหนด 

และมีผลงานปรากฏ 

ปฏิบติังานตามขัน้ตอน 

ครบถ้วนถกูต้อง ทกุ

ขัน้ตอน ของสิง่ที่ และ

เกิดผลงานตามที่

กําหนด มากกว่า 80 

% 

3. คณุภาพของงาน/

ผลผลิต 

ผลผลิตน้อย ไม่งอก

งาม และไม่คุ้มค่ากบั

การททนุ 

ผลผลิตที่ได้พอกบัการ

ลงทนุไม่มีกําไร 

ผลผลิตงอกงามดีมาก 

ได้ผลผลติมาก คุ้มค่า

กบัการลงทนุและมี

กําไร 

4. การสร้าสรรค์ผลงาน ไม่ทํา/ไม่มีความคิด

เป็นของตนเอง 

ทําตามที่แนะนําและ

ปฏิบติัแบบเดิมๆ 

มีความคิดแปลกใหม่

ใสใ่จกบัผลผลติ มี

วิธีการที่จะทาํให้ได้รับ

ผลผลิตดี ผลผลิตมาก 

5. การเก็บรักษาอปุกรณ์ ใช้อปุกรณ์แล้วไม่ทํา

ความสะอาดและไม่

เก็บไว้ในที่เก็บ 

ใช้อปุกรณ์แล้วทํา

ความสะอาดแต่ไม่เก็บ

เป็นที ่

ใช้อปุกรณ์แล้วทํา

ความสะอาด เก็บไว้ใน

ที่เก็บอย่างถูกวิธีทกุ

ครัง้ 
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เคร่ืองมือ ชุดท่ี 8 
 

 

คําชีแ้จง  ให้ท่านกาเคร่ืองหมาย หน้าข้อความท่ีถูก และกาเคร่ืองหมาย  

หน้าข้อความท่ีผิด 
 

..............1.การใช้ปุ๋ ยชีวภาพช่วยให้ผลผลิตปลอดสารพิษและช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม 

..............2.EM  (อีเอม็) คือ กลุม่จลิุนทรีย์ท่ีมีประโยชน์ตอ่ส่ิงแวดล้อม 

..............3.หาก EM  (อีเอม็) มีสีดํา มีกล่ินเหมน็ แสดงวา่ตายแล้ว 

..............4.EM  (อีเอม็) ทํางานได้ดีในท่ีท่ีมีแสงสวา่งเพียงพอ 

..............5.หากไมมี่กากนํา้ตาลในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพสามารถใช้นํา้ตาลทรายขาวได้ 

..............6.หญ้าแห้ง มลูสตัว์ ขีเ้ล่ือย จดัเป็นอินทรีย์วตัถ ุ

..............7.เศษผกัผลไม้ ในครัวเรือนสามารถนํามาทําปุ๋ ยชีวภาพได้ 

..............8.EM  (อีเอม็) ใช้กําจดักล่ินในห้องนํา้ได้ 

..............9.เหล้าขาวเป็นสว่นผสมท่ีสําคญัในการทําปุ๋ ยชีวภาพ 

..............10.การกลบักองปุ๋ ยเพ่ือช่วยให้ปุ๋ ยไมจ่บักนัเป็นก้อนแขง็ ง่ายตอ่การนําไปใช้ 

..............11.กากนํา้ตาลจะช่วยกําจดักล่ินในการทําปุ๋ ยชีวภาพ 

..............12.จลิุนทรีย์แห้งท่ีเก็บไว้ถวิูธีเก็บไว้ใช้ได้นานเป็น 10 ปี 

..............13.หากไมมี่กระสอบเกบ็ปุ๋ ยชีวภาพแห้ง ก็สามารถกองไว้ใต้ต้นไม้ได้ 

..............14.สว่นผสมหลกัของปุ๋ ยชีวภาพแห้งคือ มลูสตัว์ แกลบดิน กากนํา้ตาลและEM  (อีเอม็) 

..............15.การใช้ปุ๋ ยชีวภาพจะได้ผลดีเม่ือนําไปผสมกบัปุ๋ ยเคมี ตามสดัสว่นท่ีพอเหมาะ 

..............16.มะละกอสกุ ฟักทองแก่จดั กล้วยนํา้ว้าสดุนํามาทําเป็นฮอร์โมนพืชได้ด ี

..............17.การทําสารไลศ่ตัรูพืชต้องใสเ่หล้าขาวเป็นสว่นผสม 

..............18.ความพอเพียง คือความพอมี พอกิน พอใช้ 

..............19.การรู้จกัพ่ึงตนเอง คือหลกัในการดําเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

..............20.เศรษฐกิจพอเพียง คือแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีทกุคนควรนําไปปฏิบตัิเพ่ือให้มีชีวิต 

ท่ีสงบสขุ โดยรู้จกัพึ่งตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 
  

แบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง 
เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารกาํจัดแมลง 

ตามโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพยีงในโรงเรียน 
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เฉลย        แบบทดสอบเร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง การผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารกาํจัดแมลง 

 

 

ข้อ  เฉลย ข้อ  เฉลย 

1.  11.  

2.  12.  

3.  13.  

4.  14.  

5.  15.  

6.  16.  

7.  17.  

8.  18.  

9.  19.  

10.  20.  
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เคร่ืองมือ ชุดท่ี 9 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนต่อ 

โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

 

คาํชีแ้จง  แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า  (Rating Scale) 

แบ่งเป็น 5 ระดบัความพึงพอใจ คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง  น้อย  น้อยท่ีสดุ ซึ่งมีคา่คะแนน 5 4 

3 2 และ 1 ตามลําดบั ขอให้ท่านทําเคร่ืองหมาย    ลงในช่องตามข้อคําถามท่ีเห็นวา่เป็นจริงมาก

ท่ีสดุ 
 

ข้อท่ี รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1. มีทกัษะจากการปฏิบติังานเกษตรพอเพียง 

ในโรงเรียน 

     

2. โครงการเกษตรเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง

น่าสนใจและเรียนได้อย่างสนุกสนาน 

     

3. โครงการนีส้ามารถนําไปประกอบอาชีพได้      

4. ปฏิบติักิจกรรมตามโครงการอย่างมีความสขุ      

5. มีสว่นร่วมและมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึ่งกนั

และกนัในกิจกรรม 

     

6. ได้เรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง      

7. ได้เรียนรู้โดยกระบวนการกลุม่      

8. ได้รับประทานอาหารที่มีคณุค่าอย่างเพียงพอ

และถกูหลกัโภชนาการ จากผลผลติของ

ตนเอง 

     

9 ได้นําความรู้จากสิง่ที่เรียนรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจําวนั 

     

10. มีภาวะโภชนาการที่ดี มีสขุภาพพลานามยั

แข็งแรง 
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เคร่ืองมือ ชุดท่ี 10 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

สําหรับผู้ปกครอง 
 

คาํชีแ้จง  แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า  (Rating Scale) 

แบ่งเป็น 5 ระดบัความพึงพอใจ คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง  น้อย น้อยท่ีสดุ ซึ่งมีคา่คะแนน 5 4 3 

2 และ 1 ตามลําดบั ขอให้ท่านทําเคร่ืองหมาย     ลงในช่องตามข้อคําถามท่ีเห็นวา่เป็นจริงมาก

ท่ีสดุ 

 

ข้อที ่ รายการ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก

ที่สดุ 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สดุ(1) 

1. การประชาสมัพนัธ์โครงการเศรษฐกิจเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

     

2. การดําเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

     

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการบรูณาการตาม

โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

     

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนได้ลงมือ

ปฏิบติัจริง 

     

5. การจัดกิจกรรมผลิตปุ๋ ยชีวภาพและ 

สารกําจัดแมลง 

     

6. การจัดกิจกรรมการปลกูผกัปลอดสารพิษ      

7. การจัดกิจกรรมการ เลีย้งปลาเพื่อบริโภค      

8. การนําความรู้ของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจําวนั      

9. ปฏิบติั ดแูลรักษา และป้องกนักําจดัศตัรูพืชอย่าง

ถกูวิธีและปลอดภัย 

     

10. มีการนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไป

แก้ไขปัญหา ในพืน้ที่ของตนเองได้ 
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เคร่ืองมือ ชุดท่ี 11 
 

แบบสัมภาษณ์ความพงึพอใจต่อผลผลิตของโครงการ (Product ) 

เกษตรเศรษฐกิจพอพียงในโรงเรียนโรงเรียนเลิศปัญญา 

สําหรับครู 

 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับการสัมภาษณ์ 

ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์ .................................................................................................... 

ตําแหน่งผู้ให้สมัภาษณ์ ........................................................................................... 

