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ชื่อผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านควนอารี จังหวัดตรัง ปี
การศึกษา 2563 

ผู้ประเมิน  นายธีรพล   ใสบริสุทธิ์ 
โรงเรียน  โรงเรียนบ้านควนอาร ี
   ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
ปีที่ประเมิน  ปีการศึกษา 2563 

 
บทสรุป 

 
รายงานการประเมินโครงการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โรงเรียนบ้านควนอารี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการและประเมินผลผลิตของโครงการ 
โดยวัตถุประสงค์ใช้ร ูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยใช้
แบบสอบถาม และแบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริงท่ีผู้รายงานได้สร้างขึ้น 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษา   ปี
ที ่ 4-6 จำนวน 35 คน กลุ่มตัวอย่างผู ้ปกครองนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 -6 จำนวน 26 คน               
กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และประชากรครู จำนวน 6 คน  

เครื ่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ลักษณะ รวมทั้งสิ ้น 8 ฉบับ ประกอบด้วย 
แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับมี
การตรวจสอบคุณภาพ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง .88-.97 และแบบบันทึกผลสัมฆทธิ์ระดับ
สถานศึกษา และแบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 
จำนวน 2 ฉบับ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยใช้โปรแกรม SPSS    

ผลการประเมินพบว่า 
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนอารี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การ
ประเมิน โดยภาพรวมท้ัง 2 กลุ่มท่ีประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดท่ีประเมิน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้
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ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 
4.36, S.D. = .48) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด (= 4.33, = .58) ได้คะแนนเฉล่ีย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนอารี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็น
ของครู จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็น

ตัวช้ีวัดท่ีประเมิน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.14, = .63) ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 10                    
ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัดหน่วยงานท่ีสนับสนุนโครงการ มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.28, = .46) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน 

รองลงมาได้แก่ ตัวชี้ตัวชี้ด้านบุคลากร ( = 4.28, = .67) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 3.72, = .72) อยู่ในระดับมาก ได้
คะแนนเฉล่ีย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนอารี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็น              
ของนักเรียน ครู และผู ้ปกครอง จำแนกตามประเด็นตัวชี ้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน                     
โดยภาพรวมท้ัง 3 กลุ่มท่ีประเมินและทุกประเด็นตัวช้ีวัดท่ีประเมิน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ได้
คะแนนรวมเฉลี่ย 25 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มครูมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = 4.09, = .07) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 25 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครอง มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากัน 
( X  = 4.08, S.D. = .06) ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 25 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกเป็น  
 4.1 คุณภาพการขับเคล่ือนการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

บ้านควนอารี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง จำแนกตาม
ประเด็นตัวช้ีวัดค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมินและทุกประเด็นตัวช้ีวัดท่ี
ประเมิน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุดมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.38, S.D. = 
.66) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินรองลงมา ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก ( X  = 
4.35, S.D. = .70) ได้คะแนนเฉล่ีย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนกลุ่มคร ูมีค่าเฉล่ียต่ำสุด มีคุณภาพอยู่

ในระดับมากเช่นกัน (= 4.31, = .64) ได้คะแนนเฉล่ีย 15 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน 
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 4.2 ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกี ่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1-6 โรงเรียนบ้านควนอารี 
จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 76.10 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education Testing) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านควนอารี จังหวัดตรัง พบว่า ปีการศึกษา 2562  มีค่าเฉล่ียร้อยละ 35.33 
ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉล่ียร้อยละ 39.25 ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉล่ียร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2562 
ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 4.3 แสดงผลการประเมินความสามารถของนักเรียน ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชน ตามความคิดเห็นของ ครู 
และผู้ปกครอง จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินโดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ี
ประเมินและทุกประเด็นตัวช้ีวัดท่ีประเมิน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าสูงสุด ( = 4.40, = 
.61)  มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ กลุ่มผู้ปกครอง มี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.34, S.D. = .67)  ได้คะแนนเฉล่ีย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามลำดับ 

 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู ้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวม          
ทุกกลุ่มท่ีประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดท่ีประเมิน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้คะแนน
รวมเฉลี ่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื ่อพิจารณาเป็นรายกลุ ่ม ที ่ประเมิน พบว่า กลุ่ม
คณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 4.36, S.D. = .70) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ได้คะแนนเฉล่ีย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง ( = 4.35, = .73) มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉล่ีย
ต่ำสุด  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( X  = 4.19, S.D. = .63) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

สรุปภาพรวมทั ้ง  4  ด้าน  ค่าน้ำหนัก 100%  ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ ที ่กำหนด                     
ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 100  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช ้
1.  การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรมี     การ

วางแผนการดำเน ินการ การติดตาม ประเมินผล และนำผลการประเมินมาปร ับปร ุงพ ัฒนา                 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2.   ควรนำรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ ของ
โรงเรียน เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยนำเข้าของโครงการ กระบวนการดำเนิน
โครงการ และผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่าง
ดำเนินโครงการ และสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เพื่อนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา  
หรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน 

3. กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ 
กำกับ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                 อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อผดุงความคงทนต่อเนื่อง และยั่งยืนในการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการที ่โรงเร ียนดำเน ินการโดยใช้ร ูปแบบอ ื ่นๆ                  

ในกรณีที่เป็นโครงการย่อยระดับกลุ่มงาน และควรประเมินโครงการระดับองค์กร โดยใช้รูปแบบ            
การประเมินแบบซิปป์ หรือซิปป์โมเดล (CIPP Model) 

2. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปร ัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  
 
 
  
 


