
บทที$ 2 

 

เอกสารและงานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 

 

ในบทนี&  ผูป้ระเมินนาํเสนอเอกสารที5เกี5ยวขอ้ง แบ่งเป็น 8 ตอน คือ 

 

ตอนที$  1   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ประกอบดว้ย   ความเป็นมาหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง องคป์ระกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง เป้าประสงคข์องหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

ตอนที$   2   ทกัษะชีวติ   ประกอบดว้ย   ความหมายของทกัษะชีวติ   ความสาํคญัของทกัษะ 

ชีวติ องคป์ระกอบของทกัษะชีวติ หลกัการสอนเพื5อพฒันาทกัษะชีวติ 

ตอนที$   3   การพฒันาทกัษะชีวติในระบบการศึกษาขั&นพื&นฐาน  ประกอบดว้ย   แนวคิดการ

พฒันาทกัษะชีวติหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน พทุธศกัราช 2551 การพฒันาทกัษะชีวติ 

บูรณาการการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินทกัษะชีวติ 

ตอนที$   4   เกษตรอินทรีย ์ประกอบดว้ย ความหมายและความสาํคญัของการเกษตรอินทรีย ์

หลกัการเกษตรอินทรีย ์การปลูกพืชเกษตรอินทรียแ์ละการดูแลรักษา 

ตอนที$   5   โครงการเกษตรอินทรียเ์พื5อชีวติพอเพียง   เพื5อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน 

โรงเรียนทรัพยท์ว ี

ตอนที$   6   ความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ความหมาย ทฤษฎีที5เกี5ยวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

ตอนที$  7  การประเมินโครงการ ประกอบดว้ย ความหมาย ขั&นตอนการประเมิน รูปแบบ

การประเมิน CIPP 

ตอนที$   8  งานวจิยัที5เกี5ยวขอ้ง ประกอบดว้ย งานวจิยัในประเทศ งานวจิยัต่างประเทศ 

 

สาํหรับสาระโดยสรุปของแต่ละหวัขอ้ มีดงันี&  
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ตอนที$  1  ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

ความเป็นมาหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที5พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลที5 9 ทรงมีพระราช

ดาํรัสชี&แนะแนวการดาํเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 30 ปี ตั&งแต่ก่อนเกิดวกิฤติ 

การณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื5อภายหลงัไดท้รงเนน้ย ํ&าแนวทางการแกไ้ขเพื5อใหร้อดพน้ และสามารถดาํรง

อยูไ่ดอ้ยา่งมั5นคง และย ั5งยนื  ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน ์ และความเปลี5ยนแปลงต่าง ๆ  (สาํนกังาน 

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550 : 3) 

 

การพฒันาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนน้พื&นฐานการพึ5งตวัเองเป็นสาํคญั โดยพยายาม

นาํทรัพยากรในทอ้งถิ5นมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุดขณะเดียวกนักต็อ้งไม่เป็นการไปทาํลายทรัพยากร 

ธรรมชาติ หรือสิ5งแวดลอ้ม และถา้หากเป็นไปไดก้ต็อ้งฟื& นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ5งแวดลอ้มใหดี้

ขึ&นดว้ย หรือเป็นการพฒันาที5เพิ5มพนูในทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นทุนมนุษยซึ์5 งประกอบดว้ยความเพียร 

ความสามารถ สติปัญญา และการพฒันาจิต ทุนสงัคม คือ การช่วยเหลือ เผื5อแผ ่ ความซื5อสตัยสุ์จริต  

ที5ก่อใหเ้กิดการร่วมมือกนั ทาํสิ5งที5เป็นประโยชนแ์ก่ตนเองและส่วนรวม ทุนทางดา้นกายภาพ ไม่วา่จะ

เป็นเงินทุน เครื5องมือ เครื5องจกัร และเทคโนโลยต่ีาง ๆ ซึ5 งเกิดสถานการณ์ดงักล่าวไดจ้ะตอ้งปราศจาก

ซึ5งความโลภหรือความเห็นแก่ตวัมากจนเกินไป ซึ5 งจะทาํใหเ้ราสามารถมีชีวติอยูไ่ดโ้ดยรู้จกัพอ คือ 

พอมีพอกิน หรือพอมีพอใช ้ และตั&งอยูใ่นความไม่ประมาท ซึ5 งกเ็ป็นการสร้างภูมิคุม้กนัที5ดี สาํหรับ 

การพฒันาประเทศโดยรวม จะตอ้งมีการพฒันาเป็นขั&นเป็นตอน โดยใชห้ลกัวชิาการหรือเทคโนโลยทีี5

เหมาะสมแก่แต่ละขั&นตอนของการพฒันา (อภิชยั พนัธเสน, 2550 : 1-9)  

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที5 10 (พ.ศ. 2550-2554) นาํเอาปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาํทางโดยมุ่งพฒันาสงัคมใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั (Green and 

Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนาํความรู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ สงัคม

สนัติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ5งแวดลอ้มมีคุณภาพ และทรัพยากรย ั5งยนื  

อยูภ่ายใตร้ะบบการบริหารจดัการประเทศที5มีหลกัธรรมาภิบาล ดาํรงไวซึ้5 งระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และอยูใ่นประชาคมโลกไดอ้ยา่งมีศกัดิ\ ศรี (ธีรพงษ ์มหาวโีร, 2550 : 42) 

ซึ5 งในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที5 11 (พ.ศ. 2555-2559) ทุกภาคส่วนในสงัคมไทย

เห็นพอ้งร่วมกนันอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาประเทศ

อยา่งต่อเนื5อง เพื5อมุ่งใหเ้กิดภูมิคุม้กนัและการบริหารจดัการลดความเสี5ยงอยา่งเหมาะสม เพื5อใหก้าร 
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พฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ั5งยนื (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 

2555 : คาํนาํ) 

  

แนวคดิของหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

นกัการศึกษา    และหน่วยงานต่าง  ๆ    ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงไวห้ลายประการ ดงันี&  

ปรียานุช พิบูลสราวธุ (2550 : 10) ไดก้ล่าววา่ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

ปรัชญาที5ชี&แนะแนวทางการดาํรงอยู ่ และปฏิบติัตนในทางที5ควรจะเป็น โดยมีพื&นฐานมาจากวถีิชีวติ

ดั&งเดิมของสงัคมไทย สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที5มีการ

เปลี5ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยั และวกิฤติ เพื5อความมั5งคง และความย ั5งยนืของ

การพฒันา กล่าวคือ เป็นการพฒันาที5สมดุลและย ั5งยนื พร้อมรับต่อการเปลี5ยนแปลงในทุกดา้น ทั&งดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม สิ5งแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ี 

เกษม วฒันชยั (2549 : 254) อธิบายวา่ แนวคิดหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ  

แนวทางการดาํรงอยู ่ และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบั ทั&งในการพฒันาและบริหารประเทศให้

ดาํเนินไปในทางสายกลาง 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี (2550 : 41-42) อธิบายถึงแนวคิดสาํคญัของเศรษฐกิจพอเพียง

ดงันี&  

1. เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นเศรษฐกิจที5เนน้ความคุม้ค่าในการลงทุน  

เพื5อใหส้ามารถพึ5งตนเองได ้ และดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข โดยไม่ตอ้งเบียดเบียนผูอื้5น หรือเนน้การ

บริหารจดัการอยา่งประหยดั และมีประสิทธิภาพ 

2. เศรษฐกิจพอเพียงมีการพฒันาเป็นระดบัชั&น โดยเริ5มจากเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื&นฐาน 

แลว้พฒันาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ โดยคาํวา่ เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื&นฐาน คือ การพอมี 

พอกิน ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ คือ การทาํประโยชนใ์หส่้วนรวม และพฒันาชุมชนและ

สงัคมใหเ้จริญย ั5งยนื 

3. หลกัการของเศรษฐกิจพอเพยีง คือ “ความพอเพียง” ไดแ้ก่ ใหส้ามารถดาํเนินงานได ้ซึ5 ง 

หมายถึงความพอประมาณและมีเหตุผล 

4. การดาํเนินงานตามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งอาศยัความสามคัคี  ความร่วมมือ 

ความขยนั อดทน และปรารถนาดีต่อกนั 

5. ใชห้ลกัการเศรษฐกิจพอเพียง เศษ 1 ส่วน 4 ในการดาํรงชีวติ เพื5อใหส้ามารถพึ5งตนเอง 

ไดแ้ละมีความสุข 
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สมาคมวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งประเทศไทย (2550 : 38-40) ไดก้ล่าววา่ 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดาํเนินชีวติบนทางสายกลาง โดยยดึหลกัการพึ5งพาตนเอง ดงันี&  

1. ดา้นจิตใจ ตอ้งมีจิตใจที5เขม้แขง็อดทนแต่อ่อนโยน ซื5อสตัยสุ์จริต มีจิตใจเอื&ออาทร 

คิดถึงประโยชนส่์วนรวมมากกวา่ประโยชนส่์วนตน มีจิตสาํนึกอนัดีที5จะตอบแทนคุณของแผน่ดิน 

2. ดา้นสงัคม ตอ้งมีการเกื&อหนุนกนัในแต่ละชุมชน นาํมาซึ5งความเขม้แขง็ของชุมชนและ 

เสริมสร้างความสามคัคีอนัดี 

3. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ5งแวดลอ้ม รู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งชาญฉลาด มี 

ความคิดสร้างสรรค ์รู้จกัวธีิการที5จะเพิ5มมูลค่าเพื5อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด และไม่ทาํลายสิ5งแวดลอ้ม 

4. ดา้นเทคโนโลย ีควรเลือกใชเ้ทคโนโลยทีี5เหมาะสมกบัศกัยภาพและความพร้อมของ 
ผูใ้ช ้อาจใชเ้ทคโนโลยทีี5ง่าย ๆ ซึ5 งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและภูมิประเทศรวมทั&งสงัคมไทยดว้ย 

5. ดา้นเศรษฐกิจ ควรยดึหลกัพออยู ่พอกิน พอใช ้และสามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ไม่สร้าง 

หนี&  ลดรายจ่าย ใชเ้ฉพาะที5จาํเป็น ไม่ควรจ่ายกอ็ยา่จ่าย ไม่ควรมุ่งแต่จะเพิ5มรายได ้

กล่าวโดยสรุป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดาํเนินชีวติที5ที5ยดึหลกัความ

พอดี ความพอประมาณ ความเหมาะสม และความสมดุลในสถานการณ์ปัจจุบนั และเตรียมพร้อม

สาํหรับโลกอนาคตที5มีการเปลี5ยนแลงอยา่งรวดเร็ว ดว้ยจิตใจที5เกื&อกลูเอื&ออาทรต่อกนั  

 

ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที5พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาล 

ที5 9 ทรงมีพระราชดาํรัสแนะแนวทางการดาํรงชีวติและปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั ตั&งแต่

ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั&งในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้าํเนินไปในทาง

สายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื5อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน ์ความพอเพียง หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมความจาํเป็นที5จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัที5ดีพอสมควรต่อ

การมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปลี5ยนแปลงทั&งภายนอกและภายใน ทั&งนี& จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ 

ความรอบคอบ  และมีความระมดัระวงัอยา่งยิ5งในการนาํวชิาการต่าง ๆ  มาใชใ้นการวางแผน  และ 

การดาํเนินการทุกขั&นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื&นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ

เจา้หนา้ที5ของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบั ใหมี้สาํนึกในคุณธรรม ความซื5อสตัยสุ์จริต และ

ใหมี้ความรอบรู้ที5เหมาะสม ดาํเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 

เพื5อใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี5ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั&งดา้นวตัถุ สงัคม 

สิ5งแวดลอ้ม และวฒันธรรม จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ, 2550 : 146-147) 
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สุเมธ ตนัติเวชกลุ (2541 : 21) ใหค้วามหมายวา่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจ 

ที5สามารถอุม้ชูตวัเองไดใ้หมี้ความหมายเพียงพอกบัตนเอง อยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งเดือดร้อน ซึ5 งสร้างพื&นฐาน

ทางเศรษฐกิจของตนเองใหดี้เสียก่อน คือ สามารถใหต้วัเองอยูไ่ดอ้ยา่งพอมีพอใช ้

ประเวศ วะสี (2550 : 4-6) อธิบายเพิ5มเติมวา่ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ไดแ้ปลวา่ ไม่เกี5ยวขอ้ง 

กบัใคร ไม่คา้ขาย ไม่ผลิต ไม่ส่งออก ไม่ทาํเศรษฐกิจมหภาค แต่หมายถึง การที5เรามีความพอเพียง 

อยา่งนอ้ย 7 ประการ คือ 

1. ตอ้งมีความพอเพียงสาํหรับทุกคน และทุกครัวเรือน 

2. ตอ้งมีจิตใจที5พอเพียง 
3. ตอ้งมีสิ5งแวดลอ้มที5พอเพียง ดว้ยการอนุรักษแ์ละเพิ5มพนูทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ5งแวดลอ้ม ซึ5 งจะส่งผลใหมี้การยงัชีพไดต้ามธรรมชาติ 

4. ชุมชนตอ้งมีความเขม้แขง็ที5พอเพียง ดว้ยการรวมตวักนัเป็นชุมชนที5เขม้แขง็ ซึ5 งจะ 
ส่งผลใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนได ้

5. ตอ้งมีสติปัญญาที5พอเพียงดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนั ปฏิบติัร่วมกนั และสามารถปรับตวัได ้

อยา่งต่อเนื5องเป็นระบบตามการเปลี5ยนแปลงของสงัคม 

6. ตอ้งมีวฒันธรรมที5พอเพียง โดยใชว้ถีิชีวติของชุมชนที5เขม้แขง็สานสมัพนัธ์กบั 

สิ5งแวดลอ้มที5หลากหลาย โดยมีความเจริญเติบโตบนพื&นฐานทางวฒันธรรมที5เขม้แขง็ 

7. ตอ้งมีความมั5นคงที5เพียงพอ  ค่อย ๆ  พฒันาอยา่งเป็นระบบ ไม่จนหรือรวยแบบ 

กะทนัหนั เดินในทางสายกลาง และมีระบบการพฒันาที5เชื5อมโยงเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ ทั&งทาง 

ดา้นเศรษฐกิจ จิตใจ สงัคม วฒันธรรมและสิ5งแวดลอ้ม 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 62) ไดใ้หค้วามหมายวา่ เศรษฐกิจพอเพียง  

คือ แนวทางการดาํรงอยู ่ และปฏิบติัตนในทางที5ควรจะเป็น โดยมีพื&นฐานมาจากวถีิชีวติดั&งเดิมของ

สงัคมไทย สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที5มีการเปลี5ยนแปลง

อยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวกิฤต เพื5อความมั5นคงและความย ั5งยนืของการพฒันา 

ปรียานุช พิบูลสราวธุ (2549 : 15) ไดส้รุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว ้ดงันี&  

1. แนวคิดหลกั เป็นปรัชญาที5ชี& ถึงแนวการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุก 

ระดบั ตั&งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั&งในการพฒันาและบริหารประเทศให้

ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื5อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน ์

2. เป้าหมาย มุ่งใหเ้กิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี5ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
และกวา้งขวาง ทั&งทางวตัถุ สงัคม สิ5งแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. หลกัการ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนั 
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ที5ดีในตวัพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปลี5ยนแปลงทั&งภายนอกและภายใน 

4. เงื5อนไขพื&นฐาน (ความรู้คู่คุณธรรม) 

4.1. จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ5งในการนาํ 

วชิาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผน และการดาํเนินการทุกขั&นตอน 

4.2. การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ที5ของรัฐ นกัทฤษฎี และ 

นกัธุรกิจในทุกระดบั ใหมี้สาํนึกในคุณธรรม ความซื5อสตัยสุ์จริต และใหมี้ความรอบรู้ที5เหมาะสม 

ดาํเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพยีร มีสติ ปัญญา และความรอบรู้ 

นรินทร์ สงัขรั์กษา (2552 : 10) ใหค้วามหมายวา่ เศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจที5สามารถ

พึ5งตวัเองได(้Relative Self-Sufficiency) อยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งเดือดร้อนโดยตอ้งสร้างพื&นฐานทางเศรษฐกิจ 

ของตนเองใหดี้เสียก่อน ตั&งตวัใหอ้ยูบ่นความพอกินพอใช ้ ไม่ใช่มุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยก

เศรษฐกิจใหร้วดเร็วแต่เพียงอยา่งเดียว เพราะผูที้5มีอาชีพและฐานะเพียงพอที5จะพึ5งตนเอง ยอ่มสามารถ

สร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั&นที5สูงขึ&นไปตามลาํดบั 

นิธิ เอียวศรีวงศ ์ (2554 : 124) ใหค้วามหมายวา่ เศรษฐกิจพอเพียง คือ วฒันธรรม ไม่ใช่

เทคนิคการเพาะปลูก แต่เป็นศีลธรรม ความไม่ละโมบ และการประหยดั เศรษฐกิจพอเพียงเปิดโอกาส

ใหทุ้กคนพออยูไ่ด ้ แตกต่างจากการคิดในดา้นเทคนิค ถา้คิดในดา้นเทคนิคกจ็ะย ํ&าเฉพาะคนทาํ ทาํให้

เกิดความเอาตวัรอด ซึ5 งไม่ตรงกบัอุดมการณ์ของหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ความคิดทางเทคนิคทาํใหไ้ม่

เชื5อมโยงกนั ไม่มีความเอื&อเฟื& อเผื5อแผร่ะหวา่งกนั ตวัใครตวัมนั อนัจะเป็นโทษแก่ธรรมชาติดว้ย เพราะ

ความเอื&อเฟื& อเผื5อแผข่องสมาชิกในชุมชน  ที5มีใหแ้ก่เพื5อนบา้น และธรรมชาตินั&น  ถือเป็นสองดา้นใน

เหรียญเดียวกนั แนวคิดนี&สอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ของชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที5จะคาํนึงถึง

การพึ5งพาอาศยักนั พร้อม ๆ กบัรักษาความสมดุลของธรรมชาติไปดว้ย 

นพพร จนัทรนาํชู (2556 : 220) ใหค้วามหมายวา่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที5ชี&

ถึงแนวทางการดาํรงอยู ่และปฏิบติัตนของสงัคมไทย เพื5อใหเ้กิดความกา้วหนา้และความสมดุล พร้อม

รับต่อการเปลี5ยนแปลงในกระแสโลกาภิวตัน ์ โดยอาศยัหลกัของความพอเพียงเป็นหลกัคิด และหลกั

ปฏิบติัในการดาํเนินชีวติ 

ดงันั&นจากความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที5ไดก้ล่าวมาขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ 

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง คือแนวทางในการดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุข โดยยดึหลกัความพอดี 

ทั&งความคิดและการกระทาํ มีนํ& าใจรักสามคัคี เห็นประโยชนส่์วนรวมมากกวา่ประโยชนส่์วนตน 

พร้อมรับกบัการเปลี5ยนแปลงที5เกิดขึ&นในยคุโลกาภิวตัน ์

 

 องค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที5พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
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นั&น มีองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ อยา่งสมบูรณ์ โดยสามารถจาํแนกไดด้งันี&   

(สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2554 : 89-92) 

1. กรอบแนวคิด 

1.1 เป็นปรัชญาที5ชี&แนะแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตน (Economic Life Guiding 

Principle) ในทางที5ควรจะเป็น โดยมีพื&นฐานมาจากวถีิชีวติดั&งเดิมของสงัคมไทย 

1.2 เป็นปรัชญาที5สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา ทั&งอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

1.3 เป็นปรัชญาที5มองโลกเชิงระบบที5มีลกัษณะพลวตั  (Dynamic)   กล่าวคือ  มองวา่ 

สถานการณ์โลกมีการเปลี5ยนแปลงเกิดขึ&นตลอดเวลา  เนื5องจากความเชื5อมโยงของปัจจยัต่าง ๆ  ภายใต้

กระแสโลกาภิวตัน ์

1.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเปลี5ยนแปลงของกระบวนทศัน ์(Paradigm Shift) 

ลกัษณะหนึ5ง โดยมองวา่ชุมชนและประเทศต่าง ๆ มีความเชื5อมโยงกนัมากขึ&น ภายใตก้ระแสโลกาภิ

วตัน ์และการเปลี5ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลย ีวฒันธรรม และค่านิยมทางสงัคม 

2. คุณลกัษณะ 
2.1 เป็นปรัชญาที5สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนของประชาชนในทุก 

ระดบัทั&งระดบัครอบครัว ชุมชน และรัฐ นอกจากนี&ยงัสามารถใชไ้ดก้บัคนทุกระดบั ทั&งเจา้หนา้ที5ของ

รัฐ นกัธุรกิจ นกัเรียน นกัศึกษา เป็นตน้ 

2.2 แนวคิดทางสายกลางเป็นหวัใจสาํคญัของปรัชญาที5นาํมาใชใ้นการบริหาร และ 
พฒันาเศรษฐกิจ เพื5อใหก้า้วทนัต่อโลกแห่งการเปลี5ยนแปลงในยคุโลกาภิวตัน ์กล่าวคือ 

2.2.1 ไม่ใช่การปิดประเทศอยา่งสิ&นเชิง  หรือเปิดเสรีอยา่งเตม็ที5  โดยไม่มีการ 
เตรียมความพร้อมของคนและสงัคมในการเขา้สู่กลไกตลาด 

2.2.2 ไม่ใช่การอยูอ่ยา่งโดดเดี5ยว หรือพึ5งพิงภายนอกหรือคนอื5นทั&งหมดแต่เนน้ 

ความคิดและการกระทาํที5จะพึ5งตนเองเป็นหลกัก่อนที5จะไปพึ5งคนอื5น 

3. หลกัการ มีหลกัการ 3 ห่วง สาํหรับใชก้ารบริหารจดัการ ดงันี&  (สมาคมวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งประเทศไทย, 2550 : 32-37) 

ห่วงที5 1  ความพอประมาณ  คือ  ความพอดีต่อความจาํเป็น  ทาํอะไรใหเ้หมาะสม  ตอ้ง 

พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ มีความพอดี ซึ5 งจะพอดีขนาดไหนนั&นขึ&นอยูก่บัแต่ละคน เพราะความพอดีของ 

แต่ละคนไม่เท่ากนั อยา่ใหใ้หญ่เกินตวัและตอ้งไม่นอ้ยเกินไป ที5สาํคญัคือ ตอ้งไม่เบียดเบียนตนเอง

และผูอื้5น 

ห่วงที5 2  ความมีเหตุผล  คือ  ทาํอะไรตอ้งมีเหตุผล  อยา่ทาํตามกระแส  ตอ้งพิจารณาให ้

รอบคอบวา่เหมาะสมหรือไม่  ควรใชเ้หตุผลในการตดัสินใจดาํเนินการเรื5องต่าง ๆ  ตามหลกัวชิาการ 

หลกักฎหมาย หลกัศีลธรรม จริยธรรม วฒันธรรมที5ดีงาม คิดถึงปัจจยัที5เกี5ยวขอ้งอยา่งถว้นถี5 โดย
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คาํนึงถึงผลที5คาดวา่จะเกิดขึ&นจากการกระทาํนั&นอยา่งรอบคอบ ตวัอยา่งเช่น ประเทศไทยเป็นประเทศ

เกษตรกรรม ไม่มีเหลก็ ผลิตนํ&ามนัเองกไ็ม่ได ้ แลว้จะมาเปลี5ยนเป็นประเทศอุตสาหกรรมทนัทีทนัใด

ยอ่มไม่เหมาะสม 

ห่วงที5 3  ความมีภูมิคุม้กนัในตวัที5ดี   คือ  ไม่ประมาท   มีการเตรียมพร้อมต่อการรองรับ 

ผลกระทบและการเปลี5ยนแปลงดา้นต่าง ๆ  ที5อาจจะเกิดขึ&นไดอ้ยา่งรวดเร็ว และกวา้งขวาง  ทั&งทางดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม สิ5งแวดลอ้ม และวฒันธรรม จากกระแสโลกาภิวตัน ์เพื5อใหส้ามารถปรับตวัและรับมือ

ไดอ้ยา่งทนัท่วงที  โดยมีมาตรการป้องกนัความเสี5ยงที5รอบคอบและรัดกมุ  ตวัอยา่งเช่น  เมื5อมีการเกิด

วกิฤตเศรษฐกิจในปี 2540 สาํหรับคนที5มีภูมิคุม้กนัที5ดีกจ็ะไม่กระทบกระเทือน แต่จะมีบางคนที5มีการ

ฆ่าตวัตาย ทั&งนี& เพราะขาดภูมิคุม้กนันั5นเอง 

4. เงื5อนไขสาํคญั 2 ประการ ที5เป็นพื&นฐานการจดัการอยา่งพอเพียง ประกอบดว้ย 

เงื5อนไขที5 1  เงื5อนไขความรู้ เป็นองคป์ระกอบในการทาํงานทุกอยา่ง คือ ตอ้งเริ5มตน้จาก 

ความรู้ ซึ5 งตอ้งรู้ลึก รู้กวา้ง และสามารถนาํวชิาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและดาํเนินการทุก

ขั&นตอนอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั เพราะหากไม่มีความรู้ การนาํไปปฏิบติัอาจประสบกบัปัญหาได ้

เงื5อนไขที5 2  เงื5อนไขคุณธรรม   เป็นสิ5งสาํคญัในการดาํรงชีวติในสงัคม  ความซื5อสตัย ์

สุจริต ขยนั อดทนพากเพียร สามคัคี แบ่งปันใหก้บัสงัคม เพราะวา่ในสงัคมมีคนดอ้ยโอกาสอยูใ่นฐานะ

ที5ลาํบากอีกมาก ดงันั&น สาํหรับผูที้5มีฐานะดี มั5นคง มีจิตใจเกื&อกลูและแบ่งปัน จะทาํใหส้งัคมดีขึ&น  

แต่ตอ้งฉลาดในการแบ่งปัน คือ ไม่ใช่แบ่งปันจนตวัเองเดือดร้อน ลว้นเป็นเรื5องทุกทุกคนควรปฏิบติั

เพื5อใหเ้กิดผล 

5. แนวทางปฏิบติัและผลที5คาดวา่จะไดรั้บ   การนอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 

ประยกุตใ์ชใ้นทุกภาคส่วนอยา่งจริงจงั จะส่งผลใหก้ารพฒันาประเทศกา้วหนา้ไปอยา่งสมดุล มั5นคง

และย ั5งยนื พร้อมรับต่อการเปลี5ยนแปลงในทุกดา้นทั&งดา้นชีวติ เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม สิ5งแวดลอ้ม 