สถานท่ีสมัภาษณ์ ................................................................................................... 

วนัท่ีสมัภาษณ์........................................................................................................ 
 

ตอนท่ี 2 รายการสัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลง กิจกรรมการปลกูผกั

ปลอดสารพิษและกิจกรรมการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค  นักเ รียนสามารถนําความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจําวนัได้จริงหรือไม ่อย่างไร 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................   
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เคร่ืองมือ ชุดท่ี 12 

 

แบบสัมภาษณ์ความพงึพอใจต่อผลผลิตของโครงการ (Product ) 

เกษตรเศรษฐกิจพอพียงในโรงเรียนโรงเรียนเลิศปัญญา 

ผู้อาํนวยการโรงเรียน  

 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการสมัภาษณ์ 

ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์ ............................................................................................... 

ตําแหน่งผู้ให้สมัภาษณ์ ...................................................................................... 

สถานท่ีสมัภาษณ์ .............................................................................................. 

วนัท่ีสมัภาษณ์................................................................................................... 
 

ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 

1. ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมผลิตปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจัดแมลง กิจกรรมการปลกูผกั

ปลอดสารพิษและกิจกรรมการเลีย้งปลาเพ่ือบริโภค  นักเ รียนสามารถนําความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจําวนัได้จริงหรือไม ่อย่างไร 

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ง  ผลการวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 
 

ตารางตรวจสอบค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและนิยามศพัท์เฉพาะหรือ

วตัถุประสงค์การประเมินท่ีใช้ในแบบสอบถามโดยผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน เร่ืองการประเมินโครงการ

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  กรณีศกึษาโรงเรียนเลิศปัญญา  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาชลบรีุเขต 3 
 

ข้อ รายการประเมนิ 

ความเหน็ผู้ เชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC 
แปล

ผล 

 

 

 

การประเมนิด้านความเหมาะสมของการ

ดําเนินการจัดกิจกรรม 

กจิกรรมฐานการเรียนรู้ปุ๋ยชวีภาพและ 

สารกําจัดแมลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการจดั

กิจกรรม 

+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

2 ความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมให้

ความรู้ และการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ปุ๋ ย

หมกัชีวภาพและสารกําจดัแมลง 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

0.6 

 

 

ใช้ได้ 

3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 ความเหมาะสมของลําดบัขัน้ตอนและความ

ต่อเน่ืองของการจดักิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5 ความเหมาะสมของเนือ้หาท่ีจดัอบรมให้ความรู้ 0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

6 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมคีวามชดัเจน 

  เข้าใจง่าย 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใช้ได้ 

7 วิทยากรมกีารตอบข้อซกัถามท่ีชดัเจน 

 ตรงประเด็น 

 

0 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

0.6 

 

ใช้ได้ 

8 วทิยากรมกีารเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าอบรมมสี่วนร่วม

ในการทํากิจกรรมและแสดงความคิดเห็น -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

9 กิจกรรมท่ีจดัมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กันในแต่ละขัน้ตอน 0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

10 มกีารประเมนิผลกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น 

การให้ลงมอืปฏิบตัิ  การซกัถาม  0 0 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อ รายการประเมนิ 

ความเหน็ผู้ เชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC 
แปล

ผล 

 

 

 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอด

สารพษิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 มกีารประชาสมัพนัธ์กิจกรรมก่อนเร่ิมจดักิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12 มกีารเตรียมความพร้อมก่อนการจดักิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 

 

 

การประเมนิด้านความเหมาะสมของ 

การดําเนินการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอด

สารพษิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ความเหมาะสมในการกําจดัศตัรูพืชและวชัพืช 

ของนกัเรียน -1 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

14 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเก็บเก่ียว

ผลผลิต -1 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

15 ความเหมาะสมในการนําผลผลิตส่งโครงการ

อาหารกลางวนัของโรงเรียน -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

 

16 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลีย้งปลาเพื่อ

บริโภค 

ความเหมาะสมในการเตรียมบ่อเลีย้งปลา และ

พนัธุ์ปลา  

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใช้ได้ 

17 ความเหมาะสมในการแบ่งหน้าท่ีจดัเวรในการ

ดแูลปรับสภาพนํา้  และการใช้ยารักษาโรคกับ

ปลา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

18 ความเหมาะสมของตารางการจดบนัทึกการ

เจริญเติบโตของปลาอย่างต่อเน่ือง -1 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

