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บทคดัย่อ 
 

การค้นควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการด า เนินงานโครงการอาหารกลางวนั            
ของโรงเรียนบ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ และ เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนบ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  1. ผูอ้  านวยการโรงเรียนบ้านเมืองคอง จ านวน 1 คน                 
2. ครูผู ้สอนในโรงเรียน จ านวน 10 คน 3. ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน  13 คน                 
4. ตวัแทนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 13 คน 5. ตวัแทนผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 13 คน 
6. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3–6  จ านวน 50 คน รวมทั้งหมด 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
เป็นแบบประเมินและแบบสัมภาษณ์ท่ีถามเก่ียวกบัเร่ืองดังกล่าวขา้งตน้ น าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์              
โดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า  ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียน
บา้นเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า 
วตัถุประสงค์ของโครงการอาหารกลางวนั เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารกลางวนัรับประทานทุกคน                 
ทุกว ัน ว ัตถุประสงค์ของโครงการอาหารกลางวนัเพื่อมุ่งพัฒนาสุขนิสัย และมารยาทในการ
รับประทานอาหารของนกัเรียน และการจดัโครงการอาหารกลางวนัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
นักเรียน และผูป้กครอง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เท่ากัน ด้านปัจจยัน าเข้า พบว่า นักเรียน           
ส่วนใหญ่เห็นว่า มีการด าเนินการโครงการอาหารกลางวนัต่อเน่ืองและเหมาะสมตลอดปีการศึกษา              
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการด าเนินการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า                  
การก าหนดระยะเวลารับประทานอาหาร  ป.1- ป.6  เวลา  11.40  น. มีความเหมาะสม มีความคิดเห็น 
อยู่ในระดบัมาก และด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า การจดัโครงการอาหารกลางวนั             
ช่วยลดภาระดา้นการเงิน ใหก้บัพอ่ แม่ และผูป้กครองของนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
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ABSTRACT  

 
 This Independent  Study was to Evaluation of  Ban Mueang Kong School, Chiang Dao 
District, Chiang  Mai  Province and to study the problems and suggestions in the operation of 
School  Lunch Project Evaluation of  Ban Mueang Kong School,  Chiang Dao District, Chiang  Mai  
Province. Population used in the study were: 1. Director of  Ban Mueang Kong School 1 people                
2. Teachers 10 people 3. Representing the school board 13 people 4. Representation of Subdistrict 
Administrative Organization 13 people 5. Representing the parents 13 people 6. students grade 3 - 6  
50 people . Total 100 were used. In the study was the assessment and interview to ask about the 
above. The data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The results showed that results of operations of  Evaluation of  Ban Mueang Kong School, 
Chiang Dao District, Chiang  Mai  Province. Environment showed that most students. The purpose 
of the lunch program for students to eat lunch every day, the purpose of the lunch program to focus 
development and manners in eating habits of students. and lunch program consistent with the needs 
of students and parents with feedback. At a high level as the leading factor, he found that most 
students. Lunch program are being implemented consistently and appropriately throughout the 
school year. Opine at a high level the procedures found that most students. The period dining 
Primary 1 - Primary 6 at 11.40 am is appropriate. Opine at a high level and the yield was found that 
most students see that. The lunch program reduces the financial burden to parents and guardians of 
students with comments at a high le. 


