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บทคัดย่อ 

 การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้
รูปแบบการประเมิน CIPP Model ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) (1971) และต่อมา
ขยายผลที่ผลผลิตเป็น IEST อีก จึงเป็น CIPPIEST Model เป็นแนวทางในการประเมิน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ประเมินบริบท (Context) ของโครงการ (2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) 
ของโครงการ (3) ประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการ (4) ประเมินผลผลิต (Product)  
ของโครงการ และส่วนขยายผลผลิต (4.1) ประเมินด้านผลกระทบ (Impact) (4.2) ประเมินด้าน
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4.3) ประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability ) (4.4) การถ่ายทอด
และส่งต่อ (Transportation) (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้า
วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (6) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ 
การด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (7) ศึกษาความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แหล่งข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน 3 คน ครูจ านวน 53 คน 
นักเรียนจ านวน 269 คน ผู้ปกครองจ านวน 269 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 15 คน เครื่องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ส าหรับผู้บริหารและครู  
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85  ฉบับที่ 2 ส าหรับนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 ฉบับที่ 3 
ส าหรับผู้ปกครอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81และฉบับที่ 4 ส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

 

 



ข 

 

  

ผลการประเมิน 

  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวม 
มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นตรงกันว่า 
การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ มีงบประมาณ 
ที่เพียงพอ บุคลากรมีความพร้อมในการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า และด้าน 
การถ่ายโยงความรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.ด้านบริบท โดยรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย 
เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ความต้องการจ าเป็น และความพร้อมและทรัพยากร 
  2.ด้านปัจจัยน าเข้า โดยรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดสถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสมกับ 
การด าเนินโครงการ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินงานโครงการ และมีความพร้อม
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีในการด าเนินงาน   
  3.ด้านกระบวนการ โดยรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย 
พบว่า มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้านย่อย ได้แก่ ช่วงเวลาด าเนินงาน และกิจกรรมการ
ด าเนินงาน  
   4.ด้านผลผลิต โดยรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตาม
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูเห็นความส าคัญของการด าเนินงาน การด าเนินงานตาม
โครงการบรรลุเป้าหมายในทุกด้าน และนักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด 
หลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต และผลการประเมินด้านผลผลิตสู่ความยั่งยืน มีรายละเอียดในส่วนขยาย
ด้านผลผลิตในแต่ละด้านดังนี้ 
  4.1 ด้านผลกระทบ โดยรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก ่นักเรียนมีพฤติกรรมขยัน ประหยัด ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2 ด้านประสิทธิผล โดยรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านมีความม่ันใจในองค์ความรู้ที่มีอยู่หลังสิ้นสุด
โครงการ ท่านมีความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังสิ้นสุดโครงการ และท่านได้สร้าง
ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลังสิ้นสุดโครงการ  
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  4.3 ด้านความยั่งยืน โดยรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีด าเนินงานต่อเนื่องทั้งในชั้นเรียนและภาพรวมทุกปี การด าเนินงานสร้าง 
ความเข้มแข็งและยั่งยืน และท่านได้ไปอบรมในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
จากการด าเนินโครงการไปสู่การท างาน 
 4.4 ด้านการถ่ายโยงความรู้  โดยรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ มีถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการไปสู่ผู้อื่น มี 
การเผยแพร่ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนนอกสังกัด และโรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบ 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  5.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก ได้แก่ จัดกิจกรรมตามโครงการช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเข้าใจข้ันตอน/กิจกรรม/รายละเอียด/เป้าหมายโครงการที่จัดขึ้น และ
ครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเบื้องต้นและให้การช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับการถอดบทเรียน 
  6.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก ่
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโครงการทุกขั้นตอน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในติดต่อประสานงานกับ
ชุมชนเพ่ือสร้างกิจกรรมภาคีเครือข่ายพอเพียง และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมน าความรู้
ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน  
  7.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้า
วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตาม
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการนี้ช่วยส่งเสริมท าให้ครู ผู้เรียนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้ปกครองมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนไม่หวั่นไหวต่อกระแสนิยม 
ในยุคไร้พรมแดน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการใช้วิทยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการนี้สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

      
 