19 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจบัปลาเพื่อ

นํามาบริโภค -1 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

20 ความเหมาะสมในการบนัทึกผลผลิต  ท่ีนําส่ง

โครงการอาหารกลางวนั -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

 

ตารางตรวจสอบค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและนิยามศพัท์เฉพาะหรือ

วตัถุประสงค์การประเมินท่ีใช้ในแบบสอบถามโดยผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน เร่ืองการประเมินโครงการ

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  กรณีศกึษาโรงเรียนเลิศปัญญา  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 3 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความเหน็ผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC 
แปล

ผล 

 

 

 

 

การประเมินด้านความเหมาะสมของการดาํเนิน 
การจัดกจิกรรม 
กจิกรรมฐานการเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพและ 
สารกาํจัดแมลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการจดักิจกรรม +1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

2 ความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมให้ความรู้ 

และการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ปุ๋ ยหมกัชีวภาพและ 

สารกําจดัแมลง 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

0.6 

 

 

ใช้ได้ 

3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 ความเหมาะสมของลําดบัขัน้ตอนและความต่อเน่ืองของ

การจดักิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5 ความเหมาะสมของเนือ้หาท่ีจดัอบรมให้ความรู้ 
0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

6 การถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมีความชดัเจน 

  เข้าใจง่าย 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใช้ได้ 

7 วทิยากรมีการตอบข้อซกัถามท่ีชดัเจน 

 ตรงประเด็น 

 

0 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

0.6 

 

ใช้ได้ 

8 วทิยากรมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีสว่นร่วมในการ

ทํากิจกรรมและแสดงความคิดเหน็ -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

9 กิจกรรมท่ีจดัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกันในแต่

ละขัน้ตอน 0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

10 มีการประเมินผลกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การให้

ลงมือปฏิบตัิ  การซกัถาม  0 0 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

 

ตารางตรวจสอบค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและนิยามศพัท์เฉพาะหรือ

วตัถุประสงค์การประเมินท่ีใช้ในแบบสอบถามโดยผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน เร่ืองการประเมินโครงการ

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  กรณีศกึษาโรงเรียนเลิศปัญญา  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 3 
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ข้อ รายการประเมิน 

ความเหน็ผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC 
แปล

ผล 

 

 

 

 

การประเมินด้านความเหมาะสมของการดาํเนิน 
การจัดกจิกรรม 
กจิกรรมฐานการเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพและ 
สารกาํจัดแมลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการจดักิจกรรม +1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

2 

ความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมให้ความรู้ 

และการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ปุ๋ ยหมกัชีวภาพและ 

สารกําจดัแมลง 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

0.6 

 

 

ใช้ได้ 

3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 
ความเหมาะสมของลําดบัขัน้ตอนและความต่อเน่ือง

ของการจดักิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5 ความเหมาะสมของเนือ้หาท่ีจดัอบรมให้ความรู้ 0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

6 
การถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมีความชดัเจน 

  เข้าใจง่าย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7 วทิยากรมีการตอบข้อซกัถามท่ีชดัเจน ตรงประเด็น 0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

8 
วทิยากรมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีสว่นร่วมใน

การทํากิจกรรมและแสดงความคิดเหน็ -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

9 
กิจกรรมท่ีจดัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกันใน

แต่ละขัน้ตอน 0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

10 
มีการประเมินผลกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การ

ให้ลงมือปฏิบตัิ  การซกัถาม  0 0 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

 

 
กจิกรรมฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอด

สารพษิ        

11 มีการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมก่อนเร่ิมจดักิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12 มีการเตรียมความพร้อมก่อนการจดักิจกรรม +1 
 

+1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 

 

 

 

 

       



129 

ข้อ รายการประเมิน 

ความเหน็ผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC 
แปล

ผล 

 

 

 

การประเมินด้านความเหมาะสมของการดาํเนิน 

การจัดกจิกรรม 

กจิกรรมฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอด

สารพษิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ความเหมาะสมในการกําจดัศตัรูพืชและวชัพืช ของ

นกัเรียน -1 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

14 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเก็บเก่ียว

ผลผลติ -1 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

15 ความเหมาะสมในการนําผลผลติสง่โครงการอาหาร

กลางวนัของโรงเรียน -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

 กจิกรรมฐานการเรียนรู้การเลีย้งปลาเพื่อบริโภค        

16 ความเหมาะสมในการเตรียมบอ่เลีย้งปลา  

และพนัธุ์ปลา  +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

17 ความเหมาะสมในการแบง่หน้าท่ีจดัเวรในการดูแล

ปรับสภาพนํา้  และการใช้ยารักษาโรคกับปลา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

