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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโคกขมิ้น ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 2 จงัหวดัเลยในดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้น
ปัจจยัน าเข้า  ด้านกระบวรการ และด้านผลผลิตของโครงการ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบติัตามการ
ประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย 2 จังหวดัเลย จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษาของผู ้บริหาร 
ประสบการณ์ในต าแหน่งของผูบ้ริหาร ท่ีแตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประเมิน
โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย 2 จงัหวดัเลย ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และครูจ านวน 81  คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแก่แบบสอบถามแบบเลือกตอบ และแบบปลายเปิด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ ( Freguency) ค่าเฉล่ีย ( Mean ) ค่าเบ่ีบเบนมาตรฐาน ( S.D. ) การ
ทดสอบค่า ( t-test )และทดสอบค่าแปรปรวนทางเดียว ( One – Way ANOVA ) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ผลวจิยัพบวา่ 
 1. )  การประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 2 จงัหวดัเลย  แบบซิปโมเดล (CIIP  Model ) 4 ดา้น ดงัน้ี 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้นกระบวรการ และดา้นผลผลิต มีการปฏิบติัและความเหมาะสมใน
ระดบัมากทุกด้าน ส่วนดา้นปัจจยัน าเขา้อยู่ในระดบัปานกลาง  ส าหรับปัญหา พบว่า บุคลากรไม่เพียงพอ 
งบประมาณไม่เพียงพอ สถานท่ีคับแคบ ไม่สะอาด ภาชนะไม่สะอาด ช ารุด และไม่เพียงพอ มีการ
ประชาสัมพนัธ์โครงการนอ้ย                                                                                                              
2) ปฏิบัติตามการประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 2 จงัหวดัเลย จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ระดบัการศึกษาของ

                                                           
1
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2
 อาจารยป์ระจ าสาขาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัวทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 
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ผูบ้ริหาร ประสบการณ์ในต าแหน่งของผูบ้ริหาร ท่ีแตกต่างกนัมีผลการปฏิบติัตามโครงการอาหารกลางวนั
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางแกไ้ขโครงการอาหารกลางวนั คือ บุคลากรควรไดรั้บการอบรม
เพิ่มเติมความรู้ และของบประมาณจดัสร้างอาคารโรงอาหาร รวมทั้งประชาสัมพนัธ์โครงการโดยเชิญชวน
ผูป้กครอง ชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมเป็นกรรมการ หรือสนับสนุนปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  จะส่งผลให้โครงการ
อาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 มีประสิทธ์ภาพมากข้ึน  

ABSTRACT 
 This study was to Evalution  School Lunch Program of Kogkhamin Develop Quality Education  
group School , Loei Educational Service Area  office 2  Loei Provice ,Follow to CIPP Model Obtian  
context, input , input, processes  and  products, with the intention of deriving certain practical guidelines  
for  improving  its  future operation Key information for such evalution comprised  81 teachers. The tool 
used to collect the data was a questionnaire.  The statestics  used  in  this  research were frequency, 
percentage,  mean, standard deviation,  t-test  and  One-Way ANOVA.  If there was  difff the reserence, it 
was analyzed  in pair using scheffe’s method.The results of  the research were as follows: 

1) The CIPP Model- besd evalution found all four model component were  
appropriately in place and generated satisfactory outcomes. Minor problems, however, were reported, 
insuffiCient number of  personnel  with impolite manners; insufficient budget;  and  little publicity. 

2) To compaer  Evalution School Lunch Program of  Kogkhamin Develop Quality Education  
group School , Loei Educational Service Area  office2  Loei  Provice with different size of schools,  level 
education of director  working  experiences of  director had  different at a statistically level  of 0.05 

3)  At the some  time, improvement guideline were also indentified, School  lunch 
Programe personnel should be given additional training; their personallty and manners improved; issues of 
cleanness and services be given more and serious attention; budget be sought to construct a separate 
bullding for preparing and providing lunch services; public relations campaigns be launched to invite 
parents and the community at larg to participate as school lunch programme committee numbers 
contribute various kinds of necessary support wich will heip make the programme more effective. 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การมีสุขภาพดีย่อมข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายๆอย่าง  เช่นการด่ืมน ้ าสะอาด  การได้รับอากาศบริสุทธ์ิ  
การอยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  มีสารอาหารครบถว้น  มีปริมาณท่ีพอเหมาะ อาหารเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั
ท่ีสุดส าหรับชีวติของคนเรา  การบริโภคอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการจะช่วยให้ร่างกายเติบโตแข็งแรง  โครง
ร่างไดส้ัดส่วน  มีความตา้นทานโรคสูงและมีพฒันาการทางร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  การขาด
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สารอาหารจะมีผลกระทบกระเทือนต่อทุกส่วนของร่างกาย  เช่นท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย  เหน่ือยง่าย  
น ้าหนกัลดลง ไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร  ขาดภูมิตา้นทานโรคซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ร่างกายไม่สามารถท างาน
ตามปกติได้  ท าให้มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมาน  เป็นผลเสียต่อตนเอง  ครอบครัว  อนัเป็นผลกระทบ ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม3 วยัเด็กเป็นวยัท่ีร่างกายก าลงัเจริญเติบโตร่างกายตอ้งการอาหารไปเสริมสร้างการท างาน
ของอวยัวะต่างๆ  โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของสมอง 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไดเ้ล็งเห็น  (2530, หน้า  9)  ไดเ้ล็งเห็นปัญหา
และผลเสีย  ท่ีเกิดจากการขาดแคลนอาหารในวยัเรียน  จึงไดร้ณรงคใ์ห้มีการด าเนินโครงการอาหารกลางวนั  
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ  2527  โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียนจดัโครงการอาหาร
กลางวนัอย่างครบถว้น  ก่อนวนัท่ี  5  ธันวาคม  2530  ภายใตค้  าขวญั  “ฉลอง  60  พรรษามหาราชา  เด็ก
ประถมศึกษาไม่หิวโหย”  และในปีงบประมาณ  2530  ไดจ้ดังบประมาณเพื่อด าเนินการโครงการอาหาร
กลางวนั   โดยจดัให้โรงเรียนท่ียงัไม่ไดด้ าเนินงาน  ครบทุกโรงเรียนและในแผนพฒันาการศึกษาระยะท่ี 6  
ส านกังานคณะกรรมการการาประถมศึกษาแห่งชาติ  มุ่งเนน้เป้าหมายดา้นคุณภาพ  ในการจดัอาหารกลางวนั
เป็นส าคญักล่าวคือ  มุ่งเนน้ให้นกัเรียนทุกคนไดรั้บประทานอาหารกลางวนัทุกวนั  และไดรั้บคุณค่า อาหาร
ครบทุกหมู่  ลดปริมาณการขาดสารอาหารในนักเรียนร้อยละ  100  และจัดกิจกรรมโครงการในรูป
กระบวนการเรียนการสอน  ในปี   2542 

ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ในเขตบริการแต่ละโรงเรียนส่วนใหญ่
ผูป้กครองของนักเรียนมีฐานะยากจน  ทุกโรงเรียนในกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้นได้จดัท า
โครงการอาหารกลางวนัมาตั้งแต่ปีการศึกษา  2527   เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายของโรงเรียน  ท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนทุกคนไดรั้บประทานอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ  
สะอาด  ปลอดภยั  และรับประทานอ่ิมทุกม้ือ นอกจากน้ียงัได้มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการ
รับประทานอาหาร และเพื่อสนองนโยบายกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น ใหทุ้กโรงเรียนในกลุ่มเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยนกัเรียนมีส่วนร่วมดงัน้ี   มีการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบตามวนั  คือ วนัจนัทร์ถึงวนั
ศุกร์เวยีนใหค้รบระดบัชั้นตามความเหมาะสมแต่ละโรงเรียน  ท าความสะอาดพื้น  จดัเตรียมโต๊ะ เกา้อ้ี  และ 
แบ่งกลุ่มรับประทานอาหาร  โดยใหน้ัง่รับประทานอาการพร้อมกนัหลงัรับประทานอาหารเสร็จนกัเรียนทุก
คนในกลุ่มช่วยกนัเก็บรวมภาชนะน าไปท าความสะอาดพร้อมจดัโตะ๊เกา้อ้ีให้เรียบร้อย 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษาเป็นขา้ราชการครู  ในต าแหน่งครู โรงเรียนบา้นโคกสว่างป่าไมง้าม มี
หน้าช่วยรับผิดชอบในโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียน  จึงไดมี้แนวคิดท่ีจะประเมินโครงการอาหาร
กลางวนัในกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น  ปีการศึกษา  2555 น้ี  อยา่งเป็นระบบ เพื่อคน้หาสาเหตุ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนั  ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันา  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  แกไ้ขและวางแผนการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนัในปีต่อไป  อนัจะ
                                                           
