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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การพัฒนาประเทศจ าเป็นต๎องท าตามล าดับขั้น  ต๎องสร๎างพื้นฐานคือความพอดี  พอกิน  
พอใช๎ของประชาชนสํวนใหญํเป็นเบ้ืองต๎นกํอน  โดยใช๎วิธีการและใช๎อุปกรณ์ท่ีประหยัดแตํถูกต๎องตาม
หลักวิชาการ  เมื่อได๎พื้นฐานมั่นคงพร๎อมพอควรและปฏิบัติได๎แล๎ว  จึงคํอยสร๎างคํอยเสริมความเจริญ  
และฐานะเศรษฐกิจชั้นท่ีสูงขึ้นโดยล าดับตํอไป  หากแตํจะทํุมเทสร๎างความเจริญ  ยกเศรษฐกิจขึ้นให๎
รวดเร็วแตํประการเดียว  โดยไมํให๎แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับภาวะของประเทศ  และของประชาชนโดย
สอดคล๎องด๎วย ก็จะเกิดไมํสมดุลในเรื่องตําง ๆ  ขึ้น  ซึ่งอาจกลายเป็นความยุํงยากล๎มเหลวได๎ในท่ีสุด  
ดังเห็นได๎จากอารยประเทศหลายประเทศก าลังประสบปัญหาเศรษฐกิจอยํางรุนแรงอยูํในเวลานี้  พระ
บรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  18  กรกฎาคม  2517) 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด๎านโดยเฉพาะด๎านเศรษฐกิจสํงผลตํอประเทศท่ีก าลังพัฒนา  
ซึ่งประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องต้ังแตํ  ปี 2540  เป็นต๎นมา  นับเป็น
บทเรียนท่ีมีผลมาจากการพัฒนาท่ีไมํสมดุลและขาดเสถียรภาพ  จึงสํงผลกระทบตํอความเป็นอยูํของ
ประชาชนในวงกว๎าง  จะเห็นได๎วําการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีขาดความสมดุล  โดยไมํค านึงถึง
ความเหมาะสมกับศักยภาพของคน  องค์กร  ภูมิสังคมของประเทศ  ตลอดจนความพร๎อมของคนและ
ระบบ  ท าให๎เกิดปัญหาในการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  การเปลี่ยนแปลงไมํได๎น าไปสูํการสร๎างพื้นฐาน
ของการพัฒนาท่ีมั่นคงและเข๎มแข็ง  หรือสร๎างระบบภูมิคุ๎มกันท่ีดีให๎กับคนและสังคมท าให๎ไมํสามารถ
พร๎อมรับความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอก  จนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญํท่ี
สํงผลกระทบอยํางรุนแรงตํอสังคมไทย  รัฐบาลจึงได๎น๎อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีได๎ทรงพระราชทานแกํพสกนิกร
ชาวไทย  ต้ังแตํปี  2517  เป็นหลักปฏิบัติของประชาชนให๎ด ารงชีวิตอยูํบนทางสายกลาง  บนพื้นฐาน
ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการสร๎างภูมิคุ๎มกันในตัวท่ีดี  โดยอาศัยความรู๎  คูํคุณธรรม 
น าสูํสังคมท่ีสงบสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 2)  จากสภาพปัญหาดังกลําว  พระองค์ทรงพระกรุณา
พระราชทานแนวพระราชด าริ  “ทฤษฏีใหมํ” (New Theory)  เพื่อชํวยเหลือเกษตรกรรายยํอยให๎
ประกอบอาชีพอยํางพอเพียงท่ีจะเลี้ยงตนเองได๎ (Self Sufficiency)  หลักการส าคัญของทฤษฏีใหมํ  
คือ  การบริหารจัดการท่ีดินและน้ าเพื่อการเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กเพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็น
ระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดหลักการพึ่งตนเองอยํางมีอิสรภาพมีการวางแผนอยํางเป็น
ระบบเป็นขั้นตอน  มีการใช๎วิธีค านวณตามหลักวิชาการ  เน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชนและสังคม  
สามารถน าไปใช๎ได๎อยํางยืดหยํุนได๎ 
 รัฐต๎องสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการด าเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีก าหนด
ไว๎ในมาตรา 83  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  กอปรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ท่ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาท่ี
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ยั่งยืน  และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท่ีตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ   ฉบับที่ 9-10  เพื่อบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิติอยํางสมเหตุสมผล  มีความพอประมาณ  มีระบบภูมิคุ๎มกันและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงท่ีดี  เพื่อมุํงพัฒนาระยะยาวตามวิสัยทัศน์  ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็น
