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บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินโครงการสืบฮีด แปลงฮอย อารยเกษตร
เชิงพ้ืนที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้อาชีวะนวัตวิถี โรงเรียน 
กุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam) ในการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 
ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) 2) ศึกษา
แนวทางการพัฒนาโครงการสืบฮีด แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพ้ืนที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้อาชีวะนวัตวิถี โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  
โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน Mixed Method Research) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 277 คน 
ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน  นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 - 6 จำนวน 120 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 - 6 
จำนวน 120 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 7 คน ได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) และข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างในการแนวทางการพัฒนาโครงการ เพ่ือเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 
12 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช้การวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ผลการประเมินโครงการสืบฮีด แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพ้ืนที่ ตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การเรียนรู้อาชีวะนวัตวิถี โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัด



IV 

นครพนม ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละด้าน
พบว่า 1) ด้านบริบท มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมีความ
เหมาะสมทีสุ่ดและควรปรับปรุงด้านการติดต่อประสานงาน 2) ด้านปัจจัยนำเข้า มีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยความถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยของบทเรียนมีความเหมาะสมที่สุด
และควรปรับปรุงด้านงบประมาณการเบิกจ่าย 3) ด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมในระดับ
มาก โดยการพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมทีสุ่ดและควรปรับปรุงดา้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
การดำเนินงาน 4) ด้านผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยความรู้ความเข้าใจในการ
บริการด้านบทเรียนมีความเหมาะสมทีสุ่ดและควรปรับปรุงด้านความพึงพอใจในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ และ 5) ด้านผลกระทบ มีความเหมาะสมในระดับมาก ควรปรับปรุงด้านการสร้างสื่อที่ดี  
มีคุณภาพ น่าสนใจ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
มากขึ้น 
 2. แนวทางการพัฒนาโครงการสืบฮีด แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพ้ืนที่ ตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การเรียนรู้อาชีวะนวัตวิถี โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัด
นครพนม พบว่า 1) ครูและบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินกจิกรรมตามโครงการต้องคำนึงและมีความตระหนักถึงในความสำคัญของโครงการและ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง 2) การติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลกับบุคล หรือบุคคล
กับหน่วยงานควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน 3) งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และสถานทีค่วรจัดหาให้เพียงพอกับความต้องการ การเบิกจ่ายต้องรวดเร็ว 4) การนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ควรมีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการดูแลอย่างใกล้ชิด และ  
5) สร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนากิจกรรมของ
โครงการอย่างหลากหลาย  
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ABSTRACT 
 
 The aim of this research is to 1) evaluate the Suebheed Plaeng Hoi 
Project, spatial civilization According to the philosophy of sufficiency economy 
towards learning vocational education Kutakai Wittayakom Nakhon Phanom 
Province by using the Stuffle Beam CIPP Model assessment model. (Stufflebeam) 
in the assessment of 5 aspects, namely Context, Input, Process, Product, and 
Impact. 2) Study the guidelines for the development of the Suebheed Plaeng Hoi 
Project, spatial civilization According to the philosophy of sufficiency economy 
towards learning vocational education Kutakai Wittayakom Nakhon Phanom 
Province using Mixed Method Research both quantitatively and qualitatively. by 
quantitative data Data were collected from questionnaires from a sample of 277 
people, consisting of 30 government teachers and educational personnel, 120 
students in grades 1 - 6, 120 parents of students in grades 1 - 6, and a 
committee. Basic education institutions of 7 people were obtained from Multi-
Stage Random Sampling and qualitative data. Sample group in project 
development guidelines Data were collected by interviewing 12 experts from the 
purposive selection. The research tools were questionnaires and interview forms. 
Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation. and content 
analysis 
The results of the research found that 



VI 

 1. Assessment results of the Suebheed Plaeng Hoi Project, spatial 
civilization According to the philosophy of sufficiency economy towards learning 
vocational education Kutakai Wittayakom Nakhon Phanom Province Overall, it is 
appropriate at a high level. When considering the results of each aspect of the 
assessment, it was found that 1) Context: Moderately appropriate. The objectives 
of the project are most appropriate and should be improved in terms of 
coordination. 2) Import factors. There is a high level of suitability. The accuracy, 
completeness, and up-to-date of the lessons are most appropriate and should 
be improved in the disbursement budget. 3) Process. There is a high level of 
suitability. The development of personnel is the most appropriate and should be 
improved in supervision, supervision, monitoring of operations. 4) Productivity is 
appropriate at a high level. Knowledge and understanding of lesson services are 
optimal and should improve satisfaction in using learning resources and 5) 
impacts are appropriate at a high level. should improve on the creation of good 
media Quality, attractive, and continually evolving for the satisfaction of those 
involved more 
 2. Guidelines for the development of the Suebheed Plaeng Hoi Project, 
spatial civilization According to the philosophy of sufficiency economy towards 
learning vocational education Kutakai Wittayakom Nakhon Phanom Province 
found that 1) teachers and personnel of schools, students, and persons involved 
in the activities under the project must be mindful of and are aware of the 
importance of the project and intend to carry out the work to be successful; or 
persons and agencies should be continual and have clear guidelines. 3) Budget, 
materials, equipment, and locations should be sufficient to meet the needs. 
Disbursement must be prompt. 4) Supervision, supervision, follow-up should be 
clearly formatted. and is closely supervised, and 5) create a network for 
exchanging knowledge. and support various aspects to develop various project 
activities. 
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