บทที่ 2
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ผูประเมินไดศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งแนวคิด ทฤษฎี หลักการตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
1.1 ความหมายของการประเมิน
1.2 ความหมายของการประเมินโครงการ
1.3 วัตถุประสงคและความสําคัญของการประเมินโครงการ
1.4 ประเภทของการประเมิน
2. กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.1 หลักการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.2 กรอบการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.3 แนวคิดในการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
2.3.1 ความหมายของทักษะชีวิต
2.3.2 ทักษะชีวิตที่จําเปน
2.3.3 องคประกอบที่สําคัญของกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
2.3.4 รูปแบบของกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
3. บริบทของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน
4. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ 2561
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศ
5.2 งานวิจัยตางประเทศ
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยการประเมินโครงการ เพื่อความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการการมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดศกึ ษาความหมายของการประเมิน และการประเมินโครงการ
1.1 ความหมายของการประเมิน
สําหรับความหมายของการประเมิน มีนักวิชาการหลายทานไดแสดงความคิดเห็นไว
ดังนี้
เยาวดีรางชัยกุล วิบลู ยศิริ (2553 : 23) ไดใหความหมายของการประเมินไววาการ
ประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมีเกณฑ
พิสณุ ฟองศรี (2553 : 4) ไดกลาววา การประเมิน หมายถึงกระบวนการตัดสิน
คุณคาของสิ่งใดสิ่งโดยการนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว
ศิริชัย กาญจนวาสี (2554 : 14) ไดกลาววาถึงความหมายของการประเมินไววา
การประเมิน หมายถึง เปนการบรรยาย การตัดสินคุณคาสะทอนใหเห็นผลลัพธ ผลกระทบที่เกิดขึ้นเปน
การสืบสวนและตัดสินคุณคาความถูกตอง ซึ่งเนนเรื่องราวบรรยายสิ่งที่ประเมิน
ทัศนพล เรืองศิริ (2559 : 9) ไดกลาววาถึงความหมายของการประเมินไววา
การประเมิน หมายถึง เปนกระบวนการในการตัดสินคาของสิ่งใดๆของผูบริหารหรือผูมีอํานาจตัดสิน
โดยมีการนําสารสนเทศมาเทียบเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และถือเปนกระบวนการที่สําคัญในการบงชี้
คุณคาของโครงการ หรือแผนงาน
ชัคแมน (Suchman. 1987 : 29 - 37) กลาววา การประเมินเปนการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติจริง (Actual Results) กับผลที่คาดวาจะไดรับ (Expected Results) ซึ่งเปนการวัด
ความสําเร็จจากการดําเนินงาน โดยพิจารณาจุดมุงหมายและเปนการศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับผลลัพธซึ่ง
เกิดจากกิจกรรมบางประเภทที่มุงใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ
แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniet L. Stufflebeam. 1971) ใหความหมายของ
การประเมินไววา การประเมินเปนกระบวนการการวิเคราะห รวบรวมและการอํานวยขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกตาง ๆ
มารวิน ซี อัลกิน (Marvin C. Alkin. 1966) อธิบายเกี่ยวกับการประเมินวา
เปนกระบวนการการคนหาการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการเลือก รวบรวม และวิเคราะหขอมูล
เพื่อรายงานสิ่งที่เปนประโยชนตอผูกระทําการตัดสินใจในการเลือกแนวทางที่เหมาะสมจากแนวทางตาง
ๆ
ที่มีอยู
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โบลา (Bhola. 1976) อธิบายไววาโดยปกติมนุษยจะประเมินการกระทําและ
ประสบการณ เพื่อรักษาการกระทําที่ดีไวหรือปรับปรุงการกระทําในอนาคตใหดีขึ้นเพื่อใหไดรับ
ความพอใจมากยิ่งขึ้น การประเมินในที่นี้หมายถึง การพิจารณาและการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคา คุณภาพ
ความสําคัญ ปริมาณหรือสภาพของบางสิ่งบางอยาง
มัลคอรม โพรวัส (Malcolm Provus. 1979) อธิบายวา การประเมินเปน
กระบวนการของการตกลงใจเกี่ยวกับมาตรฐานของโครงการและการพิจารณาความไมสอดคลองระหวาง
ลักษณะบางประเภทของโครงการกับมาตรฐานที่ลักษณะนั้นควรจะเปนตามโครงการและการใชขอมูล
เกี่ยวกับความไมสอดคลองเพื่อแกไขจุดออน
ลี เจ ตรอนบาค (Lee J. Cronbach. 1981) ใหคําจํากัดความวา การประเมินคือ
การรวบรวมและการใหความรูในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการ
เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ (2545 : 201 - 202) ใหความหมายของการประเมิน
กลาวคือการประเมินเปนกระบวนการรวบรวม วิเคราะหขอมูลที่เปนประโยชนตอการตีคาของเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น
จากความหมายของการประเมินผลที่ไดกลาวมา พอสรุปไดวา การประเมินผลเปน
กระบวนการที่ตอเนื่องจากการวัด สรุปผล ตัดสิน ตีคา ที่ไดจากการวัดอยางมีเหตุผล โดยอาศัยเกณฑ
หรือมาตรฐานเปนตัวกําหนดคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับโครงการใดโครงการหนึ่ง
1.2 ความหมายของการประเมินโครงการ
สําหรับความหมายของการประเมินโครงการ นั้น ผูประเมินไดศึกษาจากนักวิชาการที่
ไดใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้
วีระยุทธ ชาตะกาญจน (2552 : 2) กลาววา การประเมินโครงการเปนกระบวนการ
ในการวิเคราะหความตองการ สืบคน และสังเคราะหสารสนเทศ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจทางการ
บริหารจัดการโครงการนั้น ๆ ผลจากการประเมินจะออกมาในรูปของการตัดสินใจ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ความสัมพันธระหวางผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวังไวลวงหนา นั่นคือจุดมุงหมายที่สําคัญของการ
ประเมินโครงการ คือ การเตรียมขอมูล การจัดทําสารสนเทศ เพื่อใชในการเปรียบเทียบระหวางผลที่
เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวัง อันจะเปนแนวทางใหผูบริหารโครงการนําไปใชในการตัดสินใจตอโครงการ
การประเมินโครงการที่ดีตองเนนการประเมินระหวางดําเนินโครงการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให
โครงการนั้น ๆ ประสบความสําเร็จและมีคุณคาสูงสุดมากกวาที่จะทําการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ
เชาว อินใย (2553 : 4) ไดกลาวถึง การประเมินโครงการวา การประเมินโครงการ
หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณคา โดยการคนควาเก็บรวมรวมขอมูลตาง ๆ จากชุดของ
กิจกรรมที่จัดขึ้นอยางเปนระบบ มาประกอบการตัดสินใจตีคาผลการดําเนินการนั้นวาบรรลุวัตถุประสงค
หรือไม ใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
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พิสณุ ฟองศรี (2553 : 68) ไดกลาววา การประเมินโครงการวา เปนกระบวนการ
ตัดสินคุณคาของโครงการในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือทุกระยะ โดยการนําสารสนเทศจากการวัดมา
เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อตัดสินใจจัดทําโครงการ ทดลองหรือนํารอง ปรับเปลี่ยนระงับ
ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ
ทัศนพล เรืองศิริ (2559 : 10) ไดกลาววาการประเมินโครงการ เปนกระบวนการ
ในการตัดสินคาของการบริหารจัดการโครงการ โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการดําเนิน
โครงการ เพื่อใหทราบวาโครงการนั้นบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดหรือไมเพียงใด มีปญหาหรือ
อุปสรรคอยางไร เพื่อจะไดเปนขอมูลในการปรับปรุงโครงการ
สรุปไดวา การประเมินโครงการ เปนกระบวนการในการตัดสินคุณคาของการ
บริหารจัดการโครงการ โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของกอนดําเนินโครงการ ระหวางดําเนิน
โครงการ และหลังการดําเนินโครงการ เพื่อใหทราบวาโครงการนั้นบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด
หรือไมเพียงใด มีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงโครงการ และแนวทางในการ
พัฒนาโครงการตอไป
จากความหมายของการประเมินผลที่ไดกลาวมา พอสรุปไดวา การประเมินผลเปน
กระบวนการที่ตอเนื่องจากการวัด สรุปผล ตัดสิน ตีคา ที่ไดจากการวัดอยางมีเหตุผล โดยอาศัยเกณฑ
หรือมาตรฐานเปนตัวกําหนดคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับโครงการใดโครงการหนึ่ง
1.3 วัตถุประสงคและความสําคัญของการประเมินโครงการ
แนวคิดในปจจุบันยอมรับวา การประเมินโครงการยอมน้ําไปสูการปรับปรุงโครงการ
ในทุกดาน เปนแนวคิดทีเ่ ขามาแทนความเขาใจผิดที่วา การประเมินโครงการเปนการจับผิด แนวคิดใหม
ดังกลาวทําใหการประเมินโครงการเปนที่ยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะการบริหารโครงการ กลาวคือ ผลจาก
การประเมินโครงการจะทําใหผูบริหารโครงการไดทราบจุดเดนและจุดดอยของโครงการ เพื่อจะได
ดําเนินการสงเสริมจุดเดน และแกปญหาในจุดดอยของโครงการไดอยางทันทวงที ผลจากการประเมิน
โครงการที่ถูกตองและเชื่อถือได จะตองเปนผลจากการประเมินโครงการที่มีจุดหมายชัดเจน ดําเนินการ
ประเมินอยางเปนระบบและมีความเปนปรนัย โดยสรุปการประเมินโครงการมีวัตถุประสงคสําคัญคือ
เพื่อใชผลการประเมินโครงการในการปรับปรุงบริหารโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อนําผล
ประเมินเสนอตอผูบริหาร ชวยใหผูบริหารตัดสินใจเรือ่ งที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง อีกนัยหนึ่ง การ
ประเมินโครงการเปนการแสดงความรับผิดชอบตอผลสําเร็จในการบริหารของผูบริหารโครงการนั่นเอง
พิสณุ ฟองศรี (2553 : 93-95) ไดสรุปความสําคัญของโครงการไวดังนี้
1. การประเมินโครงการเปนเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการใหบริการ
ถึงแมจะไมสามารถประกันผลสัมฤทธิข์ ั้นสูงสุดของโครงการได แตก็สามารถจะรับรองคุณภาพของการ
ใหบริการระดับหนึ่ง
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2. การประเมินชวยใหผูสนับสนุนดานเงินทุนไดรับทราบปญหาหรืออุปสรรคในการ
ดําเนินงานของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษจากสภาพการณที่เปนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อการกุศล เชนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กที่ดอยโอกาส เปนตน
3. การประเมินชวยใหไดขอมูลซึ่งเปนสารสนเทศที่มีคุณคาสําหรับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
4. การประเมินชวยชี้ใหเห็นความสําคัญของแตละโครงการตามลําดับกอนหลัง
5. การประเมินชวยใหไดขอมูลยอนกลับจากผูรับบริการ ขอมูลประเภทนี้ทําให
ทราบถึงขอจํากัดและปญหาตาง ๆ
เชาว อินใย (2553 : 12) ไดอธิบายความสําคัญของการประเมินโครงการไววา
การประเมินโครงการเปนสวนหนึ่งของการวิจัย เปนกระบวนการที่มีระบบเพื่อคนหาขอเท็จจริงหรือ
กฎเกณฑตาง ๆ ทั้งยังเปนกระบวนการที่มีระบบเพื่อตัดสินความสําเร็จของโครงการอีกดวย การ
ประเมินโครงการเปนการดําเนินงานที่ไมใชความพยายามในการสรางทฤษฎี หรือพัฒนาองคความรูทาง
สังคมศาสตร การประเมินโครงการที่นํามาใชในทางสังคมศาสตรนั้น เปนการเตรียมสารสนเทศเพื่อใชใน
การปรับปรุงโครงการทางสังคม เหตุผลประการสําคัญที่จําเปนตองประเมินโครงการก็คอื มีทางเลือกใน
การดําเนินโครงการไดมากมายที่จะทําใหการดําเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจําเปนตอง
ประเมินโครงการวา ประสบความสําเร็จหรือไม
ยุทธนา กังแฮ (2556: 8) กลาววัตถุประสงคของการประเมินผลจะมีความหลากหลาย
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคที่ตองการ สามารถสรุปวัตถุประสงคของการประเมินโครงการ ไดดังนี้ เพื่อความ
เขาใจและความชัดเจนของโครงการ ผลการประเมินโครงการสวนใหญจะใหขอมูลที่เปนประโยชนและ
ความเขาใจตอผูนําไปใชในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชากรเปาหมาย
เพื่อความโปรงใสของของการดําเนินงาน นักวิชาการหลายทานไดแสดงความเห็นไววา โครงการทุก
โครงการเมื่อมีการดําเนินงานแลว ผูจัดการโครงการควรจะตองมีรายงานเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับ
คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ดังนั้นการประเมินผลจึงเปนเครื่องมือที่จะชวยภาครัฐหรือเอกชนในการ
จัดสรรงบประมาณไดอยางชัดเจน องคกรบางแหงไดพัฒนาการทํารายงาน เพื่อความโปรงใสของการ
ทํางานไวอยางมีระบบ การประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการ จุดประสงคที่สําคัญของการประเมิน คือการ
ใหผูที่เกี่ยวของหรือผูรับผิดชอบไดใหขอมูลที่จะเปนประโยชนตอ การปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และผูที่ใชขอมูลที่จะเปนประโยชนจากขอมูลมากที่สุดคือ ผูบริหารหรือผูจัดทําโครงการที่จะนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ ขอมูลที่ไดจะเกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ
หรือประสิทธิผลของโครงการ
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1.4 ประเภทของการประเมิน
จากการศึกษาเรื่องการประเมินโครงการ พบวาเราสามารถประเมินโครงการไดตั้งแต
เริ่มโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการไปแลว การประเมินในแตละชวงเวลานั้นมีรูปแบบการประเมิน
หลายวิธีดวยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวา ผูประเมินตองการทราบอะไร อาทิ
1.4.1 เพื่อทราบองคประกอบและผลสําเร็จของโครงการ การประเมินเพื่อหา
คําตอบนี้ไดแกวิธีการประเมินแนบ CIPP ของ Stufflebeam
1.4.2 เพื่อทราบผลสําเร็จของโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม ใชวิธีการ
ประเมินแบบ Tyler และ Seriven หรือเพื่อทราบประสิทธิผลของโครงการใชวิธีการประเมินแบบ Cost
- Effectiveness Analysis.
1.4.3 เพื่อดูความคุมคากับการลงทุน เปนการวิเคราะหคาใชจายกับผลที่ไดรับใช
วิธีการประเมินแบบ Cost – Benefit Analysis
การประเมินมีอยูหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวาจะให
ความสําคัญกับมิติใดของการประเมินและจะยึดอะไรเปนเกณฑ ในที่นขี้ อนําเสนอประเภทของการ
ประเมินแบบ CIPP MODEL
การประเมินแบบ CIPP (CIPP Evaluation Model)
Dancil L. Stufflebeam (สมคิด พรมจุย. 2542 : 55 - 56) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน เรียกวา ซิปโมเดล (CIPP MODEL) เปนการประเมินที่เปนกระบวนการ
ตอเนื่อง โดยมีจุดเนนที่สําคัญ ใชควบคูกับการบริหารโครงการ เพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ
อยางตอเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงคการประเมินคือ การใชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คําวา CIPP
เปนคํายอมาจากคําวา Contex. Input. Process และ Product สตัฟเฟลบีม ไดใหความหมายวา
การประเมินเปนกระบวนการของการบรรยาย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร เพื่อนําขอมูล
ไปใชประโยชนในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินเพื่อใหไดสารสนเทศที่สําคัญ
มุงประเมิน 4 ดาน คือ
1. การประเมินสภาวะแวดลอม
2. การประเมินปจจัยเบื้องตน
3. การประเมินกระบวนการ
4. การประเมินผลผลิต
CIPP ยอมาจากคําวา
C Context Evaluation
I Input Evaluation
P Process Evaluation
P Product Evaluation
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CIPP เปนการประเมินแบบที่ Stufflebeam (1994) พัฒนาขึ้นโดยมีขั้นตอนสําคัญ
4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การประเมินสภาวะแวดลอมหรือบริบท หมายถึง การวิเคราะหและประเมิน
คุณคาของโครงการวามีความเหมาะสมเพียงใดในการที่จะดําเนินการตามโครงการนี้ ทั้งนี้เพื่อใหได
โครงการที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
และเปนโครงการ ที่ใหประโยชนคุมคาเมื่อพิจารณาถึงคาใชจายกําลังคน วัสดุ อุปกรณและอื่น ๆ ที่ตอง
เสียไป การประเมินในสวนนี้เปนการประเมินเกี่ยวกับ
- นโยบายของหนวยงาน
- วัตถุประสงคหรือเปาหมาย
- ความจําเปน / สภาพปญหาหรือความตองการทําใหตองมีโครงการ
- สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ
- ทรัพยากรที่สนับสนุนการดําเนินโครงการ
- วิธีดําเนินการโครงการที่เปนไปได
- ผลที่อาจจะเกิดขึ้นหากมิไดดําเนินงานโครงการ
- ฯลฯ
ความสําคัญของการประเมินสภาวะแวดลอมหรือบริบท
ทําใหไดโครงการที่มคี วามเหมาะสมกับสภาพทางดานสังคม วัฒนธรรม
การเมืองและเศรษฐกิจ กลาวคือจะไดโครงการเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่ว ๆ ไปมีทิศทางเปนไปใน
แนวทางเกี่ยวกับการเมือง มีระเบียบปฏิบัติเปนไปตามขอจํากัดทางดานการบริหารมีประโยชนคมุ คา
เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจาย กําลังคน วัสดุอุปกรณและอื่น ๆ ที่ตองเสียไป ทําใหคาดคะเนผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นได เมื่อรูวาผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นในทางลบ ก็จะไดหาทางปองกันและแกไขแตเนิ่นๆ
2. การประเมินปจจัยเบื้องตน หมายถึง การประเมินสภาพเมื่อเริ่มโครงการ
หรือแผนงาน เปนการทําเมื่อจะเริ่มตนโครงการหลังจากที่ไดผานการวิเคราะหและประเมินคุณคาของ
โครงการแลวทั้งนี้ เพื่อจะตรวจสอบตอไปวามีความพรอมที่จะดําเนินการตามโครงการไดแลวหรือยังใน
สวนนี้เปนการประเมินเกี่ยวกับ
- บุคลากรที่จําเปนตามที่ตองการทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
- งบประมาณที่จําเปนตามที่ตองการ
- วัสดุอุปกรณที่จําเปนตามที่ตองการทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
- สิ่งแวดลอมตาง ๆ ในชุมชนที่จะดําเนินโครงการ
- โครงสรางของการบริหาร ไดแก การจัดสายการบริหาร การจัดการ
- ความรูสึกของบุคคลในระดับตาง ๆ ที่มีตอโครงการ
- ความพรอมของกิจกรรมที่จะดําเนินการ
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เมื่อสิ้นสุดโครงการ

- ฯลฯ
ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปใชเปรียบเทียบกับสภาพที่เกิดขึ้น

ความสําคัญของปจจัยเบื้องตนทําให
1. ทราบวามีทรัพยากรพรอมหรือไม อันจะเปนแนวทางในการบริหาร
โครงการตอไป ตลอดจนเปนแนวทางสําหรับการแกปญหาที่จะมีขึ้นในอนาคต
2. ไดขอมูลพื้นฐาน ซึง่ เปนสภาพกอนที่จะเริ่มโครงการ เพื่อไวใช
เปรียบเทียบกับสภาพเมื่อสิ้นสุดโครงการ อันจะเปนหลักฐานในการบงชี้วา ไดมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปใน
ระหวางมีการดําเนินตามโครงการนั้น ๆ บางถาขาดขอมูลพื้นฐานนี้ก็ไมอาจจะบอกถึงผลของโครงการได
อยางถูกตองชัดเจน
3. การประเมินกระบวนการ หมายถึง การประเมินผลในระหวางการดําเนิน
โครงการ เปนการวัดความกาวหนาของโครงการและตรวจสอบการดําเนินงานตามขั้นตอนและ
กระบวนการที่กําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อมิใหการดําเนินงานบิดเบือนไปจากแผนงานและวัตถุประสงคที่วางไว
เปนการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมตอไปนี้
- การปฏิบัติงานตรงตามแผนที่กําหนดไวหรือไม
- บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงคหรือไม
- กิจกรรมใดเสร็จสิ้นกอนกําหนด กิจกรรมใดสําเร็จชากวากําหนด
เพราะเหตุใด
- การใชทรัพยากรตาง ๆ เชน เงิน กําลังงาน คุม คาเพียงใด มีใหดําเนินงาน
ตามแผนหรือไม
- ขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติมีมากนอยเพียงใด
- มีการติดตามประเมินผลงานเปนระยะหรือไม
- ฯลฯ
ความสําคัญของการประเมินกระบวนการ
ทําใหทราบวางานไดดําเนินไปตามแผนหรือไมเพียงไร มีอุปสรรค ปญหา
อะไรบาง จําเปนตองปรับปรุงแกไขสิ่งใดบาง การแกไขนี้เพื่อใหเปนไปตามแผนที่กําหนดใหโดยพิจารณา
ปรับปรุงแกไขแผนเติมที่กําหนดไวใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานที่ผานมาก็ได ทั้งนี้ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานในระยะตอไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะการนําเอาผลของการประเมินมาใชในการปรับปรุง
ไมวาจะปรับปรุงโครงการ ทรัพยากรหรือบุคคล จัดวาเปนความสําคัญหลักของการประเมินทําใหได
ผลการประเมินการปฏิบัติตามโครงการไปใชรวมกับการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งจะทําใหสามารถ
ทราบสาเหตุของการไมบรรลุวัตถุประสงค เชน การรายงานผลการทดลองใชหลักสูตร A เมื่อสิ้นสุด
โครงการ พบวาเด็กสามารถสอบไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยกวาเด็กที่เรียนตามหลักสูตรปกติ
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(ทั้ง ๆ ที่หลักสูตรไดผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญแลววาเปนหลักสูตรการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ) ซึ่งไมเปนไปตามผลที่คาดไว ผลการประเมินในระหวางการดําเนินงานโครงการ จะทําให
ทราบวาการทดลองไดดําเนินไปตามขั้นตอนในสภาพอยางไรจนจบกระบวนการเรียนการสอน ขอมูลนี้
จะชวยอธิบายสาเหตุที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดลองใชหลักสูตร A ไมบรรลุวัตถุประสงค
เชน ในระหวางการทดลองใชหลักสูตรใหมมีปญหาหรือขอจํากัดบางประการที่ทําใหไมสามารถดําเนิน
กระบวนการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผนได เปนตน
4. การประเมินผลผลิต การประเมินผลผลิตนี้จัดทําเมื่อโครงการเสร็จสิน้ แลว
เปนการประเมินโครงการในลักษณะรวบยอดเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงานโครงการเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือไม รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปใชในการกําหนดแนวทางการพิจารณา
ในการดําเนินงานตอไป
การประเมินผลรวบยอดนี้สวนใหญจะมีลักษณะเดียวกัน คือเปรียบเทียบผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลของโครงการนั้นหรือไม สิ่งที่จะตองประเมิน ไดแก
- ผลผลิตตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงค
- ผลตอหนวยงาน
- ผลตอชุมชน
ความสําคัญของการประเมินผลผลิต
1. ทราบวาเกิดผลตรงตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม
2. ทราบการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลจากโครงการ เมื่อเปรียบเทียบผล
ของสภาพเมื่อสิ้นสุดโครงการกับสภาพเมื่อเริ่มตนโครงการแลว ถาในชวงระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ไมมีเหตุการณสําคัญ ๆ อันมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงนั้นแลว ยอมถือไดวาความเปลี่ยนแปลง
นั้น ๆ เกิดจากโครงการ
3. ทราบผลกระทบและผลพลอยไดจากโครงการนั้น
4. ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ
5. สามารถนําผลมาใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาในระยะตอไป
สรุปวาการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ผูประเมินไดนํารูปแบบการประเมิน CIPP มาใช เพราะจะทําใหทราบถึงภาพรวมของโครงการ ตั้งแต
เริ่มตนคิดที่จะทําโครงการ การเตรียมการการดําเนินงาน จนถึงผลลัพธของโครงการที่สําคัญ คือ
เปนวิธีการประเมินโครงการอยางตอเนื่อง สามารถปรับใหสอดคลองกับสภาพของกลุมเปาหมาย
และบริบทของโครงการที่จัดขึ้น
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ซึง่ การประเมินโครงการโดยรูปแบบของ CIPP มีกรอบการประเมินตาม
แผนภาพขางลาง คือ
การประเมินสภาวะ
แวดลอมหรือบริบท (C)
1. ความตองการของ
สังคมไดแก สภาพปญหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมนโยบายของ
หนวยงานสภาพทาง
กายภาพของสังคม
2. ความตองการสวน
บุคคล ไดแก การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคล
ความคาดหวังของบุคคล
ความตองการ ความ
คิดเห็นของบุคคล
3. ความเปนไปไดของ
โครงการที่จะสนองตอบ
4. ความเหมาะสมในแง
ของกาลเวลาและโอกาส

การประเมิน
ปจจัยเบื้องตน (I)
1. บุคลากร ไดแก
- ผูรับบริการจาก
โครงการ บุคลากร
เปาหมายของโครงการ
- เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของผูบริหาร
โครงการ
- เจาหนาที่
หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือใหการ
สนับสนุน
2. วัสดุ ครุภัณฑ
อุปกรณ สื่อ
3. เงิน ไดแก เงิน
งบประมาณ เงินสมทบ

การประเมิน
กระบวนการ (P)
1. การจัดดําเนินการ
ไดแก การจัดองคกร
การจัดบุคลากร
การสั่งการ
การประสานงาน
การรายงานผล
2. วิธีดําเนินการ
ไดแกการเตรียมความ
พรอมการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการ
ดําเนินงาน
3. กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมหลักของ
โครงการ
4. ปญหาอุปสรรค

การประเมิน
ผลผลิต (P)
1. คุณภาพของ
ผลผลิต / ผลลัพธ/
ตามโครงการ
2. ปริมาณผลผลิต
ตามโครงการ
3. ประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ ตามที่
กําหนดใน
วัตถุประสงค

2. กรอบการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดกําหนดกรอบการจัด
โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ปงบประมาณ 2561 (สํานักงาน กศน. 2561 : 2) ไวดังนี้
2.1 หลักการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายดานการศึกษา เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาค ความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแก
ประชากรทุกกลุม รวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกาย ทางการเรียนรู ชนกลุมนอย
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โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิตนั้น
สํานักงาน กศน. ไดกําหนดนโยบายดานการจัดการศึกษานอกระบบ แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสนับสนุน (1) คาเลาเรียน (2) คาหนังสือเรียน (3) คาจัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางทั่วถึง เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพผูเรียน โดยไมเสีย
คาใชจาย เพื่อใหการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดําเนินการตามนโยบายดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพ สํานักงาน กศน. จึงกําหนดกรอบการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายการ
จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน กศน. ซึงเปนโครงการที่ใหสถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมจากการเรียนปกติ ใหกับนักศึกษา กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.2 กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เพื่อใหสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนไปในแนวทางเดียวกันอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนดังนี้
2.2.1 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ
เปนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีพื้นฐานความรูเพียงพอกับการศึกษา
ในแตละระดับและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถทางดานวิชาการเพิ่มมากขึ้นในรายวิชา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดแก ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือวิชาอื่น ๆ ตามความตองการของนักศึกษา กศน.
ซึ่งวิทยากรหรือผูสอน ควรเปนผูที่มีความรูหรือประสบการณในการสอนวิชานั้น ๆ โดยตรงซึ่งอาจจะเปน
บุคคลภายนอก หรือครู กศน. ไดตามความเหมาะสมสวนจํานวนนักศึกษา กศน. ที่รวมกิจกรรม ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูบริหารสถานศึกษา
2.2.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
เปนการจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนปกติในสาระทักษะการดําเนิน
ชีวิต หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เนื่องจากสังคมปจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ขาวสารขอมูล และเทคโนโลยี มีการแขงขันและ
ความขัดแยงมากขึ้น จึงมีความจําเปนที่สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใหกับ นักศึกษา
กศน. โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติ คานิยมที่ถูกตอง และมีทักษะ
หรือความสามารถพื้นฐานที่จําเปนในการเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เชน ปญหายาเสพติด การ
ตั้งครรภไมพึงประสงค เพศสัมพันธ ทะเลาะวิวาท ครอบครัวแตกแยก ความรุนแรง ความเครียด
ภัยพิบัติ ฯลฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติที่พึงประสงคในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขและ
สามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
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2.2.3 กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย

เปนการจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ
มีทัศนคติที่ดีมีความรักและภาคภูมิใจในชาติไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจนทะนุบํารุงและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่นบั ถือ
การสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การเทิดทูนและปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงศ
2.2.4 กิจกรรมการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
เปนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถนํามาประยุกตใหเกิดผลในทางปฏิบัติในการดํารงชีวิตประจําวันทั้ง
ตอตนเอง ครอบครัวและชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2.2.5 กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมอาสายุวกาชาด
เปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนเปนผูที่มีระเบียบวินยั
มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตอาสา มีความเสียสละในการชวยเหลือผูอื่น บําเพ็ญประโยชนตอสังคมและ
ชุมชน โดยดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอาสายุวกาชาดหรืออาจดําเนินการรวมกับ
สํานักงานลูกเสือแหงชาติสํานักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปนตน
2.2.6 กิจกรรมดานกีฬา และสงเสริมสุขภาพ
เปนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนไดมีโอกาสออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อ
สุขภาพพลานามัยที่ดี สรางนิสัยความมีน้ําใจเปนนักกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน เปนการสราง
ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ ใหรูจักรูแพ รูชนะ รูอภัย และเปนการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวาง
นักศึกษา กศน. ครู กศน. บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ขาราชการพลเรือน ครู และ
ผูบริหารหนวยงาน / สถานศึกษา
2.2.7 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
เปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) เชน การจัดอบรมความรูดานตาง ๆที่เกี่ยวกับ ICT เปนตน
2.2.8 กิจกรรมเพื่อเพื่อพัฒนาความรูสูประชาคมโลก
เปนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูใหกับผูเรียน ในดานการศึกษา เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ความมั่นคง และการเมือง เพื่อเขาสูประชาคมโลก เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรไปสูสังคมสูงวัยทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกตางตองเผชิญกับความทาทาย
และมุงพัฒนาประเทศไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุต 4.0 เปนตน
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2.2.9 กิจกรรมจิตอาสา กศน. “เราทําความดีดวยหัวใจ”
เปนกิจกรรมที่หนวยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. จัดขึ้น หรือ
รวมกับหนวยงานอื่น ๆ และรวมกับประชาชนทุกหมูเหลาที่มีจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชนในพื้นที่
ตาง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และแกไขปญหาใหแกประชาชน ไมวาจะเปนปญหาน้ําทวมในเขต
ชุมชน ปญหาการจราจรและอื่น ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงหวงใยปญหาน้ําทวม และปญหาการจราจรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดตาง ๆ และสอดคลองกับพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 10 เปนการพัฒนาสภาพแวดลอมและความเปนอยูในชุมชนใหมีสภาพที่ดีขึ้น
2.2.10 กิจกรรมสงเสริมการอาน และพัฒนาทักษะการเรียนรู
เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการอาน เรียนรู เสริมสรางนิสัยรักการ
อาน และการเรียนรูเพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม อันจะนําไปสูสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต
2.2.11 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษา เรียนรู ฝกทักษะและฝกปฏิบัติ
ดานอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อเปนทางเลือก และวางแผนการประกอบอาชีพ และศึกษาตอในอนาคต
2.2.12 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู ดวยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณของชาติ ใหเกิดความรักและความภาคภูมิใจ สืบ
สานวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
2.2.13 กิจกรรมการเรียนรูการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และกฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน
เปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และกฎหมายที่เกี่ยวของใน
ชีวิตประจําวัน
2.2.14 กิจกรรมเสริมสรางความสามารถพิเศษ
เปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือพรสวรรคในดาน
ตาง ๆ ใหมีโอกาสและกลาแสดงออกถึงทักษะ ความรู ความสามารถ ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ
ในแนวทางที่ถูกตอง เหมาะสม และพัฒนาความสามารถพิเศษหรือพรสวรรคไปใชประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตของตนเอง เปนการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยการจัดตั้งชมรมตาง ๆ เชน ชมรม
TO BE NUMBER ONE การจัดตั้งศูนยเพื่อนใจวัยรุน เปนตน

20
2.3 แนวคิดในการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาคายทักษะชีวิต
2.3.1 ความหมายของทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต (Life Skill) หมายถึง คุณลักษณะ หรือความสามารถเชิงสังคม จิตวิทยา
(Psychosocial Competence) ที่เปนทักษะภายในที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณตา ง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ไมวาจะ
เปนเรื่องการดูแลสุขภาพ เอดส ยาเสพติด ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ เพื่อให
สามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2547 : 1 - 3)
2.3.2 ทักษะชีวิตที่จําเปน
ทักษะชีวิตจะมีความแตกตางกันตามวัฒนธรรมและสถานที่ อยางไรก็ตาม มีทักษะ
ชีวิตอยูกลุมหนึ่งที่ถือเปนหัวใจสําคัญที่ทุกคนควรตองมีโดยองคการอนามัยโลกไดกําหนดไว ดังนี้
1. ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) เปนความสามารถในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตไดอยางมีระบบ เชน ถาบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําของ
ตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมดานสุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมินทางเลือกและผลที่ได
จากการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกตองเหมาะสม ก็จะมีผลตอการมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ
2. ทักษะการแกปญหา (Problem Solving) เปนความสามารถในการจัดการ
กับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีระบบไมเกิดความเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหา
ใหญโตเกินแกไข
3. ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนความสามารถในการ
คิดที่จะเปนสวนชวยในการตัดสินใจและแกไขปญหาโดยการคิดสรางสรรค เพื่อคนหาทางเลือกตาง ๆ
รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นในแตละทางเลือก และสามารถนําประสบการณมาปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม
4. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เปนความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหขอมูลตาง ๆ และประเมินปญหาหรือสถานการณที่อยูรอบตัวที่มีผลตอการดําเนิน
ชีวิต
5. ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
เปนความสามารถในการใชคําพูดและทาทางเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยาง
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณตาง ๆ ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น การแสดงความ
ตองการ การแสดงความชื่นชม การขอรอง การเจรจาตอรอง การตักเตือน การชวยเหลือ การปฏิเสธ
ฯลฯ
6. ทักษะการสรางความสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal
Relationship) เปนความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน และสามารถรักษา
สัมพันธภาพไวยืนยาว
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7. ทักษะการตระหนักรูในตนเอง (Self Awareness) เปนความสามารถ
ในการคนหา รูจัก และเขาใจตนเอง เชน รูขอดี ขอเสียของตนเอง รูความตองการและสิ่งที่ไมตองการ
ของตนเอง ซึ่งจะชวยใหเรารูตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณตาง ๆ และทักษะนี้ยังเปน
พื้นฐานของการพัฒนาทักษะอื่น ๆ เชน การสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็นอก
เห็นใจผูอื่น
8. ทักษะการเขาใจและเห็นใจผูอื่น (Empathy) เปนความสามารถในการ
เขาใจความเหมือน หรือความแตกตางระหวางบุคคล ในดานความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา
ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพ ฯลฯ ชวยใหสามารถยอมรับบุคคลอื่นที่ตางจากเรา เกิดการชวยเหลือ
บุคคลอื่นที่ดอยกวา หรือไดรับความเดือดรอน เชน ผูติดยาเสพติด ผูติดเชื้อเอดส
9. ทักษะการจัดการกับอารมณ (Coping with Stress) เปนความสามารถ
ในการรับรูถึงสาเหตุของความเครียด รูวิธีผอนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดับ
ความเครียดเพื่อใหเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมและไมเกิดปญหาดานสุขภาพ
10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with Stress)
เปนความสามารถในการรับรูถึงสาเหตุของความเครียด รูวิธีผอนคลายความเครียด และแนวทางในการ
ควบคุมระดับความเครียดเพื่อใหเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมและไมเกิด
ปญหาดานสุขภาพ
ทักษะชีวิตมีความสําคัญ และเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคนที่ตองมีทักษะชีวิตในเรื่อง
ตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการและพัฒนาการตามวัย และวุฒิภาวะ โดยสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กําหนดทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับกลุมเปาหมาย
ดังนี้
1. ทักษะชีวิตดานสุขภาพอนามัย เชน
- การสรางสุขภาพของตนเองใหถูกสุขลักษณะ
- ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
- การออกกําลังกาย, กีฬา
- การปองกันโรคตาง ๆ เชน เอดส ไขเลือดออก มะเร็ง
- ยาเสพติด
- การดูแลสุขภาพจิต
- เทคนิคการคลายเครียด
- วิธีการจัดการกับความโกรธ
- การพัฒนา EQ
- พฤติกรรมที่เหมาะสมในวัยตางๆ
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
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- เพศศึกษา
ฯลฯ
2. ทักษะชีวิตดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน
- การปองกันอุบัติภัยตาง ๆ น้ําทวมไฟไหม
- การปองกันอุบัติเหตุในบานและนอกบาน
- ศิลปะการปองกันตัวสําหรับสตรี
- การรักษาความปลอดภัยในชุมชน
- การประนีประนอมขอพิพาทชุมชน
- การปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศ
- การยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี
- กฎหมายเบื้องตนสําหรับประชาชน
- การขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร
ฯลฯ
3. ทักษะชีวิตดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน
- การปลูกปาและการรักษาปาชุมชน
- การใชวัสดุธรรมชาติในชีวิตประจําวัน
- การรีไซเคิล
- การอนุรักษน้ํา
- การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
- การใชไฟฟาอยางประหยัด
ฯลฯ
4. ทักษะชีวิตดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน
- ความมีน้ําใจ เอื้อเฟอ เสียสละ
- ความซื่อสัตย สุจริต
- ความรับผิดชอบ ความมีวินัย
- การประหยัด อดออม
- ความอุตสาหะ
- ความกตัญู กตเวที
- ความอดทน อดกลั้น
- การพึ่งตนเอง
- การลด ละ เลิกอบายมุข
- การทํางานเปนทีม
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- ความสามัคคีในหมูคณะ
- ความเปนประชาธิปไตย
- ความสนใจใฝรู
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค
- ความเชื่อมั่นในตนเอง
- ความเปนมนุษยสัมพันธ
ฯลฯ
การจัดกิจกรรมโดยยึดทักษะชีวิตพื้นฐานที่จําเปน 4 ดาน เปนหลัก
จากการที่สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ไดกําหนดทักษะชีวิตพื้นฐานที่จําเปนสําหรับกลุมเปาหมายไว 4 ดาน คือ ดานสุขภาพอนามัย
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และดานคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค นั้น สถานศึกษาควรวิเคราะหวาทักษะชีวิตแตละดานมี
ความจําเปนกับกลุมเปาหมายใดบาง จําเปนอยางไร ใครบาง ที่ควรไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตแตละดาน
ไดแก
1. ทักษะชีวิตดานสุขภาพอนามัย มีจุดมุงหมายใหกลุมเปาหมาย มีความรู
ความเขาใจ มีเจตคติที่ถูกตอง และมีทักษะในการปองกันดูแลรักษาสุขภาพอนามัยทั้งดานรางกายและ
จิตใจ ตลอดจนมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เหมาะสม เชน
- เรื่องการออกกําลังกาย เปนทักษะดานสุขภาพอนามัยที่มีความจําเปนกับ
ทุกกลุมเปาหมาย คือ เปนทักษะชีวิตที่ตองสรางเสริมใหทุกกลุม ในการจัดกิจกรรมนั้น นอกจาก
จะรวมกลุมผูสนใจมาออกกําลังกายรวมกันแลว สถานศึกษาควรจัดใหมีกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางให
เกิดความตระหนักเห็นความสําคัญเห็นคุณคาของการออกกําลังกายวามีประโยชนตอชีวิตอยางไร ชวย
แกไขปญหาสุขภาพไดอยางไรเปนการฝกกระบวนการคิดวิเคราะห นอกเหนือจากการฝกปฏิบัติเพียง
อยางเดียว
- เรื่องโรคเอดสที่มีการแพรระบาดในกลุมวัยรุนอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
มีสถิติการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาก สถานศึกษาจึงมีความจําเปนตองจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อปองกน
โรคเอดสใหกับกลุมเยาวชนในพื้นที่ กรณีนี้ถือวาเปนทักษะชีวิตที่จําเปนเรงดวนที่ตอ งซอมสรางใหกับ
กลุมเปาหมาย เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง รูจักวิเคราะห และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการ
นําไปสูการติดเชื้อเอดส เชน การดื่มเหลา การมีเพศสัมพันธกอ นวัยอันควร การฝกทักษะปฏิเสธ
เมื่อตกอยูในสถานการณเสี่ยง โดยอาจจัดในรูปแบบการเขาคาย การฝกอบรมหรือบูรณาการในการเรียน
การสอน
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2. ทักษะชีวิตดานควรปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีจุดมุงหมายให
กลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ มีความตระหนักในภยันตรายที่จะเกิดขึ้น และมีทักษะในการปองกัน
และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม เชน
- การปองกันน้ําทวม เปนทักษะชีวิตดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ที่มีความนําเปนกับกลุมเปาหมายในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณน้ําทวมเปนประจํา มีผลใหผูคนเสียชีวิตและ
ทรัพยสินเสียหายจํานวนมาก ในกรณีนี้สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเพื่อใหกลุมเปาหมายรูจักวางแผน
เตรียมการปองกันน้ําทวมลวงหนาโดยอาจจัดรวมกลุมแกนนําในพื้นที่เพื่อระดมความคิดหาวิธีการ
ปองกันที่ไดผลในรูปแบบตาง ๆ จัดฝกอบรมอาสาสมัครชวยเหลือผูประสบภัยอยางถูกวิธีประสานงาน
เครือขายจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคไวลวงหนา จัดใหมีการประชาสัมพันธบอกขาวใหประชาชนใน
พื้นที่ทราบเปนระยะ ฯลฯ
- การปองกันการถูกละเมินทางเพศ เปนปญหาที่เกิดขึ้นมากในกลุมเด็กและ
สตรี เชน เด็กหญิงถูกพอขมขื่น ผูหญิงถูกขมขื่นและฆาหรือแมแตเด็กผูชายที่มีขาวถูกทําอนาจาร
เกิดเปนปญหาสังคมตามมา ในกรณีนี้สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะการอบรมใหความรูกับ
กลุมเปาหมายโดยตรง เพื่อใหรูจักวิเคราะหสถานการณเสี่ยง รูจักสังเกตพฤติกรรมของฝายตรงขาม
ฝกทักษะการเจรจาตอรองเพื่อเอาตัวรอด ฝกทักษะการปองกันตัวและการขอความชวยเหลือ เปนตน
3. ทักษะชีวิตดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจุดมุง หมายให
กลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ ตระหนักในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีทักษะในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดคุมคาและ
ปลอดภัย เชน
- เรื่องการลดปริมาณของเปนทักษะชีวิตดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มีความจําเปนกับกลุมเปาหมาย แตสถานศึกษาอาจที่กําหนดกลุมเปาหมายหลักเปนกลุม
แมบาน เนื่องจากเปนกลุมที่เกี่ยวของโดยตรงกับจํานวนขยะในบาน โดยอาจจัดเปนกลุมสนทนาใน
ประเด็นเกี่ยวกับปญหาขยะในหมูบา น เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข เชน ทําอยางไรจะลดปริมาณการใช
ถุงพลาสติกและกลองบรรจุอาหารที่มาจากโฟมได หรือการนําเศษอาหารในบานไปใชประโยชนโดย
นําไปหมักทําปุยไดอยางไร และมีการฝกปฏิบัติใหทดลองทําปุยนําไปใชในครัวเรือน นอกจากนี้อาจตั้ง
เปนชมรมแมบานยุคใหมรณรงคเผยแพรเรื่องนี้ ในลักษณะแนะนําบอกตอกันไปใหแพรหลายยิ่งขึ้น สวน
กลุมเปาหมายเยาวชน เชน นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ควรบูรณาการเรื่องนี้ในการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร
- เรื่องการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและคุม คา เปนเรื่องที่
ประเทศไทยกําลังรณรงคสรางจิตสํานึกใหทุกคนรวมมือรวมใจกันประหยัด ในกรณีนี้สถานศึกษาอาจ
พิจารณาจัดกิจกรรมโดยเริ่มในกลุมนักศึกษานอกโรงเรียนทุกหลักสูตรเชน ในกิจกรรมโฮมรูมใชเวลา 30
นาที กอนพบกลุมแตละครั้ง พูดคุยใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นวา ในบานเรือนของแตละคนมีการใช
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น้ํา ไฟฟากันอยางไรคุมคา หรือไม หากใชสิ้นเปลืองทําใหเสียคาใชจายในแตละเดือนมากจะมีวิธกี าร
อยางไรที่จะใชอยางประหยัด ลดคาใชจาย อาจมอบหมายใหนักศึกษาไปพูดคุยกับคนในครอบครัว
และนําผลมาพูดคุยกันในแตละเดือนวาที่บานนักศึกษาใชวิธีการอยางไรจึงประหยัด ลดคาใชจายได
จากนั้น จึงรวมกันหารูปแบบที่จะรณรงคเผยแพรตอในชุมชน เชน เผยแพรทางหอกระจายขาว
จัดทีมรณรงคสอดแทรกความรูในงานประเพณีตาง ๆ ของชุมชน
4. ทักษะชีวิตดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
มีจุดมุงหมายใหกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติคานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตระหนักถึงผลรายของการเปนคนที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีของ
ครอบครัวและชุมชน
- การลด ละ เลิก อบายมุข เปนทักษะชีวิตดานคุณธรรม จริยธรรมที่
สถานศึกษาควรวิเคราะหวากลุมเปาหมายในพื้นที่มีปญหาเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุขในเรื่องใด เชน
อาจมีกลุมเปาหมายติดการพนันจนเกิดเปนปญหาหนี้สินลนพนตัว หรือกลุมเด็กวัยรุนชอบเลนพนันบอล
จนเกิดปญหาดานการเรียน และดานครอบครัว ในกรณีนี้ถือเปนทักษะชีวิตที่จําเปนเรงดวนที่ตองซอม
สรางใหกับกลุมเปาหมายโดยอาจจัดเปนกลุมอาสาสมัครที่ปรึกษา พูดคุยโนมนาวชักจูงชี้ใหเห็นผลราย
ของการเลนพนัน รวมกันหาทางแกไข อาจเชิญบุคคลที่เปนที่เคารพนับถือของหมูบานมารวมพูดคุย
อยางไมเปนทางการ หรือหากมีบุคคลที่เคยประสบปญหาเรื่องติดการพนัน แตสามารถกลับตัวกลับใจ
ไดมารวมพูดคุย ก็จะเปนตัวอยางที่อาจะโนมนาวจิตใจได และสถานศึกษาควรสงเสริมใหชุมชนจัด
กิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อจูงใจใหกลุมเปาหมายที่มีปญหาเรื่องนั้นเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนและ
เกิดรายได เพื่อที่จะไดไมใชเวลาวางไปมั่วสุมกับการพนัน นอกจากนี้อาจขยายผลโดยชุมชนรวมกันออก
มาตรการหามเลนการพนันในหมูบาน หากใครฝาฝนจะตองถูกตัดออกจากสมาชิกศาสนกิจของหมูบาน
เพื่อใหการเลนในงานศพหมดไปลูกหลานไมตองเห็นภาพการเลนการพนันในชุมชน
- คานิยมที่พึงประสงค สังคมไทยกําลังหลงผิดกับคานิยม ความฟุงเฟอนับถือ
คนมีเงินมากกวาคนดี เชน เยาวชนไทยนิยมความโกหรู ขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัยไมรูจักอดทนรอ
คอย ในกรณีนี้สถานศึกษาอาจพิจารณาจัดกิจกรรมทักษะชีวิต โดยอาจจัดเปนกิจกรรมคายฝกอบรม
เพื่อปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่พึงประสงค ในเรื่องที่สถานศึกษาไดวิเคราะหแลววาเปนปญหาของกลุม
เยาวชน เชน เรื่องความรับผิดชอบ ความมีวินัย การประหยัดอดออ ความกตัญู ฯลฯ โดยเนนการจัด
กิจกรรมที่ใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมทุกกระบวนการ และหลังจากจัดกิจกรรมเขาคายแลว ควรสงเสริม
ใหมีกิจกรรมตอเนื่อง เชน สรางเครือขายเยาวชนคนดี รวมจัดกิจกรรมรณรงคในรูปแบบและโอกาส
ตางๆ
2.3.3 องคประกอบที่สําคัญของกิจกรรมคายทักษะชีวิต
ในการดําเนินการจัดคายทักษะชีวิต คณะผูจัดทําและผูเกี่ยวของจําเปนจะตอง
คํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ
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1. ทักษะชีวิตอะไรบางทีต่ องการใหเกิดกับกลุมเปาหมาย เชน ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ และแกไขปญหา
2. จะใชประเด็นเนื้อหาเรื่องอะไรในการฝกทักษะชีวิต โดยอาจกําหนดเนื้อหาที่
เปนปญหาของสังคม เชน เนื้อหาเรื่องยาเสพติด หรือเนื้อหาที่เปนความตองการของกลุมเปาหมาย เชน
การดูแลสุขภาพ
3. จะใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบไหนองคประกอบทั้ง 3ประการ
นี้ คณะผูจัดตองนํามาวิเคราะหกอนดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดทักษะที่จะเปนอันจะ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
ตารางที่ 1 องคประกอบที่สําคัญของการจัดคายทักษะชีวิต
ทักษะที่จําเปน 10 ประการ
ถือเปนหัวใจสําคัญที่ทุกคนควร
มีและไดรับการพัฒนาเมื่อผาน
กิจกรรมการเรียนรูในคายดังนี้
1. ทักษะการตัดสินใจ
(Decision Making)
2. ทักษะการแกปญหา
(Problem Solving)
3. ทักษะการคิดสรางสรรค
(Creative Thinking)
4. ทักษะการคิดอยางมีวิจาร
ญาณ
(Critical Thinking)
5. ทักษะการสื่อสารอยาง
มีประสิทธิภาพ
Effective Communication)
6. ทักษะการสรางความ
สัมพันธภาพระหวางบุคคล
(Interpersonal Relationship)

ประเด็นเนื้อหา
คือเนื้อหาสาระที่เลือกเปน
ประเด็นหลักในการฝกทักษะชีวิต
โดยเลือกจากประเด็นที่เปน
ปญหาในสังคม/ชุมชน หรือเลือก
จากความตองการของ
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจมี
เจตคติที่ถูกตอง และมีทักษะที่
จําเปนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเพื่อ
ตอบสนองการแกปญหาที่เกิดขึ้น
หรือเพื่อเตรียมการที่ดีในอนาคต
เชน เนื้อหาเกี่ยวกับ
1. การสงเสริมประชาธิปไตย
2. การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
3. การสงเสริมสุขภาพกายและ
สุขสุขภาพกายและสุภาพจิต
4. การปองกันภยันตรายในชีวิต
และทรัพยสิน

กิจกรรมการเรียนรู
คือกระบวนการถายทอด
ความรูความเขาใจการสราง
เจตคติและฝกทักษะ
โดยมากมักใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมซึ่ง
“คาย” นับวาเปนรูปแบบที่
เหมาะสมประการหนึ่งของ
กลุมเปาหมายการศึกษา
นอกโรงเรียนในรูปแบบของ
- คายพักคาง
- คายไป - กลับ
- คายเปนชวงตอเนื่อง
- อื่นๆ
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ตารางที่ 1 องคประกอบที่สําคัญของการจัดคายทักษะชีวิต (ตอ)
ทักษะที่จําเปน 10 ประการ
7. ทักษะการตระหนักรูในตน
(Self Awareness)
8. ทักษะการเขาใจและเห็นใจ
ผูอื่น (Empathy)
9. ทักษะการจัดการกับอารมณ
(Coping with Emotion
10. ทักษะการจัดการกับ
ความเครียด (Coping with
Stress

ประเด็นเนื้อหา
5.การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
คานิยมที่ถูกตอง และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ในสังคมไทย
6. การอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. การเสริมสรางความสัมพันธ
ในครอบครัว
ฯลฯ

กิจกรรมการเรียนรู

สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน การจัดคายทักษะชีวิตตามแนวคิด กศน. (2547 : 3)
ในการจัดคายทักษะชีวิต คณะผูจัดตองรวมกันวิเคราะหวาประเด็นเนื้อหาที่เลือกมาใชเปนตัว
นําสูการฝกทักษะชีวิตนั้น ตองการใหกลุมเปาหมายเกิดทักษะชีวิตขอใดบาง จากทักษะชีวิต 10 ประการ
ดังกลาวขางตน บางเนื้อหาอาจจะมีครบทั้ง 10 ประการ หรือบางเนื้อหาจะเนนเพียงประการที่สําคัญ
และจําเปนซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการจัดคายนั้น ๆ เปนสําคัญ
2.3.4 รูปแบบของกิจกรรมพัฒนาคายทักษะชีวิต
ในการจัดคายทักษะชีวิตตามนโยบายของสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
เปนการบูรณาการกระบวนการฝกทักษะชีวิตกับสาระเนื้อหาทั้งที่เปนปญหายาเสพติด การสงเสริม
ประชาธิปไตย สิ่งแวดลอม หรือการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดในรูปแบบของคาย (สํานัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2547 : 8 - 9)
รูปแบบของคายทักษะชีวิต แบงตามลักษณะของการจัดไดดังนี้
1. คายพักแรมแบบเดินทาง (Trip Camp) หรือแบบธรรมชาติ (National
Camp) เปนการใชชีวิตแรมคืนในธรรมชาติ โดยมีการวางแผนวาจะเดินทางไปที่ใด พักที่ใด ลักษณะการ
ตั้งคายชั่วคราวโดยดัดแปลงพื้นที่นอน
2. คายพักแรมแบบถาวร (Residential Camps) หมายถึง คายพักแรมที่มีการ
สรางที่ทําการถาวรมีคณะดําเนินการคายประจํา มีการจัดคายอยูเปนประจําอยางมีระเบียบ มีสถานที่
และเครื่องอํานวยความสะดวกครบ เชน คายลูกเสือตาง ๆ แตการพักอาจแบงตามระยะเวลาของการพัก
ได 2 ชนิดคือ
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2.1 คายพักแรมระยะสั้น (Shot – Term Residence Camps)
เปนการจัดเปนชวงเวลาสั้น ๆ 2 – 3 วัน หรือ 1 สัปดาห ตามความตองการ
วัตถุประสงค เพื่อมุงใหสมาชิกคายพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองและ
มีประสบการณหลาย ๆ ดาน มีความอดทนและรูจักใชชีวิตรวมกับคนอื่น ๆ
2.2 คายพักแรมระยะยาว (Long – Term Camps) เปนการ
จัดคายพักแรมที่ใชเวลาคอนขางยาวตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป
วัตถุประสงค เพื่อมุงใหสมาชิกคายพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองและ
มีประสบการณหลาย ๆ ดาน มีความอดทนและรูจักใชชีวิตรวมกับคนอื่นๆ
2.3 คายพักแรมแบบครอบครัว (Family Camps) หมายถึง คายพักแรมที่
สมาชิกครอบครัวไดมีโอกาสประกอบกิจกรรมรวมกัน
วัตถุประสงค เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัว โดยทาง
คายทักษะจะจัดสิ่งอํานวยการสะดวกให ทั้งดานความรูและการบันเทิง
2.4 คายแบบไป - กลับ (Day Camping)
ในการจัดคายแบบไป - กลับ ยอมมีความแตกตางทั้งขอดีและขอดอย
จากการจัดคายพักคาง หรือคายแบบอื่น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหกลุมเปาหมายที่ตองการเขาคายทักษะชีวิต แตไมสามารถ
คางคืนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมคายทักษะชีวิตได
2. เพื่อใหสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีบุคลากรและงบประมาณ
ไมเพียงพอตอการจัดคายแบบพักคางสามารถดําเนินการจัดคายทักษะชีวิตได
3. เพื่อชวยในการขจัดปญหาบางประการประเภทการอํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และระดมสรรพกําลังในกิจกรรมดานวิชาการไดมากขึ้น
วิธีการจัดคายทักษะชีวิตแบบไป - กลับ
1. ศึกษาวิเคราะหนโยบายของรัฐ / หนวยงานและสภาพปญหา
ของชุมชนในพื้นที่
2. สํารวจความตองการของกลุมเปาหมายและทุนทางสังคม
3. ประสานเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชนใหมีสวน
รวมตอการจัดคายแบบไป - กลับ
4. กําหนดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับเวลาภาคกลางวัน
5. เตรียมการจัดคายทั้งดานวิชาการและการอํานวยความสะดวก
6. ดําเนินการจัดคายตามวิธีที่กําหนด
7. ติดตาม / ประเมินผลตามสภาพความเปนจริง
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และเติมเต็ม
ชีวิต
และภาพรวมทั้งหมด
ไป - กลับ

8. สรุปรายงานผล
รูปแบบกิจกรรมที่สามารถใชในคายแบบไป - กลับ
1. กิจกรรมกลุม เนนการมีสวนรวมของสมาชิก วิทยาการเปนผูสรุป
2. ฐานกิจกรรมในแตละเนื้อหาควบคูกับการสงเสริม / พัฒนาทักษะ
3. ทัศนศึกษาและสะทอนความคิดเห็นสะทอนความคิดเห็นกลุม
4. การมอบหมายภารกิจที่สามารถปฏิบัติไดนอกเวลาเขาคายแบบ

สรุป การจัดกิจกรรมคายทักษะชีวิตทั้ง 4 รูปแบบดังกลาวไมอาจกลาวไดวา
รูปแบบใดดีที่สุด ขึ้นอยูกับความพรอม วัตถุประสงคของผูจัดและสมาชิกคาย แตในการจัดโครงการ
สงเสริมคายทักษะชีวิตศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัด
นครพนมเปนการจัดคายในลักษณะของคายพักแรมระยะสั้น ระยะเวลาประมาณ 2 วัน โดยจัดในคาย
พักแรมแบบถาวรที่มีสถานที่และเครื่องอํานวยความสะดวกสําหรับสมาชิกคาย โดยมีประเด็นเนื้อหา
สาระที่จัดเปนเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมประชาธิปไตย การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
การสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต การปองกันภัยอันตรายในชีวิตและทรัพยสินและการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ถูกตองและคุณลักษณะที่พึงประสงคในสังคมไทย หรือเนื้อหาสาระดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยตองการใหกลุมเปาหมายเกิดทักษะชีวิต 10 ประการไดแก
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการคิดอยางมีวิจารญาณ ทักษะ
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการเขาใจและเห็นใจ
ผูอื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ ทักษะการจัดการกับความเครียด
3. บริบทของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน เดิมคือศูนยประสานงาน
งานการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 เชาสถานที่บริเวณคุมวัดโพนแกว
เปนสํานักงาน ตอมาไดรับงบประมาณและเงินสมทบจากประชาชนกอสรางอาคารหองสมุดประชาชน
ณ บริเวณหนาที่วาการอําเภอทาอุเทน (หลังเกา) จึงใชสวนหนึ่งของอาคารเปนที่ตั้งศูนยประสานงานงาน
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน ตั้งแตเดือนเมษายน 2532 ตอมาป 2536 เปลี่ยนชือ่ เปนศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตามลําดับ ป 2540
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ใชสถานที่ที่วาการอําเภอหลังเกาพัฒนาเปนสํานักงานจนถึง
ปจจุบัน
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ปจจุบันมี นางพูลทรัพย เตินเตือน ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน เปนผูบริหารสถานศึกษา
ตอมาพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 และในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครพนม สถานศึกษาใชชื่อ “ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ทาอุเทน” นับแตนั้นมา อยูในการกํากับดูแลโดยสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยูที่ 124/2 หมู 5 ถนนศรีเมือง ตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
48120 หมายเลขโทรศัพท 0-4258-1033 หมายเลขโทรสาร 0-4258 -1030,
E-mail : thauthen@nkp.go.th, Facebook : กศน.ทาอุเทน จังหวัดนครพนม
2. ขอมูลทั่วไปอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
2.1 ประวัติความเปนมาอําเภอทาอุเทน
ชาวเมืองทาอุเทน เดิมมีถิ่นฐานอยูที่เมืองหงสาวดี แขวงไชยบุรี ดินแดนลาวในปจจุบัน
พ.ศ. 2351 หัวหนาชาวไทยญอ ชื่อ ทาวหมอและภรรยาชื่อนางสุนันทา ไดรวบรวม
ผูคนมาสรางเมืองใหมชื่อเมือง “ไชยสุทธิ์อุตตมบุรี” (ปจจุบัน คือ ตําบลไชยบุรี อําเภอทาอุเทน)
พ.ศ. 2357 ไดสรางวัดศรีสุนันทามหาอาราม ตอมาเรียกวา วัดไตรภูมิ ซึ่งไดพบหลัก
ศิลาจารึกในวัดนี้
พ.ศ. 2369 เจาอนุวงศเปนขบถตอกรุงเทพฯ ไดกวาดตอนผูคนไปอยูฝงซายแมน้ําโขง
ตั้งเมืองใหมชื่อ เมืองหลวงปุงเลง หรือ ปุงเลิง
พ.ศ. 2376 พระยามหาอํามาตย(ปอม อมาตยกุล) เปนแมทัพตั้งอยู ณ เมืองนครพนม
อีกครั้งหนึ่ง ไดไปกวาดตอนผูคนฝงซายแมน้ําโขง อันมีกลุมของชาติพันธุตาง ๆ เชน ผูไท, ขา, โซ,
กะเลิง, แสก, ญอ และโยย ใหมาตั้งถิ่นฐานทางฝงขวาแมน้ําโขง เพื่อมิใหเปนกําลังแกเจาอนุวงศ และ
ญวน และไดเกลี้ยกลอมชาวเมืองหลวงปุเลง ซึ่งเปนไทญอใหกลับมาดวยโดยมีถิ่นฐานที่บานทาอุเทนริม
ฝงขวาแมน้ําโขงเปนที่ตั้งเมืองใหม ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 มีพระราชโองการโปรดเกลาใหแตงตั้ง
ใหทาวปทุม เจาเมืองปุเลงเปนพระศรีวรราช เจาเมืองทาอุเทนคนแรกตนตระกูลกิติศรีวรพันธุ
2.2 ที่ตั้ง
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครพนม ระยะทางหางจากจังหวัด
นครพนม ประมาณ 26 กิโลเมตร ตําบลพะทายอยูหางจากอําเภอมากที่สุด ระยะทาง 40 กิโลเมตร
และบานนาขาทา ตําบลพะทาย อยูหางจากอําเภอมากที่สุด ระยะทาง 50 กิโลเมตร
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3. การปกครองสวนภูมิภาค
อําเภอทาอุเทนอําเภอทาอุเทน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 547 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 341,875
ไร แบงเขตการปกครองยอยออกเปน 9 ตําบล 111 หมูบาน ไดแก
1. ตําบลโนนตาล
15 หมูบาน
2. ตําบลเวินพระบาท 10 หมูบาน
3. ตําบลรามราช
17 หมูบาน
4. ตําบลทาจําปา
16 หมูบาน
5. ตําบลไชยบุรี
17 หมูบาน
6. ตําบลพนอม
11 หมูบาน
7. ตําบลพะทาย
10 หมูบาน
8. ตําบลหนองเทา 8 หมูบาน
9. ตําบลทาอุเทน
7 หมูบาน
4. การปกครองสวนทองถิ่น
ทองที่อําเภอทาอุเทนประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 9 แหง ไดแก
1. เทศบาลตําบลทาอุเทน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทาอุเทนทั้งตําบล
2. เทศบาลตําบลเวินพระบาท ครอบคลุมพื้นที่ตําบลเวินพระบาททั้งตําบล
3. องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล ครอบคลุมพื้นที่ตําบลโนนตาลทั้งตําบล
4. องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทาจําปาทั้งตําบล
5. องคการบริหารสวนตําบลไชยบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตําบลไชยบุรีทั้งตําบล
6. องคการบริหารสวนตําบลพนอม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลพนอมทั้งตําบล
7. องคการบริหารสวนตําบลพะทาย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลพะทายทั้งตําบล
8. องคการบริหารสวนตําบลรามราช ครอบคลุมพื้นที่ตําบลรามราชทั้งตําบล
9. องคการบริหารสวนตําบลหนองเทา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองเทาทั้งตําบล
5. อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอศรีสงครามและอําเภอบานแพง
ทิศใต ติดตอกับอําเภอเมืองนครพนม
ทิศตะวันออก จดแมน้ําโขง ติดตอกับเมืองหินบูน แขวงคํามวน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอโพนสวรรคและอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
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6. ขอมูลดานกายภาพ
6.1 สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของอําเภอทาอุเทนเปนที่ราบลุม มีความลาดเอียง
และเนินเขาเปนบางสวน มีปาไมเบญจพรรณสลับทุงนา จึงเหมาะสมแกการเพาะปลูก
6.2 พื้นที่ปา
พื้นที่ปาอําเภอทาอุเทน มีพื้นที่ปาที่ประกาศเปนเขตปาสงวน ประมาณ 23,125 ไร
- ปาดงเชียงยืน มีเนื้อที่
11,950 ไร
- ปาดงเซกา มีเนื้องที่
1,175 ไร
- ปาโพนตูม – นางุม มีเนื้อที่ 10,000 ไร
6.3 แหลงน้ําที่สําคัญ
แมน้ําโขง เปนแมน้ําที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและการทองเที่ยวเปน
เสนแบงกั้นเขตแดนระหวางไทยกับ สปป.ลาว มีความยาวในพื้นที่อําเภอทาอุเทน ประมาณ 64 กิโลเมตร
ไหลมาจากอําเภอบานแพงผานอําเภอทาอุเทนลงไปทางใตอําเภอเมืองนครพนม
แมน้ําสงคราม เปนแมน้ําที่มีความสําคัญในดานการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
การประมง และยังมีผลกระทบตออําเภอทาอุเทนในเรื่องอุทกภัยอีกดวย แมน้ําสายนี้มีตนกําเนิดในพื้นที่
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผานอําเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ผานอําเภอศรีสงครามและไหล
ลงสูแมน้ําโขงที่ตําบลไชยบุรี อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
ลําน้ําทวย ตนกําเนิดในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ไหลผานอําเภอโพนสวรรคลงสูแมน้ําโขง
ที่บานปากทวย หมู 5 ตําบลเวินพระบาท อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพน
7. ขอมูลชุมชนโดยรวม ประชากรและรายงานคุณภาพชีวิต
ประชากรอําเภอทาอุเทน 9 ตําบล 111 หมูบาน มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น
38,814 คน เปนชาย 19,553 คน หญิง 19,261 คน ประกอบดวยคนหลายเผาพันธุกระจายกันอยูตาม
พื้นที่ตําบลตาง ๆ ที่พบสวนใหญ คือ เผาไทญอ ไทลาว ภูไท ไทขา ไทโซ ไทกะเลิง ภาษาที่พูดในทองถิ่น
สวนใหญเปนภาษา “ญอ” รองลงมาภาษา “ลาว” และภาษา “โส” ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
คําขวัญอําเภอทาอุเทน
ทาอุเทนเมืองธรรมมะ พระธาตุสูงงาม แมน้ําสองสี ไดโนเสารลานป ประเพณีไทญอ
นายอําเภอปจจุบัน คือ วาที่รอยตรีภูมิศักดิ์ ขําปู
คําขวัญจังหวัดนครพนม
พระธาตุพนมคาล้ํา วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผูไท เรือไฟโสภา งามตาฝงโขง
ผูวาราชการจังหวัดนครพนม คือ นายสมชาย วิทยดํารงค
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4. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ปงบประมาณ 2561
4.1 หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันสังคมไทยตองเผชิญกับสภาพปญหานานัปการ เชน ปญหาครอบครัว
สภาวะความเครียด ความเห็นแกตัว เห็นแกได ขาดคุณธรรม ไรจิตสํานึก ซึ่งนําไปสูปญหาใหญ เชน
ปญหายาเสพติด ปญหาทางสุขภาพ ตลอดจนปญหาการขาดความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ปญหาดังกลาวสามารถแกไขและปองกันไดหากประชาชนและเยาวชนมีความรูความเขาใจ รูเทาทัน
การณและมีการเตรียมพรอมในการปรับตัวเพื่อที่จะกําหนดวิธีการดําเนินชีวิตไดอยางเหมะสม ตลอดจน
การเตรียมคนที่มีคุณภาพเพื่ออนาคตในการแขงขันระดับนานาชาติ การสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
จึงเปนหนทางหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งที่จะชวยลดสภาพปญหาและความรุนแรงตาง ๆ ใหลดนอยลงและ
หมดไปได ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน ในสังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม จึงไดจัดโครงการฝกอบรมคาย
พัฒนาทักษะชีวิต ในชวงเวลาที่เหมาะสมกับเหตุการณและสถานการณ เชน การสงเสริมประชาธิปไตย
ปญหายาเสพติดและโรคเอดส ปญหาสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การปองกันสาธารณภัย และการสงเสริมสุขภาพ เปนตน เพื่อสนองนโยบายดังกลาว ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม จึงไดจัดกิจกรรมสําหรับประชาชน
และนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในลักษณะการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อใหกลุมเปาหมาย
เกิดความตระหนักมีความรู ความเขาใจที่ชัดเจนจากสื่อหลากหลายรูปแบบตลอดจนมีการฝกฝนทักษะ
บางประการ ซึ่งจะนําไปใชในชีวิตประจําวันได เปนอยางดี
4.2 วัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน
มีทักษะชีวิตที่จําเปนในการแกไขปญหาที่ตองเผชิญในชีวิตประจําวันใหรอดปลอดภัย สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางราบรื่นมีความสุข
4.3 กลุมเปาหมาย
นักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนมจํานวน 1,725 คน
4.4 วิธีการฝกอบรม
ใชวิธีการจัดคาย ประกอบดวย
1. ปรับกระบวนทัศนของผูเขารับการอบรมใหไปในทิศทางเดี่ยวกัน โดยใชทักษะ
การละลายพฤติกรรม
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2. จัดกิจกรรม เปนการเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูดวยตนเองและเรียนรู
ซึ่งกันและกัน ทั้งในดานกลุมสัมพันธและเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร
4.5 ขอบเขตวิชา ในการจัดคายแตละคายสามารถใชเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งหรือหลายเนื้อหา
รวมกัน
4.5.1 ทักษะชีวิตดานสุขภาพอนามัย เชน การสรางสุขภาพของตนเองใหถูกสุขลักษณะ
ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย กีฬา การปองกันโรคตาง ๆ เชน เอดส
ไขเลือดออก มะเร็ง ยาเสพติด การดูแลสุขภาพจิต เทคนิคการคลายเครียด วิธีการจัดการกับความโกรธ
การพัฒนา EQ พฤติกรรมที่เหมาะสมในวัยตาง ๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพศศึกษา ฯลฯ
4.5.2 ทักษะชีวิตดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน การปองกันอุบัติภัยตาง ๆ
น้ําทวมไฟไหม การปองกันอุบัติเหตุในบานและนอกบาน ศิลปะการปองกันตัวสําหรับสตรี การรักษา
ความปลอดภัยในชุมชน การประนีประนอมขอพิพาทชุมชน การปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศ
การยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี กฎหมายเบื้องตนสําหรับประชาชนการขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร
ฯลฯ
4.5.3 ทักษะชีวิตดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชนการปลูกปาและการรักษา
ปาชุมชน การใชวัสดุธรรมชาติในชีวิตประจําวัน การรีไซเคิล การอนุรักษน้ําการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคา การใชไฟฟาอยางประหยัด ฯลฯ
4.5.4 ทักษะชีวิตดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน
ความมีน้ําใจ เอื้อเฟอ เสียสละ ความซื่อสัตย สุจริต ความรับผิดชอบ ความมีวินัยการประหยัด อดออม
ความอุตสาหะ ความกตัญู กตเวที ความอดทน อดกลั้นการพึ่งตนเอง การลด ละ เลิกอบายมุข
การทํางานเปนทีม ความสามัคคีในหมูคณะความเปนประชาธิปไตย ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความเชื่อมั่นในตนเองความเปนมนุษยสัมพันธ ฯลฯ
4.5.5 ทักษะชีวิตดานอื่น ๆ
4.6 ระยะเวลา
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จัดโครงการคาย
ทักษะชีวิต ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
4.7 งบประมาณ
ใชเงินงบประมาณงานจัดการศึกษาตอเนื่อง รหัส 2000229016500556 งบดําเนินงาน
กิจกรรมทักษะชีวิต ใชงบประมาณ 302,430 บาท
4.8 สถานที่
4.8.1 หอประชุม กศน. อําเภอทาอุเทน
4.8.2 วัดปาโพธิ์ศรี
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4.8.3 ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องจากพระราชดําริ บานนานกเคา ตําบลหวยยาง
จังหวัดสกลนคร
4.8.4 สนามกีฬากลาง จังหวัดนครพนม
4.9 ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
4.10 หนวยงานเครือขาย
4.10.1 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาอุเทน
4.10.2 คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม
4.10.3 วัดตาง ๆ ในอําเภอทาอุเทน
4.10.4 สถานีตํารวจภูธรทาอุเทน
4.10.5 สํานักงานเทศบาลตําบลทาอุเทน
4.10.6 องคการบริหารสวนตําบลทุกตําบลในอําเภอทาอุเทน
4.11 การประเมินผล
ประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
4.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ
เจาหนาที่ ครูนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนมที่เขารวมโครงการมีทักษะชีวิตที่จําเปนในการแกไขปญหาที่ตองเผชิญในชีวิตประจําวัน
ใหอยูรอดปลอดภัยสามารถอยูกับผูอื่นไดอยางราบรื่นมีความสุขยิ่งขึ้นไป
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะชีวิต
5.1.1 งานวิจัยในประเทศ
แววดาว ดวงจันทร (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนา
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียว
ทดสอบกอนและหลังทําการทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชกิจกรรมทักษะชีวิตในการ
พัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยา ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 49 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต จํานวน 10 กิจกรรม และแบบวัด
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเองเพิ่มขึ้น
ภายหลังการเขารวมกิจกรรมทักษะชีวิต
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สุภาพร นกเจริญ (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตดานการเผชิญกับอารมณของเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานบึง จังหวัดชลบุรี
ศึกษาจากลุมตัวอยาง จํานวน 11 คน โดยใชกิจกรรมกลุม จํานวน 10 กิจกรรม ทําการทดลองเปนเวลา
4 สัปดาห เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรมสุภาพจิต
ประเมินกอนและหลังการทดลอง 9 ดาน คือ ดานการควบคุมตนเอง ดานความเห็นใจผูอื่น ดานความ
รับผิดชอบ ดานการมีแรงจูงใจ ดานการตัดสินใจและแกปญหา ดานสัมพันธภาพ ดานความภูมิใจตนเอง
ดานความพอใจในชีวิต และดานความสุขสงบทางใจ ผลการวิจัยพบวา หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม
เยาวชนมีความฉลาดทางอารมณ ทั้ง 9 ดานเพิ่มขึ้น
มณฑนา บรรพสุทธิ์ (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิด
แกปญหาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. ความสามารถในการคิดแกปญหาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดแกปญหาทักษะชีวิตของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย
ของคะแนนสูงกวากอนการจัดการเรียนรู
2. ความสามารถในการคิดแกปญหาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูในระดับปานกลาง และพัฒนาการของ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทักษะชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานของนักเรียน
เพิ่มสูงขึ้นในแตละแผนกิจกรรมแนะแนว
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
ปญหาเปนฐานอยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง 3 ดาน โดยนักเรียนเห็นดวยมากเปนอันดับที่ 1 คือ
ดานบรรยากาศการเรียนรู รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดานประโยชนที่ไดรับ
ตามลําดับ
วิไลรัตน แยมจอหอ และคณะ (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษากระบวนการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตและสังคมของกลุมแกนนําเยาวชนตําบลลําสินธุ กิ่งอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง
ซึ่งงานวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
ของกลุมแกนนําเยาวชน รวมทั้งศึกษาผลเบือ้ งตน และปจจัยที่เอื้อและเปนอุปสรรคตอกระบวนการ
ดังกลาว กลุมตัวอยางคือแกนนําเยาวชนอายุระหวาง 12-20 ป จํานวน 30 คน จากตําบลลําสินธุ
กิ่งอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีความสมัครใจเขารวมการวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก
การสัมภาษณกึ่งโครงสรางกับกลุมเปาหมายและผูปกครอง การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสนทนา
กลุม รวมทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม แบบประเมินกอน - หลังกระบวนการ และแบบ
ประเมินทักษะชีวิตและสังคม ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 8 กิจกรรม
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โดยเริ่มตนจากการเขาใจตัวเองแลวเชื่อมโยงสูสังคม ทําใหกลุมเปาหมายมีพัฒนาการอยางเปนขั้นตอน
ตอเนื่อง โดยการสนับสนุนขององคตาง ๆ ในชุมชน กลุมเปาหมายไดรวมตัวกันเปนกลุมแกนนําเยาวชน
และจัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
5.1.2 งานวิจัยในตางประเทศ
เทิสตัน (Thurston. 2002 : 313 - 326) ไดพัฒนาโปรแกรมสงเสริมทักษะชีวิตกับเด็ก
วัยรุนชนบทในรัฐเทนเนสซี และรัฐมิสซูรี จํานวน 114 คน มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กวัยรุนมีพื้นฐาน
ทักษะในการจัดการกับตนเอง รูจักการเอาตัวรอด และไมกอใหเกิดปญหาใหแกสังคม ซึ่งโปรแกรมนี้มี
ชื่อวา SSY (Survival Skills for Youth) ผลการวิจัยพบวา ผูเขารวมโปรแกรมมีคะแนนความรูความ
เขาใจ และการนําไปประยุกตใชหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.0001 ซึ่งแสดงวาโปรแกรม SSY สามารถเปลี่ยนเจตคติ และพฤติกรรมของวัยรุนในชนบทได อีกทั้งยัง
สามารถจําความรูเกี่ยวกับทักษะชีวิตไปใชในการจัดการกับตนเองไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ผูเขารวม
โปรแกรม SSY สวนใหญแสดงความคิดเห็นวา โปรแกรม SSY เปนโปรแกรมที่ดี สนุก และนาสนใจ
พรอมเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดแสดงความคิด ไดโตตอบกันภายในกลุม และไดเสนอแนะวา ควรเพิ่ม
เวลาชั่วโมงเรียนใหมากกวานี้
แมคเวย และคณะ (Mcvey and others. 2003 : 187 - 195) ไดพัฒนาโปรแกรม
เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตในการปองกันโรคที่เกิดจากการกิน โดยใชทักษะชีวิตเปนตัวปรับคานิยมในการกิจ
และควบคุมอาหารกับนักเรียนหญิงเกรด 7 และ 8 จํานวน 282 คน ซึ่งเปนกลุมทดลอง และนักเรียนอีก
196 คน ใหเปนกลุมควบคุม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสามารถเปลี่ยนเจตคติ และพฤติกรรมในการกิน
ไปในทางที่ดีขึ้น แตเมื่อติดตามผลหลังจากจบการทดลองไปแลว 3 เดือน กลับพบวานักเรียนในกลุม
ทดลองกลับไปมีพฤติกรรมการกินเชนเดิม ซึ่งไมแตกตางไปจากกลุมควบคุม เนื่องจากขาดการควบคุม
และประสบการณ สิ่งแวดลอม ตลอดจนความเคยชินที่เปนตัวชักนํา ผูวิจัยจึงไดเสนอแนะวาการจะปรับ
เจตคติ และพฤติกรรมการกินของนักเรียนไดอยางสมบูรณนั้นนาจะนําเขาไปสอดแทรกไวในหลักสูตร
หรือวิชาที่นักเรียนเรียนเปนประจําเพื่อเปนการปลูกฝงคานิยมอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสงผลใหนักเรียนเกิด
ความเคยชิน และสามารถเปลี่ยนคานิยมเจตคติ และพฤติกรรมไดอยางถาวร
เพล็ทเซอร และพรอมทัชซานานอน (Peltzer and Promtussananon. 2003 : 825
- 834) ไดศึกษาการประเมินผลการจัดการศึกษาทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
ในเมืองโซล ประเทศแอฟริกาใต กลุมตัวอยางเปนนักเรียน จํานวน 3,150 คน แบงเปนชาย 44.1%
หญิง 55.9% อายุเฉลี่ย 15.6 ป ผลการวิจัยพบวา การจัดการศึกษาของโรงเรียนสวนใหญจะมีการนํา
ทักษะชีวิตเขามาแทรกในการเรียนการสอนดวย ซึ่งพบวาไดมีการนําทักษะชีวิตมาเชื่อมโยงกับเนื้อหา
ในเรื่องเกี่ยวกับการใหความรูเรื่อง พัฒนาการทางดานรางกายของเด็กวัยรุน ความรูเรื่องไวรัส HIV
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัส HIV และการใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ
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โซลิงเกอร และคณะ (Zolinger and others. 2003 : 338 - 346) ไดศึกษาผลของ
การใชหลักสูตรการฝกอบรมทักษะชีวิต เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ในเมืองมารีออน รัฐอินเดียนา ป 1997
– 2000 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนเกรด 6 – 8 จํานวน 1,598 คน เนื้อหาในหลักสูตรประกอบดวย
การใหความรู การปลูกฝงเจตคติ และความสามารถในการตัดสินใจในทางเลือกทางเดินชีวิต สวนทักษะ
ชีวิตที่ใช ไดแก ทักษะการตัดสินใจ การจัดการกับความเครียด ทักษะการสื่อสาร และทักษะทางสังคม
ผลการวิจัยพบวา กลุมนักเรียนที่สูบบุหรี่ หรือการทดลองสูบเกิดขึ้น จะเห็นไดวาหลักสูตรนี้สามารถใช
เปนตัวปองกันการสูบบุหรี่ไดดีกับนักเรียนที่ยังไมเคยลอง หรือสูบบุหรี่มากอน นอกจากนี้นักเรียนสวน
ใหญเห็นดวยวาหลักสูตรการฝกอบรมทักษะชีวิตหลักสูตรนี้ใหความรูไดดีมาก เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบ
ของการสูบบุหรี่ที่สงผลเสียตอสุขภาพ
5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการ
5.2.1 งานวิจัยในประเทศ
จีรนัย สืบโสตร (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง โดยใช CIPP Model : การศึกษากองทุนหมูบานเก็ตโฮ ตําบลกะทู อําเภอกะทู
จังหวัดภูเก็ต พบวา กองทุนหมูบานเก็ตโฮ มีสมาชิกที่กูยืมเงินกองทุนที่ไดรับประโยชนกันทุกคนและการ
ประเมินผลการดําเนินการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คือ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความเปนอยู
และคุณภาพชีวิตดี ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในการบริหาร
จัดการกองทุนหมูบานเก็ตโฮ ดังนี้ การเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อใหผูเกี่ยวของกับกองทุนอยาง
ชัดเจน การจําแนกโครงสรางและการจัดวางกําหนดการกองทุนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกิจกรรมทุกดาน
ของกองทุนดําเนินไปอยางสําคัญตอเนื่องและสัมพันธกัน การทําความเขาใจพื้นฐานและสภาพแวดลอม
ของชุมชน การศึกษาพื้นฐานและสภาพแวดลอมของชุมชน เพื่อใชประกอบในการบริหารกองทุน
จําเปนตองมีการจัดการดานเทคนิค งบประมาณ และการจัดทํานิติกรรมสัญญา ที่รอบคุม รัดกุม การจัด
วางแบบการควบคุมเวลา คาใชจาย และคุณภาพ การจัดการกองทุนตองมีการจัดวางระบบควบคุม
ลวงหนา และมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข การจัดวางเครือขายสื่อสาร การกําหนดชองทางวิธีการ
สื่อสาร และเนื้อหาของขอมูลขาวสาร การแกไขปญหาที่อยูนอกเหนือความคาดหมาย และการแกไข
ปญหาความขัดแยง การสนับสนุนของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ภาวะผูนํา
เปนปจจัยสําคัญยิ่งในการบริหารกองทุน คือ ภาวะผูนําของผูบริหารกองทุนที่มีการเตรียมความพรอม
ของชุมชนเปนปจจัยเบื้องตนที่ทําใหเกี่ยวของของกองทุนสามารถเขาถึงวัตถุประสงคเปาหมายและ
ขั้นตอนการดําเนินการ ตลอดจนการสรางเจตคติที่ดีและความเขาใจในภารกิจของกองทุนอยางชัดเจน
การจัดการดานเทคนิคและงบประมาณ การจัดวางแบบการควบคุมเวลา คาใชจายและคุณภาพของการ
จัดการกองทุน
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วราวุธ สาลีสี (2551 : บทคัดยอ) ไดศกึ ษาการประเมินโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน : กรณีศึกษาจังหวัดเลย พบวา
1. ในทัศนะของกลุมผูดําเนินงานโครงการ พบวา ผลการประเมินโดยภาพรวมสวน
ใหญอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหผลการประเมินเปนรายดาน พบวา สัดสวนมากที่สุด คือ ปจจัยนําเขา
เปนสัดสวนมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม วัตถุประสงค
โครงการมีความสําคัญและความจําเปนตอนักเรียน นักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด ดานปจจัยนําเขา
พบวา โรงเรียนในสังกัดมีความตองการพระสอนศีลธรรมชวยจัดกิจกรรมในการสอนอยูในระดับมาก
ดานกระบวนการ พบวา มีคณะกรรมการและผูรับผิดชอบโครงการอยางชัดเจน และมีการประชุมชี้แจง
ทําความเขาใจวางแผนรวมกันทุกระดับอยูในระดับมาก สําหรับดานผลผลิต พบวา ผูเรียนมีศีลหาเปน
พื้นฐานในการดํารงชีวิตอยูในระดับมาก
2. ในทัศนะความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในโครงการของกลุมนักเรียน
พบวา มีผลการประเมินโดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา
ผลการประเมินขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน
3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม พบวา
การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิดวิเคราะห ดานปจจัยนําเขา พบวา
สื่อ อุปกรณ และนวัตกรรมการเรียนการสอนยังไมเพียงพอ ไมทันสมัย และขาดประสิทธิภาพ
ดานกระบวนการ พบวา การประสัมพันธและการมีสวนรวมของครู ผูปกครองยังไมทั่วถึงและ
การนิเทศติดตามประเมินผลยังไมเปนระบบ และดานผลผลิต พบวา พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนมาจากหลากหลายพื้นที่ทําใหพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม แตกตางกัน การรับรูและ
ความสนใจจึงตางกัน
สมสมัย เฟองงาม (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินการใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 พบวา
ผลการประเมินการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 ดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิตของ
ผูบริหาร ครู และนักเรียนโดยรวมอยูในระดับดี