ประเทศพัฒนาแล๎ว  ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา.  2559 : 75) 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลา  5  ปี สะท๎อนให๎
เห็นความส าเร็จตํอเด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชน  ท่ีได๎รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ในเป้าหมาย  5  ด๎าน  ส าคัญ  คือ  1)  ด๎านการเข๎าถึง (Accessibility)  2)  ด๎านความเทําเทียม (Equity)  
3)  ด๎านคุณภาพ (Quality)  4)  ด๎านประสิทธิภาพ (Efficiency)  และ  5)  ด๎านการตอบโจทย์บริบท
ท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy)  ท่ีขับเคลื่อนโดยได๎น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎
ประกอบในการด าเนินงาน เพื่อสร๎างผลิต ผลลัพธ์ให๎เกิดกับผู๎เรียนได๎อยํางมีความสอดคล๎องกับทิศทาง 
การพัฒนา (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  2559 : 15) 
 ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด าเนินการภายใต๎กรอบ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  อาทิ  แผนการบริหารราชการแผํนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ   แผนการศึกษาแหํงชาติ   นโยบายการศึกษา  และจุดเน๎นการด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ภายใต๎ปรัชญาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น โดยมีวิสัยทัศน์ 
กศน.  รํวมสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชน
ทุกชํวงวัย  โดยประกอบด๎วย  สํวนท่ี 1  คือ  จุดเน๎นการด าเนินงาน กศน.  ตามแนวทางหลักการ
ด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  ได๎แกํ  1)  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล  2)  การผลิต  พัฒนา  ครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  3)  ผลิต และ
พัฒนาก าลังคน  รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของการพัฒนาประเทศ  4)  ขยาย
โอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  5)  สํงเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  6)  พัฒนาระบบบริหารจัดการสํงเสริมให๎
ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา  และสํวนท่ี 2  ภารกิจตํอเนื่อง  ได๎แกํ  1)  ด๎านการจัด
การศึกษาและการเรียนรู๎  2)  ด๎านหลักสูตร  สื่อ  รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู๎  การวัดและ
ประเมินผล  งานบริการทางวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา  3)  ด๎านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
4)  ด๎านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์  5) ด๎านการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎  พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และพื้นท่ีบริเวณชายแดน 6)  ด๎านบุคลากร 
ระบบการบริหารจัดการ  และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  ขับเคลื่อนภายใต๎กรอบคิด  ยึดหลักเดิม 
เสริมวิธีการ  สานงานตํอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ.  2559 : 54) 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และส านักงานสํงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.)  ได๎สร๎างข๎อตกลงก าหนดความ
รํวมมือ การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํประจ าต าบล   โดยมี
วัตถุประสงค์ด๎านการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติให๎บุคลากรในสังกดัส านักงาน กศน. ทุกระดับ  
และนักศึกษา  ประชาชน  ได๎ตระหนักรู๎และเกิดความภาคภูมิใจในการขยายผลโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสูํประชาชนอยํางแพรํหลาย  เพื่อเข๎าถึงคุณคําและความส าคัญของ