และเทคโนโลย ี อนัจะนาํไปสู่ “ความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในสงัคมไทย” ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ดงัแสดงในภาพที5 2.1 
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ภาพที5 2.1  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที5มา :  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัสงัคมไทย (2554 : 44) 

 

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2554 : 120) ไดน้าํปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมาขยายต่อ

ในลกัษณะการวเิคราะห์เชิงระบบ ดงัแสดงในภาพที5 2.2 

ชีวติ / เศรษฐกิจ / สงัคม 

สมดุล / มั5นคง / ย ั5งยนื 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

พอประมาณ 

มีภูมิคุม้กนัที5ดี มีเหตุผล 

เงื5อนไขความรู้ 

(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 

เงื5อนไขคุณธรรม 

(ซื5อสตัย ์สุจริต ขยนั อดทน) 
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Input Process Output Outcome    Impact 

 เงื5อนไขที5พอเพียง 
 

พอเพยีง 

(Sufficient Condition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วถีิชีวติ (Way of Life) 

 

 

 
 

ความมีเหตุผล 

(Reasonableness) 
 

ความพอประมาณ 

(Moderation) 
 

วธีิคิด  

(Way of Thinking) 

 

 

 

 

 
 

(แก่นกลางของ Process) 
 

วธีิการ (Way of Doing) 
 

การมีภูมิคุม้กนั 

(immunization) 
 

การพึ5งตนเอง  

(Self-reliance) 
 

ความสามารถในการ

ปรับตวัเมื5อเกิดวกิฤติ 

(Resilience) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สาํหรับ 

สิ5งมีชีวติ 

ทั&งมวล 

       

        
 

ภาพที5 2.2  เศรษฐกิจพอเพยีงเชิงระบบ 

ที5มา :  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัสงัคมไทย (2554 : 120) 

ชวีติที5มี

ความสุข 
 

ครอบครัวที5ม ี

ความสุข 
 

ชมุชนที5มี

ความสุข 
 

องคก์รที5มี

ความสุข 
 

สังคมที5มี

ความสุข 
 

ประเทศชาติ

ประโยชน ์

ทางสายกลาง 

ทนุมนุษยม์นุษย ์สมดุล

  

เศรษฐกิจ  ทนุทาง

กายภาพ มั$นคง 
 

สังคม วฒันธรรม 

ทนุทางสังคม (และ

วฒันธรรม) ยั$งยืน 
 

สิ5งแวดลอ้ม ทนุ

สิ5งแวดลอ้ม (และ

ทรัพยากรธรรมชาต)ิ

  

คณุธรรม (Ethical) 
 

- ซื5อสัตย ์
 

- อดทน 
 

- ขยนั (ความเพยีร) 
 

- แบง่ปัน 

(เอื&อเฟื& อเผื5อแผ่

เมตตากรุณา) 

ความรู้ 

(Knowledge) 
 

รอบรู้ – (ปัญญา) 
 

รอบคอบ – (สต)ิ 
 

ระมดัระวงั – สต)ิ 
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จากที5กล่าวมาเกี5ยวกบัองคป์ระกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   สรุปไดว้า่   การนาํหลกั 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการดาํเนินชีวติใหมี้ความสุขบนทางสายกลาง จะตอ้งประกอบ 

ดว้ย 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุม้กนัในตวัที5ดี และ 2 เงื5อนไข คือ 

เงื5อนไขความรู้ และเงื5อนไขคุณธรรม กล่าวสรุปโดยรวมคือในการกระทาํใด ๆ ตอ้งมีความรู้ มีสติ  

มีความรอบคอบ ระมดัระวงัในการตดัสินใจ  เพื5อความพอเหมาะ พอดี พอควร และสมเหตุสมผลใน

การดาํเนินชีวติ 

 

เป้าประสงค์ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

นกัวชิาการและหน่วยงานไดก้ล่าวถึงเป้าประสงคข์องหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้

ดงันี&  

ชลลดา แสงมณี (2556 : 175) กล่าววา่ จุดมุ่งหวงัสูงสุดของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คือ การที5นาํปรัชญาดงักล่าวไปปรับประยกุตใ์ชเ้กิดความมั5งคงในชีวติ โดยการรู้จกัประมาณตนเอง

อยา่งมีเหตุผลหรือที5เรียกวา่ พอเพียงภายใตแ้นวคิดที5เนน้ความมั5งคงเป็นหลกั 

กนัยสิ์นี ปัญญาอภิวงศ ์(2557 : 45) ไดก้ล่าววา่ เป้าหมายหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คือ การพฒันาคนใหมี้ความเป็นอยูแ่บบพอมีพอกิน สามารถพึ5งตนเองไดใ้นระดบัหนึ5ง โดยอาศยั

ศกัยภาพบุคคล  ที5เกิดจากความรู้ทางวชิาการ  ภูมิปัญญาทอ้งถิ5น  และทกัษะการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 

สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้5นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ดว้ยหลกัคุณธรรมและจริยธรรม ความซื5อสตัย์

สุจริต ความขยนั ความอดทน การแบ่งปัน เป็นตน้ สามารถอยูร่่วมกบัธรรมชาติและสิ5งแวดลอ้มได้

อยา่งย ั5งยนื โดยมีความตระหนกัในคุณประโยชน ์รวมถึงโทษต่อการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั&ง

ยงัควรที5จะดูแลรักษา และอนุรักษท์รัพยากรเหล่านั&น เพื5อใหค้งอยูต่ลอดไป  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2554 : 92-94) อธิบายเพิ5มเติมถึงสิ5งสาํคญัเกี5ยวกบั

เป้าประสงคข์องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาที5สมดุล (Balance) และการพร้อมรับต่อการ

เปลี5ยนแปลง (Resilience) ที5มีองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ 

1. วตัถุ  หมายถึง  วตัถุต่าง ๆ  เชิงกายภาพ ที5มนุษยส์ร้าง และประดิษฐขึ์&น  เช่น วตัถุดิบ 

สิ5งของ วสัดุ อุปกรณ์ เครื5องใชไ้มส้อย เสื&อผา้อาภรณ์ ที5อยูอ่าศยัต่าง ๆ เป็นตน้ ซึ5 งนอกจากจะผลิต 

ไวใ้ชเ้องได ้ หรือใชว้ธีิแลกเปลี5ยนกนัดงัเช่นในอดีต ในยคุปัจจุบนักส็ามารถหามาเพื5อบริโภคไดโ้ดย

เงินทุน องคป์ระกอบนี& จึงเป็นปัจจยัที5เกี5ยวขอ้งกบัดา้นเศรษฐกิจหรือเงินทุนเป็นหลกั แต่ในกระบวน 

การผลิตวตัถุต่าง ๆ  กจ็าํเป็นตอ้งอาศยัทรัพยากรดา้นอื5น ๆ  ที5มีอยูอ่ยา่งจาํกดั เป็นปัจจยัประกอบดว้ย 

2. สงัคม  หมายถึง  สภาพการอยูร่่วมกนัของคนในสงัคม  ความสมัพนัธ์ของคนในสงัคม 

เช่น การไวเ้นื&อเชื5อใจกนั การช่วยเหลือ แบ่งปัน เอื&อเฟื& อ เผื5อแผ ่การมีวนิยั เคารพกฎเกณฑ ์ระเบียบและ

กติกา การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งเคร่งครัด การมีกฎหมายและระบบยติุธรรมที5เชื5อถือไดว้า่เป็นธรรม
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และมีประสิทธิภาพ การมีความผกูพนั รักใคร่ สามคัคี ปรองดอง ของหมู่คณะและสงัคม การมีสถาบนั

ทางสงัคมที5เขม้แขง็ เช่น ครอบครัวอบอุ่น เครือญาติสามคัคี การจดัระบบสวสัดิการทางสงัคมใน

รูปแบบต่าง ๆ  ทั&งที5เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ที5พฒันาขึ&นมาเพื5อสร้างภูมิคุม้กนัที5ดีในยามวกิฤติ

ใหก้บัสมาชิกในสงัคม เป็นตน้ ซึ5 งทั&งหมดนี& เป็นองคป์ระกอบที5สาํคญัยิ5งในการพฒันาที5ย ั5งยนื เพราะ

การพฒันาไม่วา่จะดา้นใด ๆ จะไม่สามารถดาํเนินไปไดด้ว้ยดีหรือไม่สามารถนาํมาซึ5งประโยชนแ์ละ

ความสุขอยา่งต่อเนื5องได ้ หากสงัคมอ่อนแอ พื&นฐานจิตใจของคนในสงัคมไม่ตั&งอยูบ่นหลกัศีลธรรม 

กฎหมายไม่ศกัดิ\ สิทธิ\  คนไม่สามคัคีกนั เป็นตน้ 

3. สิ5งแวดลอ้ม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ5งแวดลอ้มของชุมชน สงัคม ประเทศชาติ 

และโลกโดยรวม ไดแ้ก่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน นํ&า ป่า แร่ธาตุ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ความเป็นปกติของภูมิอากาศ กระแสนํ&าและทิศทางลม คลื5น พลงังานแสงอาทิตย ์ เป็นตน้  

ซึ5 งสิ5งแวดลอ้มทางธรรมชาตินี&  นอกจากจะเป็นปัจจยัการผลิตและบริการแลว้ ยงัเป็นสภาพแวดลอ้ม 

ที5สาํคญัและจาํเป็นในการดาํรงชีวติของมนุษยแ์ละสิ5งมีชีวติทั&งหลายบนโลก ดงันั&น การใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ5งแวดลอ้ม จึงควรเป็นไปดว้ยความเคารพ ระมดัระวงั และดว้ยความ

รับผดิชอบต่อคนรุ่นหลงั ที5จาํเป็นตอ้งพึ5งพิงทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี& ในการดาํรงชีวติเช่นกนั 

4. วฒันธรรม  หมายถึง  วถีิการดาํเนินชีวติและการดาํรงชีวติ  ซึ5 งรวมถึงความเชื5อ  ศาสนา 

ระบบคุณค่า ภูมิปัญญา การประกอบอาชีพ วฒันธรรมการกิน อาหารพื&นเมือง การรักษาสุขภาพ การอยู่

ของผูค้น การแต่งตวั ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ การแสดง โบราณสถาน เป็นตน้ วฒันธรรม 

มีความสาํคญัอยา่งมากในการบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ ความเป็นตวัตน การดาํรงอยูใ่นสงัคม ที5มีความ

หลากหลายอยา่งมีศกัดิ\ ศรี และในขณะเดียวกนั กมี็ความจาํเป็นอยา่งยิ5งที5จะตอ้งดาํรงไวซึ้5 งวฒันธรรม

ดั&งเดิม เพื5อคงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ5นไม่ใหถู้กกลืนหายไป 

จากที5กล่าวมาเกี5ยวกบัเป้าประสงคข์องหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สรุปไดว้า่  

เป้าหมายสาํคญัของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การดาํเนินชีวติอยูบ่นทางสายกลาง อยูอ่ยา่ง

พอเหมาะ พอควร สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้5น สงัคม ธรรมชาติและสิ5งแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมดุลและมี

ความสุข โดยใชค้วามรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการตดัสินใจ เพื5อประโยชนต่์อตนเองและส่วนรวม  

 

สรุปไดว้า่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางการดาํเนินชีวติและการปฏิบติัตนใน

ทุกระดบั ตั&งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน และระดบัรัฐ โดยยดึหลกัการ พอประมาณ การมีเหตุมีผล 

การสร้างภูมิคุม้กนัที5ดีในตวัเอง บนเงื5อนไขพื&นฐานของความรู้และคุณธรรม เห็นประโยชนส่์วนรวม

มากกวา่ส่วนตน รู้ เขา้ใจ ยอมรับความแตกต่าง และการเปลี5ยนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจ และ

สิ5งแวดลอ้ม สามารถปรับตวัและดาํรงชีวติในโลกอนาคตไดอ้ยา่งมีความสุข 
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ตอนที$  2  ทกัษะชีวติ 

 

ความหมายของทกัษะชีวติ 

นกัวชิาการ  นกัการศึกษา  นกัวจิยั และหน่วยงานต่าง ๆ  ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะชีวติ

ไวห้ลายแนวคิด ดงันี&  

องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization, 1997 : 1) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ทกัษะชีวติ

เป็นความสามารถในการปรับตวั และการมีพฤติกรรมที5ถูกตอ้ง ซึ5 งจะทาํใหบุ้คคลสามารถจดัการกบั

ความตอ้งการและสิ5งทา้ทายต่าง ๆ ที5เกิดขึ&นในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 62) ใหค้วามหมายวา่ ทกัษะชีวติ หมายถึง 

คุณลกัษณะหรือความสามารถเชิงสงัคมจิตวทิยา (Psychosocial Competence) ที5เป็นทกัษะภายในที5จะ

ช่วยใหบุ้คคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ  ที5เกิดขึ&นในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และ

เตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับตวัในอนาคต ไม่วา่จะเป็นเรื5องการดูแลสุขภาพ เอดส์ ยาเสพติด 

ความปลอดภยั สิ5งแวดลอ้ม คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ เพื5อใหส้ามารถมีชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

กรมสุขภาพจิต (2543 : 1) ใหค้วามหมายของทกัษะชีวติวา่ เป็นความสามารถอนัประกอบ 

ไปดว้ย ความรู้  เจตคติ  และทกัษะ ในอนัที5จะจดัการกบัปัญหารอบ ๆ  ตวัในสภาพสงัคมปัจจุบนั และ

เตรียมพร้อมสาํหรับการปรับตวัในอนาคต 

เทพ สงวนกิตติพนัธุ์ (2545 : 7) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะชีวติ คือ ความรู้ ความสามารถ 

ความเชี5ยวชาญที5จะช่วยใหก้ารดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ที5เกี5ยวขอ้งกบัร่างกาย  สงัคม และจิตใจของบุคคล

ใหส้ามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข และประสบความสาํเร็จ 

โสภณ จุโลทก (2545 : 7) ใหค้วามหมายวา่ ทกัษะชีวติเป็นความสามารถพื&นฐานของบุคคล

ในการจดัการที5เหมาะสมกบัตวัเองและสิ5งแวดลอ้ม เพื5อใหต้วัเองมีความปกติสุขและอยูร่อดปลอดภยั

จากภยัสงัคม ทั&งในปัจจุบนัและอนาคต 

วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี (2546 : 1-2) ใหค้วามหมายของทกัษะชีวติวา่ คือ  

1. ความสามารถของมนุษยที์5มีติดตวัมาแต่กาํเนิด 

2. ความสามารถที5มนุษยส์ามารถเรียนรู้จากตนเองและผูอื้5น รวมถึงสภาพแวดลอ้มทั&งทาง 

ธรรมชาติและทางสงัคมที5มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างขึ&น 

3. ความสามารถที5ประกอบดว้ยความรู้  เจตคติ  และทกัษะการจดัการกบัชีวติของตนเอง 

กบัปัญหาสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ได ้

4. ความสามารถที5มนุษยค์วรจะพฒันาไดจ้นบรรลุจุดสูงสุดในชีวติ คือ ความเป็นมนุษยที์5 

สมบูรณ์ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
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สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน (2559 : 1) ไดก้ล่าวถึงทกัษะชีวติไวว้า่ เป็น

ความสามารถของบุคคลที5จะจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ รอบตวัในสภาพสงัคมปัจจุบนั  และเตรียมพร้อม 

สาํหรับการปรับตวัในอนาคต 

จากความหมายดงัที5ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่ ทกัษะชีวติ คือ ความสามารถของ

บุคคล ในการใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การเรียนรู้จากตนเอง ผูอื้5น และสภาพแวดลอ้ม 

ตลอดจนการปรับตวัในการดาํเนินชีวติในปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งเป็นสุข 

 

ความสําคญัของทกัษะชีวติ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน (2560 : 15) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของ

ทกัษะชีวติไวว้า่ ในสงัคมแห่งศตวรรษที5 21 ซึ5 งมีความลํ&าสมยัของเทคโนโลย ี ส่งผลต่อความรวดเร็ว 

ในการรับขอ้มูลและการสื5อสาร ทาํใหส้งัคมที5มีความหลากหลายทางเชื&อชาติ วฒันธรรม ตลอดจน

ความคิด และความเชื5อของคนในสงัคม จาํเป็นตอ้งตั&งรับกบัการมีวถีิชีวติยคุใหม่อยา่งมีวจิารณญาณ

ดว้ยสภาพสงัคมที5เปลี5ยนแปลงอยา่งมากนี& เอง ไดส่้งผลกระทบต่อเดก็วยัเรียน ทั&งดา้นการดาํเนินชีวติ

ท่ามกลางการเปลี5ยนแปลง และความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน ประกอบกบั

การเผชิญกบัสิ5งย ั5วยหุรือตวัแบบที5ไม่เหมาะสมต่าง ๆ  รอบตวั  ก่อใหเ้กิดปัญหาต่อเดก็และเยาวชนอยา่ง

มากทั&งปัญหา ดา้นการปรับตวั ปัญหาดา้นอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหา

ที5มาจากสิ5งย ั5วย ุ เช่น ปัญหาเดก็ติดเกม ปัญหายาเสพติด ปัญหาจากพฤติกรรมทางเพศ เป็นตน้ ปัญหา

เหล่านี&ถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือเตรียมการปกป้อง หรือสร้างภูมิคุม้กนั โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนที5

ไม่มีภูมิคุม้กนัทางสงัคม และทกัษะชีวติ ส่งผลใหเ้มื5อจบการศึกษาขั&นพื&นฐานแลว้ อาจเป็นคนที5ไม่

ประสบความสาํเร็จในชีวติ มีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ และมกัจะมีความขดัแยง้ในชีวติไดง่้าย ส่งผล

กระทบต่อสงัคมโดยรวม ซึ5 งจะเป็นภาระในสงัคม ดงันั&น โรงเรียนและครูจึงมีความสาํคญัต่อการสร้าง

ภูมิคุม้กนั หรือพฒันาทกัษะชีวติใหเ้ดก็นกัเรียน ทั&งนี&  โดยการจดักิจกรรมในโรงเรียน และการจดั

กระบวนการเรียนรู้ที5มีประสิทธิภาพ เพื5อใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวติเป็นภูมิคุม้กนั ใชชี้วติอยา่งมีสติ ตั&งรับ

ต่อการกา้วรุกทางสงัคมไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2552 : 8) ไดอ้ธิบายเพิ5มเติมวา่ทกัษะชีวติมีความสมัพนัธ์ 

กบัจิตมนุษย ์3 ดา้น คือ 

1. ดา้นการฝึกฝนดา้นสติปัญญา (IQ) 

2. ดา้นอารมณ์ (EQ) 

3. แรงจูงใจดา้นการหล่อหลอมบุคลิกภาพในดา้นมโนธรรมและคุณธรรม (MQ) 

ดงันั&น การฝึกฝนใหบุ้คคลมีทกัษะชีวติจึงเป็นประโยชนใ์นการพฒันาบุคลิกภาพทั&งภายใน 

และภายนอก  ส่งผลใหบุ้คคลมีความรู้ความสามารถสูงในการปฏิบติังานใหเ้กิดผลสาํเร็จในทุก ๆ  ดา้น 
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ซึ5 งจาํแนกผลจากการฝึกฝนทกัษะกบัการพฒันาคนไดด้งันี&  

1. มีความเป็นเลิศทางปัญญา  หรือคนเก่ง  หมายถึง  การพฒันาดา้นสติปัญญาในส่วนที5 
เกี5ยวขอ้งกบัความจาํ การคิดหาเหตุผล การตดัสินใจ การแกปั้ญหา การวเิคราะห์ปัญหา มีความคิด

สร้างสรรค ์การเรียนรู้ มีความเชื5อมั5นในตนเอง มีการใฝ่หาความรู้ ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ 

2. ดาํรงตนเป็นคนดี  หมายถึง  มีเจตคติอนัเกิดการเรียนรู้ทางดา้นอารมณ์และความรู้สึก 

ของตนเอง ในดา้นการอยูร่่วมกนัในสงัคมโดยรวม ซึ5 งก่อใหเ้กิดมโนมติ มีคุณธรรมประจาํตน มีจิต 

สาํนึกในสิทธิและหนา้ที5ของตนเองที5มีต่อสงัคมโดยรวม มีความรู้สึกที5เห็นคุณค่าในตนเอง และการ

สะทอ้นความรู้สึกที5เห็นคุณค่าผูอื้5น รู้จกัการแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. มีความสุขในการดาํรงชีวติ หมายถึง มีความมั5นคงทางจิตใจ มีบุคลิกภาพดี มีการปรับตวั 

มีทกัษะในการสื5อสารระหวา่งบุคคลใหเ้ป็นไปอยา่งราบรื5น เป็นผลดีในดา้นการบริหารการจดัการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถปฏิบติังานใหเ้กิดผลสาํเร็จ 

วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี (2546 : 3-4) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของทกัษะชีวติวา่ ทกัษะ

ชีวติเป็นสิ5งสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับการศึกษาในโลกปัจจุบนั (ศตวรรษที5 21) เนื5องจากมนุษยใ์นยคุนี&

จาํเป็นตอ้งมีความสามารถที5จะดาํรงชีวติใหอ้ยูใ่นสิ5งแวดลอ้มที5เป็นโลกาภิวตันไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และปลอดภยัจากความเสี5ยงต่าง ๆ   ที5อาจเกิดขึ&นไดจ้ากสาเหตุที5สงัคมมนุษยมี์การเปลี5ยนแปลงไปอยา่ง

รวดเร็วและสลบัซบัซอ้นยิ5งขึ&น 

จากความสาํคญัของทกัษะชีวติดงักล่าว จึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ บุคคลที5มีทกัษะชีวติ 

ยอ่มสามารถดาํเนินชีวติและอยูร่่วมกบัผูอื้5นในโลกปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งมีความสุข  

  

องค์ประกอบของทกัษะชีวติ 

นกัการศึกษา นกัวชิาการ หน่วยงาน ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของทกัษะชีวติไวห้ลาย

แนวทาง ดงันี&  

องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization, 1997 : 1-3) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของ

ทกัษะชีวติไว ้10 ขอ้ คือ  

1. การตดัสินใจ  (Decision making)  เป็นทกัษะที5ช่วยเหลือเพื5อก่อใหเ้กิดการตดัสินใจ 

เกี5ยวกบัสิ5งต่างๆ  ในชีวติ  ถา้บุคคลมีการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพในการกระทาํต่างๆ  ที5เกี5ยวขอ้ง

กบัสุขภาพ โดยการประเมินทางเลือกหลายๆ ทาง และผลที5จะเกิดขึ&นในแต่ละทางเลือกนั&นจะมีผลต่อ

สุขภาพอนามยัของบุคคลนั&น 

2. การแกปั้ญหา (Problem solving)  เป็นความสามารถในการต่อสูก้บัปัญหาต่าง ๆ  ในชีวติ 

โดยเฉพาะปัญหาที5ไม่สามารถแกไ้ขได ้ซึ5 งเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดการเจบ็ป่วยทางร่างกายและจิตใจ 

3. ความคิดสร้างสรรค ์ (Creative thinking)  นาํไปสู่การตดัสินใจและแกปั้ญหา โดยการ 
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กาํหนดทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก ที5จะกระทาํหรือไม่กระทาํ ช่วยใหส้ามารถมองยอ้นกลบัไปถึง

ประสบการณ์ตรง และเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื5อช่วยในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา ก่อใหเ้กิดการปรับตวั

และตอ้งมีความยดืหยุน่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

4. ความคิด วเิคราะห์ วจิารณ์  (Critical thinking)  เป็นความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ข่าวสาร และประสบการณ์ ซึ5 งช่วยในการจดจาํและประเมินปัจจยัดา้นต่างๆ ที5มีอิทธิพลต่อเจตคติและ

พฤติกรรม 

5. การสื5อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  (Effective  communication)  เป็นการแสดงออกของ 

บุคคล ทั&งวจันภาพและอวจันภาพที5เหมาะสมกบัวฒันธรรมและสถานการณ์ รวมไปถึงความสามารถ

ในการแสดงออกซึ5งความคิดเห็น ความปรารถนา ความตอ้งการ ความกลวั และการขอความช่วยเหลือ

ในเวลาที5ตอ้งการ 

6. ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพ (Interpersonal  relationship skills)  เป็นทกัษะที5ช่วยใหเ้กิด 

สมัพนัธภาพที5ดีระหวา่งบุคคล โดยการสร้างและรักษาไวซึ้5งความสมัพนัธ์ที5ดี เป็นทกัษะที5สาํคญัที5ก่อ 

ใหเ้กิดความสุขทางดา้นจิตใจและสงัคม ทั&งยงัเป็นการรักษาสมัพนัธภาพที5ดีในครอบครัวซึ5งเป็นแหล่ง 

สนบัสนุนทางสงัคมที5สาํคญั 

7. ความตระหนกัรู้ในตน  (Self-awareness)  เป็นการรู้จกัตนเอง  ไม่วา่จะเป็นขอ้ดี-ขอ้ดอ้ย 

สิ5งที5พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา การพฒันาความตระหนกัรู้ในตน สามารถช่วยใหบุ้คคลจดจาํสิ5ง

ต่างๆ ได ้ เมื5อตอนรู้สึกเครียด หรืออยูภ่ายใตค้วามกดดนั อีกทั&งความตระหนกัรู้เป็นสิ5งที5จาํเป็นก่อนที5

จะนาํไปสู่การสื5อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ความเห็นใจผูอื้5น (Empathy) เป็นความสามารถในการจินตนาการวา่ ชีวติของบุคคลอื5น 

เป็นเช่นไรในสถานการณ์ที5บุคคลอื5นไม่เหมือนกบัตน ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจและยอมรับบุคคลอื5นที5มี

ความแตกต่างไปจากตนเอง และยงัสามารถพฒันาปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมไดด้ว้ย 

9. การจดัการกบัอารมณ์  (Coping with emotion)   เกี5ยวกบัการรู้จกั และเขา้ใจอารมณ์ของ 

ตนเองและบุคคลอื5น ตระหนกัถึงอารมณ์ที5มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ทาํใหส้ามารถตอบสนองต่ออารมณ์

ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

10. การจดัการกบัความเครียด  (Coping  with  stress)  เป็นการรู้จกัสาเหตุของความเครียด 

และรู้จกัแนวทางในการจดัการ เพื5อช่วยควบคุมในแต่ละระดบัของความเครียด ซึ5 งจะเป็นการช่วยลด

สาเหตุของความเครียดลง 

กรมสุขภาพจิต (2543 : 27)  กล่าววา่  องคป์ระกอบของทกัษะชีวติที5องคก์ารอนามยัโลกได ้

ทาํการแบ่งเป็น 10 องคป์ระกอบนั&น ยงัสามารถจดัแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื5อใหเ้หมาะสมกบั