สราวุธ เมือบสน (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินโครงการแขงขันความเปน
เลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา
1. โครงการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ทั้งดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
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2. ดานบริบท พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของโครงการ ความสอดคลองของวัตถุประสงคและความ
ตองการของผูเกี่ยวของ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
3. ดานปจจัยนําเขา พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ความเหมาะสมดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่ ความเหมาะสมดานบุคลากร มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก และความเหมาะสมของงบประมาณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
4. ดานกระบวนการ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาการดําเนินงานภายในโครงการ การดําเนินงานตามแผน ความสามารถในการบริหาร
โครงการและการกํากับติดตาม การดําเนินงานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
5. ดานผลผลิต พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการและความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก
กุสุมา ดาวประสงค (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษารายงานการประเมินโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเหลงงามพิทยาคมพบวา ผลการประเมิน
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเหลางามพิทยาคม โดยภาพรวม
พบวา ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน มีความคิดเห็นวา
เหมาะสมอยูในระดับมาก
1. ดานบริบท (Context) พบวา ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเหลางามพิทยาคม ดานบริบท โดยภาพรวมผลการ
ประเมินอยูใน ระดับมาก
2. ดานปจจัยเบื้องตน (Input) พบวา ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเหลางามพิทยาคม ดานปจจัยเบื้องตน โดยภาพรวม
ผลการประเมินอยูในระดับมาก
3. ดานกระบวนการ (Process) พบวา ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเหลางามพิทยาคม ดานกระบวนการ โดยภาพรวม
ผลการประเมินอยูใ นระดับมาก
4. ดานผลผลิต (Product) พบวา ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเหลางามพิทยาคม ดานผลผลิต โดยภาพรวมผลการ
ประเมินอยูใน ระดับมาก
จันทนา รอดแกว (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา
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1. ผลการประเมินประเด็นบริบทของโครงการในภาพรวม พบวา ผานเกณฑการ
ประเมินและอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด ไดแก ความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของวัตถุประสงค ความเหมาะสมของกิจกรรมและความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด ผานเกณฑการประเมินโดยอยูในระดับมากที่สุด ความตองการจําเปนของโครงการและความ
เปนไปไดของเปาหมาย ผานเกณฑการประเมินอยูในระดับมาก
2. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาของโครงการ ในภาพรวมพบวาผานเกณฑการ
ประเมินและอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด ไดแก ดานหลักสูตรสถานศึกษา
ดานทรัพยากร ดานระบบบริหารจัดการและดานสภาพแวดลอม ผานเกณฑการประเมินโดยอยูในระดับ
มากที่สุด ดานผูบริหารและครู ผานเกณฑการประเมินโดยอยูในระดับมาก
3. ผลการประเมินประเด็นกระบวนการของโครงการ ในภาพรวม พบวา
ผานเกณฑ การประเมินและอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด ไดแก กิจกรรมเขา
คายฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันสําคัญกิจกรรมอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นกิจกรรม
การแสดงตนเปนพุทธมามกะ กิจกรรมจัดการสอนแบบบูรณาการผานเกณฑการประเมินโดยอยูในระดับ
มากที่สุด
4. ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการ ในภาพรวม พบวา ผานเกณฑการ
ประเมินอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด ไดแก ความพึงพอใจของผูมีสวน
เกี่ยวของ ความคาดหวังการนําความรูไปใชในการพัฒนาตนเองและพฤติกรรมมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน หลังจากดําเนินงานตามโครงการ ผานเกณฑการประเมินโดยอยู
ในระดับมากที่สุด
5. ผลการประเมินโครงการ ในภาพรวมของโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน พบวา ผานเกณฑการประเมินอยูในระดับมากที่สุด ประเด็น
การประเมินอยูในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ประเด็น คือ ประเด็นบริบทของโครงการ ประเด็นปจจัยนําเขา
ของโครงการ ประเด็นกระบวนการของโครงการและประเด็นผลผลิตของโครงการ โดยตัวชี้วัด 18
ตัวชี้วัด พบวา ผานเกณฑการประเมินอยูในระดับมากที่สุด 15 ตัวชี้วัด อยูในระดับมาก 3 ตัวชี้วัด
ธีระศักดิ์ พลนาคู (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรัก
การอาน โรงเรียนบานโคกแฝกดอนทะยิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
พบวา ผลการประเมินการดําเนินงานโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน โรงเรียนบานโคกแฝกดอนทะยิง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมทุกดาน มีผลการประเมินอยูใน
ระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน สรุปผลการประเมินเปนรายดานทั้ง 4 ดาน รวมทั้ง
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานการสงเสริมนิสัยรักการอาน ดังตอไปนี้
1. ดานบริบท โดยภาพรวมมีผลการประเมิน อยูในระดับมากที่สุด เปนการสราง
เจตคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการอานใหแกนักเรียน และแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรวมรับผิดชอบ
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การดําเนินงานโครงการจากครู นักเรียน และชุมชน โรงเรียนประชุมชี้แจงเปาหมาย วิธีการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินงานที่ชัดเจน กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และ
วัตถุประสงค และเพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการอานเพื่อการเรียนรู
2. ดานปจจัยนําเขา โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
ระยะเวลาในการดําเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม มีอาคารสถานที่ หองปฏิบัติงานตามโครงการ
มีความเหมาะสมและเพียงพอ บุคลากรมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็น ในการจัดกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน มีความสะดวกดานการใชสื่อ วัสดุอุปกรณและ เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม มีสภาพ
ของหนังสือ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี เราความสนใจใหแกผูเขารวมกิจกรรม และบุคลากรที่จัด
โครงการมีความรูในเรื่องการจัด กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
3. ดานกระบวนการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด โดยมีการ
กําหนดบทบาทหนาที่และผูรับผิดชอบกิจกรรม การประสานการจัดกิจกรรมระหวางครู นักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน และที่เกี่ยวของ มีการประชุมครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน เพื่อรับทราบแนวทาง
และรวมกันวางแผนการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่หลากหลายรูปแบบ ดวยความ
ประหยัด จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
4. ดานผลผลิต โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ทั้งใน
ดานคุณภาพครู คุณภาพผูบริหาร คุณภาพนักเรียน และคุณภาพโรงเรียน และดานนิสัยรักการอาน
5. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะการพัฒนาโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
ควรศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอยางการสงเสริมนิสัยรักการอาน จัดงบประมาณ วัสดุ สื่อ อุปกรณ ตาง ๆ
ใหเพียงพอและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ประสานขอความรวมมือและสนับสนุนจากชุมชน/องคกรตาง ๆ
มากยิ่งขึ้น มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง คนหาไดรวดเร็ว มีหนังสือใหม ๆ และเพียงพอสําหรับ
นักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน จัดหาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สรางสภาพแวดลอม และ
บรรยากาศที่เอื้อตอการอาน และมีกิจกรรมที่นักเรียนสนุกสนานและกลาแสดงออกมากยิ่งขึ้น
ปฏิวัติ ใจเมือง (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรม
ของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม โดยใชรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP MODL) ประเมินในดานบริบท
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ประเมินดานผลผลิตของโครงการ พบวา โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน
สุนิตย เองฉวน (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การประเมินโครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบานยานตาขาว พบวา
1. ผลการประเมินดานบริบทของโครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียน
บานยานตาขาว พบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหาร ครู เฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
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2. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาของโครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนบานยานตาขาว พบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหาร ครู เฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด
3. ผลการประเมินดานกระบวนการของโครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนบานยานตาขาว พบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหาร ครู เฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด
4. ดานผลผลิต เปนการประเมินในดานคุณลักษณะอันพึงประสงค และดานความ
พึงพอใจตอโครงการโดยผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งจะพิจารณาแตละดาน สรุปเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
สุจิลา คติศิริกุญชร (2557 : บทคัดยอ)ไดศึกษารายงานการประเมินโครงการระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนแมทาวิทยาคม จังหวัดลําพูน ปการศึกษา 2557 พบวา
1. การประเมินโครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนแมทาวิทยาคม
จังหวัดลําพูน ปการศึกษา 2557 ตามรูปแบบ CIPP Model พบวามีผลการประเมินอยูในระดับมาก
กลาวคือ
ดานบริบทหรือสภาพแวดลอม ประเมินเกี่ยวกับความสอดคลองเหมาะสมของ
โครงการ กับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด ซึ่งเห็นวาโครงการมีความสําคัญและมีความจําเปนกับ
สภาพสังคมปจจุบัน ตลอดถึงการมีสวนรวมของโรงเรียน หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูปกครอง และชุมชน
ซึ่งมีความจําเปนในการดูแลชวยเหลือนักเรียน จะกอประโยชนตอนักเรียนในสภาพของสังคมปจจุบัน
ผูบริหารและครูที่ปรึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทหรือสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก
ดานปจจัย ประเมินเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ โรงเรียนมีคาํ สั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือและกําหนดบทบาท หนาที่ของคณะกรรมการ โรงเรียนไดสนับสนุนยานพาหนะ หรือ
งบประมาณในการไปเยี่ยมบานนักเรียน ครูที่ปรึกษาหรือหัวหนาระดับไดนําเอาผลการจัดทําสารนิเทศ
มาแกไข สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหาของนักเรียน ผลการประเมินพบวา ผูบริหารและครูที่ปรึกษา
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ดานกระบวนการ ประเมินเกี่ยวกับ กระบวนการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือ นักเรียน ซึ่งประกอบดวย การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริม
และพัฒนานักเรียน การปองกันชวยเหลือและแกไข และการสงตอ ผลการประเมินพบวา ผูบริหารและ
ครูที่ปรึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ดานผลผลิต ประเมินเกี่ยวกับตัวนักเรียนพบวา ความสัมพันธระหวางครูและ
นักเรียนเปนไปดวยดีและอบอุน นักเรียนไดรับการชวยเหลือจากครูอยางทั่วถึงและใกลชิด นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถ
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เขากับสิ่งแวดลอมและสังคมไดดี ประพฤติปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ผลการประเมินพบวา ผูบริหารและครูที่ปรึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 ดานรูจักนักเรียนรายบุคคลเพื่อคัดกรอง ดานการสงเสริมนักเรียน
ดานการปองกันและชวยเหลือแกไขปญหาและดานการสงตอ ผลการประเมินพบวา นักเรียนมีความ
คิดเห็นทุกดานอยูในระดับมาก
3. การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของผูปกครอง ดานการดําเนินงานทั่วไป ดานการมีสวนรวม ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา
ดานการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหา และดานคุณภาพนักเรียน ผลการประเมินพบวาผูปกครองมี
ความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับมาก
นายวันเผด็จ มีชัย (2559 : บทคัดยอ)ไดศกึ ษาการประเมินโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน โรงเรียนเปรมติณสูลานนท พบวา
1. ผลการประเมินดานบริบทหรือสภาพแวดลอม ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารและครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาของโครงการ ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารและครู เกี่ยวกับความเพียงพอดานปจจัยนําเขา โดยภาพรวมมีความ
