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บทคัดยอ
การรายงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎรธานี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) ประเมิน
บริบทของโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎรธานี เกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตร หลักการ เปาหมาย
และการเตรียมการกับสภาพปจจุบัน 2) ประเมินปจจัยนําเขาของโครงการเกี่ยวกับความสอดคลอง
เหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากร และวิธีดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการบริหาร
งานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนคร
สุราษฎรธานี 3) ประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อน
ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎรธานีเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามโครงการ การนิเทศติดตามกํากับที่ปฏิบัติจริง และ 4) ประเมินผลของโครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนคร
สุราษฎรธานี โดยกลุมตัวอยางผูใหขอมูล ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 2563 โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Random Sampling) ไดแก 1) กลุมผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาล
นครสุราษฎรธานี ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา และหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาล
นครสุราษฎรธานี 3) คณะกรรมการดําเนินการดําเนินโครงการ “สถานศึกษาพอเพียงทองถิ่น (Local
Sufficiency School: LSS) ของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎรธานี 4) ครูผูสอน ในโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎรธานี ซึ่งเปนหัวหนาและผูรับผิดชอบโครงการในฝายบริหารงาน
วิชาการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 146 คน เครื่องมือที่ใช
ในการประเมินโครงการครั้งนี้เปนแบบสอบถามเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) คําถาม
ปลายเปด และแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยวิธีดําเนินการวิจัยมี 4
ขั้นตอน คือ 1) การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) 2) การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input

Evaluation) 3) การประเมินดานปจจัยกระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) การประเมินดาน
ผลผลิต (Product Evaluation) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคาเฉลี่ย คารอยละ และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการวิเคราะหดานบริบทของโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการ
ขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎรธานี
1.1 สถานภาพของคณะผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หัวหนาโครงการ 9 โครงการ เพื่อการประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการ
ขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎรธานี พบวา
เปนเพศชายมากที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 43.75 และเพศหญิง จํานวน 18 คน คิดเปนรอย
ละ 56.25 ระดับ การศึกษาจบระดับปริญญาตรี มากที่ส ุด จํานวน 21 คน คิดเปนรอ ยละ 65.63
รองลงมาคือ จบระดับปริญญาโท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 34.38 ระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่
บริหารในสถานศึกษา 5-10 ป สูงสุด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 53.13 รองลงมาคือ มากกวา 15
ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 31.25 และลําดับสุดทาย คือ 11-15 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
15.63
1.2 ความเขาใจพื้นฐานดานนโยบายของสถานศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของคณะผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหัวหนาโครงการ 9
โครงการ เพื่อการประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลัก
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎรธานี พบวา ดานคําถามเกี่ยวกับ
นโยบายการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางคิดเห็นวามีการระบุเปนนโยบายของ
โรงเรียนอยางชัดเจนจริงจังรวมถึงมีคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน และมีการตรวจสอบ
ปรับปรุงแกไขขณะดําเนินการอยางสมํ่าเสมอมากที่สุด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 71.88 ดาน
คําถามเกี่ยวกับสาเหตุใดที่ทําใหนโยบายการนําหลักคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
โรงเรียนไมประสบความสําเร็จหรือยังไมกาวสูสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน กลุมตัวอยางคิดเห็น
วา ผูบริหาร/คณะครูผูสอนมีภาระงานมากอาจทําใหเปนการเพิ่มภาระจากเดิม มากที่สุด จํานวน 20
คน คิดเปนรอ ยละ 62.50 และด านคําถามเกี่ยวกับ บุคลากรรับ ผิดชอบการนําหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการเรียนรู กลุมตัวอยางคิดเห็นวา มีการแตงตั้งคณะกรรมการทํางาน
และระบุผูรับผิดชอบชัดเจน มากที่สุด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 53.13

1.3 ความคิ ดเห็ นเกี ่ ยวกับ หลัก การ วัตถุป ระสงค เปาหมายของโครงการ และการ
เตรียมการดําเนินโครงการดานบริบ ท (Context) ของคณะผูบ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหัวหนาโครงการ 9 โครงการ เพื่อการประเมินโครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาล
นครสุร าษฎรธานี พบวา โดยรวมอยูร ะดับ มากที่สุด (X� = 4.71, S.D. = 0.34) ซึ่งผานเกณฑการ
ประเมินที่กําหนดไวคาเฉลี่ยมากกวา 3.51 สงผลใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จตามเกณฑ
2. ผลการวิ เ คราะห ด านปจ จัยนําเขา (Input Evaluation) โครงการพัฒ นาระบบการ
บริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาล
นครสุร าษฎรธานี จากการวิเ คราะหขอมูลคณะกรรมการดานที่ 1 องคประกอบที่ 1-3 โครงการ
โรงเรียนพอเพียงทองถิ่น (LSS) ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 2563 พบวา โดยรวมอยูระดับมาก (�X
= 4.26, S.D. = 0.61) และมีความคิดเห็นในปจจัยนําเขาเกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุ
อุป กรณ บุคลากรสู ง สุ ดซึ ่ งโดยรวมอยูในระดับ มาก ( X� = 4.34, S.D. = 0.61) ซึ่ง ผานเกณฑก าร
ประเมินที่กําหนดไวคาเฉลี่ยมากกวา 3.51 แสดงใหเห็นวาปจจัยนําเขาของโครงการมีเพียงพอตอการ
ดําเนินโครงการ
3. ผลการวิเคราะหดานกระบวนการดําเนินงาน (Process Evaluation) โครงการพัฒนา
ระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕
เทศบาลนครสุราษฎรธานี จากการวิเคราะหขอมูลหัวหนาและผูรับผิดชอบโครงการในฝายบริหารงาน
วิชาการ บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 2563 พบวา
โดยรวมอยูระดับมาก (�X = 4.47, S.D. = 0.68) และมีความคิดเห็นในกระบวนการดําเนินงานขอการ
ดําเนินงานสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด (�X = 4.55, S.D. = 0.66) ซึ่งผานเกณฑการประเมินที่กําหนดไว
คาเฉลี่ยมากกวา 3.51 แสดงใหเห็นวากระบวนการดําเนินงานของโครงการมีประสิทธิภาพ
4. ผลการวิเคราะหดานผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการ
ขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎรธานี จากการ
วิเคราะหขอมูลคณะกรรมการฝายประเมินผลโครงการสถานศึกษาพอเพียงทองถิ่น (LSS) ซึ่งปฏิบัติ
หนาที่ในปการศึกษา 2563 พบวา โดยรวมอยูระดับมาก (�X = 4.49, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาการ
ประเมินเปนรายดานพบวา การประเมินดานบริบทมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับแรกซึ่งโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (X� = 4.71, S.D. = 0.34) รองลงมา คือ การประเมินดานผลผลิต ซึ่งโดยรวมอยูในระดับมาก (X�
= 4.50, S.D. = 0.48) อันดับ 3 คือ การประเมินดานกระบวนการดําเนินงาน ซึ่งโดยรวมอยูในระดับมาก
(�X = 4.47, S.D. = 0.68) และอันดับสุดทาย คือ การประเมินดานปจจัยนําเขา ซึ่งโดยรวมอยูในระดับ
มาก (X� = 4.26, S.D. = 0.61) ซึ่งผานเกณฑการประเมินที่กําหนดไวคาเฉลี่ยมากกวา 3.51 ในทุกดาน
ของการประเมินแสดงใหเห็นวาโครงการมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว

