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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิ ส ระครั้ ง นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อประเมิ นการดา เนิ นงานโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรี ยนบ้านเมื องคอง อาเภอเชี ยงดาว จัง หวัดเชี ย งใหม่ และ เพื่ อศึ ก ษาปั ญ หาและข้อเสนอแนะ
ในการด าเนิ น งานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรี ยนบ้านเมื องคอง อาเภอเชี ย งดาว จัง หวัด เชี ย งใหม่
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา ประกอบด้วย 1. ผูอ้ านวยการโรงเรี ย นบ้านเมื อ งคอง จ านวน 1 คน
2. ครู ผู้ส อนในโรงเรี ย น จ านวน 10 คน 3. ตัว แทนคณะกรรมการสถานศึ ก ษา จ านวน 13 คน
4. ตัวแทนจากองค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวน 13 คน 5. ตัวแทนผูป้ กครองนักเรี ยน จานวน 13 คน
6. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3–6 จานวน 50 คน รวมทั้งหมด 100 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เป็ นแบบประเมิ นและแบบสัมภาษณ์ ที่ ถามเกี่ ยวกับ เรื่ องดังกล่ าวข้างต้น นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผลการประเมิ นการดาเนิ นงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรี ย น
บ้านเมืองคอง อาเภอเชี ยงดาว จังหวัดเชี ยงใหม่ ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็นว่า
วัตถุ ป ระสงค์ของโครงการอาหารกลางวัน เพื่ อให้นักเรี ยนได้มีอาหารกลางวันรับประทานทุ กคน
ทุ ก วัน วัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการอาหารกลางวัน เพื่ อ มุ่ ง พัฒ นาสุ ขนิ สั ย และมารยาทในการ
รับประทานอาหารของนักเรี ยน และการจัดโครงการอาหารกลางวันสอดคล้องกับความต้องการของ
นัก เรี ย น และผูป้ กครอง มี ค วามคิ ดเห็ น อยู่ในระดับ มาก เท่ ากัน ด้านปั จจัยน าเข้า พบว่า นัก เรี ย น
ส่ วนใหญ่เห็ นว่า มี การดาเนิ นการโครงการอาหารกลางวันต่อเนื่ องและเหมาะสมตลอดปี การศึกษา
มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดับ มาก ด้า นกระบวนการด าเนิ น การ พบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่ า
การกาหนดระยะเวลารับประทานอาหาร ป.1- ป.6 เวลา 11.40 น. มีความเหมาะสม มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิ ต พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็ นว่า การจัดโครงการอาหารกลางวัน
ช่วยลดภาระด้านการเงิน ให้กบั พ่อ แม่ และผูป้ กครองของนักเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ง
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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.
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