 3 

สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย  และการให๎ความรํวมมือในการจัดต้ังหมูํบ๎านเรียนรู๎ตามรอย
พระยุคลบาท  เพราะการท่ีจะพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนได๎นั้น  จ าเป็นจะต๎องมุํงเน๎นไปท่ีการมีสํวน
รํวมของชุมชนเป็นส าคัญ ส านักงาน กศน.  จึงเปิดศูนย์เรียนรู๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหมํประจ าต าบลในพื้นท่ี กศน. ต าบล  ศูนย์เรียนรู๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหมํประจ าต าบล จ านวน  7,424  แหํงทั่วประเทศ  ในวันท่ี  13  มิถุนายน  2559  โดย 
กศน. ต าบล  เป็นฐานแบบมีสํวนรํวมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  อันจะน า
ชุมชน  สังคม  และประเทศท่ีมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนตํอไป (ศูนย์การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยอ าเภอหนองกี่.  2559 : 5) 

การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาหรือศูนย์การเรียน  เพื่อให ๎
สถานศึกษาและบุคลากรด๎านการศึกษาในระดับตําง ๆ  ทั้งในและนอกระบบ  สามารถน าหลักปรัชญา
ไปใช๎ประยุกต์ในการบริหารสถานศึกษา  บริหารการศึกษาและพัฒนานักศึกษา  ประชาชนได๎อยําง
เหมาะสมของแตํละสถานศึกษา  เพื่อน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการด ารงชีวิต  ตลอดถึง
ครอบครัวและชุมชน  นักศึกษาถือเป็นบุคคลท่ีส าคัญท่ีเป็นอนาคตของชาติและเป็นผู๎ท่ีสามารถผลักดัน
ในการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในทุกมิติ  และขับเคลื่อนสูํครอบครัวและชุมชนได๎เป็น
อยํางดี  ยึดถือและสามารถประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎   
ก็จะท าให๎รอดพ๎นจากภัยตําง ๆ  ท่ีอยูํรอบข๎าง  สามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข (กิตติศักด์ิ  
สมพล.  2553 : 2)   
 ส านักงาน กศน.  โดย กศน.ต าบล ได๎น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหมํ  ไปขยายผลสูํชุมชนอยํางตํอเนื่อง  มีการจัดอบรมบัญชีครัวเรือน เพื่อให๎ประชาชนมีข๎อมูลในการ
วางแผนทางการเงินไมํกํอหนี้  อดออมและหาหนทางในการประกอบอาชีพเสริม  การสํงเสริมความรู๎
ด๎านการศึกษาและอาชีพให๎ประชาชนในชุมชนมีข๎อมูลและชํองทางในการพัฒนาอาชีพท่ีท าอยูํเดิมให๎ดี
ยิ่งขึ้น  ท้ังด๎านการลงทุนผลิต  การเก็บเกี่ยว  การตลาด  โดยอาศัยปราชญ์ชาวบ๎านและครู กศน. ลงมือ
ปฏิบัติจริง  รํวมกันคิด  รํวมกันท ากับชุมชน  จนได๎รับการยอมรับให๎เป็นต๎นแบบหรือตัวอยํางบุคคล
พอเพียงในการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ 

การขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ
ของแตํละศูนย์การเรียนรู๎  จะมีความแตกตํางกันตามสภาพบริบทของแตํละพื้นท่ี  ในแตํละภูมิภาค  
ในการพัฒนา  เพื่อให๎เกิดองค์ความรู๎น าไปสูํการพัฒนาอาชีพให๎มีประสิทธิภาพ  สามารถเลี้ยงตัวเอง
ได๎อยํางยั่งยืน  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  
เป็นชุมชนขนาดใหญํ  ท่ีความแตกตํางวัฒนธรรม  สภาพครอบครัว  เศรษฐกิจ  และรายได๎  ในฐานะ 
ผู๎อ านวยการสถานศึกษา จึงน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในสถานศึกษา  
เพื่อให๎การบริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพ  และให๎นักศึกษาและประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าไปสูํการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอยํางมีความสุข 