สภาพสงัคมและวฒันธรรมไทย ที5อยูใ่นช่วงเปลี5ยนผา่นและสบัสนในเจตคติและค่านิยม โดยแบ่งได ้ 

3 ดา้น ดงันี&  
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1. องคป์ระกอบของทกัษะชีวติดา้นพทุธพิสยั มีองคป์ระกอบร่วม ไดแ้ก่ 

1.1 ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถในการคิดออกไปอยา่งกวา้งขวาง โดย 

ไม่ยดึติดอยูใ่นกรอบ 

1.2 ความคิดวจิารณญาณ หมายถึง ความสามารถที5แยกแยะขอ้มูลข่าวสาร ปัญหา และ 

สถานการณ์ต่าง ๆ รอบตวั 

2. ดา้นจิตพิสยั หรือเจตคติ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบร่วม ไดแ้ก่ 

2.1 ความตระหนกัรู้ในตน หมายถึง  ความสามารถในการเขา้ใจจุดดี จุดดอ้ยของตนเอง 

และความแตกต่างของผูอื้5น ไม่วา่จะเป็นในแง่ความสามารถ วยั อาย ุ เพศ ระดบัการศึกษา ศาสนา 

ทอ้งถิ5น ฯลฯ 

2.2 ความเห็นใจผูอื้5น  หมายถึง  ความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึกและเห็นใจผูอื้5นที5 

แตกต่างจากตน ไม่วา่จะเป็นในแง่ความสามารถ วยั อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา ศาสนา ทอ้งถิ5น ฯลฯ 

3. ดา้นทกัษะพิสยั หรือดา้นการกระทาํ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 คู่ คือ 

คู่ที5 1  การสร้างสมัพนัธภาพและการสื5อสาร 

 ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพ และการสื5อสาร  หมายถึง  ความสามารถในการใช ้

คาํพดู และภาษาท่าทาง เพื5อสื5อสารความรู้สึกนึกคิดของตน และความสามารถในการรับรู้ความรู้สึก 

นึกคิดของอีกฝ่าย ไม่วา่จะเป็นการแสดงความตอ้งการ ความชื5นชม การปฏิเสธ ฯลฯ 

คู่ที5 2  การตดัสินใจและการแกปั้ญหา 

 ทกัษะการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหา หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ของ

ปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือก วเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือก ประเมินทางเลือกตดัสินใจ

เลือกทางแกไ้ขปัญหาที5เหมาะสม และลงมือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

คู่ที5 3  การจดัการกบัอารมณ์และการจดัการกบัความเครียด 

 ทกัษะการจดัการอารมณ์และความเครียด   เป็นความสามารถในการประเมิน 

อารมณ์ รู้เท่าทนัอารมณ์ วา่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน ใชว้ธีิการที5จะจดัการกบัอารมณ์ที5เกิดขึ&นได้

เหมาะสม และเป็นความสามารถที5จะรู้สาเหตุ พร้อมทั&งเบี5ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที5พึงประสงค ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2552 : 19-20) ไดจ้าํแนกทกัษะชีวติออกเป็น 3 กลุ่ม

ทกัษะ ดงันี&  

1. กลุ่มทกัษะการคิด (Thinking Skill) หมายถึง  กระบวนการทางจิตหรือกระบวนการทาง 

สมองในการบนัทึกขอ้มูลและเรื5องราว ทกัษะการคิดประกอบดว้ยความรู้ 3 ระดบั 

1.1 ทกัษะการคิดพื&นฐาน  จดัเป็นทกัษะที5มีความจาํเป็นในการดาํรงชีวติประจาํวนัและ 

เป็นทกัษะที5นาํไปสู่การคิดระดบักลางและระดบัสูง โดยเริ5มตั&งแต่การจดัทาํบนัทึก การจดัระบบขอ้มูล  

การเปรียบเทียบ การเรียงลาํดบัความสาํคญั 
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1.2 ทกัษะการคิดระดบักลาง จดัเป็นความรู้ที5สูงกวา่การคิดพื&นฐาน การคิดดงักล่าวเป็น 

ภาคความรู้ในการวเิคราะห์หาเหตุผล แยกแยะความซบัซอ้น 

1.3 ทกัษะการคิดระดบัสูง จดัเป็นทกัษะที5มีความจาํเป็นในการศึกษาทุกระดบั ซึ5 งการ 

คิดระดบัสูงเป็นการคิดที5ใชว้จิารณญาณ การไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรคแ์ละแก ้

ปัญหา การหาทางเลือกใหม่ การประเมินค่าและการตดัสินใจเพื5อเลือกปฏิบติั และถ่ายทอดใหผู้อื้5นมี

ความเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. กลุ่มทกัษะการตดัสินใจ  การตดัสินใจเป็นพฤติกรรมที5มีต่อสิ5งใดสิ5งหนึ5ง  ก่อใหเ้กิดผล 

เชิงประจกัษ ์ ทกัษะการตดัสินใจจึงมีความสมัพนัธ์ดา้นเจตคติ ซึ5 งเป็นพื&นฐานในการตดัสินใจเลือก

ปฏิบติัท่ามกลางที5สงัคมมีความซบัซอ้น   ความสามารถจดัการกบัชีวติในท่ามกลางความเปลี5ยนแปลง 

การรู้จกัทางเลือกที5เหมาะสมกบัการดาํรงชีวติรวมทั&งการมีความตระหนกัในปัญหาของสงัคมโดยรวม 

ความรู้สึกในดา้นการเป็นส่วนหนึ5งของครอบครัวและชุมชน ความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม การ

เขา้ใจผูอื้5น ความซาบซึ& งในความดีความงามรอบตวั คุณลกัษณะดงักล่าวนี&จะส่งผลในดา้นการช่วยให้

ชีวติมีความสุข รวมทั&งการเป็นคนดีของสงัคม ทกัษะการตดัสินใจเลือกสิ5งที5ดีประกอบดว้ย 

2.1 ความตระหนกัในตนเอง   เป็นความสามารถของบุคคลในดา้นการเขา้ใจจุดดี  และ 

จุดดอ้ยของตนและผูอื้5น ผูที้5มีความตระหนกัรู้ในตนจะเป็นผูที้5มีจิตใจดี มีสมัพนัธภาพกบัคนรอบขา้ง

และสื5อสารกบัผูอื้5นอยา่งเป็นมิตร 

2.2 การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด   เป็นความสามารถในการรู้จกัและเขา้ใจ 

อารมณ์ของตนเองและผูอื้5น มีสุขภาพจิตดี รู้จกัการควบคุมอารมณ์ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.3 ความเห็นอกเห็นใจผูอื้5น  เป็นความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึกและเห็นใจผูอื้5น 

ยอมรับความแตกต่างของบุคคล มีจิตใจกวา้ง มองโลกในแง่ดี 

2.4 ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นการแสดงตนในดา้นความรู้สึกในการเห็นคุณค่าของ 
ตนเอง สามารถประกอบการงานไดส้าํเร็จ 

3. กลุ่มทกัษะการปรับตวั  จดัเป็นทกัษะทางสงัคมในการสื5อสารของบุคคล  เพื5อสร้าง 

สมัพนัธภาพ พร้อมทั&งการใชค้วามสามารถทางดา้นการใชค้าํพดู เพื5อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบัประเพณีและวฒันธรรม รู้จกัแสดงความคิดเห็น การแสดงความปรารถนา การปฏิเสธ 

การเตือน การขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ ไดส้าํเร็จและเป็นผลดีต่อการดาํรงชีวติ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน  (2559 : 1)  ไดก้าํหนดองคป์ระกอบทกัษะ

ชีวติที5สาํคญั ที5จะสร้างและพฒันาเป็นภูมิคุม้กนัใหแ้ก่เดก็และเยาวชน ในสภาพสงัคมปัจจุบนั และ

เตรียมพร้อมสาํหรับอนาคตไว ้4 องคป์ระกอบ ดงันี&  

1. การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้5น    หมายถึง    การรู้จกัความถนดั 

ความสามารถ จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง เขา้ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จกัตนเอง ยอมรับ เห็น
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คุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผูอื้5น มีเป้าหมายในชีวติ และมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

2. การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ  และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  หมายถึง  การแยกแยะขอ้มูล 

ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์รอบตวั วพิากษว์จิารณ์ และประเมินสถานการณ์รอบตวัดว้ยหลกั

เหตุผลและขอ้มูลที5ถูกตอ้ง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก และตดัสินใจแกปั้ญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์

3. การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด   หมายถึง   ความเขา้ใจและรู้เท่าทนัภาวะอารมณ์ 

ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วธีิการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วธีิผอ่นคลาย หลีกเลี5ยง

และปรับเปลี5ยนพฤติกรรมที5จะก่อใหเ้กิดอารมณ์ไม่พึงประสงคไ์ปในทางที5ดี 

4. การสร้างสมัพนัธภาพที5ดีกบัผูอื้5น  หมายถึง   การเขา้ใจมุมมอง   อารมณ์   ความรู้สึกของ 

ผูอื้5น ใชภ้าษาพดูและภาษากาย เพื5อสื5อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิด และ 

ความตอ้งการของผูอื้5น  วางตวัไดถู้กตอ้ง   และเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ  ใชก้ารสื5อสารที5สร้าง

สมัพนัธภาพที5ดี สร้างความร่วมมือและทาํงานร่วมกบัผูอื้5นไดอ้ยา่งมีความสุข 

กล่าวโดยสรุป องคป์ระกอบของทกัษะชีวติประกอบดว้ย 3 ดา้นสาํคญั คือ ดา้นพทุธิพสิยั 

ไดแ้ก่ การคิดวเิคราะห์ และความคิดสร้างสรรค ์ ดา้นจิตพิสยั ไดแ้ก่ ความตระหนกัรู้ในตนเองและ 

ผูอื้5น และดา้นทกัษะพิสยั ไดแ้ก่ การตดัสินใจ การแกไ้ขปัญหา การสื5อสารที5ดี ซึ5 งแต่ละดา้นจะมี

ความสมัพนัธ์เชื5อมโยงเป็นเหตุเป็นผลซึ5งกนัและกนั  

 

หลกัการสอนเพื$อพฒันาทกัษะชีวติ 

วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี (2546 : 77-80) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนเพื5อพฒันาทกัษะชีวติ

ไวด้งันี&  

1. การเรียนการสอนที5เนน้การกระทาํ (Learning by doing)  

เป็นหลกัการสอนขั&นพื&นฐาน ที5ใชพ้ฒันากระบวนการเรียนรู้ที5ดึงความสามารถของ 

ผูเ้รียนมาในรูปของการเรียนรู้ที5เรียกวา่ Active Learning โดยที5ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้จากการไดล้งมือ 

กระทาํดว้ยความสามารถของตนเอง การเรียนการสอนที5เนน้การกระทาํจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา 

ลกัษณะนิสยัที5สาํคญัและจาํเป็นต่อการสร้างทกัษะชีวติเพื5อใหก้ารพฒันาต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เช่น การรู้จกัตนเอง การรู้จกัทาํงานเป็นทีม การรู้จกัใชค้วามคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นตน้ 

2. หลกัการสอนเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 

เป็นการเรียนรู้ที5มีจุดประสงคใ์หผู้เ้รียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม   มีลกัษณะที5 

สาํคญั คือ การเรียนรู้ที5อาศยัประสบการณ์ของผูเ้รียน ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ในสิ5งใหม่ที5ทา้ทายอยา่ง

ต่อเนื5อง เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือผูเ้รียนตอ้งทาํกิจกรรมตลอดเวลา มีปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ทาํใหเ้กิดการขยายตวัของความรู้กวา้งขวางยิ5งขึ&น และ
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เป็นการเรียนที5อาศยัการสื5อสารในรูปแบบที5หลากหลาย เช่น การพดู อ่าน เขียน ดู ที5ทาํใหง่้ายต่อ 

การแลกเปลี5ยนเรียนรู้และนาํไปวเิคราะห์วจิยั วงจรของโคลบ์ เป็นวงจรการเรียนรู้ที5จะทาํใหผู้เ้รียน 

เกิดการเรียนรู้ที5ไดรั้บองคค์วามรู้ ทศันคติและทกัษะแนวคิดนี&  สามารถนาํมาใชเ้ป็นหลกัในการสอน  

การพฒันาทกัษะชีวติได ้ องคป์ระกอบที5เป็นกระบวนการของวงจรโคลบ์นั&น มีความสอดคลอ้งกบั

องคป์ระกอบทกัษะชีวติในดา้นการใชค้วามคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทกัษะในดา้นคุณธรรม และทกัษะ

การทาํงานที5ตอ้งใชค้วามสามารถในการแกปั้ญหา เป็นตน้ 

3. การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้การบูรณาการ (Integrated Learning) 

การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้การบูรณาการ  หมายถึง   การนาํเอาสาระความรู้ต่าง ๆ  

มาสมัพนัธ์ เชื5อมโยง ผสมกลมกลืนจนกลายเป็นเรื5องเดียวกนั ผูเ้รียนจะเกิดความรู้ความเขา้ใจใน

ลกัษณะที5เป็นองคร์วม สามารถนาํความรู้ความเขา้ใจประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ การบูรณาการ

เกิดขึ&นไดโ้ดยการปฏิบติั การกระทาํ และบูรณาการมิใช่เพียงการเชื5อมโยงแต่เป็นการผสมกลมกลืนกนั

อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุล และนาํไปใชอ้ยา่งไดผ้ล หลกัการสอนการพฒันาทกัษะชีวติโดยเนน้บูรณาการ 

ควรมีการจดัเตรียมหน่วยบูรณาการ โดยวเิคราะห์สาระการเรียนรู้ที5จะนาํมาบูรณาการกบัทกัษะชีวติที5

ตอ้งการพฒันา เพื5อใหเ้กิดการเรียนรู้ทั&งองคค์วามรู้และทกัษะชีวติตามวตัถุประสงคที์5ตอ้งการ โดยเนน้

การบูรณาการจากการปฏิบติัหรือการทาํกิจกรรม 

4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เป็นการเรียนที5แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย  แต่ละกลุ่มมีผูเ้รียน 

ที5คละความสามารถทาํงานร่วมกนั มีปฏิสมัพนัธ์กนั ช่วยเหลือกนัเพื5อใหก้ลุ่มประสบความสาํเร็จ ซึ5 ง

องคป์ระกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีองคป์ระกอบที5สาํคญั 5 ประการ ดงันี&  (Johnson and Johnson, 

1994 : 31-37) 

4.1 การพึ5งพาและเกื&อกลูกนั (positive interpendence) ตอ้งมีความตระหนกัวา่สมาชิก 

ทุกคนมีความสาํคญั และความสาํเร็จของกลุ่มขึ&นอยูก่บัสมาชิกทุกคนในกลุ่มดว้ย ดงันั&นแต่ละคนตอ้ง

รับผดิชอบในบทบาทหนา้ที5ของตนและในขณะเดียวกนักช่็วยเหลือสมาชิกคนอื5น ๆ ดว้ย  

4.2 การปรึกษากนัอยา่งใกลชิ้ด  (face - to - face   promotive   interaction)   ผูเ้รียนมี 

ปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัและกนั ในการที5จะช่วยใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไวว้างใจ 

ส่งเสริมและช่วยเหลือกนัและกนัในการทาํงานต่างๆ ร่วมกนั ส่งผลใหเ้กิดสมัพนัธภาพที5ดีต่อกนั 

4.3 ความรับผดิชอบที5สามารถตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน   (individual 

accountability) สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีหนา้ที5รับผดิชอบ และพยายามทาํงานที5ไดรั้บมอบหมายอยา่ง

เตม็ความสามารถ 

4.4 การใชท้กัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย 
(interpersonal and small - group skills) การเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความสาํเร็จได ้ ตอ้งอาศยั



	 33	

ทกัษะที5สาํคญัหลายประการ เช่น ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์กบัผูอื้5น ทกัษะการทาํงานเป็น

กลุ่ม ทกัษะการสื5อสาร ทกัษะการแกปั้ญหาขดัแยง้ รวมทั&งการเคารพ ยอมรับและไวว้างใจกนัและกนั 

4.5 การวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม   (group processing) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

จะตอ้งมีการวเิคราะห์กระบวนการทาํงานของกลุ่ม เพื5อช่วยใหก้ลุ่มเกิดการเรียนรู้ ปรับปรุงการทาํงาน

ใหพ้ฒันาขึ&น การพฒันาทกัษะชีวติผา่นการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทาํใหผู้เ้รียนช่วยเหลือซึ5งกนัและกนั มี

ปฏิสมัพนัธ์กนั 

หลกัการสอนดงักล่าวสอดคลอ้งกบั ชบา พนัธุ์ศกัดิ\  (2550 : 29) ที5ไดส้รุปวา่ หลกัการสอน

ที5สามารถนาํมาใชส้อนเพื5อการพฒันาทกัษะชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีลกัษณะร่วมกนัคือ 

1. เนน้การลงมือกระทาํ 
2. ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ 
3. เนน้การปฏิสมัพนัธ์ที5ดี ความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั และผูเ้รียนกบัผูส้อน 

4. เป็นการบูรณาการทั&งเนื&อหา และกระบวนการ 
5. เนน้การวเิคราะห์ วจิารณ์ ตดัสินใจ หาขอ้สรุปที5เหมาะสมกบัการประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 

ประจาํวนัของเดก็ 

จากที5กล่าวมาเกี5ยวกบัหลกัการสอนเพื5อพฒันาทกัษะชีวติ สรุปไดว้า่ หลกัการสอนเพื5อ

พฒันาทกัษะชีวตินั&น จะตอ้งเป็นการสอนที5ใหเ้กิดการเรียนรู้จากการกระทาํ และประสบการณ์ตรง  

ทั&งจากตนเอง และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอื้5น ตลอดจนการบูรณาการเนื&อหาสาระของการเรียน ให้

สอดคลอ้งและเชื5อมโยงสมัพนัธ์กบัทกัษะชีวติที5จาํเป็นและตอ้งการพฒันาในชีวติประจาํวนั 

 

กล่าวโดยสรุป ทกัษะชีวติ เป็นความสามารถของบุคคลในการจดัการกบัปัญหารอบตวัใน

สภาพแวดลอ้มที5เป็นปัจจุบนั และเตรียมความพร้อมในการปรับตวัสู่อนาคต โดยมีองคป์ระกอบสาํคญั 

3 ดา้น คือ พทุธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั ซึ5 งแต่ละดา้นจะมีความสมัพนัธ์เชื5อมโยงเป็นเหตุ 

และเป็นผลซึ5งกนัและกนั และการสอนเพื5อพฒันาทกัษะชีวตินั&น จะตอ้งเป็นการสอนที5ใหเ้รียนรู้จาก

การกระทาํดว้ยตนเอง จากประสบการณ์ และการปฏิสมัพนัธ์แลกเปลี5ยนเรียนรู้จากผูอื้5น ในสงัคม 

แห่งศตวรรษที5 21 ที5มีการเปลี5ยนแปลงอยา่งรวดเร็วทั&งดา้นเทคโนโลย ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร สภาพ 

แวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกิจ การพฒันาทกัษะชีวติใหก้บันกัเรียนจึงมีความสาํคญัอยา่งยิ5ง  

 

ตอนที$  3  การพฒันาทกัษะชีวติในระบบการศึกษาขัKนพืKนฐาน 

 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐานพทุธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ

มาตรฐานการเรียนรู้ ที5จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการคือ 
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1. ความสามารถในการสื5อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ  ไปใช ้

ในการดาํเนินชีวติประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนื5อง การทาํงาน และการอยู่

ร่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  การจดัการปัญหา และความขดัแยง้

ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปลี5ยนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และการ

รู้จกัหลีกเลี5ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์5ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้5น 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน มีนโยบาย เป้าหมาย ในการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนในดา้นความสามารถ และทกัษะ ตลอดจนคุณลกัษณะ ที5จะช่วยเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ

ตามเป้าหมายของหลกัสูตรและมีภูมิคุม้กนัการดาํเนินชีวติผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถในการปรับตวั 

ต่อสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที5เปลี5ยนแปลงและทา้ทาย ซึ5 งตอ้งใชก้ระบวนการคิด และการตดัสินใจที5

เหมาะสม จึงจะสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีความสุข 

 

แนวคดิการพฒันาทกัษะชีวติหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัKนพืKนฐาน พทุธศักราช 2551 

การพฒันาทกัษะชีวติใหก้บัผูเ้รียน ในช่วงวยัการศึกษาขั&นพื&นฐาน เป็นการพฒันาคนใหมี้

ประสิทธิภาพ ทั&งประสิทธิภาพดา้นความสามารถที5แสดงจากภายใน ซึ5 งเป็นความสามารถทางปัญญา

และการใชท้กัษะชีวติ  ไดแ้ก่  ความสามารถในการจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ  ที5เกิดขึ&นกบัตนเอง  และ

ระหวา่งตนเองกบัผูอื้5น เช่น การตดัสินใจ การแกปั้ญหา การจดัการกบัความขดัแยง้ การจดัการกบั

ความรู้สึกของตนเอง การควบคุมตนเอง การสร้างสมัพนัธภาพ การปรับตวัอนัเป็นความสามารถที5เป็น

นามธรรม และประสิทธิภาพดา้นความสามารถที5แสดงออกภายนอก ซึ5 งเป็นความสามารถทางทกัษะ

ชาํนาญต่าง ๆ  ที5เสริมใหบุ้คคลดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุข  สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  เช่น  การเล่นเกม  

การขบัร้อง การเล่นดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ การสร้างงานศิลปะ การเล่นกีฬา การประดิษฐ ์ 

การประกอบอาหาร การออกแบบ ตลอดจนการเรียน การทาํงานร่วมกบัผูอื้5น เป็นตน้  

ดงันั&น การจดักระบวนการเรียนรู้ที5พฒันา หรือเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวติ เป็นภูมิ  

คุม้กนัใหร้อดปลอดภยัในสภาพสงัคมที5เปลี5ยนแปลง และเตรียมพร้อมสาํหรับปรับตวั ในการดาํเนิน

ชีวติในอนาคต จึงเป็นหนา้ที5ที5สาํคญัยิ5งของสถานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ5งคือครูผูส้อน ซึ5 งเป็นผูจ้ดั

กิจกรรม ใหเ้กิดการเรียนรู้และมีทกัษะชีวติใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื5อให ้

ผูเ้รียนมีคุณภาพตามตวัชี&วดัตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั&ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และคุณลกัษณะอนัพงึ
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ประสงคต์ามเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน พทุธศกัราช 2551 

 

องค์ประกอบทกัษะชีวติ พฤตกิรรมทกัษะชีวติที$คาดหวงั และตวัชีKวดัระดบัประถมศึกษา

และระดบัมธัยมศึกษา 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน ไดก้าํหนดองคป์ระกอบทกัษะชีวติที5สาํคญั

ที5จะสร้างและพฒันาเป็นภูมิคุม้กนัชีวติใหก้บัเดก็และเยาวชนในสภาพสงัคมปัจจุบนั และเตรียมพร้อม

สาํหรับอนาคตไว ้ 4 องคป์ระกอบ พร้อมทั&งพฤติกรรมที5คาดหวงั และตวัชี&วดัทกัษะชีวติ ในแต่ละ

องคป์ระกอบ ดงันี&  

 

ทกัษะชีวติระดบัประถมศึกษา 

องค์ประกอบที$ 1  การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื$น 

การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้5น หมายถึง การรู้ความถนดั ความสามารถ  

รู้จุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง เขา้ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จกัตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่า 

และภาคภูมิใจในตนเองและผูอื้5น มีเป้าหมายในชีวติและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม ดงัแสดงในตาราง

ที5 2.1 
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ตารางที5 2.1  องคป์ระกอบที5 1  การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้5น ระดบัประถมศึกษา 

 

พฤตกิรรมทกัษะชีวติที$คาดหวงั ตวัชีKวดั 

1. รู้ความชอบ ความถนดั และ

ความสามารถของตนเอง 

1.1  บอกสิ5งที5ตนเองชื5นชอบและภาคภูมิใจ 
1.2  แสดงความสามารถของตนเองใหผู้อื้5นรับรู้ 

2. คน้พบจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง 2.1  บอกจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง 
2.2  เลือกทาํกิจกรรมตามความสนใจของตนเองร่วมกบั 

ผูอื้5นได ้

3. ยอมรับความแตกต่างระหวา่งตนเอง
และผูอื้5น 

ยอมรับในความแตกต่างทางกาย ทางความคิด ความรู้สึก 

และพฤติกรรมของตนเองและผูอื้5น  

4. มองตนเองและผูอื้5นในแง่บวก แสดงความรู้สึกที5ดีต่อตนเองและผูอื้5น  

5. เคารพสิทธิของตนเองและผูอื้5น 5.1  ใชสิ้ทธิของตนเองในโอกาสต่าง ๆ  

5.2  ไม่ละเมิดสิทธิผูอื้5น 

6. รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้5น 6.1  ชื5นชมในความสาํเร็จของตนเองและผูอื้5น 

6.2  แสดงความรู้สึกรักตนเองและผูอื้5น 

6.3  ปฏิบติัตนเป็นประโยชนต่์อครอบครัวและสงัคม 

7. มีความภาคภูมิใจในตนเองและผูอื้5น 7.1  แสดงออกในสิ5งที5ตนเองภาคภูมิใจอยา่งเหมาะสม 

7.2  บอก/บรรยาย/เล่าความดีหรือความภาคภูมิใจ 

 ของเพื5อนใหผู้อื้5นรับรู้ 

8. มีความเชื5อมั5นในตนเองและผูอื้5น 8.1  กลา้แสดงออกทางความคิด ความรู้สึกและการกระทาํ 

 ของตนเองดว้ยความมั5นใจ 

8.2  ยอมรับในความคิด ความรู้สึกและการกระทาํที5ดีของ 

 ผูอื้5น 

 

ที5มา : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน (2559 : 4) 
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องค์ประกอบที$ 2  การคดิวเิคราะห์ ตดัสินใจ  และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์    

การคิดวเิคราะห์  ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ หมายถึง การแยกแยะขอ้มูล

ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์รอบตวั วพิากษว์จิารณ์ และประเมินสถานการณ์รอบตวัดว้ยหลกั

เหตุผลและขอ้มูลที5ถูกตอ้ง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตดัสินใจแกปั้ญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์ดงัแสดงในตารางที5 2.2 

 

ตารางที5 2.2  องคป์ระกอบที5  2  การคิดวเิคราะห์   ตดัสินใจ  และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

       ระดบัประถมศึกษา 

 