3 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, คู่มือการบริหารโครงการอาหารกลางวนั,(กรุงเทพฯ :โรงพมิพช์วนพมิพ,์ 2530)  หนา้  
51. 
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ส่งผลต่อการพฒันาสุขภาพอนามยัของนกัเรียนในกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น  ซ่ึงจะเติบโตเป็น
พลเมืองท่ีดีของประเทศชาติต่อไป 
สมมุติฐานการวจัิย 

1. โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีผลการประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโคกขมิ้น สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย ทั้งโดยรวมและ
รายดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิตแตกต่างกนั 
 2.  ระดบัการศึกษาของผูบ้ริหารท่ีต่างกนัมีผลการประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่ม
พฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย ทั้ง
โดยรวมและรายดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิตแตกต่าง
กนั 
 3.  ประสบการณ์ในต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีต่างกนัมีผลการประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียน
กลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย 
ทั้งโดยรวมและรายด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจยัน าเข้า  ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต
แตกต่างกนั 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  จงัหวดัเลย 

2. เพื่อเปรียบเทียบการประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษา
โคกขมิ้น  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน  ระดบัการศึกษาของผูบ้ริหาร  ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีต่างกนั 

3. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัการประเมินโครงการอาหารกลางวนั
โรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
จงัหวดัเลย 
ขอบเขตการศึกษา 

การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการการประเมินโครงการอาหารกลางโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษา
โคกขมิ้น  โดยใชก้ารประเมินแบบ CIPP  Model  ของ  Stufflebeam โดยจะประเมินครอบคลุมทั้ง 4  ดา้น  
ดงัน้ี  ประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context)   ประเมินปัจจยั (Input)   การประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
(Process)    การประเมินผลผลิต (Product) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และครูจ านวน 81  คน
ศึกษาในโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 2 
จงัหวดัเลย  
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วธีิด าเนินการวจัิย /ระเบียบวธีิวจัิย/ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
       การวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีวิทยาการวิจยัเชิงปริมาณท่ีมุ่งศึกษาความสอดคลอ้งกบัองค์ความรู้ทั้งดา้น
ทฤษฎีและผลการวจิยัเชิงประจกัษ ์ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคือ  การวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาผูบ้ริหาร และ
ครูจ านวน 81  คนศึกษาในโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย 2 จงัหวดัเลย   
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้แบบสอบถาม(questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี
ดว้ยกนั 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นการประเมินโครงการ
อาหารกลางวนัโรงเรียน มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(rating scale) 5 ระดบั โดยสร้างเคร่ืองมือ
อาศยัจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ทั้งส่วนท่ีเป็นหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีมีการหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา(validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 คนและ
ตรวจสอบความเท่ียง(reliability)  ดว้ยการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่เป้าหมายจ านวน 30 กลุ่มตวัอยา่ง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อหาค่าสถิติร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ( X  ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากค าถามปลายเปิด
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา( content analysis) เพื่อตอบค าถามจากวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1) วิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้และค่าความโด่ง เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู  
นักเรียน และผูป้กครองโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  อ าเภอวงัสะพุง  จงัหวดัเลย ขอ้2)วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระหว่างขนาดของโรงเรียน  ระดบัการศึกษาของผูบ้ริหาร  ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งผูบ้ริหาร และ
เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ท าการทดสอบโดยวธีิการของเชฟเฟ่(Scheffe) และขอ้ 3)การวิเคราะห์
ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหาร ครู  นักเรียน และผูป้กครองโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  อ าเภอวงัสะพุง  จงัหวดัเลย โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
ผลการวจัิย 
ผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามการประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโคกขมิ้น จงัหวดัเลย  เห็นว่าการประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโคกขมิ้น จงัหวดัเลย  โดยรวมทั้ง  4 ดา้น  อยู่ในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า   
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นผลผลิต  รองลงมาคือ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม   ดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้น และดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นกระบวนการ ดงัตารางท่ี 1 
   



