บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ
CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ผูประเมินไดนําเสนอผลการศึกษา ตามลําดับ ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการประเมิน
2. วิธีดําเนินการประเมิน
3. สรุปผลการประเมิน
4. อภิปรายผล
5. ขอเสนอแนะ
1. วัตถุประสงคของการประเมิน
1.1 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
1.2 เพื่อใหไดขอมูลและสารสนเทศและนําไปปรับปรุงพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วิธีดําเนินการประเมิน
2.1 ประชากรเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ
มีจํานวนทั้งสิ้น 307 คน ประกอบดวย
2.1.1 เจาหนาที่ และครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน จํานวน 19 คน
2.1.2 แกนนํานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน จํานวน 9 ตําบล ๆ ละ
32 คน รวมจํานวน 288 คน
2.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม (Check List) ลักษณะเครื่องมือเปนแบบเลือกตอบแบง
ออกเปน 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 สําหรับเจาหนาที่ และครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนมเปนแบบประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
ตอนที่ 2 สําหรับแกนนํานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม เปนแบบประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
3. สรุปผลการประเมิน
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP
Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) สรุปผลดังนี้
ตอนที่ 1 สําหรับเจาหนาที่ และครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม เปนแบบประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
1. กลุมของเจาหนาที่ และครูการศึกษานอกโรงเรียนผูตอบแบบประเมิน สวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ63.20 ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง พนักงานราชการ จํานวน
12 คน คิดเปนรอยละ 63.20 และมีประสบการณในการทํางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอยูระหวาง 10-19 ปจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 52.63
2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม พบวา โดยรวมมี
ผลการประเมินอยูในระดับมาก (  = 4.41 )
2.1 ดานสภาวะแวดลอมหรือบริบท พบวา เจาหนาที่และครูการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอทาอุเทนมีความคิดเห็นตอการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตของศูนยการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
โดยรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมาก (  = 4.28)
2.2 ดานปจจัยเบื้องตน พบวาเจาหนาที่และครูการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอทาอุเทนมีความคิดเห็นตอการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
โดยรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมาก (  = 4.37)
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2.3 ดานกระบวนการ พบวา เจาหนาที่และครูการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอทาอุเทน มีความคิดเห็นตอการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม โดยรวม
มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (  = 4.38)
ตอนที่ 2 สําหรับแกนนํานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
เปนแบบประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทนจังหวัดนครพนม
1. กลุมของแกนนํานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
สวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง จํานวน 165 คนคิดเปนรอยละ 57.30 อายุ ระหวาง 1-19 ป จํานวน
184 คน คิดเปนรอยละ 63.90 การศึกษาสูงสุดอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 184 คน คิดเปน
รอยละ 63.90 อาชีพ เกษตรกร จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 70.50
2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
2.1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางระดับทักษะชีวิตกอนและหลังการอบรม
ของผูเขารวมโครงการ มีความคิดเห็นตอการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
มีทักษะชีวิตกอนอบรมโดยรวมมีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง (  = 2.59)
สวนทักษะชีวิตหลังการอบรมโดยรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมาก (  = 4.12)
เพื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีผลการประเมินอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
ดานการคิดริเริ่มสรางสรรค (  = 4.18) รองลงมา ไดแก ดานการตัดสินใจ (  = 4.16) และดานการ
แกปญหา (  = 4.16) ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางระดับทักษะชีวิตกอนและหลังการอบรมของ
ผูเขารวมโครงการเปนรายขอพบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกขอ
เมื่อพิจารณาทักษะชีวิตของผูเขารวมโครงการโดยรวมพบวาผูเขารวมโครงการมีทักษะชีวิต
หลังการอบรมมากกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 ดานผลผลิตกลุมของแกนนํานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม มีความคิดเห็นตอการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม มีการนํา
ทักษะที่ไดรับจากการอบรมไปใชในชีวิตประจําวันมีผลการประเมินอยูในระดับมาก (  = 4.43)