พฤตกิรรมทกัษะชีวติที$คาดหวงั ตวัชีKวดั 

1. รู้จกัสงัเกต ตั&งคาํถาม และแสวงหา

คาํตอบ 

1.1  ตั&งคาํถามที5นาํไปสู่คาํตอบที5เป็นแนวทางในการแกไ้ข 

ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

1.2  มีทกัษะในการสงัเกต และมีแนวทางหาคาํตอบ 

2. วเิคราะห์ความน่าเชื5อถือของขอ้มูล
ข่าวสารไดส้มเหตุสมผล 

วเิคราะห์จาํแนกแยกแยะขอ้มูลข่าวสารและสถานการณ์

ต่าง ๆ รอบตวัดว้ยเหตุผลที5เชื5อถือได ้

3. ประเมินสถานการณ์ และนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

คาดคะเนความเสี5ยงจากสถานการณ์ที5เผชิญในชีวติ 

ประจาํวนัอยา่งมีเหตุผล 

4. มีจินตนาการและมีความสามารถในการ
คิดเชื5อมโยง 

สร้างผลงานและแสดงผลงานที5เกิดจากการคิดเชื5อมโยง

และจินตนาการ  

5. รู้จกัวพิากษว์จิารณ์บนพื&นฐานของ
ขอ้มูลสารสนเทศที5ถูกตอ้ง 

วพิากษว์จิารณ์ตามหลกัการเหตุผลและใชข้อ้มูล

สารสนเทศที5ถูกตอ้งสนบัสนุน 

6. รู้จกัวธีิการและขั&นตอนการตดัสินใจ
และแกปั้ญหาที5ถูกตอ้ง 

วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา เลือกแกไ้ขปัญหาได้

หลากหลายวธีิ และตดัสินใจเลือกแกปั้ญหาดว้ยวธีิการที5

ถูกตอ้ง เหมาะสมและสร้างสรรค ์

 

ที5มา : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน (2559 : 5) 

 

 

 

 

 



	 38	

องค์ประกอบที$ 3  การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด    

การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  หมายถึง   ความเขา้ใจ และรู้เท่าทนัภาวะอารมณ์

ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วธีิการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วธีิผอ่นคลาย หลีกเลี5ยง 

และปรับเปลี5ยนพฤติกรรมที5จะก่อใหเ้กิดอารมณ์ไม่พึงประสงคไ์ปในทางที5ดี ดงัแสดงในตารางที5 2.3 

 

ตารางที5 2.3  องคป์ระกอบที5 3  การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด ระดบัประถมศึกษา 

 

พฤตกิรรมทกัษะชีวติที$คาดหวงั ตวัชีKวดั 

1. รู้เท่าทนัอารมณ์ตนเอง 1.1  จาํแนกอารมณ์ต่างๆ ที5เกิดขึ&นกบัตนเองได ้

1.2  แสดงอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองไดเ้หมาะสมกบั 

 สถานการณ์ต่างๆ  

2. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองในสถานการณ์ 

ต่างๆ ได ้

3. จดัการกบัอารมณ์ตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

จดัการกบัอารมณ์ตนเองที5เกิดขึ&นอยา่งฉบัพลนัที5อาจ

ก่อใหเ้กิดปัญหาดว้ยวธีิการที5เหมาะสมและสร้างสรรค ์

4. มีวธีิผอ่นคลายอารมณ์และความเครียด
ใหก้บัตนเอง 

ผอ่นคลายอารมณ์และความเครียดดว้ยวธีิการที5เหมาะสม

และสร้างสรรค ์ 

5. สร้างแรงจูงใจใหต้นเอง กาํหนดแนวทางหรือวธีิการสร้างกาํลงัใจใหก้บัตนเอง 

6. ยติุขอ้ขดัแยง้ในกลุ่มเพื5อนดว้ยสนัติวธีิ เสนอทางออกของขอ้ขดัแยง้ในกลุ่มเพื5อนดว้ยเหตุผลและ

ขอ้เทจ็จริงที5ถูกตอ้งและใชว้ธีิเชิงบวก 

7. รู้จกัสร้างความสุขใหก้บัตนเอง 7.1  วเิคราะห์และเลือกวธีิการ/กิจกรรม ที5ทาํใหต้นเองมี 

  ความสุขไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7.2  มีอารมณ์ขนั 

 

 

ที5มา :  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน (2559 : 6) 
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องค์ประกอบที$ 4  การสร้างสัมพนัธภาพที$ดกีบัผู้อื$น   

การสร้างสมัพนัธภาพที5ดีกบัผูอื้5น  หมายถึง  การเขา้ใจมุมมอง  อารมณ์ ความรู้สึกของ 

ผูอื้5นใชภ้าษาพดูและภาษากาย เพื5อสื5อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความ

ตอ้งการของผูอื้5น  วางตวัไดถู้กตอ้งเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ  ใชก้ารสื5อสารที5สร้างสมัพนัธภาพ

ที5ดี สร้างความร่วมมือและทาํงานร่วมกบัผูอื้5นไดอ้ยา่งมีความสุข ดงัแสดงในตารางที5 2.4 

 

ตารางที5 2.4  องคป์ระกอบที5 4  การสร้างสมัพนัธภาพที5ดีกบัผูอื้5น ระดบัประถมศึกษา 

 

พฤตกิรรมทกัษะชีวติที$คาดหวงั ตวัชีKวดั 

1. เป็นผูฟั้งที5ดี 1.1  ฟังผูอื้5นอยา่งตั&งใจและรับรู้ถึงวามรู้สึกและความ 

 ตอ้งการของผูพ้ดู 

1.2  รักษาความลบัของเพื5อน 

2. ใชภ้าษาและกิริยาที5เหมาะสมในการ
สื5อสาร 

ใชภ้าษาพดู ภาษากาย ที5ทาํใหผู้อื้5นผอ่นคลาย สบายใจ ไม่

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือความรุนแรงได ้

3. รู้จกัเอาใจเขาใส่ใจเรา แสดงออกหรือสะทอ้นความรู้สึกหรือการกระทาํของ

ตนเอง ที5แสดงวา่เขา้ใจและใส่ใจผูอื้5น 

4. รู้จกัแสดงความคิด ความรู้สึก  

ความชื5นชม และการกระทาํ ที5ดีงามให้

ผูอื้5นรับรู้ 

4.1  ชื5นชมความสาํเร็จ ความสามารถ และการกระทาํที5ดี 

 ของเพื5อนดว้ยคาํพดู ภาษากาย หรือสญัลกัษณ์ได ้

4.2  กลา้ยนืยนัความคิด ความรู้สึก และเหตุผลที5ดีใหผู้อื้5น

รับรู้ได ้

5. รู้จกัปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์เสี5ยง 

5.1  หลีกเลี5ยงสถานการณ์ที5เสี5ยงต่อความไม่ปลอดภยัของ 
 ตนเอง 

5.2  ปฏิเสธในสิ5งที5ควรปฏิเสธไดโ้ดยไม่เสียสมัพนัธภาพ  

 หรือเสียนํ&าใจ 

5.3 ขอความช่วยเหลือเมืออยูใ่นภาวะวกิฤติได ้

6. ใหค้วามร่วมมือและทาํงานร่วมกบัผูอื้5น
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

6.1  ทาํงานร่วมกบัผูอื้5นบนพื&นฐานความเป็น 

 ประชาธิปไตย 

6.2  ทาํงานร่วมกบัผูอื้5นไดร้าบรื5น และมีความสาํเร็จหรือมี 

 ผลงานจากการสร้างสรรคร่์วมกนั 

7. ปฏิบติัตามกฎ กติกา และระเบียบของ

สงัคม 

ปฏิบติัตามกฎ ขอ้ตกลงของกลุ่ม/ชั&นเรียน/สงัคม 

 

ที5มา :  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน (2559 : 7) 
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ทกัษะชีวติระดบัมธัยมศึกษา 

องค์ประกอบที$ 1  การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื$น 

การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้5น หมายถึง การรู้ความถนดัความสามารถ รู้

จุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง เขา้ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จกัตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและ

ภาคภูมิใจในตนเองและผูอื้5น มีเป้าหมายชีวติ และมีความรับผดิชอบต่อสงัคม ดงัแสดงในตารางที5 2.5 

 

ตารางที5 2.5  องคป์ระกอบที5 1  การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้5น ระดบัมธัยมศึกษา 
 

พฤตกิรรมทกัษะชีวติที$คาดหวงั ตวัชีKวดั 

1. รู้จกัความถนดั ความสามารถ และ

บุคลิกภาพของตนเอง 

1.1  วเิคราะห์ความถนดั ความสามารถ ของตนเองได ้

1.2  วเิคราะห์ลกัษณะส่วนตน อุปนิสยั และค่านิยมของ 

 ตนเองได ้

2. รู้จกัจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง 2.1  วเิคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยของตนเองได ้

2.2  กาํหนดเป้าหมายในชีวติของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ยอมรับความแตกต่างระหวา่งตนเอง
และผูอื้5น 

ยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ความรู้สึก และ

พฤติกรรมของตนเองและผูอื้5นไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

4. มองตนเองและผูอื้5นในแง่บวก สะทอ้นมุมมองที5ดีของตนเองและผูอื้5นได ้

5. รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้5น 5.1  แสดงความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้5นได ้

5.2  นาํเสนอคุณลกัษณะที5ดีมีคุณค่าของตนเองและผูอื้5นได ้

6. มีความภาคภูมิใจในตนเองและผูอื้5น 6.1  แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถ ความดีของ

ตนเองและผูอื้5นได ้

6.2  แสดงความสามารถและความดีงามที5ตนเองภาคภูมิใจให้
ผูอื้5นรับรู้ได ้

7. มีความเชื5อมั5นในตนเองและผูอื้5น 7.1  กลา้แสดงออกทางความคิด ความรู้สึกและการกระทาํ 

 ของตนเองดว้ยความมั5นใจ 

7.2  ยอมรับในความคิด ความรู้สึกและการกระทาํที5ดีของผูอื้5น 

8. เคารพสิทธิของตนเองและผูอื้5น 8.1  เคารพในสิทธิของตนเองและผูอื้5นตามวถีิประชาธิปไตย 
8.2  ปฏิบติัตามสิทธิของตนเอง 

9. มีทกัษะในการกาํหนดเป้าหมายและ
ทิศทางสู่ความสาํเร็จ 

9.1  กาํหนดทิศทางและวางแผนการดาํเนินชีวติไปสู่  

 เป้าหมายหรือความสาํเร็จที5ตนเองคาดหวงัได ้

9.2  ปฏิบติัตามแผนการดาํเนินชีวติที5กาํหนดไวแ้ละปรับ ปรุง

ใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายได ้

ที5มา :  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน (2559 : 9) 
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องค์ประกอบที$ 2  การคดิวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   

การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์  หมายถึง  การแยกแยะขอ้มูล

ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตวั วพิากษว์จิารณ์ และประเมินสถานการณ์รอบตวั ดว้ยหลกั

เหตุผลและขอมูลที5ถูกตอ้ง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตดัสินใจในการแกปั้ญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์ดงัแสดงในตารางที5 2.6 

 

ตารางที5 2.6  องคป์ระกอบที5 2  การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ระดบัมธัยมศึกษา 

 

พฤตกิรรมทกัษะชีวติที$คาดหวงั ตวัชีKวดั 

1. เลือกรับขอ้มูลข่าวสารอยา่งไตร่ตรอง
และรู้เท่าทนัสงัคมที5เปลี5ยนแปลง 

วเิคราะห์ประโยชนแ์ละคุณค่าของขอ้มูลข่าวสารเลือกใช้

ขอ้มูลข่าวสารเพื5อสร้างภูมิความรู้และการ ตดัสินใจเมื5อ

เผชิญสถานการณ์รอบตวั 

2. ตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ที5เผชิญ

อยา่งมีเหตุผลและรอบคอบ 

2.1  ประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที5เผชิญดว้ยขอ้มูลและ  

 เหตุผลที5ถูกตอ้ง 

2.2  ตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ที5เผชิญดว้ยทางเลือกที5 

 เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อตนเองและผูอื้5น 

3. แกปั้ญหาในสถานการณ์วกิฤตไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ 

3.1  แกปั้ญหาเมื5อเผชิญสถานการณ์วกิฤตอยา่งไตร่ตรอง 
 ตามขั&นตอนหลกัการแกปั้ญหา 

3.2  วเิคราะห์ผลกระทบและหาทางป้องกนัหรือแกปั้ญหา 
 ที5เกิดจากพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์

3.3  วางตวัและกาํหนดท่าทีไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

4. มีจินตนาการและความคิดริเริ5ม
สร้างสรรค ์

4.1  สร้างสรรคผ์ลงานและแสดงพฤติกรรมไดเ้ป็นที5 
 ยอมรับ 

5. มองโลกในแง่ดี 5.1  บอกสิ5งที5มองเห็นหรือมุมมองดา้นดีในบรรยากาศ 
 หรือสภาพเหตุการณ์ที5เป็นปัญหาได ้

5.2  มีความยดืหยุน่ทางความคิด 

6. มีทกัษะในการแสวงหาขอ้มูลและใช้
ขอ้มูลใหเ้ป็นประโยชน ์

แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ดว้ยวธีิการที5มี

ประสิทธิภาพและใชป้ระโยชนก์บัตนเองและผูอื้5น 

7. ประเมินและสร้างขอ้สรุปบทเรียนชีวติ
ของตนเอง 

ประเมินและสรุปผลการกระทาํ การตดัสินใจและการแก ้

ปัญหาในสถานการณ์คบัขนัจากประสบการณ์ที5ดีของ

ตนเองและผูอื้5นเป็นบทเรียนชีวติของตนเอง 
 

ที5มา :  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน (2559 : 10) 
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องค์ประกอบที$ 3  การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด    

การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  หมายถึง  ความเขา้ใจ และรู้เท่าทนัภาวะอารมณ์ของ 

บุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วธีิการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วธีิผอ่นคลาย หลีกเลี5ยง และ

ปรับเปลี5ยนพฤติกรรมที5จะก่อใหเ้กิดอารมณ์ไม่พึงประสงคไ์ปในทางที5ดี ดงัแสดงในตารางที5 2.7 

 

ตารางที5 2.7  องคป์ระกอบที5 3  การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด ระดบัมธัยมศึกษา 

 

พฤตกิรรมทกัษะชีวติที$คาดหวงั ตวัชีKวดั 

1. ประเมินและรู้เท่าทนัสภาวะอารมณ์ที5
เกิดขึ&นกบัตนเอง 

1.1  สาํรวจและประเมินอารมณ์ที5มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

 ของตนเองได ้

1.2  เลือกวธีิการจดัการหรือควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้

 เหมาะสม 

2. จดัการความขดัแยง้ต่างๆ ไดด้ว้ยวธีิที5

เหมาะสม 

2.1  เลือกวธีิการจดัการความขดัแยง้ต่างๆ ไดอ้ยา่ง 

 เหมาะสม 

2.2  ยติุความรุนแรงในสถานการณ์ต่างๆ โดยสนัติวธีิ 

3. คลายเครียดดว้ยวธีิการที5สร้างสรรค ์ มีวธีิการคลายความเครียดที5ไม่ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อ

ตนเองและผูอื้5น 

4. รู้จกัสร้างความสุขใหก้บัตนเองและ
ผูอื้5น 

4.1  มีวธีิการสร้างความสุขใหก้บัตนเองและผูอื้5นได ้

 เหมาะสมกบัเหตุการณ์ 

4.2  ปรับความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ที5เกิดขึ&นใน 

 สถานการณ์ต่างๆ ที5อาจก่อใหเ้กิดความไม่พอใจหรือ 

 ความเครียดไดด้ว้ยวธีิการที5ถูกตอ้งและสร้างสรรค ์

 

ที5มา :  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน (2559 : 11) 
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องค์ประกอบที$ 4  การสร้างสัมพนัธภาพที$ดกีบัผู้อื$น   

การสร้างสมัพนัธภาพที5ดีกบัผูอื้5น  หมายถึง  การเขา้ใจมุมมอง  อารมณ์ ความรู้สึกของ 

ผูอื้5นใชภ้าษาพดูและภาษากาย เพื5อสื5อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความ

ตอ้งการ ของผูอื้5น  วางตวัไดถู้กตอ้งเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ  ใชก้ารสื5อสารที5สร้างสมัพนัธภาพ

ที5ดี สร้างความร่วมมือและทาํงานร่วมกบัผูอื้5นไดอ้ยา่งมีความสุข ดงัแสดงในตารางที5 2.8 

 

ตารางที5 2.8  องคป์ระกอบที5 4  การสร้างสมัพนัธภาพที5ดีกบัผูอื้5น ระดบัมธัยมศึกษา 

 

พฤตกิรรมทกัษะชีวติที$คาดหวงั ตวัชีKวดั 

1. รู้จกัปฏิเสธเพื5อนในสถานการณ์เสี5ยง
และรู้จกัเตือนเพื5อนใหห้ลีกเลี5ยงความ

เสี5ยงหรือเปลี5ยนแปลงพฤติกรรมไป

ในทางที5ถูกตอ้ง 

1.1  ปฏิเสธเพื5อนในสถานการณ์ต่างๆ ไดถู้กตอ้งตาม 

 ขั&นตอนการปฏิเสธ 

1.2  เตือนเพื5อนหรือผูใ้กลชิ้ดที5มีพฤติกรรมเสี5ยงใน 

 สถานการณ์ต่างๆ ไดถู้กตอ้งตามขั&นตอนทกัษะ 

 การเตือน 

2. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์ 2.1 กลา้แสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผลดว้ยวธีิการ
สื5อสารที5ดี 

3. ทาํงานร่วมกบัผูอื้5นตามวถีิ
ประชาธิปไตย 

ทาํงานร่วมกบัผูอื้5นบนพื&นฐานของความเป็น

ประชาธิปไตยไดอ้ยา่งราบรื5น 

4. มีจิตอาสาช่วยเหลือผูอื้5น อาสาช่วยเหลือผูอื้5นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงั

ผลตอบแทน 

5. สร้างสมัพนัธภาพที5ดีกบัผูอื้5นดว้ยการ
สื5อสารเชิงบวก 

มีวธีิการสื5อสารกบัผูอื้5นทั&งดา้นภาษาพดู ภาษากาย ดว้ย

ความสุภาพและเป็นมิตร 

6. เคารพกฎกติกาของสงัคม ปฏิบติัตามกฎกติกาของสงัคมอยา่งเตม็ใจทุกสถานการณ์ 

7. ใหค้าํปรึกษาแก่ผูอื้5นได ้ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํที5ถูกตอ้งแก่ผูอื้5น และผูอื้5นสามารถไป

ปฏิบติัใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเองได ้

 

ที5มา :  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน (2559 : 12) 
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ทกัษะชีวติในสาระการเรียนรู้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัKนพืKนฐาน พทุธศักราช 2551 

ทกัษะชีวติในสาระการเรียนรู้ จาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ทกัษะชีวติทั$วไป เป็นทกัษะพื&นฐานของผูเ้รียนในการเผชิญปัญหาปกติในชีวติประจาํวนั 

เช่น ความขดัแยง้ทางความคิด การทะเลาะเบาะแวง้ การสื5อสารที5ไม่มีประสิทธิภาพ การวพิากษว์จิารณ์ 

การจาํแนกแยกแยะขอ้มูลข่าวสาร   การตดัสินใจเลือกกระทาํสิ5งต่าง ๆ   การแกปั้ญหาในการดาํรงชีวติ

ประจาํวนั การคิดวางแผนในการดาํรงชีวติประจาํวนั ฯลฯ ซึ5 งผูที้5ไดรั้บการพฒันาทกัษะชีวติทั5วไป 

จะเป็นผูที้5มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม หรือที5

เรียกวา่ มีความสามารถในการคิดและการสื5อความหมาย 

 ทกัษะชีวติทั5วไป ถือเป็นทกัษะที5เป็นแกนของทกัษะต่าง ๆ และเป็นทกัษะพื&นฐานของ

การเกิดทกัษะชีวติองคป์ระกอบอื5น ๆ รวมทั&งความรู้ในเนื&อหาสาระต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง 

 ครูผูส้อนสามารถจดัการเรียนรู้ที5สร้างทกัษะชีวติทั5วไปดว้ยกระบวนการเรียนรู้ที5ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั จากการสอนปกติในชั&นเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมหรือกระบวนการกลุ่มและเทคนิคเกมการศึกษา ที5ใหผู้เ้รียนไดมี้การอภิปรายแสดงความรู้สึก

นึกคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ หลงัเสร็จสิ&นการจดักิจกรรมตามจุดประสงคแ์ต่ละครั& ง ดว้ยประเดน็คาํถาม

ใหเ้กิดการสะทอ้น (Reflect) การเชื5อมโยง (Connect) การปรับประยกุตค์วามคิดและนาํไปใช ้(Apply) 

หลงัจากเสร็จสิ&นกิจกรรมการเรียนรู้ในชั5วโมงการเรียนปกติ เป็นการบูรณาการ หรือสอดแทรกทกัษะ

ชีวติในกระบวนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที5อิงมาตรฐานและตวัชี&วดัหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน พทุธศกัราช 2551 

 นอกจากนี&  ยงัพฒันาทกัษะชีวติทั5วไปผา่นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เช่น กิจกรรมชมรม 

กิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษต่าง ๆ   การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน  และภายนอกสถานศึกษา 

เป็นตน้ 

2. ทกัษะชีวติเฉพาะ   เป็นทกัษะที5จาํเป็นสาํหรับใชใ้นการเผชิญกบัปัญหาในชีวติที5เฉพาะ 
เจาะจง เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ ปัญหาเพศ การตั&งครรภที์5ไม่พร้อม ปัญหาการปรับตวัใน

สภาวะวกิฤต ปัญหาสมัพนัธภาพที5ไม่ดีกบัเพื5อนและผูอื้5น ผูที้5มีทกัษะชีวติในการเผชิญปัญหาเฉพาะ 

เจาะจง จะเป็นผูที้5มีความเขม้แขง็ทางใจ หรือมีพลงัสุขภาพจิต ซึ5 งจะช่วยใหส้ามารถเอาชนะปัญหา

อุปสรรคไปสู่ความสาํเร็จที5ตอ้งการ สามารถปรับตวัในสถานการณ์วกิฤต และผา่นพน้เหตุการณ์ไปได้

โดยไม่เกิดผลกระทบตามมา หรือสามารถฟื& นตวักลบัมาดาํเนินชีวติต่อไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 ทกัษะชีวติเฉพาะ ถือวา่เป็นทกัษะขั&นสูง ที5มีความสาํคญัต่อการจดัการกบัชีวติตนเอง 

ไดแ้ก่ ทกัษะการรู้จกัตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้5น เช่น การรู้ความแตกต่างระหวา่งชายหญิง 

คุณค่าและศกัดิ\ ศรีของชายหญิง ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด เช่น การคิดที5ไม่เครียด 
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การคิดเชิงบวก ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพที5ดีกบัผูอื้5น เช่น ทกัษะการปฏิเสธการชวนไปมีพฤติกรรม

เสี5ยง ทกัษะการใชภ้าษากายที5สร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั การพดูสื5อสารที5สร้างมิตร 

 ทกัษะชีวติเฉพาะสามารถพฒันาไดด้ว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กระบวนการ 

 เรียนรู้จากประสบการณ์ และการเรียนรู้ที5ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ที5ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และสร้างความรู้ดว้ย

ตนเองร่วมกบักลุ่ม ไดเ้รียนรู้จากเหตุการณ์ สถานการณ์จริงในชีวติ จากสื5อ และแหล่งเรียนรู้ที5มี

ความหมายกบัชีวติของตนเอง เชื5อมโยงชีวติและการดาํเนินชีวติของผูเ้รียนในปัจจุบนัและอนาคต 

สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน พทุธศกัราช 2551 ที5มีสาระ 

การเรียนรู้เฉพาะเจาะจงทั&งมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี&วดั ไดแ้ก่ 

1. ทกัษะชีวติในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้   
1.1 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระที5 1  การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์

มาตรฐาน พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์

สาระที5 2  ชีวติและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1 เขา้ใจและและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกัษะ 

ในการดาํเนินชีวติ 

สาระที5 5  ความปลอดภยัในชีวติ 

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกนัและหลีกเลี5ยงปัจจยัเสี5ยง  พฤติกรรมเสี5ยงต่อสุขภาพ 

อุบติัเหตุ การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง 

1.2 สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

สาระที5 2  หนา้ที5พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสงัคม 

มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจและปฏิบติัตามหนา้ที5ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที5ดีงาม 

และธาํรงรักษาประเพณี และวฒันธรรมไทย  ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่ง 

สนัติสุข 

1.3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระที5 3  การฟัง การดู และการพดู 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ   และพดูแสดงความคิด 

ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

2. ทกัษะชีวติในกจิกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.1 จดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยหลกัสูตรกิจกรรมแนะแนวหรือโฮมรูมเกี5ยวกบักิจกรรม 

พลศึกษา กิจกรรมทกัษะชีวติ สารเสพติด เอดส์ ความรุนแรง การรู้จกัเขา้ใจตนเอง และกิจกรรมตาม
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องคป์ระกอบทกัษะชีวติในชั5วโมงกิจกรรมแนะแนว การจดัค่ายทกัษะชีวติ เป็นตน้ 

2.2 สร้างทกัษะชีวติเฉพาะปัญหา เพื5อปรับเปลี5ยนพฤติกรรมดว้ยการช่วยเหลือแนะนาํ 
(Advisory) โดยครูที5ปรึกษาหรือครูประจาํชั&นเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามสภาพปัญหา

และความรุนแรงของปัญหา 

2.3 การสร้างทกัษะชีวติในเดก็ที5อยูใ่นสภาวะวกิฤต    ดว้ยการใชจิ้ตวทิยาการแนะแนว 

หรือการใหค้าํปรึกษา (Counseling) หรืออาจส่งต่อ (Refer)  กรณีตอ้งการบาํบดัรักษาจากสถานบริการ

ทางสาธารณสุขหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ภาวะวกิฤตชีวติติดยาบา้ หรือการมีพฤติกรรมทางจิต 

 

การสร้างทกัษะชีวติ 

ทกัษะชีวติเป็นความสามารถที5เกิดในตวัผูเ้รียนไดด้ว้ยวธีิการสาํคญั 2 วธีิ คือ 

1. เกิดเองตามธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ที5ขึ&นอยูก่บัประสบการณ์ และการมีแบบอยา่งที5ดี 

แต่การเรียนรู้ตามธรรมชาติจะไม่มีทิศทางและเวลาที5แน่นอน บางครั& งกวา่จะเรียนรู้กอ็าจสายเกินไป 

2. การสร้างและพฒันาโดยกระบวนการเรียนการสอน   เป็นการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 

ร่วมกนัในกลุ่ม   ผา่นกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ   ไดล้งมือปฏิบติั  ไดร่้วมคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็น ได้

