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บทคดัย่อ  
 การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพื่อประเมินบริบทด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
โครงการกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม และ
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า ที่ใช้ในการดำเนินการโครงการ 3) เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของกระบวนการ ในการดำเนินงานของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ คือ 4.1) เพื่อประเมินผลการ
ดำเนินโครงการ 4.2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 5) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน
โครงการ ระหว่างก่อนและหลังดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการบริหารโครงการ 6 คน คณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 16 คน คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 7 คน ครู 9 คน นักเรียน 327 คน และผู้ปกครองนักเรียน 327 คน รวม
ทั้งสิ้น 692 คน  ผลการประเมินโครงการปรากฏดังนี้ 1. ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของการประเมินโครงการ 
พบว่า ในภาพรวม มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของการประเมินโครงการ พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามการประเมินโครงการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 4. ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ตามประเด็นของโครงการ ดังนี้ 4.1 ผลการประเมินผล
โครงการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่
มีผลต่อการดำเนินการการประเมินโครงการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 5. การเปรียบเทียบผลการประเมินการ
ประเมินโครงการ ระหว่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการด้านผลผลิตผล พบว่า มีผลการประเมินโครงการหลังดำเนินการ สูง
กว่าก่อนดำเนินการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Abstract 
 The objectives of this project assessment were 1) to assess the context of the consistency 
between the project objectives and the policy of the Office of the Basic Education Commission. Nakhon 
Phanom Secondary Education Service Area Office and of Kutakai Wittayakom School 2) to assess the 
suitability of the inputs used in the implementation of the project 3) to assess the suitability of the process 
in the implementation of the project  4) to assess the project's productivity, which is 4.1) to assess the 
results of succession 4.2) To assess the satisfaction of personnel and those involved in the effective 
project. and 5) to compare the project evaluation results. between before and after the project. The target 
audience used in the assessment include Project Management Committee 6 people, Project 
Implementation Committee 16 people, Basic Educational Institution Committee 7 people, Teachers 9 
people, 327 students, and their parents total 327, totaling 692 people. The results of the research found 
that 1. The results of the assessment of the environment or the context of the assessment, it was found 
that the overall level was consistent at the highest level. 2. The results of the preliminary assessment of 
the assessment, it was found that the overall level was at the highest level . 3. The results of the 
evaluation of the implementation process according to the assessment, it was found that the overall level 
was at the highest level. 4. The results of the evaluation of the implementation according to the issues of 
the project as follows: 4.1 Evaluation results, it was found that the overall level was at the highest level. 
4.2 The results of the satisfaction assessment of personnel and those involved in the project affecting the 
evaluation found that the overall level was at the highest level. 5. Comparison of the assessment results 
Between before and after the implementation of the project on productivity, it was found that there was 
an evaluation result of the project after the implementation. higher than before statistically significant at 
the .05 level 
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บทนำ 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื ่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื ่องและยั ่งยืน จึงมีการพัฒนา 
“สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการขยายผลการขับเคลื่อน“สถานศึกษาพอเพียง” โดยกำหนดแนวทางในการพัฒนาและประเมินศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553) 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย  ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขับเคลื่อนนโยบาย  สพฐ.วิถีใหม่  วิถี
คุณภาพ  โดยระบุเป้าหมายด้วย  4  มิติการขับเคลื่อน  โอกาส  (Opportunity)  ได้แก่  เข้าถึง  เท่าเทียม  อาชีพการมีงานทำ
และรายได้  ความภาคภูมิใจ  กำหนดให้โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ครอบคลุม  ทั่วถึง  ครบทุกพื้นที่  เกิดการ
เรียนรู้เชิงรุก  มีการพัฒนาอาชีพ  การมีงานทำและรายได้  ประสบความสำเร็จ  อย่างภาคภูมิใจ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2563) 
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษานครพนม  นายศักดา  ชัยภัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  ได้กำหนดนโยบายให้  โรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภายใต้รูปแบบ  “อาชีวนวัตวิถีสู่การเรยีนรู้”  
เป็นการขับเคลื่อนการศึกษานครพนมยุค  4.0  โดยให้โรงเรียนบูรณาการนำ  NKP  Education  4.0  Model  มาใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  และเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม,  2564)   
 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  ตั้งอยู่ตำบลกุตาไก้  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  ประชากรในตำบลกุตาไก้  เป็น
ชนเผ่าไทกะเลิง  ที ่ได้อพยพมาจากเมืองมหาชัยกองแก้ว  อาณาจักรล้านช้าง  มาอยู่สยาม  ในรัชสมัยรัชกาลที่  3  กรุง
รัตนโกสินทร์  (เด่นชัย  ไตรยะถา, 2561)  ซึ ่งในปัจจุบันชาวตำบลกุตาไก้ยังมีการยึดถือปฏิบัติฮีต  12  ครอง  14  ของ
วัฒนธรรมไทอีสานอย่างเคร่งครัด  ผู ้ประเมินโครงการได้ระดมความคิดวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT  Analysis)  ในปี
การศึกษาศึกษา  2561  พบว่า  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  น้ันเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะยากลำบากในการบริหารจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพ ด้วยเหตุผลดังนี้  1) ประชาชนชาวตำบลกุตาไก้  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  ทำไร่  ประมงพ้ืนบ้าน 
ทำปลาร้า  และรับจ้างทั่วไป  จึงมีฐานะยากจน  ทำให้ประสบปัญหาในการสนับสนุนบุตรหลานในเรือ่งของการศึกษา  และการ
ระดมทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนนั้นไม่สามารถทำได้ 2) นักเรียนที่จบการศึกษาไป  ขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น  มีอัตราในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา  ส่วนมากจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นหลัก  เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์  3) 
หลักสูตรสถานไม่สอดคลอ้งกับบริบทของสถานศึกษา  คือ  เปิดการเรียนการสอนที่เน้น  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ขณะที่
โรงเรียนขาดความพร้อม  ครูไม่ครบวิชาเอกในวิชาพื้นฐาน  และนักเรียนไม่ถนัดที่จะเรียนเน้นวิชาการพื้นฐาน  นักเรียนมีผล
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกปีการศึกษา  4) ขาดการพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนจึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมอยู่ในระดับพอใช้  (โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม. 
2561) 
 จากสภาพดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการจัดการ เรียนรู้  โดยปรับหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสมรรถนะนักเรียน  และความต้องการของชุมชน   ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม เห็นความสำคัญของปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง จึงร่วมแรง ร่วมใจกันให้การสนับสนุน  
ส่งเสริม   เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  และปรับเจตนคติ  สร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงาน  มีทักษะอาชีพ  พร้อมกับ
สอดแทรก  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  จึงจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างวินัยในตนเอง จึงได้ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย  จัดทำโครงการสืบฮีต 



แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที ่ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน  โรงเรียน
กุตาไก้วิทยาคม จงัหวัดนครพนมขึน้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มทีักษะอาชีพ  โดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกประสบการณผ์่านกจิกรรมตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ด้วยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างหลากหลาย  สนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาส
ในการเรียนรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม นักเรียนได้เรียนรู้จริงจากการปฏบิัติจริง ตามแนวทางความพอเพียงโดยผ่านทางกิจกรรมและหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวมและสังคม  นักเรียนสามารถดำเนินชีวิต สอดคล้องตามหลักธรรมอย่างมีเหตุผล 
  จากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว  ส่งผลใหโ้รงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  ได้รับการประเมนิสถานศกึษาพอเพยีง เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ผู้ประเมินมีความเห็นว่าการประเมินโครงการเป็นเครื่องมอืท่ี
จะสะท้อนให้เห็นกระบวนการทำงานในทุก ๆ ขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะการประเมินเป็น
กระบวนการอย่างหนึ่งในระบบควบคุมการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้การประเมินช่วยสะท้อนให้เห็น
ผลกระทบของโครงการที่มีต่อบุคคล ชุมชน สังคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งจะเป็นเครื่องมือให้กับคณะผู้บริหารในการ
ตัดสินใจที่จะอนุมัติโครงการ พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อไป แต่จาก
รายงานสรุปโครงการและรายงานการประเมินตนเอง (โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  Self  Assessment  Report : SAR, 2563) 
พบว่าข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว เช่น การรายงานการจัดกิจกรรมยังไม่ครอบคลุมที่จะบ่งช้ีถึง
ความสำเร็จของโครงการ เพื่อช่วยตัดสินใจในการดำเนินโครงการต่อไป อาจเป็นไปได้ว่าการประเมินโครงการยังไม่ครอบคลุม 
ชัดเจน และเป็นระบบเท่าที่ควร ทั้งนี้การดำเนินโครงการใด ๆ ก็ตาม จะประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิผลและเกิด
ประสิทธิภาพย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบพื้นฐานเชิงระบบ 3 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผน (Planning) เป็นการคิด
ล่วงหน้าว่าจะทำอะไร ทำอย่างไรและใครเป็นผู้กระทำ เพื่อกำหนดความเป็นไปที่พึงประสงค์ของโครงการในอนาคตในรูปของ
จุดมุ่งหมาย (Goal) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Target) และวิธีการหรือกิจกรรม (Activity) 2) การดำเนินงาน 
(Implementation) โดยการจัดสรรทรัพยากรและจัดกิจกรรมตามแผนต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ และ 3) การติดตาม กำกับ และ
การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินคุณค่าของการพัฒนาโครงการ และช่วยให้ทราบว่า
แผนที่วางไว้เมื่อนำไปสู่การปฏิบัติแล้ว สามารถทำได้ตามแผนหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคด้านใดบ้าง ดำเนินการได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์เพียงใด ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง และควรต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้บรรลุผลตามต้องการ (วีระยุทธ 
ชาตะกาญจน์. 2557) 
 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินโครงการ และมีความประสงค์ที่จะดำเนินการ
ประเมินโครงการให้เป็นไปตามรูปแบบที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และมีความเป็นระบบครอบคลุม ชัดเจน และ
ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้ประเมินจึงมีความสนใจที่จะประเมินโครงการสืบฮีต แปลงฮอย 
อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัด
นครพนม โดยเลือกใช้รูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในการประเมิน เนื่องจาก
เป็นการประเมินโครงการทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านสภาพแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยนำเข้า 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้าน
ผลผลิต โดยผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในปีต่อ ๆ  ไปให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
  