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4. อภิปรายผล
จากผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ผูประเมินอภิปรายผล
ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่และครูการศึกษานอกโรงเรียนและแกนนํานักศึกษาการศึกษานอก
โรงเรียน อําเภอทาอุเทน พบวา โดยรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานแลว
พบวา
ผลการประเมินดานสภาวะแวดลอมหรือบริบทโดยรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมาก มี
ความสอดคลองกับทุก ๆ ดาน ทั้งดานนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกลุมจังหวัด นโยบายของ
หนวยงาน และสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุธ เมือบสน (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
การประเมินโครงการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของโครงการ ความสอดคลอง
ของวัตถุประสงค และความตองการของผูเกี่ยวของ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วราวุธ สาลีสี (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน :กรณีศึกษาจังหวัดเลย พบวา ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม วัตถุประสงค โครงการมี
ความสําคัญและความจําเปนตอนักเรียน นักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
ผลการประเมินดานปจจัยเบื้องตน มีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมากดานปจจัย
เกี่ยวกับความรูความสามารถของบุคลากรพบวา มีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอมาก
โดยผูบริหารมีการประชาสัมพันธ สงเสริม สนับสนุนโครงการใหแกบุคลากรในหนวยงานไดเรียนรู
ผูรับผิดชอบโครงการมีการนําความรูจัดอบรมขยายผลใหกับครูทุกทานในสถานศึกษา ผูรับผิดชอบ
โครงการมีความรู สามารถตอบคําถามหรือขอสงสัยเกี่ยวกับโครงการไดอยางถูกตอง และชัดเจน ปจจัย
เกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรพบวา มีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับ
มาก การดําเนินโครงการมีความเหมาะสมกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร มีการจัดทําเอกสารสรุปรายการ
ใชจายงบประมาณของโครงการชัดเจนมีการวางแผนการใชจายงบประมาณตามโครงการ ปจจัยเกี่ยวกับ
ความพรอมของวัสดุอุปกรณ มีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติ
กิจกรรมของโครงการอยางเหมาะสมและเพียงพอ อุปกรณสนับสนุนในการใชงานมีความเพียงพอการจัด
วัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก ความเหมาะสมในการจัดบุคลากรรับผิดชอบ
งานบริหารในโครงการ ความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธของผูบริหารบุคลากรในสถานศึกษาใน
สถานศึกษามีความมุงมั่น ทุมเท อุทิศตนใหกับการพัฒนาสถานศึกษา ความถูกตองครบถวนและทันสมัย
ของเนื้อหาหลักสูตร ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก รูปแบบวิธีการอบรมมีความเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายเนื้อหามีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหมายเนื้อหามี
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ความทันสมัยตรงตามสภาพของสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิลา คติศริ ิกุญชร (2557 :
บทคัดยอ) ไดศึกษารายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนแมทาวิทยาคม จังหวัดลําพูน ปการศึกษา 2557 พบวาการประเมินโครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนแมทาวิทยาคมจังหวัดลําพูน ปการศึกษา 2557 ตามรูปแบบ CIPP Model พบวามีผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก กลาวคือ ปจจัยประเมินเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานให
บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ โรงเรียนมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือและกําหนดบทบาท หนาที่ของคณะกรรมการ โรงเรียนไดสนับสนุนยานพาหนะ หรือ
งบประมาณในการไปเยี่ยมบานนักเรียน ครูที่ปรึกษาหรือหัวหนาระดับไดนําเอาผลการจัดทําสารนิเทศ
มาแกไข สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหาของนักเรียน ผลการประเมินพบวา ผูบริหารและครูที่ปรึกษา
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุธ เมือบสน (2554 : บทคัดยอ)
ไดศึกษาการประเมินโครงการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบวา ดานปจจัยนําเขา ความเหมาะสม ดานวัสดุอุปกรณและอาคาร
สถานทีค่ วามเหมาะสมดานบุคลากร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และความเหมาะสมของ
งบประมาณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
ผลการประเมินดานกระบวนการ โดยรวม ผลการประเมินอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก การตรวจสอบการปฏิบัติ มีผลการประเมินโดยรวมอยูใน
ระดับมากโดยมีการกําหนดบทบาทและเจาหนาที่ความรับผิดชอบแกบุคลากรในการดําเนินโครงการ
มีการจัดระบบการบริหารโครงการ โดยยึดรูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายเปนสําคัญ มีการ
วิเคราะหระบบการบริหารโครงการอยางชัดเจน การนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน มีผลการ
ประเมินโดยรวมอยูในระดับมากมีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการใหหนวยงานตนสังกัด
ทราบ มีการประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ มีการวางแผนการติดตาม
