บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันประเทศไทยไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว มีความซับซอนในการดําเนินชีวิต อันเปนผล
มาจากความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม ขาวสารขอมูลและเทคโนโลยี มีการแขงขันและ
ความขัดแยงมากขึ้น ทําใหบุคคลตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงกับสภาพปญหานานัปการ เชน
ปญหาครอบครัว ความรุนแรง สภาวะความเครียด ภัยพิบัติความเห็นแกตัวเห็นแกได ขาดคุณธรรม ไร
จิตสํานึก ซึ่งนําไปสูปญหาใหม เชน ปญหายาเสพติด ปญหาทางสุขภาพ ครอบครัวแตกแยก ตลอดจน
ปญหาการขาดความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้น บุคคลมีความจําเปนตองปรับตัวใหทัน
ตอความเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการแขงขัน สามารถสูกระแสวิกฤติตาง ๆ ไดอยางมีเหตุมีผล
รูจักนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเพื่อพัฒนาตนและพัฒนาอาชีพ มีความเขาใจสถานการณและมี
วิจารณญาณในการเลือกรับเลือกปฏิเสธ มีความสามารถควบคุมอารมณและบริหารความขัดแยงที่
เกิดขึ้นในวิถีชีวิต และมีคุณสมบัติที่พึงประสงคในการอยูรวมกับผูอื่น จึงจะอยูในสังคมไดอยางราบรื่น
และมีความสุขยิ่งขึ้น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564 ) ไดกําหนดยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา เปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน
มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เปนพลเมืองดี มีคณ
ุ ภาพและ
ความสามารถสูง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งยังคาดหวังใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา สามารถเปนผูรวมสรางสรรค
นวัตกรรม เพื่อเปาหมายของการพัฒนาประเทศสู ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2561 : 1) ประเทศไทยในยุคปฏิรูปการศึกษา มุงเนนใหบุคคลเรียนรูคุณธรรมและเปน
บุคคล “ดี มีความสามารถ มีความสุข” ซึ่งจะตองพัฒนาใหผูเรียนมีความฉลาดทั้งทางดานสติปญญา
และความฉลาดทางดานอารมณที่เรียกวา “ทักษะชีวิต”
กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่มุงจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองอุดมการณการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
และการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตามปรัชญา “คิดเปน” เพื่อสรางคุณภาพชีวิตและ
สังคม มีการบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรม มุงสรางพื้นฐานการเปน
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สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และพัฒนาความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหภาคี
เครือขายมีสวนรวมจัดการศึกษาใหตรงตามความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดวา
การศึกษานอกระบบเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได และรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลง เปนหลักสูตรที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพและปญหา ความตองการของ
บุคคลที่อยูนอกระบบโรงเรียน (สํานักงาน กศน. 2551 : 93)
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ไดกําหนดนโยบายดานการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนโครงการที่ใหสถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมจากการเรียนปกติใหกับนักศึกษา กศน. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญา
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการเรียนรูอยางตอเนื่องซึ่งเปน
คุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เปนหนวยงาน
การศึกษาในระดับพื้นที่ มีหนาที่คือ การสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามที่กระทรวงศึกษาธิการประสงคโดยตองพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนคนดี
มีคุณธรรม สามารถคิดเปน และประยุกตความรูไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ไดเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ทาอุเทน เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
นครพนม มีบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีภารกิจที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไดแก หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยจัดการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเปาหมาย คือ ผูขาดโอกาส ดอยโอกาส และผู
พลาดโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กําหนดใหมีสาระการเรียนรู5 กลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรม
ที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 5 กลุมสาระ การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง ซึ่งศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน ไดกําหนดกรอบการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 14 กิจกรรม ไดแก พัฒนาวิชาการ พัฒนาทักษะชีวิต การแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ลูกเสือและกิจกรรมอาสายุวกาชาด กีฬาและสงเสริมสุขภาพพัฒนาความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) พัฒนาความรูส ูประชาคมโลกจิตอาสา กศน. “เราทําความดีดวยหัวใจ”
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เสริมสรางสงเสริมการอาน และพัฒนาทักษะการเรียนรู สงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรูการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและกฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน เสริมสรางความสามารถพิเศษ
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเปนกิจกรรมหนึ่งของการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนการจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนปกติในสาระทักษะการดําเนินชีวิต หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื่องจากสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม ขาวสารขอมูล และเทคโนโลยี มีการแขงขันและความขัดแยงมากขึ้น จึงมีความจําเปนที่
สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใหกับ นักศึกษา กศน. โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหมี
ความรู ความเขาใจ มีเจตคติ คานิยมที่ถูกตอง และมีทักษะหรือความสามารถพื้นฐานที่จําเปนในการ
เผชิญปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เชน ปญหายาเสพติด การตั้งครรภไมพึงประสงค เพศสัมพันธ
ทะเลาะวิวาท ครอบครัวแตกแยก ความรุนแรง ภัยพิบัติ ความเครียด ฯลฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติที่
พึงประสงคในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขและสามารถนําความรูจากการเขารวม
กิจกรรมไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม (สํานักงาน กศน. 2561 : 2 )
การประเมินโครงการนับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการดําเนินโครงการเพราะการประเมิน
โครงการเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการและสารสนเทศในการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ การจัดการประเมินโครงการเพื่อใหทราบวา โครงการควรบรรลุผลตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาอุปสรรคอยางไร จะไดเปนขอมูลในการปรับปรุงโครงการดังกลาวเพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงและใชประกอบการตัดสินใจในการจัดโครงการในครั้งตอไป ใหมีประสิทธิภาพและ
คุมคา ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน เพื่อใหไดขอมูลและสารสนเทศที่จะนํามา
ปรับปรุงกระบวนการและการทํางานอันจะนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการดําเนินงานหรือตัดสินใจ
ขยายการดําเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาของสํานักงานสงเสริมการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม ตอไป
2. วัตถุประสงคการศึกษา
2.1 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
2.2 เพื่อใหไดขอมูลและสารสนเทศและนําไปปรับปรุงพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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3. ขอบเขตของการประเมิน
3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
การประเมินครั้งนี้เปนการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนมของ
ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 โดยใชรูปแบบประเมินซิป (CIPP
Model) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam). 1998 ; อางอิงใน เยาวดี รางชับกุล วิบูลยศรี. 2551 : 5662) ใน 4 ดาน คือ
3.1.1 การประเมินสภาวะแวดลอมหรือบริบท
3.1.2 การประเมินปจจัยเบื้องตน
3.1.3 การประเมินกระบวนการ
3.1.4 การประเมินผลผลิต
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2.1 ประชากรที่ใชในการประเมินครั้งนี้ กลุมเปาหมายเขารวมโครงการมี จํานวนทั้งสิ้น
307 คน ประกอบดวย
(1) เจาหนาที่ และครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน จํานวน 19 คน
(2) แกนนํานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 9 ตําบล ๆ ละ 32 คน
รวมจํานวน 288 คน
3.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการมีจํานวน
ทั้งสิ้น 307 คน ประกอบดวย
(1) เจาหนาที่ และครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน จํานวน 19 คน
(2) ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง
(2) แกนนํานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน จํานวน 9 ตําบล ๆ ละ
32 คน รวมจํานวน 288 คน ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง
4. นิยามศัพทเฉพาะ
4.1 การประเมิน หมายถึง กระบวนการของการคัดเลือก ประมวลขอมูล และจัดระบบ
สารสนเทศที่มีประโยชน เพื่อการตัดสินระดับคุณภาพของโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
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4.2 โครงการ หมายถึง งานที่ทําขึ้นประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว โยมีบุคคลรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีรูปแบบการดําเนินงานที่
จัดเตรียมไวอยางมีระบบ มีความคาดหวังที่จะไดผลตอบแทนอยางคุมคาและจะตองมีจุดเริ่มตนและ
สิ้นสุดโครงการ
4.3 การประเมินโครงการ หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลของการ
เปรียบเทียบและตีคาองคประกอบตาง ๆ ดําเนินโครงการอยางเปนระบบ แลวนํามาพิจารณาตาม
หลักการ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือไดในการตัดสินใจปรับปรุง แกไขและพัฒนาโครงการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
4.4 รูปแบบประเมินซิป CIPP (CIPP Model) หมายถึง รูปแบบการประเมินของ Daniel
L.Stufflebeam เปนกระบวนการประเมินที่ประกอบดวยการประเมินคุณลักษณะตาง ๆ 4 ดาน คือ
4.4.1 การประเมินสภาวะแวดลอมหรือบริบท หมายถึง การวิเคราะหและประเมินคุณคา
ของโครงการวามีความเหมาะสมเพียงใดในการที่จะดําเนินการตามโครงการนี้ ทั้งนี้เพื่อใหไดโครงการที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเปนโครงการ
ที่ใหประโยชนคุมคาเมื่อพิจารณาถึงคาใชจายกําลังคน วัสดุ อุปกรณและอื่น ๆ ที่ตองเสียไปและความ
ตองการของโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
4.4.2 การประเมินปจจัยเบื้องตนหมายถึง การประเมินสภาพเมื่อเริ่มโครงการหรือ
แผนงาน เปนการทําเมื่อจะเริ่มตนโครงการหลังจากที่ไดผานการวิเคราะหและประเมินคุณคาของ
โครงการแลวทั้งนี้ เพื่อจะตรวจสอบตอไปวามีความพรอมที่จะดําเนินการตามโครงการไดแลวหรือยังใน
สวนนี้เปนการประเมินเกี่ยวกับการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
4.4.3 การประเมินดานกระบวนการ หมายถึงการประเมินผลในระหวางการดําเนินโครงการ
เปนการวัดความกาวหนาของโครงการและตรวจสอบการดําเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการที่
กําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อมิใหการดําเนินงานบิดเบือนไปจากแผนงานและวัตถุประสงคที่วางไว เปนการ
ประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
4.4.4 การประเมินดานผลผลิต หมายถึง การประเมินผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไดดําเนินการ
แลว ไดแก ความรูความเขาใจทักษะชีวิต และการนําไปใชในชีวิตประจําวันการประเมินผลผลิตนี้จัดทํา
เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแลว เปนการประเมินโครงการในลักษณะรวบยอดเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงาน
โครงการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปใชในการกําหนดแนว
ทางการพิจารณาในการดําเนินงาน
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4.5 เจาหนาที่ และครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน หมายถึง ขาราชการครู
และบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนยการศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน
4.6 แกนนํานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน หมายถึง ตัวแทนนักศึกษาการศึกษานอก
โรงเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน
5. ประโยชนที่จะไดรับ
ขอมูลและสารสนเทศที่ไดจากการประเมินครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน ในการที่จะปรับปรุงพัฒนาการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อใหตอบสนองปญหาและความตองการ
ของกลุมเปาหมายผูรับบริการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