 

 

 



วัตถุประสงค ์
 การประเมินโครงการครั้งนี้ ได้กำหนดความมุ่งหมายไว้ดังน้ี 
   1. เพื่อประเมินบริบทด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิง
พื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จัง หวัด
นครพนม กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
และของโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
  2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า ที่ใช้ในการดำเนินการโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิง
พื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัด
นครพนม 
  3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ ในการดำเนินงานของโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตร
เชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัด
นครพนม 
  4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม ตามประเด็นของโครงการ 
ดังนี้  
                 4.1 เพื่อประเมินผลการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม ก่อนและหลังดำเนินการตามโครงการ  
    4.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีผล ต่อการดำเนินการตาม
โครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของ
นักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม 
  5. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินผลการสืบฮีด แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม ก่อนและหลังดำเนินการตาม
โครงการ 
 
วิธกีารดำเนินโครงการ 
 การดำเนินการโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ได้ดำเนินการตามลำดับ ดังน้ี 
  1. การดำเนินโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม 
   1.1 วางแผนการดำเนินการตามโครงการสบืฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม 
   1.2 ตรวจสอบสภาพ และปัญหา ด้านทักษะอาชีพของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ที่
ผู้รายงานพัฒนาขึ้น ทำการเก็บข้อมูลจากครู และนักเรียน 
   1.3 ศึกษารูปแบบ วิธีการดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนจากเอกสารแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อ
นำมาวางแผนการดำเนินการให้ดียิ่งข้ึน 
   1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน  ซึ ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐานท่ี 1 ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย 12  กิจกรรม  ดังนี ้



    1.4.1 กิจกรรมแปลงนาเกษตรอินทรีย์ (Organic) และคลองไส้ไก่ 
    1.4.2 กิจกรรมการเลี้ยงปลาและปูนาในบ่อดิน 
    1.4.3 กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว/ไม้ผล และพืชสมุนไพร 
    1.4.4 กิจกรรมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
    1.4.5 กิจกรรมการเลี้ยงหมูป่า 
    1.4.6 กิจกรรมเพาะเห็ดในโรงเรือน 
    1.4.7 กิจกรรมการเลี้ยงกบและเลี้ยงหอยในบ่อดิน 
    1.4.8 กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก 
    1.4.9 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน และร้านค้าสวัสดิการ 
    1.4.10 กิจกรรมการปลูกป่าเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
    1.4.11 กิจกรรมโบราณสถานองค์หินตั้ง 
    1.4.12 กิจกรรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
  2. การประเมินโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
      2.1 การประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ 
ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  
กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  และของ
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  โดยให้คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 6 ท่าน เป็นผู้ประเมิน เก็บผลการประเมินได้ครบ
ทั้งหมด 6 ฉบับ 
      2.2 การประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยในการดำเนินงาน ตามโครงการสืบ
ฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน 
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  โดยให้คณะกรรมการดำเนินโครงการ จำนวน 16 คน เป็นผู้ประเมิน เก็บผลการ
ประเมินได้ครบทั้งหมด 16 ฉบับ 
      2.3 การประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ โดยให้คณะกรรมการดำเนินโครงการ จำนวน 16 คน เป็นผู้
ประเมิน เก็บผลการประเมินได้ครบทั้งหมด 16 ฉบับ 
      2.4 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นท่ี ตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  โดยประเมิน 2 
ด้าน  คือ   
        2.4.1 การประเมินผลการส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะในการประกอบอาชีพของนักเรียน 
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  โดยให้ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 7 
คน (ไม่นับรวมตัวแทนครู และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 8 คน) และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 327 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 
343 คน เป็นผู้ประเมิน เก็บผลการประเมินได้ครบท้ังหมด 343 ฉบับ 
        2.4.2 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารย
เกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
จังหวัดนครพนม  ที่มีผลต่อการดำเนินการตามโครงการ โดยให้ ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  จำนวน 9 คน คณะกรรมการ



สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมตัวแทนครู และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 8 คน) นักเรียน จำนวน 327 
และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 327 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 262 คน เป็นผู้ประเมิน เก็บผลการประเมินได้ครบทั้งหมด 670 
ฉบับ 
  
ผลการประเมินโครงการ 
 1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม สำหรับกลุ่มเป้าหมายโครงการสืบฮีต แปลงฮอย 
อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคม จังหวัดนครพนม พบว่า  
    1.1 มีผู้ตอบแบบสอบถาม คือ คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 6 คน  ด้านตำแหน่งปัจจุบันพบว่า 
เป็นครูผู้สอน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  ด้านเพศ ประกอบด้วย เพศชาย จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ
เพศหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ด้านอายุ พบว่า ไม่มีคนใดอายุต่ำกว่า 30 ปี  อายุ 31 – 39 ปี  จำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 มีอายุ 40 – 49 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และมีอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.67 ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และระดับปริญญาโท จำนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 50 ด้านประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน พบว่า น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ประสบการณ์การทำงาน 11 – 20 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 21 ปีขึ้นไป จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.67 
   1.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ คณะกรรมการดำเนินโครงการ จำนวน 16 คน  ด้านตำแหน่งปัจจุบันพบว่า 
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.50  เป็นครูผู้สอน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.50  ด้านเพศ ประกอบด้วย เพศชาย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25  และเพศหญิง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 
ด้านอายุ พบว่า ส่วนมาก  อายุ 31 – 39 ปี  จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ส่วนมาก
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ด้านประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน พบว่า น้อย
กว่า 10 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ประสบการณ์การทำงาน 11 – 20 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 
21 ปีขึ้นไป จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 
   1.3 ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 7 คน 
เป็นเพศชาย จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 และเป็นเพศหญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ด้านอายุพบว่า อายุระหว่าง 
40 – 5  ปี  จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 และอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ด้านระดับ
การศึกษาสูงสุด พบว่า ระดับปริญญาตรี  จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และปริญญาโท จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.29 
   1.4 มีผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูโรงเรียกุตาไก้วิทยาคม จำนวน 9 คนด้านตำแหน่งปัจจุบันพบว่า เป็น
ครูผู้สอน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ด้านเพศ ประกอบด้วย เพศชาย จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเพศ
หญิง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ด้านอายุ พบว่า อายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 อายุ 31 – 39 ปี  
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45 มีอายุ 40 – 49 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า 
ระดับปริญญาตรี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45  ด้าน
ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน พบว่า น้อยกว่า 10 ปี  จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 รองลงมาคือ 11 – 20 ปี 
จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56  และ 21 ปีข้ึนไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 



   1.5 มีนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 327 คน เป็นเพศหญิง 181 คน คิดเป็นร้อยละ 55.35 และ
เป็นเพศชาย 146 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6ถ ด้านอายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 12 - 15 ปี มากท่ีสุด จำนวน 220 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.28  และมีอายุมากกว่า 15 ปี  จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 32.72 ด้านระดับช้ันท่ีศึกษาปัจจุบัน พบว่า กำลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามลำดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวนระดับชั้นละ  38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.24 และระดับมัธยมศึกษาปีที่  5  จำนวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.48 
   1.6 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 327 คน เป็นเพศชาย 
จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 29.36 และเป็นเพศหญิง 231 คน คิดเป็นร้อยละ 70.64 ด้านอายุ  พบว่า อายุระหว่าง 20 - 30 
ปี จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 11.01 อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 34.86 อายุระหว่าง 41 - 50 
ปี จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 38.53  และอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 ด้านระดับการศึกษา 
พบว่า ระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 66.92 ระดับปริญญาตรี จำนวน 106 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.42 และระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 
  2. ผลประเมินบริบทด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการสืบฮีด แปลงฮอย อารยเกษตรเชิง
พื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัด
นครพนม  กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
และของโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ พบว่า ผลการประเมินโครงการสืบฮีด 
แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพืน้ที ่ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุ
ตาไก้วิทยาคม จังหวดันครพนม  ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( X  = 4.76 ; S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 4 ความสอดคล้องของ
โครงการกับนโยบายของโรงเรียน และขอ้ 7  โครงการมีความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าท่ีของโรงเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสดุ 

มีค่าเฉลี่ย ( X  = 5.00 ; S.D. = 0.00) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ข้อ 9 โครงการเหมาะสมกับศักยภาพ และทรัพยากรของ