และนิเทศการดําเนินโครงการ การพัฒนาบุคลากร มีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก มีการ
ประชาสัมพันธใหกับบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใหมีความรูความเขาใจตรงกัน มีการพัฒนาบุคลากร
ที่รับผิดชอบโครงการใหไดรับความรูและทักษะการปฏิบัติหนาที่ มีการกําหนดบุคลากรปฏิบัติหนาที่
บริหารโครงการที่สอดคลองกับทักษะความรูความสามารถซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปฏิวัติ ใจเมือง
(2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
โดยใชรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP MODL) ประเมินในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา
ดานกระบวนการ ประเมินดานผลผลิตของโครงการ พบวา โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุธ เมือบสน (2554 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินโครงการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดานกระบวนการ พบวา การดําเนินงานตามแผน ความสามารถในการ
บริหารโครงการ และการกํากับติดตาม การดําเนินงานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
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วราวุธ สาลีสี (2551 : บทคัดยอ) ไดศกึ ษาการประเมินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน :
กรณีศึกษาจังหวัดเลย พบวา ดานกระบวนการ มีคณะกรรมการและผูรับผิดชอบโครงการอยางชัดเจน
และมีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจวางแผนรวมกันทุกระดับอยูในระดับมาก
ผลการประเมินดานผลผลิตจากการติดตามผลผูเขารวมโครงการที่ผานการอบรมโครงการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จังหวัดนครพนม มีความคิดเห็นตอการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม มีการนําทักษะที่ไดรับจากการอบรมไปใชในชีวิตประจําวัน
มีผลการประเมินอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย เหมดเกียรติกุล ( 2560 : บทคัดยอ)
ไดศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาผูเรียนดวยการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ โรงเรียนรมโพธิ์วิทยาพบวา ผลการประเมินผลผลิตของโครงการดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของนักเรียนในภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับการวิจัยของ มณฑนา
บรรพสุทธิ์ (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาทักษะชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2ดวยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนการคิด
แกปญหาทักษะชีวิตของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงกวากอนการจัดการ
เรียนรู และสอดคลองกับการวิจัยของ แววดาว ดวงจันทร (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาใชกิจกรรมทักษะ
ชีวิตเพื่อพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเองเพิ่มขึ้นภายหลัง การเขารวมกิจกรรมทักษะชีวิต
และสอดคลองกับการวิจัยของสุภาพร นกเจริญ (2551 : บทคัดยอ) ไดศกึ ษาใชกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตดานการะเผชิญกับอารมณของเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานบึง
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา หลังการเขารวมกิจกรรมกลุมเยาวชน มีความฉลาดทางอารมณ
ทั้ง 9 ดาน ไดแก ดานการควบคุมตนเอง ความเห็นใจผูอื่น ความรับผิดชอบ การมีแรงจูงใจ การตัดสินใจ
และแกปญหา สัมพันธภาพ ความภูมิใจตนเอง ความพอใจในชีวิต และดานความสุขสงบทางใจเพิม่ ขึ้น
5. ขอเสนอแนะ
ผูศึกษาไดนําเสนอเปน 2 สวนดวยกันคือ ขอเสนอแนะในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปอันจะเปน
ประโยชนตอการศึกษาครั้งตอไปของผูที่สนใจในประเด็นที่คลายกัน
5.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมินโครงการ
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5.1.1 ดานสภาวะแวดลอมหรือบริบทควรกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหมีความ
สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ
5.1.2 ดานปจจัยเบื้องตนควรสนับสนุน ดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และสื่อการ
เรียนการสอน ใหครบสมบูรณ และเพียงพอ และควรมีการจัดทําหลักสูตรเพื่อใชในการฝกอบรมใหมี
ความเหมาะสมกับสภาพของผูเขารับการอบรม
5.1.3 ดานกระบวนการ สถานศึกษาควรมีการสงเสริมใหมีการจัดสัมมนาวิทยากรให
การอบรม เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมใหบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการและสอดคลองกับความตองการของผูเขารับการอบรม
5.1.4 ดานผลผลิต สถานศึกษาควรมีการประยุกตใชความรูที่ไดจากการฝกอบรมไป
เปนแนวทางในการปฏิบัติตัวทั้งในสถานศึกษาและในชีวิตประจําวันอยางยั่งยืนควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในลักษณะของคายทักษะชีวิตใหมากขึ้นเพื่อนําไปสูการพัฒนาเยาวชนที่ดีมีประสิทธิภาพใน
อนาคต
5.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
5.2.1 ควรนําผลการประเมินโครงการที่ไดเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจปรับปรุง
แกไขในดานตาง ๆ ที่ไดคนพบ โดยสงเสริมกิจกรรมที่สถานศึกษาสามารถทําไดดีใหดียิ่งขึ้นไป
5.2.2 สถานศึกษาควรนํากิจกรรมใหม ๆ ที่ประสบผลสําเร็จมาจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาทักษะชีวิตดานที่มีคาเฉลี่ย
5.2.3 ควรขยายโครงการใหครอบคลุมนักศึกษาในสถานศึกษาและเหมาะสมกับ
นักศึกษาทุกชวงวัยที่อยูนอกระบบ