เพื่อให๎การขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหมํ  สูํการปฏิบัติท่ียั่งยืนประสบความส าเร็จ ผู๎ประเมินในฐานะผู๎อ านวยการศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  จึงมีความสนใจท่ีจะท าการประเมิน
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ  สูํ
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การปฏิบัติท่ียั่งยืนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่  จังหวัด
บุรีรัมย์  ขึ้น  โดยน าแนวคิดการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)  ของสตัฟเฟิลบีม  มีขอบขําย
การประเมินโครงการท่ีครอบคลุมการประเมิน  4  ด๎าน  ได๎แกํ  การประเมินด๎านบริบท (Context)  
การประเมินด๎านปัจจัยน าเข๎า (Input)  การประเมินด๎านกระบวนการ (Process)  การประเมินด๎าน
ผลผลิต (Product)  โดยน ารูปแบบการจัดกิจกรรมท้ังหมด  3  กิจกรรม  ได๎แกํ  กิจกรรมท่ี 1  การจัดท า
บัญชีครัวเรือน  กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหมํ  ประกอบด๎วย  1)  กิจกรรมเกษตรผสมผสาน  
2)  กิจกรรมการเลี้ยงแพะ  3)  กิจกรรมการปลูกหมํอนเลี้ยงไหม  4)  กิจกรรมการเพาะเห็ด  5)  กิจกรรม
การปลูกผักปลอดสารพิษ  6)  กิจกรรมการเลี้ยงไกํชน  7)  กิจกรรมการเลี่ยงไกํพื้นเมือง  กิจกรรมท่ี 3  
กิจกรรมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด๎วย  กิจกรรมปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ  2)  กิจกรรมการท าถํานจากกะลามะพร๎าว  3)  กิจกรรมทอผ๎าไหม  ซึ่งแตํละกิจกรรมมี
วัตถุประสงค์มุํงเน๎นให๎นักศึกษาและประชาชน  เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเกิดความตระหนัก
อยูํเสมอในการด า เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถวางแผนพัฒนาศักยภาพ
แตํละบุคคลและประกอบอาชีพได๎อยํางมั่นคง  ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้  ท าให๎ทราบข๎อมูลการด าเนินการ
แตํละขั้นตอน  ตลอดจนจุดเดํน  จุดด๎อย  ความคิดเห็นของผู๎เกี่ยวข๎องตํอการด าเนินการวํามีความรู๎
ความเข๎าใจ  ความตระหนักเกี่ยวกับการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการด าเนินชีวิต  
เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลของโครงการที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการตําง ๆ  เป็นข๎อมูล
สารสนเทศ  ในการก าหนดแนวทางพัฒนาโครงการให๎มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  สามารถขยายผล
ไปสูํชุมชน  ท้ังนี้  เพื่อเป็นการปลูกฝังคํานิยมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎แกํนักศึกษาและ
ประชาชน  สามารถเผยแพรํ  ถํายทอด  และขยายผลตํอไปในทุกพื้นท่ีเพื่อแก๎ปัญหาความยากจน  
และเป็นรากฐานแหํงการพัฒนาประเทศชาติอยํางยั่งยืนตํอไป 
 
วัตถุประสงคข์องการประเมินโครงการ 
 1.  เพื่อประเมินโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหมํ  สูํการปฏิบัติท่ียั่งยืนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช๎รูปแบบซิป (CIPP MODEL)  ตามประเด็นการประเมินตํอไปน้ี  
               1.1  การประเมินด๎านบริบท (Context Evaluation)  
               1.2  การประเมินด๎านปัจจัยเบ้ืองต๎น (Input Evaluation)  
               1.3  การประเมินด๎านกระบวนการ (Process Evaluation)  
               1.4  การประเมินด๎านผลผลิต (Product Evaluation) 
 2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจท่ีมีตํอการด าเนินงานตามโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ  สูํการปฏิบัติท่ียั่งยืนของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขอบเขตของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
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เกษตรทฤษฎีใหมํ  สูํการปฏิบัติท่ียั่งยืนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ผู๎ประเมินก าหนดขอบเขตของการประเมิน  ดังนี ้
 1.  ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการประเมินโครงการ   
     1.1  ประชากรของการประเมินโครงการครั้งนี้  ประกอบด๎วยผู๎บริหาร  ครูและบุคลากร กศน.  
จ านวน  34  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน  8  คน และประชาชน  จ านวน  69,890  คน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่   
จังหวัดบุรีรัมย ์ รวมทั้งสิ้น  จ านวน  69,932  คน 
     1.2  กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการประเมินโครงการ  ได๎แกํ  ผู๎บริหาร  ครูและบุคลากร กศน.  
จ านวน  34  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน  8  คน  ได๎มาโดยวิธีการเลือกกลุํมตัวอยําง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  และประชาชน  จ านวน  382  คน  ได๎มาโดยวิธีการเลือกกลุํมตัวอยําง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางตามตารางของเครจซีและ          
มอร์แกน (Krejecie & Morgan.  1970 : 608)  รวมท้ังสิ้น  จ านวน  424  คน   