โรงเรียนและชุมชน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ( X  = 4.59 ; S.D. = 0.89) ตามลำดับ 
  3. ผลการประเมินด้านปัจจัยของโครงการสืบฮีด แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการดำเนินโครงการ พบว่า ด้านปัจจัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X  = 4.58 ; S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 3 ครูทุกคนมีความตระหนัก
และเห็นความสำคัญโครงการ ข้อ 5 ความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรที่ร่วมดำเนินงาน ข้อ 8 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการดำเนิน โครงการเพียงพอ และข้อ 9 บริเวณและพื้นที่ ในการปฏิบัติงานตามโครงการมีความเหมาะสมและ

เพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด   ( X  = 4.65 ; S.D. = 0.67) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ข้อ 1 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ มีความพร้อมและความสามารถในการดำเนินโครงการ ข้อ 6 โรงเรียนได้มีงบประมาณสนับสนุนโครงการอย่าง
เพียงพอ ข้อ 7 ความเพียงพอของบุคลากรภายนอกที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน และข้อ 10 ระยะเวลาใน

การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.50 ; S.D. = 0.89) ตามลำดับ 
 4. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการสืบฮีด แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการดำเนินโครงการ พบว่า ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.69 ; S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 6 ความร่วมมือจาก



ผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.90 ; S.D. = 0.62) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ข้อ 1 มีการศึกษาสภาพปัญหา และ

ความต้องการในการพัฒนาโครงการ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( X  = 4.54 ; S.D. = 0.76) ตามลำดับ 
  5. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของครู  
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มีดังนี ้
    5.1 ผลการประเมินด้านผลผลติโครงการสืบฮตี แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ก่อนการดำเนินโครงการ พบว่า ก่อนการดำเนินโครงการ ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.59 ; S.D. = 0.93)   เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที ่สุด คือ ทักษะ

กระบวนการแก้ปัญหา  อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 3.67 ; S.D. = 0.93) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ คุณลักษณะความ

เสียสละ อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.44 ; S.D. = 0.95) ตามลำดับ และผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการสืบฮีต แปลง
ฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน หลังการ

ดำเนินโครงการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.59 ; S.D. = 0.93)   เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.59 ; S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณลักษณะความ

ซื่อสัตย์  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.61 ; S.D. = 0.62) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ทักษะกระบวนการทำงาน  และทักษะ

การจัดการ  อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.56 ; S.D = 0.64) ตามลำดับ 
  5.2 ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการที่มีผลต่อการดำเนินการตาม

โครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของ
นักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม พบว่า  

    5.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ต่อโครงการสืบฮีด แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  โดยรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.82 ; S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความร่วมมือของ ครู 

นักเรียน และชุมชนในการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน อยู่ในระดับสูงที่สุด ( X  = 5.00 ; S.D. = 0.00) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ

ที่สุด คือ นักเรียนขยัน หมั่นเพียร ในการทำหน้าท่ีของตนในการทำงาน ( X  = 4.56 ; S.D = 0.71) ตามลำดับ  
    5.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ต่อโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตาม

แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  โดยรวม  
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสดุ ( = 4.57 ; S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูที่สุด 
คือ นักเรียนมีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข (  = 4.69 ; S.D. = 0.56) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ เป็น
กิจกรรมที่ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมในการทำงาน (  = 4.52 ; S.D = 0.62) ตามลำดับ 

    5.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม   
ต่อโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของ
นักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  โดยรวม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X = 4.78 ; S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังนักเรียน



ให้มีคุณธรรมในการทำงาน  ( X  = 5.00 ; S.D. = 0.00)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นักเรียนขยัน หมั่นเพียร ในการทำหน้าที่

ของตนในการทำงาน  ( X  = 4.51 ; S.D = 0.79) ตามลำดับ 
    5.2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม   ต่อโครงการสืบฮีต 

แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้

วิทยาคม จังหวัดนครพนม  โดยรวม  ผู ้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.72 ; S.D. = 0.54) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักเรียนขยันหมั่นเพียรในการทำหน้าที่ของตนในการทำงาน  (X  = 5.80 ; 

S.D. = 0.47)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นักเรียนซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียงหรืออคติ (X  = 4.55 ; S.D = 0.69) 
ตามลำดับ 

    5.2.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน ต่อโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพ

ของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม   โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.72 ; S.D. = 

0.50) เมื่อพิจารณาตามกลุม่ผู้ให้ข้อมูล พบว่า กลุ่มที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยสงูที่สุด คือ ครู ( X  = 4.82 ; S.D. = 0.38) กลุ่มที่มี

ความพึงพอใจเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นักเรียน ( X  = 4.54 ; S.D = 0.62) ตามลำดับ 
6. ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม   ระหว่างก่อนและหลังการ
ดำเนินโครงการ โดย ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบ่วา มีผลการประเมินโครงการหลัง
การดำเนินการ สูงกว่าก่อนการดำเนินการทุกด้าน และด้านผลผลิตมีผลการประเมินโครงการ หลังดำเนินการสูงกว่า ก่อน
ดำเนินการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

สรุปผลการประเมินโครงการ 
  จากการประเมินโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลการวิจัยสรุป  ดงันี ้
   1. ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียน กุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ พบว่า ในภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.76 ถ้า
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 4 ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน และข้อ 7 
โครงการมีความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด คือ ข้อ 9 โครงการเหมาะสมกับศักยภาพและทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.59 
   2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการดำเนินโครงการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.58 ถ้าพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 3 ครูทุกคนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญโครงการ ข้อ 5 ความรู้ความสามารถของครูและ
บุคลากรที่ร่วมดำเนินงาน ข้อ 8 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนิน โครงการเพียงพอ และข้อ 9 บริเวณและพื้นท่ี ใน
การปฏิบัติงานตามโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 



คือ ข้อ 1 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีความพร้อมและความสามารถในการดำเนินโครงการ ข้อ 6 โรงเรียนได้มี
งบประมาณสนับสนุนโครงการอย่างเพียงพอ ข้อ 7 ความเพียงพอของบุคลากรภายนอกที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากร
ในโรงเรียน และข้อ 10 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 
  3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินโครงการ พบวา่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69  ถ้าพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 6 ความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.90 ข้อที่มีคา่เฉลี่ย
ต่ำที่สุด คือ ข้อ 1 มีการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.54 
  4. ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ตามประเด็น
ของโครงการ ดังนี้  
                  4.1 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ทักษะอาชีพและคุณลักษณะในการประกอบอาชีพของนักเรียน  โรงเรียน
กุตาไก้วิทยาคม  ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 ถ้าพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณลักษณะความซื่อสัตย์ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ทักษะกระบวนการทำงาน  และทักษะการจัดการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 
      4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ที่มีผลต่อการดำเนินการ
โครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของ
นักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.72  กลุ่มที่มคีวามพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ครู อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  กลุ่มที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 
  5. การเปรียบเทียบผลการประเมินผลการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ระหว่างก่อนและหลังการ
ดำเนินโครงการ พบวา่  มีผลการประเมินโครงการหลังดำเนนิการ สูงกว่าก่อนดำเนินการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั  .05  

อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการประเมินโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model 
ในการประเมิน พบประเด็นสำคัญควรแก่การอภปิรายผล โดยแยกออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้
    1. ผลการประเมินโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ก่อนการดำเนินโครงการ  ด้าน
สภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ รวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การ
ดำเนินการตามโครงการผู้รายงานได้ทำการศึกษาข้อมูลเบื ้องต้นเกี ่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และของโรงเรียน แล้วนำข้อมูลดังกล่าว
มากำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งสอดคลอ้งกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556 ) ทีก่ล่าวไว้ว่า การวางแผน 



และการบริหารโครงการใดก็ตาม เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องมีการกำหนดจุดหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
เพื่อช่วยในการกำหนดคุณลักษณะของผลปลายทางและระหว่างทางที่พึงประสงค์ หลังจากได้ดำเนินงานไปแล้ว จุดหมายจะ
ช่วยกำหนดทิศทางของการดำเนินงาน ช่วยกำหนดวิธีการที่จะทำให้ได้รับผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนการติดตาม และ
ประเมินผลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยตัดสินคณุค่าของกระบวนการหรือวิธีดำเนินงาน และการประสบผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานการประเมินจะช่วยให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์  ต่อการตัดสินคุณค่าของโครงการว่าจะขยายผลการ
ดำเนินการต่อไปหรือยกเลิกโครงการ รวมทั้งมีประโยชน์ต่อการวางแผนในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาองค์การให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้
อยา่งถูกต้องตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ   
  2. ผลการประเมินโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ก่อนการดำเนินโครงการ  ด้านปัจจัย 
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินโครงการ โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โรงเรียนและ
หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งในการดำเนินงานครั้งนี้ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้าน
ปัจจัยเบื้องต้นเป็นอย่างดี ทั้งด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามรถ ทำให้ระดับการประเมินดา้น
ปัจจัยอยู่ในระดับมากที่สุด ดังที่กล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ บุญมี พันธุ์ไทย (2557) ที่กล่าวไว้ว่า การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือ
ทรัพยากรเป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยต่างๆ ทั้งในด้านกำลังคน วัสดุ งบประมาณ ตลอดจนระบบการบริหาร 
ระบบการจัดการ เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับทรัพยากรที่มีอยู่ และจะเป็นทางเลือกที่มีโอกาสทำให้บรรลุ
วัตถปุระสงค์ของโครงการมากท่ีสุด เพื่อเป็นการวางแผนโครงการ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จิราพร ผุยผง (2560) ศึกษา
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ
โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการหลักสูตรและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่แนวทางพัฒนาการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักด้านการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3. ผลการประเมินโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม ก่อนการดำเนินโครงการ  ด้านกระบวนการ ตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินโครงการ โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่า จากการดำเนินงานตาม
โครงการ เกิดจากการยอมรับของบุคลากรในการต้องการที่จะส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะในการประกอบอาชีพของ
นักเรียน จึงทำให้เกิดสภาพการดำเนินงานที่มีความร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ จากทุ กฝ่าย และฝ่ายบริหารยังได้มีการวาง
แผนการดำเนินงาน ที่ชัดเจน มีการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างขวัญและกำลังใจกาการดำเนินงานเป็นอย่าง
ดี มีความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ ไอลดา แถวโพธิ์ (2563) ศึกษาการประเมนิ
โครงการ : โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทร
อุทิศ) พบว่า การดำเนินโครงการจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินการโครงการมีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความรู้และความสามารถที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา และคณะ (2564) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรเน้นการจัดทำหลักสูตร