แลกเปลี5ยนความคิดและประสบการณ์ซึ5งกนัและกนั ไดส้ะทอ้นความรู้สึกนึกคิด มุมมอง เชื5อมโยงสู่

วถีิชีวติของตนเอง เพื5อสร้างองคค์วามรู้ใหม่และปรับใชก้บัชีวติ 

 

กจิกรรมการเสริมสร้างและพฒันาทกัษะชีวติ 

กิจกรรมที5สร้างและพฒันาทกัษะชีวติ ตอ้งเป็นกิจกรรมที5มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียน

เป็นผูไ้ดรั้บประโยชนสู์งสุดจากการเรียนรู้ ซึ5 งลกัษณะของกิจกรรมที5มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้าง

และพฒันาทกัษะชีวติผูเ้รียน มีดงันี&  

1. กิจกรรมที5ผูเ้รียนมีส่วนร่วมคน้พบความรู้   หรือสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ซึ5 งจะทาํให ้

ผูเ้รียนเกิดทกัษะชีวติในดา้นการคิดวเิคราะห์ คิดตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เช่น กิจกรรม

ที5ผูเ้รียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น วพิากษว์จิารณ์ และกิจกรรมที5ผูเ้รียนไดสื้บคน้หรือศึกษาคน้ควา้

สงัเคราะห์ความรู้จากสื5อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั&งภายในและภายนอกสถานศึกษาที5เชื5อมโยงกบัชีวติ

และการดาํเนินชีวติในอนาคต 

2. กิจกรรมที5ผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั ไดล้งกระทาํกิจกรรมลกัษณะต่างๆ ไดป้ระยกุต ์

ใชค้วามรู้ เช่น กิจกรรมทศันศึกษา กิจกรรมค่าย กิจกรรมวนัสาํคญั กิจกรรมชมรม/ชุมนุม กิจกรรม

โครงงาน / โครงการ    กิจกรรมจิตอาสา    เป็นตน้   กิจกรรมเหล่านี& เป็นกิจกรรมที5จะทาํใหผู้เ้รียนเกิด 

การพฒันาทกัษะชีวติดงันี&  
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2.1 ไดใ้ชท้กัษะการสื5อสาร  และเสริมสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งกลุ่มเพื5อน    ไดฝึ้กการ 

จดัการกบัอารมณ์และความเครียดของตนเอง 

2.2 ไดรั้บความรู้ความคิดของผูอื้5น    ทาํใหเ้ขา้ใจผูอื้5น   นาํไปสู่การยอมรับความคิดเห็น 

ของผูอื้5น รู้จกัไตร่ตรองทาํความเขา้ใจและตรวจสอบตนเอง นาํไปสู่การเขา้ใจตนเองและเห็นใจผูอื้5น 

2.3 ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่ม ไดแ้สดงออกในดา้นความคิด การพดู และการทาํงานมี 

ความสาํเร็จ ทาํใหไ้ดรั้บคาํชมจากเพื5อน ครู และผูเ้กี5ยวขอ้ง เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของ

ตนเอง นาํไปสู่ความรับผดิชอบทั&งต่อตนเองและสงัคม 

 กิจกรรมการเรียนรู้ที5ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที5ครูคุน้เคย หรือ

รู้จกั เช่น การเรียนรู้อยา่งมีความสุข การเรียนรู้เพื5อพฒันาการคิดและการปฏิบติัจริง (โครงงาน) การ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้เพื5อพฒันาสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา และ

พฒันากาย วาจา ใจ เป็นตน้ หากครูจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นกระบวนการ ใส่ใจพฤติกรรมการ

เรียนรู้ทุกขั&นตอนของกระบวนการกส็ามารถสร้างและพฒันาทกัษะชีวติใหก้บัผูเ้รียนได ้

 การจดักิจกรรมที5เชื5อมโยงความรู้กบัความคิดเชิงทกัษะชีวติดว้ยพลงัคาํถามกมี็อิทธิพลต่อ 

วธีิการคิดการเรียนรู้ชีวติของผูเ้รียนอยา่งมาก การตั&งคาํถามที5มีพลงัใหผู้เ้รียนไดโ้ตต้อบพดูคุย สนทนา 

อภิปราย เพื5อตอบคาํถามมีความสาํคญัต่อการพฒันาทกัษะชีวติ เพราะการสนทนาสอบถาม และ 

ตอบคาํถามแบบเชื5อมโยง จะทาํใหผู้เ้รียนมองเห็นความเชื5อมต่อกนัระหวา่งการเรียนรู้และพฤติกรรม

การเรียนรู้กบัประสบการณ์ในชีวติประจาํวนัของผูเ้รียน จะมองเห็นความเป็นจริงในชีวติของตนและ

ถูกทา้ทายใหคิ้ดทางออก ใหโ้อกาสสร้างแนวคิดมุมมองใหม่ ๆ ร่วมกนั 

3. กิจกรรมบูรณาการหรือสอดแทรกทกัษะชีวติพื&นฐานเป็นลกัษณะของกิจกรรมที5กาํหนด 

ใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายแสดงความรู้สึกนึกคิด และการประยกุตค์วามคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ หลงัการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั& ง ดว้ยประเดน็คาํถามสะทอ้น เชื5อมโยง ปรับใช ้ เพื5อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้

บทเรียนสาํคญั ที5จะพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวติใหก้บัตวัผูเ้รียนไดต้ระหนกัรู้และเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผูอื้5น รู้จกัการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดอยา่งเหมาะสม และรู้จกัสร้างสมัพนัธภาพ

ที5ดีกบัผูอื้5น รู้จกัคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ โดยวธีิการสะทอ้น (Reflect) 

ความรู้สึกและความคิดที5ไดรั้บจากการปฏิบติักิจกรรมเชื5อมโยง (Connect) กบัประสบการณ์ในชีวติที5

ผา่นมาหรือที5ตนเองไดเ้รียนรู้แลว้ เป็นองคค์วามรู้ใหม่ แลว้นาํมาปรับใช ้ (Apply) ในชีวติประจาํวนั

ของตนเองทั&งในปัจจุบนัและอนาคต 

   

การพฒันาทกัษะชีวติบูรณาการการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน (2554 : 17) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมบูรณาการ

หรือสอดแทรกทกัษะชีวติพื&นฐานวา่เป็นกิจกรรมที5กาํหนดใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายแสดงความรู้สึกนึกคิด
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และการประยกุตใ์ชค้วามคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ  หลงัสิ&นสุดการเรียนรู้ หรือสิ&นสุดกระบวนการเรียน

การสอนเนื&อหาสาระในหลกัสูตรตามปกติแลว้ เพื5อใหผู้เ้รียนเปิดเผยตวัเองผา่นการสะทอ้นความรู้สึก

หรือมุมมองของตนเอง ไดคิ้ดเชื5อมโยงความรู้ใหม่กบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน และไดป้ระยกุต์

ความรู้นั&นไปใชใ้นชีวติจริงของผูเ้รียน โดยครูหรือผูจ้ดักิจกรรมเป็นผูต้ ั&งประเดน็คาํถาม ใหผู้เ้รียนได้

สะทอ้น (Reflect) เชื5อมโยง (Connect) และปรับใช ้ (Apply) เรียกคาํถามดงักล่าวโดยย่อว่า คาํถาม  

R - C - A ซึ$งย่อมาจาก Reflect : สะท้อน Connect : เชื$อมโยง Apply : ปรับใช้หรือประยุกต์ใช้นั$นเอง  

 

 การพฒันาทกัษะชีวติด้วยเทคนิคคาํถาม R - C - A 

 เป็นการบูรณาการหรือสอนแทรกทกัษะชีวติพื&นฐานในการเรียนการสอนปกติใน 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ดว้ยการถามเพื5อการสะทอ้น (Reflect) การเชื5อมโยง (Connect) การปรับใช ้ (Apply) 

หรือคาํถาม R - C - A หลงัจากเสร็จสิ&นกิจกรรมการเรียนรู้รายครั& ง รายชั5วโมงหรือรายกิจกรรม 

 

 ลกัษณะของคาํถาม R - C - A 

1. เป็นคาํถามเพื5อใหผู้เ้รียนสะทอ้นความรู้สึกหรือมุมมองของตน  (R : Reflect )  เป็นการ 

ถามถึงสิ5งที5ผูเ้รียนสงัเกตเห็นมองเห็นหรือสมัผสัหรือถามถึงความรู้สึกของผูเ้รียนที5เกิดขึ&นในขณะร่วม

กิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั5วโมงนั&น 

 เช่น  -   นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรที5ไดเ้รียนในเรื5องนี&  

  -   นกัเรียนไดส้งัเกตไหมวา่ ขณะทาํงานร่วมกนักบัเพื5อนมีอะไรเกิดขึ&นบา้ง  

      (ใครทาํอะไรอยา่งไร)  

  -   พฤติกรรม/กิริยาอาการในการทาํงานของกลุ่มเพื5อใหง้านที5รับมอบหมายเสร็จ 

      ทนัเวลา เป็นอยา่งไรบา้ง 

   ฯลฯ 

2. เป็นคาํถามเพื5อใหผู้เ้รียนไดคิ้ดเชื5อมโยง   (C : Connect)   เป็นการถามเพื5อใหเ้กิดการ 

เชื5อมโยงระหวา่งประสบการณ์เดิมหรือความรู้ที5มีมาก่อนกบัประสบการณ์หรือความคิดที5เกิดจากการ

เรียนรู้ใหม่ในชั5วโมงนั&น 

 เช่น  -   ในการทาํงานร่วมกนัที5ผา่นมาในชั5วโมงก่อน ๆ นกัเรียนเคยมีความรู้สึกเหมือน 

   ครั& งนี&หรือไม่ และความรู้สึกนั&นเป็นอยา่งไร 

  -   ในการทาํงานร่วมกนัในกลุ่มที5ผา่นมา (ในครั& งก่อน)นกัเรียนเคยสงัเกตบา้งไหม 

        วา่  มีอะไรเกิดขึ&นขณะช่วยกนัทาํงาน   กิริยาอาการหรือพฤติกรรมของเพื5อน  ๆ 

    กบัตวัเราเป็นอยา่งไรบา้ง  
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  -   ความรู้สึกหรือการกระทาํของนกัเรียนในครั& งนี& เหมือนกนักบัที5นกัเรียนเคยรู้สึก 

      หรือเคยทาํมาในครั& งก่อน ๆ อยา่งไรบา้ง เพราะอะไร หรือเกิดจากสาเหตุอะไร 

      ฯลฯ 

3. เป็นคาํถามเพื5อการปรับใช ้(A : Apply)  เป็นการถามถึงสิ5งที5ไดเ้รียนรู้ใหม่ในปัจจุบนัไป 

ปรับใชเ้พื5อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 

 เช่น  -   ในอนาคตหากนกัเรียนเกิดความรู้สึกอยา่งครั& งนี& อีก   นกัเรียนจะมีแนวทางการ 

   ปฏิบติัตนอยา่งไรบา้ง จึงจะควบคุมหรือผอ่นคลายความรู้สึกนึกคิดที5ทาํใหเ้กิด 

   ความกงัวลหรือความเครียดใหห้มดไปได ้ 

  -   ในอนาคตหากนกัเรียนพบเห็นพฤติกรรมอยา่งนี& อีก   จะมีแนวทางปรับเปลี5ยน 

   พฤติกรรมตนเองและเพื5อน ๆ อยา่งไรบา้ง 

   -   ในอนาคตหากนกัเรียนเจอกบัเหตุการณ์เช่นนี& อีก   นกัเรียนจะมีแนวทางในการ 

   ปฏิบติัตนอยา่งไรหรือแกไ้ขเหตุการณ์อยา่งไร  

 

เทคนิคการใช้คาํถาม R - C - A 

การตั&งคาํถาม R - C - A เพื5อสอบถามผูเ้รียนหลงัจากเสร็จสิ&นกระบวนการจดัการเรียนรู้

ตามจุดประสงค ์ หรือตวัชี&วดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนในแต่ละครั& งแลว้นั&น ครูจะตอ้งตั&งคาํถามเพื5อการ

สนทนาสอบถามใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้น เชื5อมโยง และปรับใชส้อดรับกนั ใหเ้กิดคุณลกัษณะทกัษะชีวติ

องคป์ระกอบเดียวกนัอยา่งต่อเนื5อง มุ่งเนน้การพฒันาองคค์วามรู้ทิศทางเดียวกนั โดยเริ5มจากการถาม

ความรู้สึกหรือมุมมอง (Reflect) จากนั&นถามต่อดว้ยคาํถามใหคิ้ดเชื5อมโยง (Connect) และจบดว้ย

คาํถามใหอ้ภิปรายเพื5อการปรับใช ้ (Apply)  ดว้ยการสร้างความคิด จินตนาการและองคค์วามรู้เตรียม 

พร้อมสาํหรับใชใ้นสถานการณ์ใหม่ที5อาจเผชิญในอนาคตทั&งระยะสั&นและอนาคตระยะยาว 

 

ตวัอย่าง  การตั&งคาํถาม R - C - A เพื5อสอบถามผูเ้รียนหลงัจากเสร็จสิ&นกระบวนการจดั 

กิจกรรมใชเ้วลา 5 - 10 นาที ที5แสดงความต่อเนื5อง สอดรับความคิด ความรู้ของผูเ้รียนอยา่งมีทิศทาง

เดียวกนั ดงัแสดงในตารางที5 2.9 
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ตารางที5 2.9  ตวัอยา่ง การตั&งคาํถาม R - C - A 

 

 

       �      �    � 

  คาํถามเพื$อการสะท้อน 

(R : Reflect )   

คาํถามเพื$อการเชื$อมโยง 

(C : Connect)    

คาํถามเพื$อการปรับใช้ 

(A : Apply) 

• นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรบา้ง

ที5เราไดเ้รียนรู้ไดท้าํงานร่วมกนั 

• ในช่วงที5ผา่นมา นกัเรียนเคยมี

ความรู้สึกอยา่งนี& เกิดขึ&นหรือไม่ 

แลว้นกัเรียนทาํอยา่งไรกบั

ความรู้สึกนั&น (มีวธีิการอยา่งไร

จดัการกบัความรู้สึกทางลบที5

เกิดขึ&น) 

• ในโอกาสต่อไปถา้หากนกัเรียน

เกิดความรู้สึกอยา่งนี& อีกนกัเรียน

จะมีวธีิการอยา่งไรไม่ใหค้วาม 

รู้สึกนี&รบกวนตวัเราอีก 

(ช่วยกนัคิด) 

• นกัเรียนไดส้งัเกตหรือไดเ้ห็น

ไหมวา่ สิ5งที5เราแสดงออกต่อ

เพื5อนในกลุ่มเป็นอยา่งไร  

(ดี/ไม่ดี) 

• ในการทาํงานร่วมกนัในครั& ง

ต่อไป หากมีความขดัแยง้หรือ

ความเห็นไม่ตรงกนัอยา่งนี& อีก

นกัเรียนจะทาํอยา่งไรหรือ

คลี5คลายเหตุการณ์อยา่งไร 

• ในการทาํงานร่วมกนักบัเพื5อน  

ที5ผา่นมา นกัเรียนเคยแสดงออก

หรือเคยเห็นเพื5อนแสดงออกต่อ

เพื5อนของเราเช่นครั& งนี&หรือไม่ 

• นกัเรียนคิดวา่การแสดงออกนั&น

ดีหรือไม่ดี ทาํความเดือดร้อน 

ใหผู้อื้5นหรือไม่ ใครชอบ/ไม่

ชอบบา้ง 

• ครั& งนั&นนกัเรียนแกไ้ขอยา่งไร 

• ในการทาํงานร่วมกนัในครั& ง

ต่อไป หากมีความขดัแยง้ หรือ

ความเห็นไม่ตรงกนัอยา่งนี& อีก 

นกัเรียนจะทาํอยา่งไรหรือ

คลี5คลายเหตุการณ์อยา่งไร 

 

• นกัเรียนมีความรู้สึกหรือมี

ความคิดเห็นอยา่งไรกบัความ

ขดัแยง้หรือการมีความคิดเห็น

ไม่ตรงกนัของเพื5อนๆ ในกลุ่ม/

ในหอ้งเรียน 

 

• ความขดัแยง้ครั& งนี&หรือ

เหตุการณ์แบบครั& งนี& เหมือนกบั

ครั& งก่อน ๆ หรือไม่ มนัเกิดขึ&น 

ไดอ้ยา่งไร 

• นกัเรียนทาํอยา่งไรหรือปฏิบติั

อยา่งไรกบัความรู้สึกนั&น 

• นกัเรียนทาํอยา่งไรจึงหยดุความ

ขดัแยง้ความเห็นไม่ตรงกนัได ้

• ในการทาํงานร่วมกนัในครั& ง

ต่อไป หากมีความขดัแยง้หรือ

ความเห็นไม่ตรงกนัอยา่งนี& อีก 

นกัเรียนจะทาํอยา่งไร หรือ

คลี5คลายเหตุการณ์อยา่งไร 

 

 

 



	 51	

ตารางที5 2.9  ตวัอยา่ง การตั&งคาํถาม R - C - A (ต่อ) 

 

คาํถามเพื$อการสะท้อน 

(R : Reflect )   

คาํถามเพื$อการเชื$อมโยง 

(C : Connect)    

คาํถามเพื$อการปรับใช้ 

(A : Apply) 

• นกัเรียนเคยสงัเกตตนเอง

หรือไม่วา่ตนเองมีวธีิการ

อยา่งไรทาํใหต้นเองไม่โกรธ

เมื5อเกิดความขดัแยง้กนักบั

เพื5อน ๆ และทาํอยา่งไรบา้ง

ความขดัแยง้นั&นจึงไม่รุกลาม

ไปและยติุได ้(ขณะทาํกิจกรรม

ปัจจุบนั) 

 

• นกัเรียนคิดวา่ที5ผา่นมาความ

ขดัแยง้ความโกรธนั&นมีสาเหตุ

มาจากอะไร ถา้ยอ้นกลบัไปได้

นกัเรียนจะไม่ทาํ/ปฏิบติั..... 

(ทางลบ)......แต่จะทาํ/ปฏิบติั....

(ทางบวก)..... 

 

• นกัเรียนคิดวา่จะทาํอะไรหรือ

ปฏิบติัตนอยา่งไร ปฏิบติัต่อ

ผูอื้5นอยา่งไร เพื5อให้

สมัพนัธภาพระหวา่งเพื5อนดีขึ&น 

• นกัเรียนตั&งใจจะเปลี5ยนแปลง

ตนเองอยา่งไร เพื5อใหก้ารเรียน

ดีขึ&นหรือมีชีวติที5ดีในอนาคต 

• นกัเรียนตั&งใจจะเปลี5ยนแปลง

หรือปรับวธีิการทาํงานร่วมกนั

ในกลุ่มอยา่งไรบา้ง เพื5อใหอ้ยู่

ร่วมกนัทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่ง

ราบรื5น 

                         �      �    � 

 
ที5มา :  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน (2554 : 19) 

 

 การที5ผูเ้รียนไดมี้โอกาสสนทนา หรืออภิปรายเพื5อตอบคาํถาม มีความสาํคญัต่อการพฒันา

ทกัษะชีวติอยา่งมาก เพราะการสนทนาสอบถามและตอบคาํถามแบบเชื5อมโยงจะทาํใหผู้เ้รียนมองเห็น 

ความเชื5อมต่อกนัระหวา่งการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ กบัประสบการณ์ในชีวติประจาํวนัของ

ผูเ้รียน จะมองเห็นความเป็นจริงในชีวติของตนและถูกทา้ทายใหคิ้ดหาทางออก ใหโ้อกาสสร้างแนว 

ความคิดหรือมุมมองใหม่ๆ ไดร่้วมแบ่งปันความคิดเห็น ความกงัวลในใจและประสบการณ์ของตนเอง

ร่วมกนัอยา่งต่อเนื5อง อยา่งมีวจิารณญาณ นาํไปสู่ความเขา้ใจที5ลึกซึ& ง และยงัเป็นการส่งเสริมความคิด

ขั&นสูงและพฒันาทกัษะการฟัง การพดูของผูเ้รียนอีกดว้ย ทั&งนี&  ครูหรือผูส้อนจะตอ้งใชเ้ทคนิคการตั&ง

คาํถามใหผู้เ้รียนสะทอ้น-เชื5อมโยง-ปรับใช ้ (R - C - A) ในเรื5องที5มีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวติ และ 

การพฒันาทกัษะชีวติของผูเ้รียนในดา้นบวกหลงัจากสิ&นสุดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามเนื&อหาสาระ 

วตัถุประสงค ์ และตวัชี&วดัในรายวชิาที5หลกัสูตรกาํหนด ในแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละรายชั5วโมงเรียน

เสมอ 
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การพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวติเป็นภูมิคุม้กนัชีวติใหแ้ก่เดก็ เยาวชน ในสภาพสงัคม 

ที5เปลี5ยนแปลงและเตรียมพร้อมสาํหรับการดาํเนินชีวติในอนาคต  จึงเป็นภารกิจสาํคญัของสถานศึกษา

ขั&นพื&นฐาน   ที5จะตอ้งจดัการเรียนการสอน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน   พทุธศกัราช 

2551 โดยเสริมสร้างทกัษะชีวติใหม้ากที5สุด ทั&งใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

อนัไดแ้ก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมนกัเรียน (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยวุกาชาด  

ผูบ้าํเพญ็ประโยชน ์ กิจกรรมชมรม/ชุมนุม) กิจกรรมเพื5อสงัคมและสาธารณประโยชน ์ และกิจกรรม 

ที5เสริมสร้างคุณลกัษณะตามนโยบายของสถานศึกษา ซึ5 งเป็นกิจกรรมที5สามารถพฒันาและเสริมสร้าง

ทกัษะชีวติไดทุ้กองคป์ระกอบของทกัษะชีวติ 

 

การประเมนิทกัษะชีวติ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน (2559 : 155) ไดก้ล่าวถึงการประเมิน 

ทกัษะชีวติผูเ้รียนไวว้า่ การประเมินเป็นสิ5งจาํเป็นและเป็นประโยชนต่์อผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก เพราะการ

ประเมินทาํใหไ้ดข้อ้มูลพื&นฐานที5นาํไปสู่การพฒันา ถา้ไม่มีการประเมินกจ็ะไม่ทราบวา่ตอ้งปรับปรุง

อะไร การประเมินทกัษะชีวติจะประเมินตามวยัของผูเ้รียน เนื5องจากผูเ้รียนในแต่ละระดบัอาย ุ จะมี

พฤติกรรมดา้นทกัษะชีวติที5แตกต่างกนัตามประสบการณ์ ความพร้อม วฒิุภาวะ และสิ5งแวดลอ้ม

รอบตวัผูเ้รียน 

ดงันั&น การประเมินที5ดี คือ การประเมินที5เป็นประโยชนต่์อผูเ้รียน จึงตอ้งเป็นการประเมิน

เพื5อพฒันา โดยการประเมินเพื5อพฒันาตอ้งทาํการประเมินควบคู่เป็นเนื&อเดียวกนักบัการเรียนการสอน 

ครูที5สามารถประเมิน “พฤติกรรมทกัษะชีวติ” ตามสภาพความเป็นจริงของผูเ้รียนไดดี้คือ ครูที5รู้จกั

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล วธีิประเมินทกัษะชีวติผูเ้รียนที5มีประสิทธิภาพวธีิหนึ5ง คือ การสงัเกตพฤติกรรม  

การสะทอ้นความคิด ความรู้สึกอยา่งอิสระของผูเ้รียนในโอกาสต่างๆ เช่น การสนทนา การตอบคาํถาม 

การวพิากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก ความเชื5อและเหตุผลในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ที5ผูเ้รียนเผชิญ เป็นตน้ 

 

แนวคดิในการประเมนิทกัษะชีวติ 

การประเมินมีหลายลกัษณะซึ5งในที5นี& จะกล่าวถึงการประเมินที5เหมาะสมกบัการประเมิน

ทกัษะชีวติในชั&นเรียนเพียง 3 ลกัษณะ ดงัต่อไปนี&  

1. การประเมินวนิิจฉยั  (Diagnostic  Assessment)   เป็นการประเมินที5เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

เพื5อคน้หาวา่ผูเ้รียนมีพฤติกรรมทกัษะชีวติอยา่งไร มีขอ้บกพร่องอะไรบา้งที5จะตอ้งไดรั้บการส่งเสริม

พฒันา แลว้หาวธีิสร้างเสริมพฒันาผูเ้รียนต่อไป วธีิการประเมินอาจใชท้ั&งการสงัเกต การสนทนาพดูคุย

สอบถามหรือประเมินตนเองกไ็ด ้
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2. การประเมินระหวา่งการเรียนรู้หรือระหวา่งทาํกิจกรรม  (Ongoing  Assessment)  เป็น 

การประเมินการเรียนรู้และพฤติกรรมที5แสดงออกอยา่งต่อเนื5อง ตลอดการเรียนการสอน เป็นการเกบ็

ขอ้มูลพฤติกรรมของผูเ้รียนในสภาพที5สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง แลว้สะทอ้นความสามารถที5แทจ้ริง

ของผูเ้รียนออกมา การประเมินลกัษณะนี& มีความสาํคญัมาก ครูจะไดข้อ้มูลที5เป็นจริงที5สามารถนาํไป

กาํหนดแนวทางการพฒันาทกัษะชีวติ ใหผู้เ้รียนมีพฒันาการที5กา้วหนา้ตามตวัชี&วดั พฤติกรรมทกัษะ

ชีวติตามที5คาดหวงั วธีิการประเมินอาจใชก้ารสงัเกต การสมัภาษณ์ การสอบถาม พดูคุยสนทนา จด

บนัทึกแลว้วเิคราะห์ใหค้วามคิดเห็น ขอ้เสนอแนะหรือขอ้แนะนาํ เพื5อการพฒันาพฤติกรรมทกัษะชีวติ

ต่อไป 

3. การประเมินสรุปรวบยอด  (Summative  Assessment)   เป็นการประเมินการเรียนรู้หรือ 

พฤติกรรมที5ไดรั้บการพฒันาแลว้หรือเมื5อสิ&นสุดกระบวนการพฒันา เพื5อตรวจสอบพฤติกรรมทกัษะ

ชีวติผูเ้รียนตามตวัชี&วดั และใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลเปรียบกบัการประเมินวนิิจฉยัก่อนการเรียนรู้

ทกัษะชีวติ ทาํใหท้ราบพฒันาการทกัษะชีวติของผูเ้รียน วธีิการประเมินอาจใชก้ารสงัเกต สมัภาษณ์

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยประเมินความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ การแกปั้ญหาใน