6 
 

ข้อ ประเมิน 
X  S.D. แปลผล 

1 ด้านสภาพแวดล้อม 4.56 0.32 มากท่ีสดุ 
2 ด้านปัจจยัน าเข้า 3.66 0.31 มาก 
3 ด้านกระบวนการ 4.06 0.14 มาก 
4 ด้านผลผลิต 4.78 0.10 มากท่ีสดุ 

รวม 4.26 0.22 มาก 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินโครงการอาหารกลางวนั 
  

2. ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย โดยรวม จ าแนกตามขนาดโรงเรียนมีผลการ
ประเมิน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดงัตารางท่ี 3 

 ตารางท่ี 2 แสดงผล t-test แบ่งตามขนาดโรงเรียน 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 0.80 2 0.40 

78.81 

.00** 

ภายในกลุม่ 0.40 78 0.01 
 

รวม 1.20 80 - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  
ตาราง 3 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของการประเมินโครงการอาหารกลางวนั 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
( X =4.23) 

ขนาดกลาง 
( X =4.21) 

ขนาดใหญ่ 
( X =4.46) 

ขนาดเล็ก 
( X =4.23)   
 ขนาดกลาง 
( X =4.21                       

 
- 

 
0.01 

 
0.24** 

 
0.25** 

 ขนาดใหญ่ 
( X =4.46)               

  
- 

 
- 

    

  



7 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า  โรงเรียนขนาดใหญ่มีผลการประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่ม
พฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย โดยรวม 
แตกต่างกนักบัโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนโรงเรียนขนาด
เล็กและโรงเรียนขนาดกลางไม่แตกต่าง 

3.  ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย โดยรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษาของ
ผูบ้ริหารมีผลการประเมิน ดงัตารางท่ี 4 
  ตารางท่ี  4 แสดงค่าเฉล่ีย( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการประเมินโครงการ
อาหารกลางวนัโรงเรียน 
ระดับการศึกษาของผู้บริหาร n X  S.D. แปลผล 

ปริญญาตรี 28 4.23 0.90 มาก 
สงูกวา่ปริญญาตรี 53 4.29 0.13 มาก 

รวม 81 4.27 0.12 มาก 

จากตารางท่ี 4  พบว่า ระดับการศึกษาของผูบ้ริหาร มีผลการประเมินโครงการอาหารกลางวนั
โรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดั
เลย โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

4. ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย โดยรวม จ าแนกตามประสบการณ์ใน
ต าแหน่งของผูบ้ริหารมีผลการประเมิน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จึงท าการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดงัตารางท่ี 5 
ตารางท่ี  5  แสดงค่าเฉล่ีย(X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการประเมินโครงการอาหารกลางวนั
โรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดั
เลย โดยรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่งของผูบ้ริหาร 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 0.66 2 0.08 

6.23 .003* ภายในกลุ่ม 1.04 78 0.01 

รวม 1.20 80 - 
 
ตารางท่ี 6  แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของการประเมินโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่ม
พฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย โดยรวม 
จ าแนกตามประสบการณืในต าแหน่งของผูบ้ริหาร  ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
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ขนาดโรงเรียน 5 ปีลงมา 
( X = 4.23) 

6-10 ปี 
( X =4.19) 

11  ปีข้ึนไป 
( X =4.30 ) 

5 ปีลงมา  
( X = 4.23)                               

 
- 

 
0.03 

 
0.07 

6-10 ปี 
( X =4.19)               