สถานศึกษา และวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความตระหนักและรับ
ประสบการณ์จริงในระหว่างการศึกษาเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและถ่ายโยงความรูไ้ปสูก่ารปฏบิัติงานท่ีมีคุณภาพ และการประกอบ
อาชีพท่ีเหมาะสมได้ในอนาคต ตามหลักการของการจัดการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้ 1) มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลในการทำงาน 2) สั่งสมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน 3) รู้จักการหาโอกาส
และช่องว่างในการทำงาน และ4) สำรวจและก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานตลอดระยะเวลา   
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ตามประเด็นของโครงการ  
ดังนี ้ 
      4.1 ผลรวมการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตการดำเนินโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิง
พื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัด
นครพนม  ก่อนการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  หลังการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด   ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การดำเนินงานตามโครงการมีกิจกรรมที่หลากหลาย มี
กิจกรรมสบืฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน  12  กิจกรรม  ทำให้
ได้ผลลัพธ์ที่ทำให้นักเรียนมีทักษะอาชีพและคุณลักษณะในการประกอบอาชีพมากยิ่งข้ึน ครูสามารถบูรณาการเข้าทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้ศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นของผู้ที่จะเข้า
ทำงานในสถานประกอบการ ตลอดจนศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ จากผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จำนวน 219 คน ครู จานวน 3,242 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน 8,134 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 1,570 
คน กรรมการโรงเรียนจำนวน 469 คนและผู้ประกอบการจำนวน 380 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะพื้นฐานทีจ่ำเป็นต่อการประกอบอาชีพของผู้เรียนพบว่าคุณลักษณะพื้นฐานท่ีพึงประสงค์ต่อการประกอบอาชีพของ
นักเรียนในมุมมองของผู้บริหารคือความสามัคคี สำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครองคือความซือ่สัตย์ ส่วนผู้ประกอบการเห็นว่า
ความขยันและความอดทน นอกจากนั้นยังพบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพในชั้นเรียน สอนให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริงโดยให้ทำโครงงาน มีการประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานหรือผลผลิต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
วิชาชีพโดยการให้ทำโครงงานอาชีพ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สาลินี อุดมผล (2558) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการอาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และคุณลักษณะด้านอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น   พบว่า   1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่าควรมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านอาชีพโดยใช้แนวคิ ดการพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการอาชีพ สำหรับนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาชีพประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
1. หลักสูตรบูรณาการอาชีพ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์หลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้อหา เวลาเรียน แนวทางการดำเนิน
กิจกรรมแนวทางการใช้สื่อ แนวทางการวัดและประเมินผล และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาชีพ  2. คู่มือการใช้
และ 3. หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพหลักสูตรเท่ากับ  82.40/92.39  3) ผลการทดลองใช้หลักสูตร
บูรณาการอาชีพ ส่งผลให้เกิดอาชีพที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ 4) ประสิทธิผลของหลักสูตร
บูรณาการอาชีพพบว่านักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก และคุณลักษณะด้านอาชีพอยู่ในระดับ
มาก และ  5) ผลการขยายผลหลักสูตรบูรณาการอาชีพ พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และคุณลักษณะด้านอาชีพ 
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ในระดับ 
      4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ 
ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  
หลังการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม



เฉลี่ย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ครู และนักเรียน และได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะใน
การประกอบอาชีพของนักเรียน  ครูยังได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ฝ่ายบริหารก็ได้พัฒนารูปแบบการบริหาร
ที่เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีความร่วมมือ เกิดความสามัคคีขึ้นในหน่วยงาน และผู้ปกครองก็มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาของโรงเรียน พอใจท่ีบุตรหลานมีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศรายุช เชาว์ชาญ (2555 ) ได้ประเมนิ
เชิงระบบโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 
มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ประเมินการดำเนินงานตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 - 2555 ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) การประเมินด้านบริบท 2) การประเมินด้าน
ปัจจัยนำเข้า 3) การประเมินด้านกระบวนการ 4) การประเมินด้านผลผลิต 5) การประเมินด้านผลกระทบ ผลการประเมิน
พบว่า 1) ผลการประเมินการดำเนินงานตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบั ติในสถานศึกษา 
สำหรับโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 1) ด้านบริบทโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ด้าน
ปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) ด้านผลผลิต 1) ด้านผลผลิตเกี ่ยวกับ
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) ด้านผลผลิต
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 5) ด้านผลกระทบเชิงคุณค่าเกี่ยวกับการวิจัยในช้ัน
เรียนของผู้บริหาร ครู ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการประเมินไปใช้ คือ ควรนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมและแหล่งเรี ยนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนควรนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื ่อง และควรนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและนิเทศการจัดการศึกษาให้สามารถ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
  5. การเปรียบเทียบผลรวมการประเมินโครงการสืบฮีต แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม  ก่อนการดำเนิน
โครงการและหลังการดำเนินโครงการ พบว่า การดำเนินการหลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการในทุกด้าน โดยใน
ด้านผลผลิต หลังดำเนินโครงการ สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร (2559) ได้ศึกษากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว  เพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื ่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์ 2) ประเมิน
ประสิทธิผลการใช้กระบวนทัศน์และ 3) ขยายผลกระบวนทัศน์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ช่ือกระบวนทัศน์คือ “UNIQUE Model” 
มีหลักสำคัญในการจัดกิจกรรม 5 ด้าน คือ 1. การจัดกิจกรรม แนะแนว 2. การสร้างความรู้ 3. การเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 4. 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ 5. การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดกิจกรรมบูรณาการ 5 รูปแบบการสอนเข้าด้วยกันคือ 
(1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (2) การใช้กิจกรรมเป็นฐาน(3) การใช้กรณี ศึกษาเป็นฐาน (4) การใช้ปัญหาเป็นฐาน และ (5) การมี
ส่วนร่วมของชุมชนมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการวัตถุประสงค์ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล และปัจจัย
สนับสนุน ประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์ คือ 81.57/81.27 2) ประสิทธิผลของกระบวนทัศน์ พบว่า 2.1) หลังร่วมกิจกรรม
แนะแนวตามกระบวนทัศน์ นักเรียนมีผลการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2.2) นักเรียนกลุ่มทดลอง มีผลการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพแตกต่างกับนักเรียนกลุ่มควบคุม โดยนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีผลการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการขยายผล
กระบวนทัศน์ พบว่า นักเรียนมีผลการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพหลังรว่มกิจกรรมแนะแนวสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนว อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 
   1.1 โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นโครงการที่
สามารถส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะในการประกอบอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างแท้จริง 
   1.2 ผู ้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดโอกาส ให้มีการไปแสดงผลงาน  หรือประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ ในการดำเนินงานของโรงเรียน ที่มีโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในการส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ
ในการประกอบอาชีพของนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความยั่งยืนต่อไป 
    1.3 ผู้บริหารโรงเรียนควรประสานงานและร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดหาและสนับสนุนงบประมาณ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ 
   1.4 จัดทำนโยบายและแผนกลยุทธ์เป็นนโยบายระดับชาติ โดยใช้กลยุทธ์ของการส่งเสริมทักษะอาชีพ
ของนักเรียน เพื่อให้ทุกหน่อยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
   1.5 นำนโยบายมากำหนดกรอบในการปฏิบัติงานระดับจังหวัด อำเภอและท้องถิ่นโดยให้บุค ลากรที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ ร่วมกันสร้างความเข้าใจ กำหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จ และเกิดผลใน
ระยะยาว ผู้รับผิดชอบทุกระดับสามารถนำปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการวิจัย เพื่อปรับแผนงานหรือกลยุทธ์สู่ความสำเร็จใน
ระยะยาว 
 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป  
   2.1 ควรมีการศึกษาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับโรงเรียนอื่นๆ 
   2.2 ควรมีการศึกษาปัญหาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการต่อไป 
   2.3 ควรมีการประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโดยเน้นด้านผลลัพธ์ 
(Product) และผลกระทบ (Impact) ของการดำเนินโครงการเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
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