สถานการณ์ที5กาํหนดให ้ และวเิคราะห์ความคิด ความเชื5อ การรู้คิด และภูมิคุม้กนัทางปัญญาของ 

ผูเ้รียนจากการสะทอ้นความคิด การเชื5อมโยงความคิด และการแสดงพฤติกรรมต่อเนื5องเมื5อเสร็จสิ&น

กระบวนการเรียนรู้ 

การประเมินเพื5อพฒันาทกัษะชีวติจึงใหค้วามสาํคญักบัการประเมินระหวา่งการเรียนรู้หรือ 

ระหวา่งการเรียนการสอน คือ จดัการเรียนรู้พร้อมกบัจดบนัทึกรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมของนกัเรียน

ไปพร้อมกนั และใชข้อ้มูลนั&นมาพฒันาผูเ้รียนต่อไป 

นอกจากลกัษณะของการประเมินทั&ง 3 ลกัษณะที5กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยงัมีสิ5งสาํคญัที5ควร

นาํมาพิจารณา คือ ผูป้ระเมินและบริบทของการประเมิน ดงันี&  

1. การประเมินภายใน  (Internal  Evaluation)   เป็นการประเมินตนเอง (Self Evaluation) 

ซึ5 งผูเ้รียนที5มีความสามารถในการอ่านและสามารถตีความจากประเดน็ที5อ่านไดจึ้งจะประเมินตนเอง

ไดดี้ 

2. การประเมินภายนอก  (External   Evaluation)   เป็นการประเมินโดยผูอื้5น   ซึ5 งเป็นบุคคล 

ภายนอกที5คอยเฝ้าดูเฝ้าสงัเกตพฤติกรรมและความเปลี5ยนแปลงปรับตวัของผูเ้รียนอยา่งต่อเนื5อง 

การประเมินทกัษะชีวติที5มีประสิทธิภาพไดข้อ้มูลที5สอดรับกนัตรงตามความเป็นจริงมาก

ที5สุด ตอ้งประเมินทั&งที5เป็นการประเมินภายในและการประเมินภายนอก ถา้การประเมินตนเอง การ

สะทอ้นความรู้ความคิดของตนเอง มีผลการประเมินตรงกบัสิ5งที5ผูป้ระเมินภายนอกตอ้งการ กแ็สดงวา่

ผูเ้รียนรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง 

 



	 54	

การประเมินทกัษะชีวติ “ตอ้งใชจิ้ตวดัจิต” การที5ครูทาํการประเมินแลว้มองผูเ้รียนวา่เป็น

อยา่งนั&นอยา่งนี&  นั&นคือ “จิตวดัจิต” โดยอาศยัตวัชี&วดัพฤติกรรมทกัษะเป็นตวันาํการประเมิน ซึ5 งวธีิการ

ประเมินที5อาศยั “จิตวดัจิต” ไดอ้ยา่งโปร่งใส คือ การสงัเกต การสมัภาษณ์ สนทนา และสอบถาม 

จากที5กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จึงกล่าวไดว้า่ การประเมินทกัษะชีวติ เป็นเครื5องมือสาํคญัที5จะ

ทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลทกัษะชีวติที5แทจ้ริงของผูเ้รียนวา่อะไรคือ จุดเด่น จุดดอ้ย อะไรที5ควรปรับปรุง 

พฒันา แกไ้ข อนัจะไปสู่การพฒันาทกัษะชีวติแก่ผูเ้รียนไปในทิศทางที5ถูกตอ้งตามวยั 

 

วธีิการประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชีวติผู้เรียน 

การประเมินทกัษะชีวติเป็นการประเมินพฤติกรรมผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพื5อนาํผลการ

ประเมินมาพฒันาผูเ้รียนแต่ละคน   ใหมี้พฒันาการตรงตามตวัชี&วดัทกัษะชีวติที5คาดหวงั ในแต่ละองค ์

ประกอบทกัษะชีวติ  ดว้ยวธีิการสงัเกตพฤติกรรมที5เป็นความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ 

การแสดง ออกในการอยูร่่วมกบัผูอื้5น และวธีิการวเิคราะห์การเปลี5ยนแปลงความคิด ความเชื5อ การรู้คิด

รู้เท่าทนัจากคาํตอบของผูเ้รียนในการสนทนา สอบถามหรือสมัภาษณ์ซึ5งผูป้ระเมินอาจเป็นครู เพื5อน 

ผูป้กครอง หรือผูเ้รียนเป็นผูป้ระเมินตนเอง วธีิการประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวติผูเ้รียน มี 2 วธีิ คือ 

1. การสงัเกตพฤติกรรมทกัษะชีวติของผูเ้รียน 

การประเมินพฤติกรรม เป็นการสงัเกตการแสดงออกของผูเ้รียน และพิจารณาประกอบ 

กบัเกณฑรู์บริคที5กาํหนดไว ้ สิ5งที5แสดงออกมีคุณภาพเพียงใด แต่การประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวติ 

อาจมีขอ้จาํกดั เพราะไม่ใช่การแสดงที5แทจ้ริงของผูเ้รียนแต่ขึ&นอยูก่บัการตอบของผูเ้รียน บุคคลอาจ 

คิดตอบคาํถามอยา่งหนึ5ง  แต่เมื5อแสดงจริงๆ  กอ็าจแสดงอีกอยา่งหนึ5ง หรือบอกอีกอยา่งหนึ5ง  ดงันั&น 

การสงัเกต จึงเป็นวธีิที5จะไดข้อ้มูลที5ดีตรงกบัความเป็นจริง พฤติกรรมที5ปรากฏออกมาจะบ่งบอกถึง

พฤติกรรมที5แทจ้ริงได ้

การสงัเกตพฤติกรรมทกัษะชีวติของผูเ้รียน    เป็นการสงัเกตในสภาวะที5ผูถู้กสงัเกตไม่ 

รู้ตวัวา่กาํลงัมีการประเมิน การสงัเกตจึงควรจดัทาํควบคู่กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนปกติ ไม่

ควรแจง้ใหผู้เ้รียนรู้วา่ ชั5วโมงนี&จะมีการประเมินเรื5องนั&นเรื5องนี&  เพราะถา้ผูถู้กประเมินรู้ตวัก่อนกจ็ะมี

การเสแสร้ง การสงัเกตในสภาวะปกติถือวา่เป็นการสงัเกตที5เหมาะสมที5สุด ส่วนการจดักิจกรรมอยา่ง

จงใจเพื5อใหผู้เ้รียนแสดงพฤติกรรมออกมา กอ็าจกระทาํไดใ้นบางกรณี แต่ไม่ควรบอกใหผู้เ้รียนรู้วา่

ตอ้งการสงัเกตอะไรในระหวา่งจดักิจกรรมนั&น 

จุดอ่อนของการสงัเกตที5พึงระวงั หลีกเลี5ยงอยูเ่สมอคือ การตีความพฤติกรรม ความรู้สึก 

อารมณ์ ความชื5นชม ชื5นชอบ และคุณค่า ผูส้งัเกตไม่ควรใชป้ระสบการณ์ความรู้สึกของตนเองเป็น

ตวักาํหนด การใชค้วามรู้และมาตรฐานของผูส้งัเกตไปตีความไม่ควรทาํอยา่งยิ5ง เพราะแต่ละบุคคลมี

ลกัษณะของเขาเองในการแสดงพฤติกรรม บางคนชื5นชอบ ภูมิใจมาก ดีใจมาก จะกระโดดโลดเตน้ 
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หรือนาํไปพดูคุย บอกเล่าใหผู้อื้5นรับรู้ แต่บางคนจะนิ5งเฉยซ่อนความดีใจ ภูมิใจ เอาไวภ้ายในท่าที 

ของตน บางคนเมื5อผดิหวงั ไม่ชอบ ไม่ชื5นชม จะนาํไปพดูคุยขยายความไม่ชอบนั&นใหผู้อื้5นรับรู้ ส่วนที5

ดีใจ พอใจ ภูมิใจกจ็ะเงียบไว ้การใชประสบการณ์ความรู้สึกของผูส้งัเกตไปตีความพฤติกรรม จึงอาจ

ทาํใหเ้กิดความผดิพลาดคลาดเคลื5อนไปจากบริบทในเรื5องนั&นๆ หรือตวัชี&วดันั&นๆ 

ถา้หากตอ้งการทราบวา่  ทาํไมบุคคลจึงแสดงพฤติกรรมอยา่งนั&น    กส็ามารถใชว้ธีิการ 

สอบถาม สมัภาษณ์ ประกอบเพิ5มเติมได ้แต่ไม่ควรตีความหรือเขา้ใจเอาเอง 

ดงันั&น เพื5อหลีกเลี5ยงการตีความที5คลาดเคลื5อนของผูส้งัเกต วธีิการสงัเกตจึงตอ้งกาํหนด 

พฤติกรรมและคาํอธิบายพฤติกรรมไวใ้หช้ดัเจน มีพฤติกรรมชี&วดัหรือพฤติกรรมบ่งชี& ที5สอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมทกัษะชีวติในแต่ละองคป์ระกอบ เพื5อนาํไปสู่การสงัเกตพฤติกรรมไดข้อ้มูลตรงประเดน็วา่ 

ผูเ้รียนกาํลงัเรียนรู้อะไรอยูใ่นขณะนั&น เขาเรียนรู้อยา่งไร เขามีภาวะความคิด ความเชื5อโอนเอียงไป

ทิศทางที5ตอ้งการหรือไม่ และเขาแสดงออกอยา่งไรซึ5งเป็นขอ้มูลสาํคญัที5ครูจะเติมเตม็ใหข้อ้เสนอแนะ 

ป้อนกลบัไดเ้หมาะสมกบัจงัหวะ เวลา และสถานการณ์ 

ขั&นตอนการสงัเกตเพื5อประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวติในระหวา่งเรียน 

ขั&นตอนที5  1  ระบุตวัชี&วดัพฤติกรรมที5ตอ้งการประเมิน 

ตวัชี&วดัเปรียบเสมือนเป็นเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้  หรือวตัถุประสงค ์

การพฒันาพฤติกรรม เช่น “ชื5นชมต่อความสาํเร็จ ความสามารถ และพฤติกรรมที5ดีของผูอื้5นดว้ยวาจา 

ภาษากาย หรือสญัลกัษณ์” เป็นตน้ 

ขั&นตอนที5  2  ระบุพฤติกรรมที5คาดวา่  นกัเรียนจะแสดงออกมา   เพื5อใชใ้นการสงัเกต 

โดยตรง เช่น  

- แสดงกิริยา ท่าทาง คาํพดู ที5บอกถึงความชื5นชม ความสาํเร็จของเพื5อนๆ เช่น การใช ้

สายตา การพดูเชิงบวก การสมัผสั 

- เขียนแสดงความชื5นชม  ใหก้าํลงัใจ   หรือแสดงสญัลกัษณ์เพื5อบอกความชื5นชมของ 

ตนเองใหเ้พื5อน ๆ  พอ่แม่ หรือบุคคลอื5น ๆ ในโอกาสสาํคญัดว้ยตนเองอยูเ่สมอ 

ขั&นตอนที5  3  บนัทึก และวเิคราะห์ตีความการเรียนรู้   หรือการแสดงพฤติกรรมทกัษะ 

ชีวติของผูเ้รียนแต่ละคน โดยใชเ้กณฑรู์บริคประกอบการตีความ และใชแ้บบบนัทึก หรือตาราง 

การบนัทึก และใหค้วามคิดเห็นเกี5ยวกบัคุณภาพของผูเ้รียนตามตวัชี&วดัพฤติกรรมเป้าหมาย 

ขั&นตอนที5  4  สร้างแผนผงัของการใหข้อ้แนะนาํเชิงอธิบาย  (Descriptive  Feed  Back) 

พฤติกรรม ซึ5 งช่วยใหผู้เ้รียนสามารถที5จะมองเห็นการเติบโตพฒันาการดา้นทกัษะชีวติของตนเอง และ 

เชื5อมโยงความสามารถในการใชท้กัษะชีวติของผูเ้รียน เพื5อเติมเตม็หรือเสริมเพิ5มใหก้บัผูเ้รียนไดต้รง

จุดมุ่งหมายที5ผูเ้รียนไดป้ระโยชนสู์งสุด  

2. การสมัภาษณ์เพื5อรวบรวมขอ้มูลทกัษะชีวติผูเ้รียน 



	 56	

การสมัภาษณ์เป็นการสอบถามหรือใชค้าํถามนาํการสนทนาซึ5งการที5ผูเ้รียนไดมี้โอกาส 

สนทนา ตอบคาํถาม มีความสาํคญัต่อการพฒันาทกัษะชีวติอยา่งมาก เพราะการสนทนาสอบถาม 

หรือสมัภาษณ์ จะมองเห็นความเชื5อมต่อกนัระหวา่งการเรียนรู้ ประสบการณ์ในชีวติประจาํวนั และ

พฤติกรรมทกัษะชีวติ ไดเ้ปิดโอกาสใหไ้ดเ้ห็นมุมมองใหม่ๆ หรือความกงัวลในใจของผูเ้รียนไดช้ดัเจน

ขึ&น นาํไปสู่ความเขา้ใจที5ลึกซึ& ง และหากครูตั&งประเดน็คาํถามการสมัภาษณ์ที5มีประสิทธิภาพ จะทาํให้

ผูเ้รียนถ่ายทอดคาํตอบ ความคิด ความเชื5อ ความสามารถภายในของผูเ้รียนใหผู้ส้มัภาษณ์ไดรั้บรู้ เช่น 

วธีิการตดัสินใจ วธีิการแกปั้ญหา วธีิการจดัการกบัความรู้สึกของตนเอง วธีิการควบคุมตนเอง วธีิการ

จดัการกบัความขดัแยง้ที5อาจเป็นวธีิการที5มีประสิทธิภาพ เหมาะสมถูกตอ้ง หรืออาจจะเป็นวธีิการที5 

ไม่เหมาะสมหรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบตามมา ซึ5 งจะเป็นประโยชนต่์อการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเป็น

รายบุคคลไดต้รงทิศทางและตรงกบัสิ5งที5เป็นปัญหากบัผูเ้รียน 

จุดอ่อนของการสมัภาษณ์เพื5อรวบรวมขอ้มูล 

ในบางครั& งขอ้มูลที5ไดจ้ากการสมัภาษณ์อาจไดข้อ้มูลไม่ครบถว้น   และเป็นขอ้มูลที5ไม่ 

ตรงกบัความเป็นจริงเพระมีขอ้จาํกดั ดงันี&  

1. บุคลิกภาพและความสามารถของผูส้มัภาษณ์  ที5อาจทาํใหผู้เ้รียน หรือผูต้อบเกิด 

ความกลวัและอายที5จะตอบคาํถามที5เป็นจริง 

2. ประเดน็คาํถามที5ใชใ้นการสมัภาษณ์ไม่ชดัเจน กาํกวม  หรือไม่ทา้ทาย   ใหต้อบ 

คาํถามหรือใหข้อ้มูล ทาํใหไ้ดข้อ้มูลคาํตอบคลาดเคลื5อนไม่ตรงตามพฤติกรรมที5ตอ้งการ 

3. เวลาในการสมัภาษณ์  หากผูส้มัภาษณ์หรือครูมีเวลานอ้ยที5ตอ้งเร่งรีบ จะทาํใหเ้กิด 

การเร่งรัด อาจไดค้าํตอบจากผูเ้รียนไม่ครบถว้น ทาํใหเ้กิดปัญหาในการถอดความและการจดบนัทึก

ความคิด ความรู้สึก หรือสิ5งที5ตอ้งการรู้จากผูเ้รียนบกพร่องไม่ครบประเดน็ ซึ5 งอาจทาํใหก้ารวนิิจฉยั

พฤติกรรมคลาดเคลื5อนได ้

รูปแบบของการสมัภาษณ์ มี 2 ลกัษณะ คือ 

1. การสมัภาษณ์ที5มีโครงสร้าง   (Structured   Interview)    เป็นการสมัภาษณ์ที5มี 

จุดมุ่งหมายและกาํหนดตวัคาํถามไวเ้รียบร้อยแลว้โดยตวัคาํตอบจะเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ เช่น ดี - ไม่ดี 

ใช่ - ไม่ใช่, จริง - ไม่จริง เป็นตน้ 

2. การสมัภาษณ์ที5ไม่มีโครงสร้าง   (Unstructured    Interview)    เป็นการสมัภาษณ์ 

ที5ไม่มีการกาํหนดคาํตอบไวแ้น่นอนตายตวั โดยผูต้อบ (ผูถู้กสมัภาษณ์) จะตอบคาํถามโดยอิสระ  

การสมัภาษณ์วธีินี&ผูส้มัภาษณ์มีหนา้ที5รับฟังและคอยกระตุน้สรุปใหเ้ขา้สู่ประเดน็ที5ตอ้งการผูส้มัภาษณ์

จะตอ้งมีความชาํนาญเป็นพิเศษ 

ดงันั&น “ครู” ผูส้มัภาษณ์จะตอ้งออกแบบการตอบคาํถามเพื5อการสมัภาษณ์ ใหผู้เ้รียนได้

ตอบหรือถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ใหผู้ส้มัภาษณ์ไดรั้บรู้และเกบ็เป็นขอ้มูล
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สาํหรับการพฒันาพฤติกรรมทกัษะชีวติของผูเ้รียนต่อไป 

 

การรายงานผลการพฒันาทกัษะชีวติของผู้เรียน 

การรายงานผลการพฒันาทกัษะชีวติผูเ้รียน เป็นการสื5อสารใหผู้ป้กครอง และตวัผูเ้รียน

ทราบวา่ ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้หรือมีพฒันาการดา้นพฤติกรรมทกัษะชีวติมากนอ้ยระดบัใด ตลอดจน

เป็นขอ้มูลสาํหรับครูผูส้อน หรือครูประจาํชั&นในปีต่อไป ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลพฒันาทกัษะชีวติผูเ้รียน

ต่อไปอยา่งต่อเนื5อง เพื5อความคงทนของพฤติกรรม และเตรียมพร้อมสาํหรับเผชิญการดาํเนินชีวติใน

อนาคต ดงันั&น การรายงานผลการพฒันาทกัษะชีวติผูเ้รียนจึงตอ้งมีขอ้มูลที5ชดัเจนครอบคลุมพฤติกรรม

ในทุกองคป์ระกอบเชิงเอกสาร การรายงานผลการพฒันาทกัษะชีวติ อาจเป็นส่วนหนึ5งของเอกสาร

หลกัฐานการศึกษาที5สถานศึกษากาํหนดหรือจดัทาํขึ&น เพื5อบนัทึกพฒันาการผลการเรียนรู้ และขอ้มูล

สาํคญัที5เกี5ยวกบัผูเ้รียน เช่น แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน ระเบียนสะสม หรืออาจทาํเป็นเอกสาร 

รายงานคุณลกัษณะทกัษะชิต แยกต่างหากจากเอกสารการศึกษาของผูเ้รียนเป็นรายกรณี 

จากที5ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จึงกล่าวไดว้า่ วธีิการประเมินเป็นเครื5องมือสาํคญัยิ5งที5จะให้

ไดท้ราบถึงขอ้เทจ็ริงของทกัษะชีวติของผูเ้รียน ซึ5 งจะใชห้รือเลือกวธีิการสงัเกต การสมัภาษณ์ อยา่งใด

นั&น ขึ&นอยูก่บัผูป้ระเมินวา่จะใชว้ธีิการไหนที5เหมาะสม เพื5อใหไ้ดข้อ้มูลทกัษะชีวติของผูเ้รียนอยา่ง

แทจ้ริงถูกตอ้งและลึกซึ& ง เพื5อรายงานขอ้มูลไปยงัผูเ้กี5ยวขอ้งไดร่้วมกนัแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันา

ทกัษะชีวติใหก้บัผูเ้รียนไดถู้กตอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 

 

ตอนที$  4  เกษตรอนิทรีย์ 

 

 สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัเชียงใหม่ (2562) 

ไดก้ล่าวถึงความหมายและความสาํคญัของเกษตรอินทรีย ์ หลกัการเกษตรอินทรีย ์ และการปลูกพชื

เกษตรอินทรียแ์ละการดูแลรักษา ในรายวชิาเลือก หลกัการเกษตรอินทรีย ์ รหสัวชิา อช02007 ระดบั 

ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั

การศึกษาขั&นพื&นฐาน พทุธศกัราช 2551 ไวด้งันี&  

 

 ความหมายของเกษตรอนิทรีย์ 

 ความหมายของเกษตรอินทรียมี์หลายคนหลายองคก์รที5ไดใ้หค้าํนิยามหรือความหมายของ

เกษตรอินทรีย ์ เช่น องคก์รมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือไดใ้หค้วามหมายของเกษตรอินทรียว์า่ 

“เป็นระบบเกษตรที5ไม่ใชส้ารเคมีสงัเคราะห์ในการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช วชัพืชหรือในการกระตุน้ 
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การเจริญเติบโต ตลอดจนไม่ใชปุ๋้ยเคมีในการปรับปรุงบาํรุงดิน แต่จะใหค้วามสาํคญัต่อการปรับปรุง

ความอุดมสมบูรณ์ของดินและมาตรฐานทางชีวภาพ โดยใชซ้ากพืช ปุ๋ยพืชสด หรือมูลสตัวใ์นการ

ปรับปรุง นอกเหนือจากนี&ยงัหา้มใชพ้ืช หรือเมลด็พนัธุ์พืชที5มีการตดัต่อยนี และหา้มใชจุ้ลินทรียที์5มี 

การตดัต่อยนีในกระบวนการหมกัปุ๋ยชีวภาพ” 

 กรมวชิาการ ไดใ้หค้วามหมายของเกษตรอินทรียว์า่ หมายถึง “ระบบการผลิตที5คาํนึงถึง 

สภาพแวดลอ้ม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของทางชีวภาพโดยมีระบบการจดัการ

นิเวศวทิยาที5คลา้ยคลึงกบัธรรมชาติ และหลีกเลี5ยงการใชส้ารสงัเคราะห์ไม่วา่จะปุ๋ยเคมี สารเคมีกาํจดั

ศตัรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ ตลอดจนไม่ใชพ้ืชหรือสตัวที์5เกิดจากการตดัต่อทางพนัธุกรรม ที5อาจเกิด

มลพิษในสภาพแวดลอ้ม เนน้การใชอิ้นทรียว์ตัถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพในการ

ปรับปรุงบาํรุง ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ เพื5อใหต้น้พืชมีความแขง็แรงสามารถตา้นทานโรคและแมลง

ดว้ยตนเอง รวมถึงการนาํภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชป้ระโยชนด์ว้ย ผลผลิตที5ไดจ้ะปลอดภยัจากสารพิษ

ตกคา้ง ทาํใหป้ลอดภยัทั&งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคและไม่ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มเสื5อมโทรมอีกดว้ย” 

  สหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติไดใ้หค้วามหมายเกษตรอินทรียไ์วว้า่“ระบบเกษตรที5ผลิต 

อาหารและเสน้ใยดว้ยความย ั5งยนืทางสิ5งแวดลอ้มและทางเศรษฐกิจ โดยเนน้ที5หลกัการปรับปรุงบาํรุง

ดิน เคารพต่อศกัยภาพทางธรรมชาติของพืช สตัวแ์ละนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรียจึ์งเป็นลดการใช้

ปัจจยัการผลิตจากภายนอกและหลีกเลี5ยงจากการใชส้ารเคมีสงัเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารกาํจดัศตัรูพืช และ

เวชภณัฑส์าํหรับสตัว ์ แต่ในขณะเดียวกนักไ็ดพ้ยายามประยกุตใ์ชธ้รรมชาติในการเพิ5มผลผลิต พฒันา

ความตา้นทานต่อโรคของพืชและสตัวเ์ลี&ยง หลกัการเกษตรอินทรียเ์ป็นหลกัการสากลที5สอดคลอ้งกบั

เงื5อนไขทางเศรษฐกิจ สงัคม ภูมิอากาศ และวฒันธรรมของทอ้งถิ5นดว้ย” 

 กล่าวโดยสรุป เกษตรอินทรีย ์คือ ระบบการผลิตที5คาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม การรักษาสมดุล

ของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการจดัระบบนิเวศวทิยาที5คลา้ยคลึงกบัธรรมชาติ 

หลีกเลี5ยงการใชส้งัเคราะห์ ไม่วา่จะเป็นปุ๋ยเคมี สารกาํจดัศตัรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ ตลอดจนไม่ใช้

พืช สตัวที์5เกิดจากการตดัต่อทางพนัธุกรรม  

 

 ความสําคญัของเกษตรอนิทรีย์ 

 การใชท้รัพยากรดิน โดยไม่คาํนึงถึงผลเสียของปุ๋ยเคมีสงัเคราะห์ ก่อใหเ้กิดความไม่สมดุล

ในแร่ธาตุและกายภาพของดิน ทาํใหสิ้5งมีชีวติที5มีประโยชนใ์นดินนั&นสูญหายและไร้สมรรถภาพ ความ

ไม่สมดุลนี& เป็นอนัตรายยิ5งกระบวนการนี& เมื5อเกิดขึ&นแลว้จะก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งต่อเนื5องผนืดิน

ที5ถูกผลาญไปนั&นไดสู้ญเสียความสามารถในการดูดซบัแร่ธาตุ ทาํใหผ้ลผลิตมีแร่ธาตุวติามิน และพลงั

ชีวติตํ5า เป็นผลใหเ้กิดการขาดแคลนธาตุอาหารรองในพืช พืชจะอ่อนแอขาดภูมิตา้นทานโรคและทาํให้

การคุกคามของแมลงและเชื&อโรคเกิดขึ&นไดง่้าย นาํไปสู่การใชส้ารเคมีฆ่าแมลงและเชื&อราเพิ5มขึ&น ดิน 
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ที5เสื5อมคุณภาพจะเร่งการเจริญเติบโตของวชัพืชใหแ้ข่งกบัพืชเกษตร นาํไปสู่การใชส้ารเคมีสงัเคราะห์

กาํจดัวชัพืช ขอ้บกพร่องเช่นนี& ก่อใหเ้กิดวกิฤติในห่วงโซ่อาหารและระบบการเกษตร ทาํใหเ้กิดปัญหา

ทางสุขภาพและสิ5งแวดลอ้มอยา่งยิ5งในโลกปัจจุบนั เกษตรอินทรียเ์ป็นหนทางการแกปั้ญหาเหล่านั&น