18 ความเหมาะสมของตารางการจดบนัทกึการ

เจริญเติบโตของปลาอย่างต่อเน่ือง -1 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

19 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจบัปลาเพ่ือ

นํามาบริโภค -1 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

20 ความเหมาะสมในการบนัทกึผลผลติ  ท่ีนําสง่

โครงการอาหารกลางวนั -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 
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ตารางตรวจสอบค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและนิยามศพัท์เฉพาะหรือ

วตัถปุระสงค์การประเมินท่ีใช้ในแบบสอบถามโดยผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน เร่ืองการประเมินโครงการ

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  กรณีศกึษาโรงเรียนเลิศปัญญา  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 3  
 

 

ข้อ 

 

รายการประเมิน 

ความเหน็ผู้เช่ียวชาญ 

 1 2 3 4 5 IO

C 

แปลผล 

 การประเมินด้านผลผลติ 

ความพงึพอใจในผลผลติของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 มีทกัษะจากการปฏิบตัิงานเกษตรพอเพียง 

ในโรงเรียน 
+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

2 โครงการเกษตรเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงนา่สนใจ

และเรียนได้อย่างสนกุสนาน 
0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

3 โครงการนีส้ามารถนําไปประกอบอาชีพได้ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 ปฏิบตัิกิจกรรมตามโครงการอย่างมีความสขุ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5 มีสว่นร่วมและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 

ในกิจกรรม 
0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

6 ได้เรียนรู้โดยการปฏิบตัิจริง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7 ได้เรียนรู้โดยกระบวนการกลุม่ 0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

8 ได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าอย่างเพียงพอและถูก

หลกัโภชนาการ จากผลผลติของตนเอง 
-1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

9 ได้นําความรู้จากสิง่ท่ีเรียนรู้ไปใช้ในชีวติประจําวนั 0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

10 มีภาวะโภชนาการท่ีดี มีสขุภาพพลานามยัแข็งแรง 0 0 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

 

ตารางตรวจสอบค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและนิยามศพัท์เฉพาะหรือ

วตัถุประสงค์การประเมินท่ีใช้ในแบบสอบถามโดยผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน เร่ืองการประเมินโครงการ

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  กรณีศกึษาโรงเรียนเลิศปัญญา  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 3  
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ข้อ รายการประเมิน 

ความเหน็ผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC 
แปล

ผล 

 

 

การประเมินด้านผลผลติ 
ความพงึพอใจในผลผลติของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 การประชาสมัพนัธ์โครงการเศรษฐกิจเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียน +1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

2 

 

การดําเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียน 0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการบรูณาการตามโครงการ

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิ

จริง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5 การจดักิจกรรมผลติปุ๋ ยชีวภาพและสารกําจดัแมลง 0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

6 การจดักิจกรรมการปลกูผกัปลอดสารพษิ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7 การจดักิจกรรมการ เลีย้งปลาเพ่ือบริโภค 0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

8 การนําความรู้ของนกัเรียนไปใช้ในชีวติประจําวนั -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

9 ปฏิบตัิ ดูแลรักษา และป้องกนักําจดัศตัรูพืชอย่างถูกวธีิ 

และปลอดภยั 0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

10 มีการนําความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปแก้ไข

ปัญหา ในพืน้ท่ีของตนเองได้ 0 0 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

 

  



132 

  

ประวัตผิู้วิจยั 
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ประวัตผิู้วิจยั 
 

ช่ือ - ช่ือสกุล วิไลกลุ  บญุช่วยสขุ 

วัน  เดือน  ปี เกิด 25 กมุภาพนัธ์ 2527 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 31/1 หมู ่2 ตําบลชยันาม  อําเภอวงัทอง 

จงัหวดัพิษณโุลก 

ท่ีทาํงานปัจจุบัน โรงเรียนเลิศปัญญา  หมูท่ี่ 8  ตําบลสตัหีบ 

อําเภอสตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ 

ตําแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน ครูผู้สอน 

ประวัตกิารศกึษา   

 พ.ศ. 2551 วท.บ.(ชีววิทยา)  มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบลูสงคราม 
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