เพียงพออยูในระดับมาก
3. ผลการประเมินดานกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารและครู เกี่ยวกับกิจกรรมปฏิบัติงานดานกระบวนการโดยภาพรวม
อยูในระดับมาก
4. ผลการประเมินดานผลผลิตเกี่ยวกับความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารและครูเกี่ยวกับดาน
ผลผลิตของโครงการโดยภาพรวม อยูในระดับมาก
4.2 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการเรียนรูศึกษาคนควา
โดยการใชแหลงเรียนรูในโครงการ โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก
4.3 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
4.4 ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
วิศัลยศยา พาพรหม (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินสงเสริมการอานของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ พบวา
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1. ผลการประเมินระดับคุณคาของโครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียน
ดานสภาวะแวดลอม ดานปจจัย ดานกระบวนการและดานผลผลิต พบวาดานสภาวะแวดลอม ผลการ
ประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน ในดานสภาวะแวดลอมโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ถือวาผาน
เกณฑการประเมิน ดานปจจัย ผลการประเมินโครงการสงเสริมรักการอานดานปจจัย (Input)
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ถือวาผานเกณฑการประเมิน ดานกระบวนการ ผลการประเมินโครงการ
สงเสริมรักการอานดานกระบวนการปฏิบัติงานของผูบริหารและครู (Process) ของผูบริหารและครู
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ถือวาผานเกณฑการประเมิน ดานผลผลิต ผลการประเมินโครงการ
สงเสริมรักการอานดานผลผลิต (Product) โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ถือวาผานเกณฑการประเมิน
2. ผลการศึกษานิสัยรักการอานของนักเรียน หลังการเขารวมโครงการสงเสริมรัก
การอานของนักเรียน พบวา ผลการประเมินคุณคากิจกรรมในโครงการทั้ง 9 กิจกรรม พบวา
ทุกกิจกรรมนักเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมในกิจกรรมโดยมีระดับการเกิดพฤติกรรมอยูใน
ระดับมากถึงระดับมากที่สุด ถือวาผานเกณฑการประเมิน โดยมีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.51 - 4.65
โสภณ ทองจิตร (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา พบวา
1. การประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานกระบวนการของโครงการ
ดานสภาพแวดลอมของโครงการ ดานผลผลิตของโครงการ และดานปจจัยนําเขาของโครงการ
2. การประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
ดานสภาพแวดลอมของโครงการ โดยภาพรวมมีอยูในระดับมาก การประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ดานปจจัยนําเขาที่ใชในการดําเนินโครงการ โดยภาพรวมมีอยูใน
ระดับมาก
3. การประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
ดาน กระบวนการในการดําเนินโครงการ โดยภาพรวมมีอยูในระดับมาก การประเมินโครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ดานผลผลิตการดําเนินโครงการ พบวา
3.1 การประเมินความรู ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูและ
นักเรียนโรงเรียนน้ํารอบวิทยา ปการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีอยูในระดับมาก
3.2 การนําแนวความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยภาพรวมมีอยูในระดับมาก
ธงชัย เหมดเกียรติกุล (2560 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาผูเรียน
ดวยการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โรงเรียนรมโพธิ์วิทยา พบวา
1. ผลการประเมินดานบริบทของโครงการ พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ
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2. ผลการประเมินดานปจจัยเบื้องตนของโครงการพบวา โดยรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ
3. ผลการประเมินดานกระบวนการดําเนินโครงการ
3.1 ในภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ที่สุดและมาก
3.2 ในภาพรวม ผูปกครองนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุดและมาก
3.3 ในภาพรวม นักเรียน อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ
4.1 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในภาพรวม ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุด และมากและในภาพรวม ผูปกครองนักเรียนและ
นักเรียน อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรมพบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม
4.2 ดานความพึงพอใจตอผลผลิตของโครงการพัฒนาผูเรียนดวยการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุดและมาก
เอี่ยมสกุล หมุนลี (2560 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการรายงานประเมินโครงการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ ของโรงเรียนเทศบาลทาอิฐ พบวา
1. ผลการประเมินบริบท ของโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียน
เทศบาลทาอิฐเทศบาลเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ตามการประเมินของครูผูรับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวาวัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทยนโยบายของกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ
นโยบายของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนและมีความสอดคลองกับสภาพ
ความจําเปนของโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมินปจจัยนําเขา ของโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียน
เทศบาล ทาอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถเกี่ยวกับความเหมาะสม/เพียงพอพบวาปจจัย
เบื้องตนของกิจกรรมทุกกิจกรรมมีความเหมาะสม/เพียงพอโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
3. ผลการประเมินกระบวนการ ของโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียน
เทศบาล ทาอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถพบวามีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
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4. ผลการประเมินผลผลิต ของโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียน
เทศบาลทาอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถพบวานักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงพฤติกรรม
การเรียนอยูในระดับมากที่สุดทุกรายการและชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพวิชาการของโรงเรียนเทศบาลทาอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถจังหวัดอุตรดิตถอยูในระดับมากที่สุด
ผลจากการสัมภาษณจากการสัมภาษณตามประเด็นตาง ๆ ในดานของประโยชนที่ไดรับทุกกลุม เห็นวา
การพัฒนาวิชาการ สงผลในเรื่องของการเรียนและทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น
ในดานการนําความรูและประสบการณไปใชสวนใหญเห็นวาสามารถนําประสบการณ ที่ไดไปใช
ในชีวิตประจําวัน และการเรียนตอในระดับสูงขึ้นไป และพฤติกรรมการเรียนที่ดีสรางความมั่นใจ
ในการเรียน นอกจากนั้น ในเรื่องของแนวทางในการจัดกิจกรรมสวนใหญเห็นวาควรจัดกิจกรรมนี้
อยางตอเนื่องและกิจกรรมที่จัดตองเปนกิจกรรมที่นาสนใจและหลากหลายวิธี
5.2.1 งานวิจัยตางประเทศ
ฟโดเน (Fidone 1993 ; อางถึงใน รุงทิวา ศรีวรขาน. 2557 : 36) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การประเมินโปรแกรมวิทยาศาสตรระดับมัธยม โดยใชองคประกอบบริบทของโมเดลชวย ในการ
ตัดสินใจหรือรูปแบบจาลองซิปป (CIPP Model) เพื่อเตรียมนักเรียนใหมีความรูความสามารถ เฉพาะ
ทางในระดับสูง โดยรวบรวมจากครูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมเกรด 6 – 12 จํานวน 100คนนักเรียนสาย
วิทยาศาสตร เกรด 10, 11 และ 12จํานวน 618 คน โดยใชคําถามเกี่ยวกับการวิจัย จํานวน 6 ขอ และ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย t – test การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และการกระจายความถี่
ซึ่งการวิเคราะหขอมูลชี้ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิ์ของ หลักสูตร ความตองการของ
หลักสูตร ระดับของเกรด การมอบหมายงาน และความชอบหรือไมชอบของนักเรียนผลการของการ
ประเมินสรุปได ดังนี้ (1) นักเรียนตองการประสบการณทดลอง ในหองปฏิบัติการและการศึกษา
วิทยาศาสตรอยางกวางขวาง ทั้งการเยี่ยมชุมชนทางวิทยาศาสตรแหงอื่นมากกวาการทดลองใน
หองปฏิบัติการและการศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม (2) ครูควรเนนขอบขายของจุดประสงคในการศึกษา
วิทยาศาสตรของนักเรียน เพื่อการพัฒนาทักษะในหองปฏิบัติการและพัฒนาทักษะการทํางาน
(3) ทั้งนักเรียนและครู ตองการหลักสูตรระยะสั้นที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาในสาขาอื่น ๆ
โดยกําหนดเวลาไมนอยกวา1ภาคเรียน (4) ครูในโรงเรียนระดับกลางคิดวาจุดมุงหมายของการศึกษา
วิทยาศาสตร เปนการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ และการนําความรูทางวิทยาศาสตรดัดแปลงให
เหมาะสมกับนักเรียนเทานั้น
วูดเวิรด, เจน พี และเยียเจอร, จอหน แอล (Woodward, jane P. and Yeager,
John L. 1972 : abstract) ไดทําการประเมินผลเรื่อง การฝกหัด R & D เปนรายบุคคลซึ่งเปน
กระบวนการศึกษาที่ไดจากการระดมความคิดเปรียบเทียบพัฒนาแบบฝกดานความคิดและการปฏิบัติ
ในการศึกษาครั้งนี้ คนพบวา วิธีการฝกโปรแกรม การศึกษาประเมินผลรายบุคคลโดยเลือกใชรูป
แบบจําลองซิปป จากผลการประเมิน คนพบปญหาในการฝกหัดวามีการใชเวลาในการทํากิจกรรม
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การศึกษามากเกินไป การเสียเวลากับการฝกฝนปากเปลาและพบวา เวลาเปนปญหาใหญของพฤติกรรม
การศึกษาและในทีส่ ุดสรุปผลการประเมินไดวา ตองเปลี่ยนแปลงวิธปี ระเมินผล การวางแผน
การออกแบบ การใหความรูที่เชื่อถือไดโดยการทดสอบเปนกลุม และรูปแบบจําลองซิปป (CIPP Model)
เปนประโยชนในการออกแบบการประเมินการศึกษาไดดี
ศูนยวิจัยอีริค (ERIC. 1994 : บทคัดยอ) ไดเสนอรายงานการวิจัย เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการศึกษาเรื่องการอาน การเขียน และการเรียนคณิตศาสตร โดยการเลือกใชโปรแกรมซิปป
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการอาน การเขียน และการเรียนคณิตศาสตรของโรงเรียน Des Moines
(lowa) ในระหวางปการศึกษา 1993 – 1994 โดยประเมินจากนักเรียน 2,968 คน ผลการประเมิน
พบวา โรงเรียนทั่ว ๆ ไปตองการสงเสริมดานการเรียนการสอนและการใชหองทดลองทําใหนักเรียนสอบ
ผานไดรอยละ 785 คนสอบผาน สวนดานการใหบริการของครูตางใหความคิดเห็นวาควรจัดการเรียน
การสอนในเรื่องการอานและการเขียนกอนและในดานความคิดเห็นของพอแมตองการใหนักเรียนมีการ
เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง
วิลเลี่ยม (Williams. 1999 : 75) ไดศกึ ษา เรื่อง การจัดทําเอกสารการเรียนรูและ
วิธีการประเมินการสอนแบบโครงการซึ่งในการเรียนแบบโครงการคือ การใหเด็กไดมีโอกาสศึกษาเรื่อง
ตนเองสนใจอยางลุมลึกลงไป ซึ่งวิธีสอนแบบเกาที่ใชเด็กเรียนตามจุดประสงคการเรียนรูนั้นเด็กจะไมเกิด
ความรูตามที่ครูกําหนดนั้น ซึ่งตางจากการสอนแบบโครงการเพราะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูผาน
โครงการที่ตัวเองสนใจ นับวาการสอนแบบโครงการชวยใหเด็กสามารถเห็นความรูไดจริง
กลาวโดยสรุปวาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เรื่อง การประเมินผลโครงการโดยใชรูปแบบจําลองซิปป (CIPP Model) เพื่อตองการทราบวาผลที่ไดรับ
จากการดําเนินโครงการไปแลวนั้นประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังหรือไม มีปญหาอุปสรรคอะไร
ตอบสนองความตองการไดเพียงใด ควรปรับปรุงแลวดําเนินการตอไปหรือควรยุติโครงการ ซึ่งเทากับ
เปนการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ดําเนินการไปแลว วัตถุประสงคของการประเมินผล ไดแก เพื่อศึกษาวา
วัตถุประสงคที่ตองการบรรลุนั้น ยังเปนวัตถุประสงคที่ยังมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ
อยูหรือไม เพื่อการคนพบวัตถุประสงคที่กําหนด เพื่อพิจารณาหาเหตุผลของความสําเร็จและความ
ลมเหลวของการปฏิบัติ เปนตน เพื่อนําไปใชแกไขตอไป เพื่อหาขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับโครงการ โดยทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค มีการวางแผน แนวทางการดําเนินการและผลกระทบที่
เกิดขึ้น เพื่อเปนการกําหนดคุณคาหรือขอดีของโครงการดังกลาววาดีหรือไมอยางไร สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตองการ
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ใชรูปแบบการประเมิน
ซิป (CIPP Model) เปนกรอบในการประเมิน ดานบริบท (Cotext)
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ดานปจจัยปอน (Input) ดานกระบวนการ (Process) ดานผลผลิต (Product) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกรอบ
ความคิดในการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ดังนี้
โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
ประเมินนโยบาย วัตถุประสงค ความพรอม
ของสภาพแวดลอม

การประเมินบริบท
(Context Evaluation : C)

ประเมินความพรอมของการเตรียมการ
และปจจัยเบื้องตน

การประเมินปจจัยนําเขา
(Input Evaluation : I)

ประเมินการจัดการบริหารหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation : P)

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเมื่อสิ้นสุด
การดําเนินโครงการ

การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation : P)

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบความคิดการประเมินโครงการ

ผูบริหาร
ครูผูสอน
ผูเรียน