ไดด้งันี&  

1. ใหป้ริมาณและคุณภาพผลผลิตที5ดีกวา่ 
2. ใหอ้าหารปลอดสารพิษสาํหรับชีวติที5ดีกวา่ 
3. ใหต้น้ทุนการผลิตที5ต ํ5าเพื5อเศรษฐกิจที5ดีกวา่ 
4. ใหคุ้ณภาพชีวติและสุขภาพจิตที5ดีกวา่ 
5. ใหผ้นืดินที5อุดมสมบูรณ์ดีกวา่ 
6. ใหสิ้5งแวดลอ้มที5ดีกวา่ 
ดงันั&น โดยสรุปจึงกล่าวไดว้า่เกษตรอินทรียเ์ป็นระบบเกษตรที5มีลกัษณะเป็นองคร์วม ที5ให้

ความสาํคญัในเบื&องตน้กบัการอนุรักษแ์ละฟื& นฟูระบบนิเวศการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ แต่ใน 

ขณะเดียวกนักไ็ม่ไดล้ะเลยมิติดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ  เพราะความย ั5งยนืทางดา้นสิ5งแวดลอ้ม ไม่อาจ

ดาํรงอยูไ่ดโ้ดยแยกออกจากความย ั5งยนืทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

 

หลกัการเกษตรอนิทรีย์ 

หลกัการสาํคญั 4 ประการ ของเกษตรอินทรีย ์คือ สุขภาพ, นิเวศวทิยา, ความเป็นธรรม และ 

การดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care) 

1. มิติดา้นสุขภาพ 

เกษตรอินทรีย ์ควรจะตอ้งส่งเสริมและสร้างความย ั5งยนืใหก้บัสุขภาพอยา่งเป็นองคร์วม 

ของดิน พืช สตัว ์มนุษย ์และโลก สุขภาวะของสิ5งมีชีวติแต่ละปัจเจกและของชุมชนเป็นหนึ5งเดียวกนั 

กบัสุขภาวะของระบบนิเวศการ ที5ผนืดินมีความอุดมสมบูรณ์จะทาํใหพ้ืชพรรณต่างๆ แขง็แรงมีสภาวะ

ที5ดีส่งผลต่อสตัวเ์ลี&ยงและมนุษยอ์าศยัพืชพรรณเหล่านั&นเป็นอาหาร สุขภาวะเป็นองคร์วม เป็นปัจจยัที5

สาํคญัของสิ5งมีชีวติ การมีสุขภาวะที5ดีไม่ใช่ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ แต่รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยู ่

ที5ดีของกายภาพ จิตใจ สงัคม และสภาพแวดลอ้มโดยรวม ความแขง็แรง ภูมิตา้นทานและความสามารถ

ในการฟื& นตวัเองจากความเสื5อมถอย เป็นองคป์ระกอบที5สาํคญัขอสุขภาวะที5ดี ซึ5 งบทบาทของเกษตร

อินทรียไ์ม่วา่จะเป็นการผลิตในไร่น่า การแปรรูป การกระจายผลผลิตหรือการบริโภค ต่างกมี็เป้าหมาย

เพื5อเสริมสร้างสุขภาวะที5ดีของระบบนิเวศ และสิ5งมีชีวติทั&งปวง ตั&งแต่สิ5งมีชีวติที5มีขนาดเลก็สุดในดิน

จนถึงตวัมนุษยเ์ราเอง เกษตรอินทรียจึ์งมุ่งที5จะผลิตอาหารที5มีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทางโภชนาการ 

เพื5อสนบัสนุนใหม้นุษยไ์ดมี้สุขภาวะที5ดีขึ&น ดว้ยเหตุนี& เกษตรอินทรียจึ์งเลือกที5จะปฏิเสธการใชปุ๋้ยเคมี

สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช เวชภณัฑส์ตัวแ์ละสารปรุงแต่งอาหารที5อาจมีอนัตรายต่อสุขภาพ 
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2. มิติดา้นนิเวศวทิยา 
เกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งตั&งอยูบ่นรากฐานของระบบนิเวศวทิยา  วฏัจกัรแห่งธรรมชาติ  

การผลิตการเกษตรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวถีิแห่งธรรมชาติ และช่วยทาํใหร้ะบบ และวฏัจกัรธรรมชาติ

เพิ5มพนูและย ั5งยนืมากขึ&น 

 หลกัการเกษตรอินทรียใ์นเรื5องนี&  ตั&งอยูบ่นกระบวนทศันที์5มองเกษตรอินทรียใ์นฐานะ

องคป์ระกอบหนึ5งของระบบนิเวศที5มีชีวติ ดงันั&น การผลิตการเกษตรจึงตอ้งพึ5งพาอาศยักระบวนทาง

นิเวศวทิยาและวงจรของธรรมชาติ โดยการเรียนรู้และสร้างระบบนิเวศใหเ้หมาะสมกบัการผลิตแต่ละ

ชนิด ยกตวัอยา่งเช่น ในกรณีของการปลูกพืช เกษตรกรจะตอ้งปรับปรุงดินใหมี้ชีวติหรือในการเลี&ยง

สตัว ์ เกษตรกรจะตอ้งใส่ใจกบัระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ม หรือในการเพาะเลี&ยงสตัวข์องเกษตรกร

ตอ้งใส่ใจกบัระบบนิเวศของบ่อเลี&ยง การเพาะปลูก เลี&ยงสตัว ์ หรือแมแ้ต่การเกบ็เกี5ยวผลผลิตจากป่า

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวฏัจกัรและสมดุลทางธรรมชาติ แมว้า่วฏัจกัรธรรมชาติจะเป็นสากล แต่อาจจะมี

ลกัษณะทอ้งถิ5นนิเวศได ้ดงันั&นการจดัการเกษตรอินทรียจึ์งจาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัเงื5อนไขทอ้งถิ5นภูมิ

นิเวศวฒันธรรม และเหมาะสมกบัขนาดของฟาร์ม เกษตรกรควรใชปั้จจยัการผลิตและพลงังานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เนน้การใชซ้ํ& าการหมุนเวยีนเพื5อที5จะอนุรักษท์รัพยากรและสิ5งแวดลอ้มใหมี้ความย ั5งยนื 

ฟาร์มเกษตรอินทรียจึ์งควรสร้างความสมดุลของนิเวศการเกษตร โดยการออกแบบระบบการทาํฟาร์ม

ที5เหมาะสม การฟื& นฟูระบบนิเวศทอ้งถิ5นและการสร้างความหลากหลายทั&งทางพนัธุกรรมและกิจกรรม

ทางการเกษตร ผูค้นต่าง ๆ ที5เกี5ยวขอ้งกบัการผลิต  การแปรรูปการคา้และการบริโภค ผลผลิตเกษตร

อินทรียค์วรช่วยกนัในการอนุรักษสิ์5งแวดลอ้มทั&งในแง่ของภูมินิเวศสภาพบรรยากาศนิเวศทอ้งถิ5น และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศและนํ&า 

3. มิติดา้นความเป็นธรรม 

เกษตรอินทรีย ์   ควรจะตั&งอยูบ่นความสมัพนัธ์ที5มีความเป็นธรรมระหวา่งสิ5งแวดลอ้ม   

โดยรวมและสิ5งมีชีวติ ความเป็นธรรมนี&รวมถึงความเท่าเทียมการเคารพความยติุธรรมและการมีส่วน

ในการปกป้องพิทกัษโ์ลกที5เราอาศยัอยู ่ทั&งในระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัเองและระหวา่งมนุษยก์บัสิ5งมีชีวติ

อื5น ๆ 

 ในหลกัการดา้นนี&  ความสมัพนัธ์ของผูค้นที5เกี5ยวขอ้งกบักระบวนการผลิต การจดัการ

ผลผลิตเกษตรอินทรียใ์นทุกระดบัควรมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งเป็นธรรมทั&งเกษตรกร คนงาน ผูแ้ปรรูป 

ผูจ้ดัจาํหน่าย ผูค้า้ และผูบ้ริโภค ทุกคนควรไดรั้บโอกาสในการมีคุณภาพชีวติที5ดีและมีส่วนช่วยในการ

รักษาอธิปไตยทางอาหาร และช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจน เกษตรอินทรียค์วรมีเป้าหมายในการผลิต

อาหารและผลผลิตการเกษตรอื5นๆ ที5เพียงพอและมีคุณภาพที5ดีในหลกัการขอ้นี&หมายรวมถึงการปฏิบติั

ต่อสตัวเ์ลี&ยงอยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ5งการจดัสภาพการเลี&ยงใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ และ

ความตอ้งการทางธรรมชาติของสตัว ์รวมทั&งดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยูข่องสตัวอ์ยา่งเหมาะสม 
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 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ5งแวดลอ้มที5นาํมาใชใ้นการผลิตและการบริโภค ควรจะตอ้ง

ดาํเนินการอยา่งเป็นธรรมทั&งทางสงัคม และทางนิเวศวทิยา รวมทั&งมีการอนุรักษป์กป้องใหก้บัอนุชน

รุ่นหลงั ความเป็นธรรมนี&จะรวมถึงวา่ระบบการผลิต การจาํหน่าย และการคา้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์

จะตอ้งโปร่งใสมีความเป็นธรรม และมีการนาํตน้ทุนทางสงัคมและสิ5งแวดลอ้มมาพิจารณาเป็นตน้ทุน

การผลิตดว้ย   

4. มิติดา้นการดูแลเอาใจใส่ 

การบริหารจดัการเกษตรอินทรีย ์ ควรจะตอ้งดาํเนินการอยา่งระมดัระวงัและรับผดิชอบ  

เพื5อปกป้องสุขภาพ ความเป็นอยูข่องผูค้นทั&งในปัจจุบนัและอนาคต รวมทั&งการพิทกัษป์กป้องสภาพ 

แวดลอ้มโดยรวมดว้ย 

หลกัพื&นฐานของการทาํเกษตรอินทรีย ์

1. หา้มใชส้ารเคมีสงัเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่วา่จะเป็นปุ๋ยเคมี   ยาฆ่าหญา้  

ยาป้องกนั กาํจดัศตัรูพืช และฮอร์โมน 

2. เนน้การปรับปรุงบาํรุงดินดว้ยอินทรียว์ตัถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด ตลอดจนการ 

ปลูกพืชหมุนเวยีน เพื5อใหพ้ืชแขง็แรงมีความตา้นทานต่อโรคแมลง 

3. รักษาความสมดุลของธาตุอาหารภายในฟาร์มโดยใชท้รัพยากรในทอ้งถิ5นมาหมุนเวยีน 

ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

4. ป้องกนัมิใหมี้การปนเปื& อนของสารเคมีจากภายนอกฟาร์มทั&งจากดิน  นํ&า  และอากาศ 

โดยจดัสร้างแนวกนัชนดว้ยการขดุคูหรือปลูกพืชยนืตน้และพืชลม้ลุก 

5. ใชพ้นัธุ์พืชหรือสตัวที์5มีความตา้นทานและมีความหลากหลาย หา้มใชพ้นัธุ์พืชหรือสตัว ์
ที5ไดจ้ากการตดัต่อสารพนัธุกรรม 

6. การกาํจดัวชัพืชใชแ้รงงานคนหรือเครื5องมือกลแทนการใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืช 

7. การป้องกนักาํจดัวชัพืชใชส้มุนไพรกาํจดัศตัรูพืชแทนการใชย้าเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

8. ใชฮ้อร์โมนที5ไดจ้ากธรรมชาติ เช่น จากนํ&าสกดัชีวภาพแทนการใชฮ้อร์โมนสงัเคราะห์ 

9. รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยการรักษาไวซึ้5 งพนัธุ์พืชหรือสตัวสิ์5งที5มีชีวติ 

ทุกชนิดที5มีอยูใ่นทอ้งถิ5นตลอดจนปลูกหรือเพาะเลี&ยงขึ&นมาใหม่ 

10. การปฏิบติัหลกัการเกบ็เกี5ยวและการแปรรูปใหใ้ชว้ธีิธรรมชาติและประหยดัพลงังาน 

11. ใหค้วามเคารพสิทธิมนุษยแ์ละสตัว ์
12. ตอ้งเกบ็บนัทึกขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ยเพื5อรอการตรวจสอบ 

วธีิการทาํเกษตรอินทรีย ์

1. ไม่ใชส้ารเคมีใด ๆ ทั&งสิ&น เช่น ปุ๋ยวทิยาศาสตร์และยาปราบศตัรูพืช 

2. มีการไถพรวนระยะเริ5มแรก และลดการไถพรวนเมื5อปลูกไปนาน ๆ เพื5อรักษาสภาพ 
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โครงสร้างของดิน 

3. มีการเปลี5ยนโครงสร้างของดินตามธรรมชาติ   คือมีการคลุมดินดว้ย ใบไมแ้หง้  

หญา้ฟางแหง้ วสัดุอื5น ๆ ที5หาไดใ้นทอ้งถิ5นเพื5อรักษาความชื&นของดิน 

4. มีการใชปุ๋้ยหมกั ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด เพื5อบาํรุงรักษาแร่ธาตุที5จาํเป็นแก่พืชในดิน 

5. มีการเติมจุลินทรียที์5มีประโยชน ์

6. มีการนาํเทคโนโลยทีี5ทนัสมยัมาช่วย เช่น เทคนิคการปลูก การดูแลเอาใจใส่ การขยาย 

พนัธุ์ การเกบ็รักษาเมลด็พนัธุ์ การใหน้ํ& าตลอดจนการเกบ็เกี5ยว 

7. มีการปลูกอยา่งต่อเนื5องไม่ปล่อยที5ดินใหว้า่งเปล่าแหง้แลง้ ทาํใหโ้ครงสร้างของดินเสีย 
จุลินทรียจ์ะตาย อยา่งนอ้ยใหป้ลูกพืชคลุมดินไวช้นิดใดกไ็ด ้

8. มีการป้องกนัศตัรูพืชโดยใชส้ารสกดัธรรมชาติ  เช่น  สะเดา  ข่า  ตะไคร้  ยาสูบ  โล่ติmน  

และพืชสมุนไพรอื5น ๆ  ที5มีอยูใ่นทอ้งถิ5น จะเห็นไดว้า่การทาํเกษตรแบบอินทรียน์ั&นไม่ใช่เรื5องเกินความ 

สามารถของเกษตรกรไทย และการทาํเกษตรอินทรียน์ั&นจะไดผ้ลผลิตนอ้ยในระยะแรกเท่านั&น เมื5อดิน

เริ5มฟื& นมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแลว้ผลผลิตจะสูงขึ&น 

ขอ้ดีของเกษตรอินทรีย ์

1. ใหผ้ลผลิตที5มีปริมาณและคุณภาพที5ดีกวา่ 
2. ใหผ้นืดินที5อุดมสมบูรณ์ดีกวา่และใหสิ้5งแวดลอ้มที5ดีกวา่ 
3. ใหคุ้ณภาพชีวติและคุณภาพจิตที5ดีกวา่ 
4. ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคไม่ตอ้งเสี5ยงต่อสารพิษที5อาจก่อใหเ้กิดโรคร้าย 

 

การปลูกพืชเกษตรอนิทรีย์และการดูแลรักษา 

การปลูกพืชเกษตรอินทรีย ์ ควรดาํเนินการเลือกพื&นที5ที5เหมาะสม โดยอยูห่่างโรงงาน ห่าง 

แปลงปลูกที5ใชส้ารเคมี มีแหล่งนํ&าสะอาดไม่มีสารพิษเจือปน ทั&งนี&ตอ้งศึกษาประวติัพื&นที5 เช่น เคยปลูก

พืชอะไร การใชปุ๋้ย และสารเคมียอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 ปี จากนั&นเลือกปลูกพืชใหเ้หมาะกบัดิน โดยให้

พิจารณาวา่ดินมีทั&งดินร่วน ดินเหนียว หนา้ตื&น หนา้ดินลึก ดินเป็นกรด ดินเป็นด่าง ดินเคม็ เป็นตน้  

จึงควรพิจารณาเลือกปลูกพืชที5ขึ&นอยูเ่ดิม และใหเ้กบ็ตวัอยา่งดิน นํ&าไปทาํการวเิคราะห์  

 ควรมีการวางแผนจดัการไดแ้ก่ 

1. การวางแผนป้องกนัสารพิษจากภายนอกทั&งทางนํ&าและทางอากาศ   การป้องกนัทางนํ&า 

โดยการขดุคูรอบแปลง การป้องกนัทางอากาศโดยปลูกพืชกนัชน เช่น ไมท้รงสูง ไมท้รงสูงปานกลาง 

ไมต้น้เตี&ย บนคนักั&นนํ&า รอบแปลง 

2. วางแผนป้องกนัภายใน โดยจดัระบบการระบายนํ&า การเกบ็รักษาเครื5องมืออุปกรณ์และ 

การเขา้ออกไร่นา 
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3. วางแผนระบบการปลูกพืช   ควรเลือกฤดูที5เหมาะสม   ใชพ้นัธุ์พืชที5ตา้นทานโรคแมลง 

พืชบาํรุงดิน พืชไล่แมลง 

การเตรียมดิน 

1. เลือกพื&นที5ที5มีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง 
2. ถา้ดินเป็นกรดจดัใส่หินปูนบดลดความเป็นกรด 

3. ปลูกพืชตระกลูถั5วและไถกลบ ไดแ้ก่ โสน ถั5วพุม่ ถั5วพร้า ถั5วมะแฮะ เป็นตน้ 

4. ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั เศษซากพืช เพื5อช่วยปรับโครงสร้างดิน และใหธ้าตุอาหารพืช 

5. ดินขาดฟอสฟอรัสใหใ้ชปุ๋้ยหินฟอสเฟต 

6. ดินขาดโพแทสเซียม ใหใ้ชปุ๋้ยมูลคา้งคาว เกลือโพแทสเซียมธรรมชาติ และขี& เถา้ถ่าน 

สารที5ไม่อนุญาตใหใ้ชป้รับปรุงดิน 

1. กากตะกอนโสโครก (โดยเฉพาะอยา่งยิ5งกบัผกั) 

2. สารเร่งการเจริญเติบโต 

3. จุลินทรียแ์ละผลิตผลจากจุลินทรียที์5ไดม้าจากการตดัต่อสารพนัธุกรรม 

4. สารพิษตามธรรมชาติ เช่น โลหะหนกัต่าง ๆ 

5. ปุ๋ยเทศบาล หรือปุ๋ยหมกัจากขยะในเมือง 

สารที5อนุญาตใหใ้ชป้รับปรุงดิน 

1. ปุ๋ยอินทรียที์5ผลิตจากวตัถุในไร่นา เช่น ปุ๋ยหมกัจากเศษซากพืช ฟางขา้ว ขี& เลื5อย เปลือก 

ไมเ้ศษไม ้ และวตัถุเหลือใชท้างการเกษตรอื5น ๆ เป็นตน้ ปุ๋ยคอกจากสตัวที์5เลี&ยงตามธรรมชาติไม่ใช้

อาหารจากจีเอม็โอ (สารตดัต่อพนัธุกรรม) ไม่ใชส้ารเร่งการเจริญเติบโตและไม่มีการทรมานสตัว ์ ปุ๋ย

พืชสดจากเศษซากพืชและวตัถุเหลือใชใ้นไร่นาสารอินทรีย ์

2. ดินพรุ ที5ไม่เติมสารสงัเคราะห์ 

3. ปุ๋ยชีวภาพ หรือจุลินทรียที์5พบทั5วไปตามธรรมชาติ 

4. ขยุอินทรียสิ์5งที5ขบัถ่ายจากไสเ้ดือนและแมลง 
5. ดินอินทรียที์5ไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ 
6. ดินชั&นบน (หนา้ดิน) ที5ปลอดจากการใชส้ารเคมีมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี 

7. ผลิตภณัฑจ์ากสาหร่ายและสาหร่ายทะเล ที5ไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ 

8. ปุ๋ยอินทรียน์ํ& าที5ไดจ้ากพืชและสตัว ์
9. อุจจาระและปัสสาวะที5ไดรั้บการหมกัแลว้ (ใชไ้ดก้บัพืชที5ไม่เป็นอาหารของมนุษย)์ 
10. ของเหลวจากระบบนํ&าโสโครก จากโรงงานที5ผา่นกระบวนการหมกัโดยไม่เติมสาร 

สงัเคราะห์ และไม่เป็นพิษต่อสิ5งแวดลอ้มที5ไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ 

11. ของเหลือใชจ้ากกระบวนการในโรงงานฆ่าสตัว ์โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน 
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นํ&าตาล โรงงานมนัสาํปะหลงั โรงงานนํ&าปลา โดยกระบวนการเหล่านั&นตอ้งไม่เติมสารสงัเคราะห์และ

ตอ้งไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ 

12. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหรือสตัวซึ์5 งไดจ้ากธรรมชาติ 

เมื5อดินมีความสมบูรณ์แลว้ กด็าํเนินการไถพรวนและเตรียมแปลง ตอ้งทาํการไถพรวนให ้

พื&นที5ในแปลงโล่งแจง้ พร้อมที5จะทาํการวงรูปแบบแปลง ในการวางรูปแบบแปลนจะตอ้งวางไปตาม

ตะวนั เนื5องจากพืชใชแ้สงแดดปรุงอาหารและแสงแดดฆ่าเชื&อโรค แปลงที5จะปลูกพืชผกันั&นความกวา้ง

ไม่ควรเกิน 1 เมตร ส่วนความยาวตามความเหมาะสมของพื&นที5 ส่วนพื&นที5ที5ยงัทาํแปลงปลูกพืชไม่ทนั

ใหเ้อาพืชตระกลูถั5ว เช่น ถั5วเขียวหรือถั5วมะแฮะมาหวา่นคลุมดินเพื5อทาํเป็นปุ๋ยพืชสด เป็นการปรับปรุง

บาํรุงดินไปพร้อมกบัการป้องกนัแมลงที5จะมาวางไข่ในพงหญา้ดว้ย 

 ทั&งนี&การยกแปลงปลูกใหย้กแปลงเพื5อปลูกพืชผกั แต่ก่อนที5จะปลูกจะตอ้งมีการปรับสภาพ

ดินในแปลงปลูก โดยการใส่ปุ๋ยคอกจากมูลสตัวที์5ตากแหง้แลว้ จะใส่มากใส่นอ้ยขึ&นอยูก่บัความอุดม

สมบูรณ์ของดินที5จะทาํแปลงปลูกพืชอินทรีย ์ (หา้มใชมู้ลสตัวส์ด) ทาํการพรวนคลุกดินใหท้ั5ว ทิ&งไว ้ 

7 วนั ก่อนปลูก 

 วธีิการปลูก แผนการจดัการศตัรูพืชก่อนปลูก 

1. กรณีใชเ้มลด็พนัธุ์ปลูก 

- ควรใชเ้มลด็พนัธุ์ตา้นทานต่อโรคแมลงและวชัพืช ใชเ้มลด็พนัธุ์ที5ปราศจากศตัรูพืช 

- แช่เมลด็ในนํ&าอุ่น อุณหภูมิประมาณ 50-55 องศาเซลเซียส นาน 10-30 นาที (แลว้แต่ 

ชนิดเมลด็พนัธุ์) เพื5อกาํจดัเชื&อราและเชื&อแบคทีเรียบางชนิดที5ติดมากบัเมลด็ 

- คลุกเมลด็ดว้ยจุลินทรียป์ฏิปักษ ์  เช่น   เชื&อไตรโคเดอร์ม่า   เชื&อแบคทีเรียบาซิลลสั 

สปัทิลิส 

2. การเตรียมแปลงเพาะกลา้ อบดินแปลงเพาะกลา้ อบดินแปลงเพาะดว้ยไอนํ&าหรือคลุก 

ดินดว้ยเชื&อราปฏิปักษใ์นระยะกลา้ 

3. การเตรียมแปลงปลูกไถลากดิน  1-2  สปัดาห์  ใหเ้มลด็วชัพืชงอกแลว้ไถกลบ ใช ้

พลาสติกที5ไม่ยอ่ยสลายคลุมแปลงกาํจดัวชัพืชในดินที5ตอ้งการแสงแดด ใชปู้นโดโลไมทห์รือปูนขาว

จากธรรมชาติปรับความเป็นกรดด่านของดินเพื5อยบัย ั&งการเจริญเติบโตของเชื&อโรค ขงันํ&าใหท่้วมแปลง

เพื5อควบคุมโรคแมลงที5อยูใ่นดิน ตากดินใหแ้หง้เพื5อกาํจดัแมลงในดินใส่เชื&อราปฏิปักษ ์ เช่นเชื&อไตร 

โคเดอร์ม่าลงในดินป้องกนัการระบาดของเชื&อราบางชนิด 

 จากที5กล่าวมาขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่ เกษตรอินทรีย ์ คือการทาํการเกษตรดว้ยหลกัธรรมชาติ

บนพื&นที5การเกษตรที5ไม่มีสารพิษตกคา้งและหลีกเลี5ยงจากการปนเปื& อนของสารเคมีทางดินทางนํ&าและ 

ทางอากาศ เพื5อส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ และ

ฟื& นฟูสิ5งแวดลอ้มใหก้ลบัคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใชส้ารเคมีสงัเคราะห์ หรือสิ5งที5ไดม้าจากการตดั
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ต่อพนัธุกรรม ใชปั้จจยัการผลิตที5มีแผนการจดัการอยา่งเป็นระบบในการผลิตภายใตม้าตรฐานการผลิต

เกษตรอินทรียใ์หไ้ดผ้ลผลิตสูง อุดมดว้ยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษ โดยมีตน้ทุนการผลิตตํ5า 

เพื5อคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจพอเพียง แก่มวลมนุษยชาติและสรรพชีวติ 

 

ตอนที$  5  โครงการเกษตรอนิทรีย์เพื$อชีวติพอเพยีง เพื$อพฒันาทกัษะชีวติของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ี

  

รายละเอียดของโครงการมีดงันี&  

หลกัการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัคิดและหลกัปฏิบติัในการดาํเนินชีวติที5พระบาท 

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชการที5 9 ทรงมีพระราชดาํรัสชี&แนะแก่พสกนิกรชาวไทย โดย

ไดท้รงเนน้ย ํ&าแนวทางการพฒันาอยา่งเป็นขั&นตอนบนหลกัแนวคิดพึ5งตนเอง เพื5อใหเ้กิดความพอมี พอ

กิน พอใช ้และมีความสุข โดยใชห้ลกัความพอประมาณ การคาํนึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนั

ที5ดีในตวั โดยมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกรอบในการคิดและการกระทาํ เพื5อสงัคมส่วนรวมอยูร่่วมกนั

อยา่งสนัติสุข ซึ5 งใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ5มเติม (ฉบบัที5 2) พ.ศ. 2545 ได ้

นิยมนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการจดัการศึกษาเขา้ดว้ยกนั คือ ในมาตรา 6 วา่ การจดั 

การศึกษาตอ้งเป็นไปเพื5อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์5สมบูรณ์ ทั&งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 

และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้5นไดอ้ยา่งมีความสุข 

เกษตรอินทรีย ์ คือ ระบบการผลิตที5คาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม รักษส์มดุลของธรรมชาติ และ