  
- 

 
0.11* 

11  ปีข้ึนไป 
( X =4.30)               

   
- 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 6  พบวา่  ประสบการณ์ในต าแหน่งของผูบ้ริหาร มีผลการประเมินโครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
จงัหวดัเลย โดยรวมท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่ง6-10 ปี   แตกต่างกนัจากกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่ง
11 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนนอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ 
  
อภิปรายผล 

1. ด้านสภาพแวดล้อม พบว่าภาพรวมโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโคกขมิ้น ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย  มีผลการปฏิบติัอยู่ท่ี
ระดบัมากท่ีสุดแสดงใหเ้ห็นวา่การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษา
โคกขมิ้นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย ประสบผลส าเร็จ ในการประเมิน
ด้านน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ มี วตัถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอาหารกลางวนัชัดเจน เพื่อ
ช่วยเหลือเด็กนกัเรียนท่ีขาดแคลนอาหารกลางวนั ขาดสารอาหาร หรือเด็กท่ีมีฐานะยากจน ไดรั้บอาหาร
เหมาะสมทัว่ถึงครบทุกคน สอดคล้องกบั พาณี  จินดา พบว่าด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีการประชุม
ช้ีแจงวตัถุประสงค์และเป้าหมายให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอย่างชดัเจนมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัตรงกบั  ประยุทธ  
ศรีทิพย์  ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ได้ก าหนดวตัถุประสงค์สอดคล้องกบัระดบัจงัหวดั และตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป้กครอง นักเรียน และชุมชน ช่ึงประยุทธ  ศรีทิพย์ กล่าวสนบัสนุนว่า กระบวนการท างาน
ของทุกกระบวนการ นกัเรียนมีส่วนร่วม และท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ กระบวนการ 
การจดัการ การเตรียมอาหาร การเก็บ  และการล้าง และสอดคล้องกบัสืบพงษ์  แสนยาเกียรติคุณ ว่าการ
ด าเนินโครงการอาหารกลางวนั เป็นการด าเนินโครงการในรูปของคณะกรรมการ  โดยมีครูเวรเป็น
คณะกรรมการร่วมกบันกัเรียนและชุมชน  อยา่งไรก็ดีในเร่ืองของการมีส่วนร่วม จึงเป็นขอ้คิดเพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขต่อไป 
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2. จากสมมติฐานการศึกษาวา่ โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีผลการปฏิบติัตามการประเมินโครงการ
อาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย ผลการวิจยัพบว่า  โรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย  ท่ีมีขนาดต่างกนัมีผลการประเมินโครงการ
อาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 จงัหวดัเลย  โดยรวม แตกต่าง และรายดา้น ดงัน้ี ดา้นสภาพแวดลอ้มไม่แตกต่าง ส่วนดา้นปัจจยั
น าเขา้  ดา้นกระบวนการ  และดา้นผลผลิตแตกต่างกนั  ผลการวิจยัโดยรวมแลว้ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ทั้ งน้ีอธิบายได้ว่า โรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย  ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีผลการปฏิบติัในการด าเนินโครงการอาหาร
กลางวนัต่างกนั  เพราะปัจจยัในการด าเนินงาน และโครงสร้างของขนาดสถานศึกษาต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ  อุทยั  บุญประเสริฐ กล่าววา่ในดา้นการสร้างรูปแบบขององคก์รงานวิจยัน้ีไดเ้สนอรูปแบบการ
จดัโครงสร้างท่ีแตกต่างกนัหลายรูปแบบ เพื่อให้พิจารณาเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงขนาด
ของสถานศึกษา ส าหรับทั้ งระบบบริหารจดัการท่ีเป็นสถานศึกษาแบบเด่ียวๆ สมบูรณ์ในตนเองและ
สถานศึกษาแบบเครือข่าย โดยส าคญัท่ีขนาดของสถานศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิราภรณ์  จันทร์
สุพฒัน์ กล่าววา่ในขนาด  (Size) ขององคก์รมีสมมติฐานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นขององคก์ร 

