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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  2) พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  3) 
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4)ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ์   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ได้แก่ ครู/
ผู้บริหารโรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ์   จำนวน 27 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 14 คน กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ นักเรียน จำนวน 140 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 140 คน โดยมีวธิดีำเนินการวิจัย เป็น 
4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหาร ระยะที่ 3 การทดลอง
ใช้รูปแบบการบริหาร และระยะท่ี 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหาร  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมินและแบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
1. สรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

ภาพรวม 6 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้  ด้านการมีภาวะผู้นำแบบเกื้อหนุน  ด้านการบริหารตนเอง  ด้านการบริหารทั้งระบบ  ด้านความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและด้านการกระจายอำนาจ   

 ส่วนสภาพความต้องการดำเนินการในภาพรวมทุกด้าน พบว่ามีความต้องการอยู่ในระดับ
มากที่สุด  และทุกด้านมีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด  โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  ด้านการกระจายอำนาจ  ด้าน
การบริหารตนเอง  ด้านการบริหารทั้งระบบและด้านการมีภาวะผู้นำแบบเกื้อหนุน ตามลำดับ 

2. สรุปผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ แนวคิด และหลักการของรูปแบบ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการ   
ผลผลิต/ผลลัพธ์และข้อมูลป้อนกลับ  ส่วนที่ 3 แนวทางการนำรูปแบบไปใช้  ส่วนที่ 4 การประเมินรูปแบบ
และส่วนที ่5 เงื่อนไขความสำเร็จ  

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยการบริหารที่ใช้
โรงเรียนเป็นฐานโดยสรุปผลได้ดังนี้ 



3.1 ผลการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพบว่าโดยภาพรวม  การพัฒนาอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.72) 

3.2 ผลการพัฒนาปัจจัยและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้พบว่า โดยภาพรวมการ
พัฒนาอยู่ในระดับมาก (X = 4.45) 

3.3 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐาน
คุณภาพตัวอย่างท้องถิ่น  ร้อยละ  80  พบว่า  ผลการประเมินโดยภาพรวม  ร้อยละ 82.52  ผ่านเกณฑ ์       
ร้อยละ 80   

3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ศึกษา
ของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์   สรุปได้ว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.53) 

4. สรุปผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการสรางนักเรียน สรางสังคม สูความพอเพียง : น้อมนำปรัชญา 
        ของเศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        กาฬสินธุ์ 

ผู้ศึกษา          นายพายุ   วรรัตน์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   
                    วิทยฐานะ   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
ปีท่ีรายงาน      2562 
 

บทคัดย่อ 
 

 รายงานประเมินโครงการนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลการประเมินโครงการการประเมิน
โครงการสรางนักเรียน สรางสังคม สูความพอเพียง : น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียน        
ขม้ินพิทยาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ในด้านบริบท  ปัจจัยนำเข้า  กระบวนการ  
ผลผลิตและผลกระทบ  โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP  Model)  ประชากรในการประเมิน  ได้แก่ ผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 คน ผบูริหาร จํานวน 5 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 23 คน นักเรียน  จํานวน 
220 คน ผปูกครองนักเรียน จํานวน 220   คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 13  คน         
ปีการศึกษา  2562 

เครื่องมือที่เก็บข้อมูลมี 2  ชนิด  ได้แก่  แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5  ระดับ จำนวน  6  ฉบับ  ฉบับที ่1  สำหรับประเมินด้านบริบท ฉบับที่ 2  สำหรับประเมินปัจจัยนำเข้า  
ฉบับที ่3  สำหรับประเมินกระบวนการ  ฉบับที ่4  สำหรับประเมินผลผลิต  ฉบับที่ 5  สำหรับประเมิน
ความพึงพอใจ และฉบับที่ 6  สำหรับประเมินผลกระทบและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความรูเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และ t-test  
 ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
 มีผลการประเมินโครงการ  ดังนี้ 
 1.  ด้านบริบทพบว่าในภาพรวมผูเชี่ยวชาญ ผบูริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          
และครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเห็นวาวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลองกับนโยบายอยูในระดับ 
มากที่สุด  เมื่อพิจารณาเปนรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลองกับ
ความต้องการของโรงเรียน  รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลองกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  สวนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือวัตถุประสงค์ของ โครงการสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ  .ศ . 2560 – 2564)             
    2.  ด้านปจจัยนําเขา  พบว่า  2.1)  ในภาพรวมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา         
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเมินปจจัยนําเขาของโครงการของผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด           
เมื่อพิจารณาเปนรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโครงการมีความพรอม         

ข 



ในการดําเนินโครงการ รองลงมาคือบุคลากรในการดำเนินโครงการมีจำนวนเพียงพอ สวนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดคืองบประมาณในการดําเนินโครงการมีเพียงพอ  2.2)  ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าจากผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับ
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนกอนเขารวมโครงการโดยการทดสอบความรู้ก่อนเรียน          
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.89  คะแนน   
 3. ด้านกระบวนการ  พบว่าในภาพรวมของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายข้อ            
พบข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการวางแผนการดําเนินโครงการสูการปฏิบัติ  รองลงมาคือผูบริหารมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเปนระบบตอเนื่อง สวนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือขณะดําเนินงาน
ตามโครงการมีการแกไขปรับปรุง วิธีการดําเนินโครงการเมื่อพบว่าบกพรองและโรงเรียนมีการขยายผลลงสู 
ชุมชน/เผยแพร  

 4. ด้านผลผลิต  พบว่า  4.1)  ผลการเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนกอน และหลังดําเนินโครงการพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนพบว่าค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวม
โครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  4.2)  ผลการประเมินผลผลิตของ 10  กิจกรรมใน
ภาพรวมผลการประเมินผลผลิตของโครงการอยูในระดับมากท่ีสุด  4.3) การประเมินความพึงพอใจที่มีต
อโครงการพบว่า  ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   

      5. ผลการประเมินผลกระทบ  พบว่าผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณา เปนรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถเลือกแนวทางและการปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม  รองลงมาคือสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกตใชในการทํางานและสวนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติตนใหมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
  สรุปได้ว่า โครงการการประเมินโครงการสรางนักเรียน สรางสังคม สูความพอเพียง : น้อมนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ์  ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงสมควรดำเนินเป็นโครงการต่อเนื่องต่อไป 