2.  ขอบเขตด๎านเนื้อหาของการประเมินโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ  สูํการปฏิบัติท่ียั่งยืนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการจัดกิจกรรมหลัก  3  กิจกรรม  ดังนี ้
     2.1  กิจกรรมท่ี 1  การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
     2.2  กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหมํ 
  2.2.1  กิจกรรมเกษตรผสมผสาน 
  2.2.2  กิจกรรมการเลี้ยงแพะ 
  2.2.3  กิจกรรมการปลูกหมํอนเลี้ยงไหม 
  2.2.4  กิจกรรมการเพาะเห็ด 
  2.2.5  กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ 
  2.2.6  กิจกรรมการเลี้ยงไกํชน 
  2.2.7  กิจกรรมการเลี้ยงไกํพื้นเมือง 
     2.3  กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     2.3.1  กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ 
                     2.3.2  กิจกรรมการท าถํานจากกะลามะพร๎าว 
   2.3.3  กิจกรรมทอผ๎าไหม 
 3.  รูปแบบการประเมินโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหมํ  สูํการปฏิบัติท่ียั่งยืนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ใช๎การประเมินโครงการแบบ  CIPP Model  โดยประเมินใน  4  ด๎าน  
คือ 
              3.1  การประเมินด๎านบริบท (C : Context Evaluation) 
              3.2  การประเมินด๎านปัจจัยน าเข๎า (I : Input Evaluation) 
              3.3  การประเมินด๎านกระบวนการ (P : Process Evaluation) 
              3.4  การประเมินด๎านผลผลิต (P : Product Evaluation) 
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 4.  ระยะเวลาในการประเมินโครงการ 
     ในการด าเนินงานตามโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ  สูํการปฏิบัติที่ยั่งยืนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหวํางเดือนตุลาคม 
2559 – มีนาคม  2560) 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1.  โครงการ  หมายถึง  โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ  สูํการปฏิบัติท่ียั่งยืนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ท่ีด าเนินการตามแผนงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  ท่ีได๎จัดขึ้นเพื่อให๎ประชาชน  สามารถน๎อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข  ภายใต๎การจัดกิจกรรม
หลัก  3  กิจกรรม   

2. กิจกรรมอาชีพ  หมายถึง กิจกรรมสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ตามแผนงาน / กิจกรรม 
จ านวน 3 กิจกรรม ได๎แกํ กิจกรรมท่ี  1 การจัดท าบัญชีครัวเรือน  กิจกรรมท่ี  2  กิจกรรมเกษตร
ทฤษฎีใหมํ ประกอบด๎วย 1)  กิจกรรมเกษตรผสมผสาน  2)  กิจกรรมการเลี้ยงแพะ 3)  กิจกรรมการ
ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม 4)  กิจกรรมการเพาะเห็ด5)  กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ  6)  กิจกรรม
การเลี้ยงไกํชน  7)  กิจกรรมการเลี่ยงไกํพื้นเมือง  กิจกรรมท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด๎วย กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ 2) กิจกรรมการท าถํานจาก
กะลามะพร๎าว 3) กิจกรรมทอผ๎าไหม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันท่ี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2559  
ถึง  31  มีนาคม  พ.ศ.2560) 

3. การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการวัดท่ีมีการรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูล
อยํางเป็นระบบ  โดยการน ารูปแบบจ าลองของซิป (CIPP Model)  ซึ่งเป็นการประเมิน  4  ด๎าน  ได๎แกํ  
ด๎านบริบท (Context)  ด๎านปัจจัยน าเข๎า (Input)  ด๎านกระบวนการ (Process)  และด๎านผลผลิต 
(Product)  เพื่อน าไปใช๎ในการตรวจสอบผลการด าเนินโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ  สูํการปฏิบัติท่ียั่งยืนของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยประเมินโครงการรายด๎าน  ดังนี้  
               3.1  การประเมินบริบท (Context Evaluation)  หมายถึง  การประเมินความเหมาะสม  
ความชัดเจน  และความสอดคล๎องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  วัดได๎จากแบบประเมิน
ชนิดมาตรประมาณคํา  5  ระดับ  ท่ีผู๎ประเมินสร๎างขึ้น   
               3.2  การประเมินปัจจัยน าเข๎า (Input Evaluation)  หมายถึง  การประเมินความเหมาะสม
ของทรัพยากร  ได๎แกํ  บุคลากรผู๎รับผิดชอบโครงการ  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  สถานท่ีด าเนินงาน  
และกิจกรรมตําง ๆ  ของโครงการ  วัดได๎จากแบบประเมินชนิดมาตรประมาณคํา  5  ระดับ  ท่ีผู๎ประเมิน
สร๎างขึ้น 