3. จากสมมติฐานการศึกษาวา่ ระดบัการศึกษาของผูบ้ริหารต่างกนัมีผลการปฏิบติัตามการประเมิน
โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย  ผลการวิจยัพบวา่  ระดบัการศึกษาของผูบ้ริหารต่างกนัมีผลการประเมิน
โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย  โดยรวมแตกต่างกนั และรายดา้นดงัน้ี ดา้นสภาพแวดลอ้มไม่แตกต่าง   
ส่วนดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต แตกต่างกนั ผลการวิจยัโดยรวมแลว้ เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอธิบายไดว้่า โรงเรียนกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จงัหวดัเลย  ระดบัการศึกษาของผูบ้ริหารแตกต่างกนั มีผลการปฏิบติัใน
การด าเนินโครงการอาหารกลางวนัต่างกนัเพราะ สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบั กุสุมา  จ้อยช้างเนียม ท่ีพบวา่  
พนกังานส านกังานใหญ่  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในการ ท างานไม่
แตกต่างกนั และงานวจิยัของ พนมพร  แสนมีมา   ท่ีพบวา่ระดบัศึกษาไม่มีผลต่อ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของ ขา้ราชการส านกังานเกษตรอ าเภอ จงัหวดัอุบลราชธานี  
ข้อเสนอแนะ 

1) ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
    1.1 ควรน าขอ้มูลจากการศึกษามาประมวลผล  ปรับแผนยุทธวิธีเพื่อให้โครงการด าเนินไปอยา่ง

ต่อเน่ืองเร่งประชาสัมพนัธ์โครงการ สร้างความเขา้ใจในดา้นวตัถุประสงค์ และนโยบายของโครงการให้
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ผูป้กครอง นกัเรียน และชุมชน ในแต่ละปีการศึกษา   ด้วยการช้ีแจง แจกเอกสารเผยแพร่ ตามโอกาสอนั
เหมาะสม     

    1.2 ควรประชาสัมพนัธ์ความส าเร็จของโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนตลอดจนอุปสรรค 
และปัญหาต่างๆ ใหชุ้มชนไดรั้บทราบอยา่งสม ่าเสมอ  ขณะเดียวกนัควรเปิดโอกาสให้ชุมชนและผูป้กครอง
นกัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการอาหารกลางวนัดว้ย เช่นให้กรรมการท่ีปรึกษาโครงการอาหารกลางวนั
ร่วมกบัครู  และนกัเรียน ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อใหชุ้มชนไดเ้ห็นความส าคญั และประโยชน์ในการจดัอาหารกลางวนั 
และมองเห็นกระบวรการท างามโครงการานตามโครงการอาหารอย่างชดัเจน ในส่วนของนกัเรียนควรให้
ขอ้มูล เปรียบเทียบใหเ้ห็นผลดี ในการรับประทานอาหารกลางวนัตามโครงการ โดยเนน้เร่ืองคุณภาพอาหาร
ทางโภชนาการ การประหยดั ความสะดวก สบาย ตลอดถึงระเบียบวินัยและมารยาทในการรับประทาน
อาหาร 

2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
     2.1 โรงเรียนควรหาวิธีการจัดหางบประมาณจัดสร้างโรงอาหารโรงครัวให้เป็นสัดส่วน 

เหมาะสม สะอาด ปลอดภยัจากฝุ่ นละอองและมลพิษ  
     2.2  ครูเวรควรตรวจสอบคุณภาพอาหารก่อนน ามาให้นกัเรียนบริโภค เช่น นมพลาสเจอร์ไรซ์ท่ี

อาจจะหมดอาย ุหรือเน่าเสียอนัเน่ืองจากการเก็บรักษาไม่ดีพอ จะเป็นผลดีแก่ผูบ้ริโภค 
     2.3  ควรให้นักเรียนรู้จกัราคาอาหาร จะได้รู้จกัประหยดั และลดความสูญเสี ยอนัเกิดจากกา

รับประทานอาหารเหลือ จะท านกัเรียนตระหนกัในการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดั 
     2.4  ควรด าเนินการฝึกบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนัโดยเน้น

ให้บริการ  การรักษาความสะอาด  กริยามารยาท จะก่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากร 
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