     3.3  การประเมินด๎านกระบวนการ (Process  Evaluation)  หมายถึง  การประเมินความ
เหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินโครงการ  ความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการ  การก ากับ  
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ติดตาม  และการประเมินผล  เพื่อบํงชี้จุดเดํน  จุดด๎อยของโครงการในด๎านความสอดคล๎องระหวําง
กระบวนการด าเนินงานตามโครงการท่ีปฏิบัติ 

     3.4 การประเมินผลผลิต  หมายถึง  การประเมินผลลัพธ์  และความส าเร็จท่ีได๎จาก    
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ วัดได๎จากแบบประเมินชนิดมาตรประมาณคํา 5
ระดับ  ท่ีผู๎ประเมินสร๎างขึ้น 

     3.5  การประเมินความพึงพอใจ  หมายถึง  การวัดระดับความรู๎สึกของผู๎บริหาร  ครูและ
บุคลากร กศน. ประชาชน และคณะกรรมการสถานศึกษา  ท่ีมีตํอการด าเนินโครงการวํามีความ                
พึงพอใจมากน๎อยเพียงใด  วัดได๎จากแบบสอบถามความพึงพอใจชนิดมาตรประมาณคํา  5  ระดับ  ท่ีผู๎
ประเมินสร๎างขึ้น 
 4.  ผู๎บริหาร  หมายถึง  ผู๎อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ปฏิบัติหน๎าท่ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 5.  ครู และบุคลากร กศน.  หมายถึง  ผู๎สอนและบุคลากร กศน.  ท่ีเป็นพนักงานราชการและ
ลูกจ๎างชั่วคราวท่ีปฏิบัติหน๎าท่ีประจ าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่  
จังหวัดบุรีรัมย์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
    6. ประชาชน  หมายถึง  ผู๎ที่เข๎ารับการอบรมพัฒนาอันประกอบไปด๎วย  นักศึกษาและ
ประชาชน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์   

7.  คณะกรรมการสถานศึกษา  หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
  1.  โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหมํ  สูํการปฏิบัติท่ียั่งยืนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่  
จังหวัดบุรีรัมย์  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีตํอไป 
 2.  ได๎สารสนเทศด๎านความเหมาะสมของทรัพยากรการผลิต  ได๎แกํ  บุคลากร  งบประมาณ  
วัสดุอุปกรณ์  สถานท่ีด าเนินโครงการ  และกิจกรรมตําง ๆ  เพื่อน าไปสูํการปรับปรุงพัฒนาปัจจัย
โครงการท่ีมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   

3.  ได๎สารสนเทศด๎านกระบวนการด าเนินโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ  สูํการปฏิบัติท่ียั่งยืนของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา  5  ด๎าน  คือ  ด๎านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด๎านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา กศน.  ด๎านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  ด๎านพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา  ผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ  และกิจกรรมสํงเสริมการพัฒนาผู๎เรียน  เพื่อน าไปสูํ       
การปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการให๎เหมาะสม 
 4.  ได๎สารสนเทศด๎านผลการด าเนินโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ  สูํการปฏิบัติท่ียั่งยืนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
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ตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย ์ ด๎านความส าเร็จของงานตามยุทธศาสตร์สถานศึกษาพอเพียง  
และด๎านความพึงพอใจของผู๎บริหาร  ครูและบุคลากร กศน.  นักศึกษา ประชาชน  และคณะกรรมการ
สถานศึกษา  เพื่อน าผลไปปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการให๎มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

5.  สถานศึกษาอื่นได๎แนวทางจัดท าโครงการและประเมินโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ  สูํการปฏิบัติท่ียั่งยืนของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 