ความหลากหลายของทางชีวภาพ เป็นการทาํการเกษตรที5เลียนแบบธรรมชาติไม่ใชส้ารเคมีใด ๆ ไม่วา่

จะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและฮอร์โมนต่างๆ ตลอดจนไม่ใชพ้ืชหรือสตัวที์5เกิดจากตดัต่อทาง

พนัธุกรรม  ที5อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอ้ม เนน้การใชอิ้นทรียว์สัดุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด 

และปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุงบาํรุงใหมี้ความสมบูรณ์ เพื5อใหต้น้พืชมีความแขง็แรงสามารถตา้นทาน

โรคและแมลงดว้ยตนเองรวมถึงการนาํเอาภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชป้ระโยชน ์ ผลผลิตที5ไดจึ้งปลอดภยั

จากสารพิษตกคา้ง ซึ5 งทาํใหป้ลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ทั&งยงัไม่ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มเสื5อมโทรม 

อีกดว้ย 

โรงเรียนทรัพยท์วี  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดทาํการสอนตั&งแต่ชั&นอนุบาลถึงชั&น

มธัยมศึกษา ปีที5 3 ตั&งอยูบ่นพื&นที5 53 ไร่ 1 งาน 60.5 ตร.ม. ปาลม์ลอ้มรอบดว้ยสวนยางพาราและสวน 

สภาพแวดลอ้มกึ5งเมืองกึ5งชนบท ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม รับจา้ง รายไดไ้ม่

แน่นอน ฐานะทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมยงัอยูใ่นระดบัตํ5า ผูป้กครองไม่มีเวลาอบรมสั5งสอนเอาใจใส่

บุตรหลานของตนเองเท่าที5ควร ดว้ยสภาพสงัคมและวฒันธรรมที5เปลี5ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว และระบบ
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การสื5อสารเทคโนโลยทีี5ทนัสมยั และมีบทบาทสาํคญัมากขึ&นในโลกปัจจุบนั ทาํใหน้กัเรียนโรงเรียน

ทรัพยท์วขีาดทกัษะชีวติในการดาํเนินชีวติอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์

ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน พทุธศกัราช 2551 ที5ไดก้าํหนดทกัษะชีวติเป็นสมรรถนะ

สาํคญัที5ผูเ้รียนทุกคนพึงไดรั้บการพฒันา ทั&งดา้นความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ใหรู้้จกัสร้างสมัพนัธ์อนัดี

ระหวา่งบุคคล รู้จกัจดัการกบัปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถปรับตวัใหท้นั

กบัการเปลี5ยนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม รู้จกัที5จะหลีกเลี5ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ที5ส่งผล

กระทบต่อตนเองและผูอื้5น ป้องกนัตวัเองในภาวะคบัขนั และจดัการกบัชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและสงัคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1)  

จากหลกัการเหตุผลและสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ โรงเรียนทรัพยท์วโีดยผูบ้ริหาร คณะ

ครู ไดต้ระหนกัและเห็นความสาํคญัของการเสริมสร้างพฒันาทกัษะชีวติใหก้บันกัเรียน ดว้ยบริบท 

ที5เหมาะสมและสอดคลอ้งในการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการเกษตรอินทรีย ์ เพื5อใหน้กัเรียนไดรู้้จกั

พึ5งพาตนเอง รักษชุ์มชน รักษสิ์5งแวดลอ้ม การปฏิบติัตนอยา่งพอเพียง มีความสุขในสภาพที5ตนเองมี 

ตนเองอยู ่ โรงเรียนจึงไดจ้ดัทาํ “โครงการเกษตรอินทรียเ์พื5อชีวติพอเพียง” ที5เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัขึ&น   

โดยการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของโรงเรียน และทอ้งถิ5น 

เพื5อเป็นศูนยก์ลางในการใหค้วามรู้ และถ่ายทอดสู่การปฏิบติั ซึ5 งจะทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชนจ์าก

การเรียนรู้ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมคน้พบ หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง การทาํกิจกรรมร่วมกนั ไดใ้ชท้กัษะ

การสื5อสาร สมัพนัธภาพ การรับฟังความคิดเห็นของผูอื้5น เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอื้5น อนัจะนาํไปสู่ 

การพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวติ เป็นภูมิคุม้กนัชีวติใหแ้ก่นกัเรียน ใหส้ามารถอยูร่อดปลอดภยัใน

สภาพสงัคมที5มีการเปลี5ยนแปลง และเตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับตวัในการดาํเนินชีวติในสงัคม

ศตวรรษที5  21   อยา่งมีคุณภาพ    มีพฤติกรรมทกัษะชีวติ เป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน พทุธศกัราช 2551 ที5กาํหนด 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื5อใหน้กัเรียนรู้และมีทกัษะในการเกษตรอินทรีย ์
2. เพื5อใหน้กัเรียนมีทกัษะชีวติ 4 ดา้น คือ ดา้นการตระหนกัรู้  และเห็นคุณค่าในตนเอง 

และผูอื้5น ดา้นการคิดเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ดา้นการจดัการกบัอารมณ์และ

ความเครียด และดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที5ดีกบัผูอื้5น 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นกัเรียนชั&นอนุบาล - ชั&นมธัยมศึกษาปีที5 3 ร้อยละ 90 รู้และและเขา้ใจเกี5ยวกบัทกัษะชีวติ 

2. นกัเรียนชั&นอนุบาล - ชั&นมธัยมศึกษาปีที5 3 ร้อยละ 90 มีทกัษะชีวติทั&ง 4 ดา้น 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 นกัเรียนมีพฤติกรรมที5แสดงออกถึงการมีทกัษะชีวติ ดา้นการตระหนกัรู้ และเห็นคุณค่า 

ในตนเองและผูอื้5น ดา้นการคิดเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ดา้นการจดัการกบั

อารมณ์และความเครียด และดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที5ดีกบัผูอื้5น เพิ5มขึ&น 

สถานที$ดาํเนินงาน 

โรงเรียนทรัพยท์ว ีหมู่ 4 ตาํบลทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

การดาํเนินงาน 

1. ขั&นตอนและการดาํเนินการ 
1.1 เสนอขออนุมติัโครงการ 
1.2 แต่งตั&งคณะกรรมการดาํเนินงาน 

1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื5อกาํหนดแผนการดาํเนินงาน 

1.4 ดาํเนินการตามแผนที5กาํหนด โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ จาํนวน 10 กิจกรรม ดงัต่อไปนี&  

- กิจกรรมเสริมเนื&อหาสาระตามหลกัสูตร 
- กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 
- กิจกรรมปลูกพืชผกัผลไมกิ้นได ้

- กิจกรรมตลาดนดัโรงเรียน 

- กิจกรรมเลี&ยงหมูหลุม 

- กิจกรรมทาํปุ๋ยหมกัอินทรีย ์
- กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- กิจกรรมรักการออม 

- กิจกรรมเปิดโลกกวา้งดว้ย ICT 

- กิจกรรมทศันศึกษา 
1.5 นิเทศกาํกบัติดตามการดาํเนินงาน 

1.6 สรุปรายงานผลการดาํเนินงาน 

1.7 ปรับปรุง แกไ้ข และพฒันา 

2. การดาํเนินการ / ปฏิทินการปฏิบติังาน (งบประมาณ 10,000 บาท) 
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การดาํเนินการ/ ปฏทินิการปฏบิัตงิาน ปีการศึกษา 2561 
 

ที$ กจิกรรมสําคญั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 เสนอขออนุมติัโครงการ 

 

พ.ค. 61 ผูบ้ริหารและ

คณะครู 

 

2 แต่งตั&งคณะกรรมการดาํเนินงาน พ.ค. 61 

3 ประชุมคณะกรรมการกาํหนดแผนก

ดาํเนินงาน 

พ.ค. 61 

4 ดาํเนินการตามแผนที5กาํหนด โดยมีกิจกรรม

ต่าง ๆ ดงันี&  

4.1 กิจกรรมเสริมเนื&อหาสาระตามหลกัสูตร  

- บูรณาการและสอนแทรกทกัษะชีวติใน
การเรียนการสอน/กิจกรรมการเรียนรู้

ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

พ.ค. 61 - มี.ค. 62 

 

 

ครูทุกคน 

 

 

- พฒันาทกัษะ

ชีวติดว้ยเทคนิค 

คาํถาม R- C - A 

หลงัเสร็จสิ&นการ

เรียนการสอน

เนื&อหาสาระใน

หลกัสูตรแลว้ 

4.2 กิจกรรมเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า 

ภาคเรียนที5 1 

- เตรียมวตัถุดิบ 

- ผลิตกอ้นเห็ด 

- นึ5งกอ้งเห็ดฆ่าเชื&อ เขี5ยเชื&อ 

- บ่มเห็ด 

- เปิดดอกเห็ด 

- เกบ็เกี5ยวผลผลิต 

ภาคเรียนที5 2 

- เตรียมวตัถุดิบ 

- ผลิตกอ้นเห็ด 

- นึ5งกอ้งเห็ดฆ่าเชื&อ เขี5ยเชื&อ 

- บ่มเห็ด 

- เปิดดอกเห็ด 

- เกบ็เกี5ยวผลผลิต 

 

 

พ.ค. 61 

 1 - 20 มิ.ย. 61 

21 - 30 มิ.ย. 61 

1 - 20 ก.ค. 61 

21 - 23 ก.ค. 61 

ก.ค. - ต.ค. 61 

 

พ.ย. 61 

 1 - 20 ธ.ค. 61 

21 - 31 ธ.ค. 61 

1 - 20 ม.ค. 62 

21 - 23 ม.ค. 62 

ม.ค. - มี.ค. 62 

ครูไพฑูรย ์

และคณะครู 

- พฒันาทกัษะ 

ชีวติจากคน้พบ

ความรู้/สร้าง

ความรู้ดว้ย

ตนเอง 

- พฒันาทกัษะ

ชีวติจากทาํ

กิจกรรมร่วมกนั 

- พฒันาทกัษะ

ชีวติดว้ยเทคนิค

คาํถาม R - C -A 

หลงัเสร็จสิ&น 

แต่ละกิจกรรม 
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การดาํเนินการ/ ปฏทินิการปฏบิัตงิาน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
 

ที$ กจิกรรมสําคญั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

 4.3 กิจกรรมปลูกพืชผกัผลไมกิ้นได ้

ภาคเรียนที5 1 

- เตรียมพื&นที5 
- เพาะเมลด็พนัธุ์พืชในแปลงเพาะ 
- ยา้ยตน้กลา้จากแปลงเพาะลงสู่แปลงปลูก
และบาํรุงรักษา 

- เกบ็เกี5ยวผลผลิต 

เริ5มหมุนเวยีนใหม่รอบที5 2 

- เตรียมพื&นที5 
- เพาะเมลด็พนัธุ์พืชในแปลงเพาะ 
- ยา้ยตน้กลา้จากแปลงเพาะลงสู่แปลงปลูก
และบาํรุงรักษา 

- เกบ็เกี5ยวผลผลิต 

ภาคเรียนที5 2 

- เตรียมพื&นที5 
- เพาะเมลด็พนัธุ์พืชในแปลงเพาะ 
- ยา้ยตน้กลา้จากแปลงเพาะลงสู่แปลงปลูก
และบาํรุงรักษา 

- เกบ็เกี5ยวผลผลิต 

เริ5มหมุนเวยีนใหม่รอบที5 2 

- เตรียมพื&นที5 
- เพาะเมลด็พนัธุ์พืชในแปลงเพาะ 
- ยา้ยตน้กลา้จากแปลงเพาะลงสู่แปลงปลูก
และบาํรุงรักษา 

- เกบ็เกี5ยวผลผลิต 

 

 

พ.ค. 61 

มิ.ย. 61 

มิ.ย. - ก.ค. 61 

 

ก.ค. 61 

 

ส.ค. 61 

 ก.ย. 61 

ก.ย. - ต.ค. 61 

 

ต.ค. 61 

 

พ.ย. 61 

ธ.ค. 61 

ธ.ค. 61. - ม.ค. 62 

 

ม.ค. 62 

 

ม.ค. 62 

ก.พ. 62 

ก.พ. - มี.ค. 62 

 

มี.ค. 62 

ครูดุษฎี และ

คณะครู 

- พฒันาทกัษะ 

ชีวติจากคน้พบ

ความรู้/สร้าง

ความรู้ดว้ย

ตนเอง 

- พฒันาทกัษะ

ชีวติจากทาํ

กิจกรรมร่วมกนั 

- พฒันาทกัษะ

ชีวติดว้ยเทคนิค

คาํถาม R - C -A 

หลงัเสร็จสิ&น 

แต่ละกิจกรรม 

 

 

 

4.4 กิจกรรมตลาดนดัโรงเรียน 

- ทุกวนัศุกร์ชั5วโมงสุดทา้ยของสปัดาห์ 

(นกัเรียน ผูป้กครอง ครู และชุมชนนาํ

ผลผลิตทางการเกษตรอินทรียจ์ากที5

โรงเรียน ที5บา้น มาจาํหน่าย) 

ก.ค. 61 - มี.ค. 62 ครู นกัเรียน 



	 70	

การดาํเนินการ/ ปฏทินิการปฏบิัตงิาน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
 

ที$ กจิกรรมสําคญั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

 4.5 กิจกรรมเลี&ยงหมูหลุม 

ภาคเรียนที5 1 

- สร้างโรงเรือน  

- เตรียมหลุมเลี&ยงหมู เตรียมวสัดุรองพื&น 

ไดแ้ก่ ขี& เลื5อย แกลบ ขยุมะพร้าว 

- ติดตั&งระบบนํ&า รางอาหาร 
- เตรียมอาหารหมู เตรียมพนัธุ์หมู ( 2 ตวั)  

- เลี&ยงและจาํหน่าย 
ภาคเรียนที5 2 

- เตรียมวสัดุรองพื&นใหม่   

ไดแ้ก่ ขี& เลื5อย แกลบ ขยุมะพร้าว 

- เตรียมอาหารหมู เตรียมพนัธุ์หมู ( 2 ตวั) 

- เลี&ยงและจาํหน่าย 

 

 

พ.ค. 61 

มิ.ย. 61 

 

มิ.ย. 61 

มิ.ย. 61 

ก.ค. - ต.ค. 61 

 

พ.ย. 61 

 

พ.ย. 61 

ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 

ครูไพฑูรย ์ - พฒันาทกัษะ 

ชีวติจากคน้พบ

ความรู้/สร้าง

ความรู้ดว้ย

ตนเอง 

- พฒันาทกัษะ

ชีวติจากทาํ

กิจกรรมร่วมกนั 

- พฒันาทกัษะ

ชีวติดว้ยเทคนิค

คาํถาม R - C -A 

หลงัเสร็จสิ&น 

แต่ละกิจกรรม 

 

 

 

4.6 กิจกรรมทาํปุ๋ยหมกัอินทรีย ์

ภาคเรียนที5 1 

- เตรียมพื&นที5  
- เตรียมคอกหมกัปุ๋ย เตรียมเศษใบไมแ้หง้ 
- ทาํปุ๋ยหมกัอินทรียจ์ากเศษใบไมแ้หง้  
- นาํปุ๋ยหมกัจากเศษใบไมแ้หง้ไปใช ้

ภาคเรียนที5 2 

- เตรียมพื&นที5  
- เตรียมคอกหมกัปุ๋ย เตรียมเศษใบไมแ้หง้ 
- ทาํปุ๋ยหมกัอินทรียจ์ากเศษใบไมแ้หง้  
- นาํปุ๋ยหมกัจากเศษใบไมแ้หง้ไปใช ้

 

 

พ.ค. - มิ.ย 61 

พ.ค. - มิ.ย 61 

ก.ค. - ส.ค. 61 

ก.ย. - ต.ค. 61 

 

พ.ย. - ธ.ค. 61 

พ.ย. - ธ.ค. 61 

ม.ค. - ก.พ. 62 

ก.พ. - มี.ค. 62 

ครูไพฑูรย ์

4.7 กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

- กลว้ยตาก กลว้ยฉาบ นํ&าพริกเห็ดนางฟ้า 

ขา้เกรียบเห็ดนางฟ้า ฯลฯ 

ก.ค. 61 - มี.ค. 62 ครู นกัเรียน 

 

 



	 71	

การดาํเนินการ/ ปฏทินิการปฏบิัตงิาน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
 

ที$ กจิกรรมสําคญั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

 4.8 กิจกรรมรักการออม 

- ฝากเงินครูทุกวนั/ทุกสปัดาห์ 
 

พ.ค. 61 -  มี.ค. 62 ครูประจาํชั&น - พฒันาทกัษะ 

ชีวติจากคน้พบ

ความรู้/สร้าง

ความรู้ดว้ย

ตนเอง 

- พฒันาทกัษะ

ชีวติดว้ยเทคนิค

คาํถาม R - C -A 

หลงัเสร็จสิ&น

กิจกรรม 

4.9 กิจกรรมเปิดโลกกวา้งดว้ย ICT 

- 20 ชั5วโมง/ภาคเรียน 

พ.ค. 61 -  มี.ค. 62 ครูธีรศกัดิ\  

4.10 กิจกรรมทศันศึกษา 

- ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหว้ย
ทราย ตาํบลทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม 

จงัหวดัสุราษฎรธานี 

ม.ค. - ก.พ. 62 ครูอภิญญา - พฒันาทกัษะ 

ชีวติจากคน้พบ

ความรู้/สร้าง

ความรู้ดว้ย

ตนเอง 

- พฒันาทกัษะ

ชีวติจากทาํ

กิจกรรมร่วมกนั 

- พฒันาทกัษะ

ชีวติดว้ยเทคนิค

คาํถาม R - C -A 

หลงัเสร็จสิ&น 

กิจกรรม 

5 นิเทศกาํกบัติดตามการดาํเนินงาน พ.ค. 61 -  มี.ค. 62 ผูบ้ริหาร 

งานวชิาการ 

 

6 สรุปรายงานผลการดาํเนินงาน มี.ค. 62 งานวชิาการ  

7 ปรับปรุง แกไ้ข และพฒันา พ.ค. 61 -  มี.ค. 62 งานวชิาการ  
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ทรัพยากร 

1. บุคลากรในโรงเรียนทุกคน 

2. นกัเรียนทุกระดบัชั&นทุกคน 

3. งบประมาณ 10,000 บาท 

 

การประเมนิผล 

ตวัชี&วดัความสาํเร็จ วธีิการวดั เครื5องมือ 

1. ร้อยละของนกัเรียนรู้มีทกัษะในการทาํ

เกษตรอินทรีย ์

2. ร้อยละของนกัเรียนมีทกัษะชีวติ 4 ดา้น 

คือ ดา้นการตระหนกัรู้  และเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผูอื้5น ดา้นการคิดเคราะห์ 

ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

ดา้นการจดัการกบัอารมณ์และ

ความเครียด และดา้นการสร้าง

สมัพนัธภาพที5ดีกบัผูอื้5น 

-  สงัเกต /สาํรวจ/สอบถาม/  

    ตรวจผลงาน 

-  สงัเกต /สาํรวจ/สอบถาม/  

   ตรวจผลงาน 

 

 

แบบสงัเกต /แบบสาํรวจ/

แบบสอบถาม/แบบบนัทึก

ผลงาน/ใบงาน  

 

 

 

ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับ 

 1.  นกัเรียนดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  ผูป้กครอง ชุมชน และผูมี้ส่วนเกี5ยวขอ้งพึงพอใจในประพฤติปฏิบติัตนและการ

แสดงออกของนกัเรียน 

 

 การประเมินโครงการเกษตรอินทรียเ์พื5อชีวติพอเพียง เพื5อพฒันาทกัษะชีวตินกัเรียน ของ

โรงเรียนทรัพยท์ว ีตาํบลทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นการประเมินโครงการทั&ง

ระบบ โดยใชรู้ปแบบประเมิน CIPP คือ ประเมินตั&งแต่ก่อนเริ5มดาํเนินการ คือ สภาพแวดลอ้ม ปัจจยั

นาํเขา้ ประเมินขณะดาํเนินงาน คือ กระบวนการ และประเมินหลงัสิ&นสุดการดาํเนินงาน คือ ผลผลิต 

เป็นการประเมินที5เกบ็รวบรวมและตดัสินคุณค่าของสิ5งต่าง ๆ โดยเทียบกบัเกณฑที์5กาํหนด   และเพื5อ

ใหผ้ลการประเมินมีความละเอียด สามารถไปใชใ้หเ้กิดประโยชนอ์ยา่งเป็นรูปธรรมมากยิ5งขึ&น จึงให้

ผูเ้ชี5ยวชาญร่วมกนักาํหนดค่านํ&าหนกัตวัชี&วดัและประเดน็การประเมินตามความสาํคญั รายละเอียดตาม 

แนวคิดกรอบการประเมินโครงการเกษตรอินทรียเ์พื5อชีวติพอเพียง เพื5อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน

โรงเรียนทรัพยท์ว ี
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ตอนที$  6  ความพงึพอใจ 

 

ความหมาย 

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวห้ลายประการ ดงันี&  

วรูม (Vroom. 1964 : 99)  ไดก้ล่าววา่  ทศันคติและความพึงพอใจในสิ5งหนึ5งสิ5งใด สามารถ 

ใชแ้ทนกนัได ้ เพราะทั&งสองคาํนี&  หมายถึง ผลที5ไดจ้ากการที5บุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในสิ5งนั&น ทศันคติ

ดา้นบวกจะแสดงใหเ้ห็นสภาพของความพอใจในสิ5งนั&น และทศันคติในดา้นลบจะแสดงใหเ้ห็นสภาพ

ความไม่พึงพอใจในสิ5งนั&น 

 เดวสิ (Davis. 1967 : 81 ) กล่าวถึงความพึงพอใจเอาไวว้า่ เป็นสิ5งที5เกิดขึ&นกบับุคคลเมื5อ 

ความตอ้งการพื&นฐานทั&งร่างกาย และจิตใจไดรั้บการตอบสนอง   พฤติกรรมเกี5ยวกบัความพึงพอใจของ 

มนุษย ์เป็นความพยายามที5ตอ้งการจะขจดัความเครียด หรือภาวะความไม่มีความสมดุลในร่างกายหรือ 

ความกระวนกระวาย เมื5อสามารถขจดัสิ5งต่าง ๆ ดงักล่าวออกไปได ้มนุษยย์อ่มจะไดรั้บความพึงพอใจ

ในสิ5งที5ตนตอ้งการ 

วอลเลอร์สเตน  ( Wallerstein. 1972 : 256 )  ไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจวา่   หมายถึง 

ความรู้สึกที5เกิดขึ&นเมื5อไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย เป็นกระบวนการทางจิตวทิยาไม่สามารถที5จะ 

มองเห็นไดช้ดัเจน   แต่สามารถคาดคะเนไดว้า่มีหรือไม่   โดยจากการสงัเกตพฤติกรรมของคนเท่านั&น 

การที5จะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ จะตอ้งมีการศึกษาถึงปัจจยัและองคป์ระกอบ ที5เป็นสาเหตุสาํคญัแห่ง 

ความพึงพอใจนั&น 

กู๊ด (Good. 1973 : 320 ) ใหค้วามหมายความพึงพอใจ วา่ หมายถึง คุณภาพหรือระดบั 

ความพอใจ ซึ5 งเป็นผลจากความสนใจต่างๆ  และเจตคติของบุคคลต่อกิจกรรม 

เชลลี5  (Shelly. 1975  : 12)  ไดศึ้กษาแนวความคิดเกี5ยวกบัความพึงพอใจ  สรุปไดว้า่  ความ

พึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์  คือ  ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบความ 

รู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที5เมื5อเกิดขึ&นแลว้ทาํใหเ้กิดความสุขความสุขนี& เป็นความรู้สึกที5แตกต่างจาก 

ความรู้สึกอื5นๆ คือเป็นความรู้สึกที5มีระบบยอ้นกลบัสามารถทาํใหเ้กิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวก 

เพิ5มขึ&นไดอี้ก ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุขมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซอ้น

และระบบความสมัพนัธ์ของความรู้สึกทั&งสามนี&  เรียกวา่ ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะ 

เกิดขึ&นเมื5อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกวา่ความรู้สึกทางลบสิ5งที5ทาํใหเ้กิดความรู้สึก 

พึงพอใจของมนุษย ์ ไดแ้ก่ ทรัพยากร (Resources) หรือสิ5งเร้า (Stimulus) การวเิคราะห์ระบบ 

ความพึงพอใจ คือ การศึกษาวา่ทรัพยากรหรือสิ5งเร้าแบบใดเป็นสิ5งที5ตอ้งการที5จะทาํใหเ้กิดความพอใจ

และความสุขแก่มนุษย ์ความพอใจจะเกิดไดม้ากที5สุดเมื5อมีทรัพยากรทุกอยา่งที5เป็นที5ตอ้การครบถว้น    
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เพาเวลล ์(Powell, 1983 : 17-18)ใหค้วามหมายความพึงพอใจวา่ หมายถึงความสามารถของ

บุคคลในการดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุข สนุกสนาน ปราศจากความรู้สึกที5เป็นทุกข ์ ทั&งนี&  ไม่ได้

หมายความวา่  บุคคลจะไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งสมบูรณ์ในทุก ๆ  สิ5งที5ตอ้งการ แต่ความพอใจนั&น

จะหมายถึง ความสุขที5เกิดจากการปรับตวัของตนต่อสิ5งแวดลอ้มเป็นอยา่งดี เกิดความสมดุลระหวา่ง

ความตอ้งการของบุคคลที5ไดรั้บการตอบสนองในสิ5งต่าง ๆ เหล่านั&น 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2546 : 775) ไดใ้หค้วามหมายของ “ความพึงพอใจ” 

หรือ ภาษาองักฤษคาํวา่ “Satisfacation”ไวว้า่ พึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ  

สุรางค ์ โคว้ตระกลู (2559 : 9) ใหค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ ความรู้สึกทางบวก 

ความรู้สึกทางลบ และความสุข ที5มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซอ้น โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ&น

เมื5อความรู้สึกทางบวกมากกวา่ทางลบ 

อารี พนัธ์มณี (2546 : 12) กล่าววา่ ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของบุคคลที5มีต่อสิ5งใด 

สิ5งหนึ5ง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ&นกต่็อเมื5อบุคคลไดรั้บในสิ5งที5ตนเองตอ้งการ หรือเป็นไปตามที5

ตนเองตอ้งการ และความรู้สึกดงักล่าวนี&จะลดลงหรือไม่เกิดขึ&น ถา้หากความตอ้งการหรือเป้าหมายนั&น

ไม่รับการตอบสนอง  

วมิลสิทธิ\  หรยางกรู (2549 : 35) ไดก้ล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจวา่ ความพึงพอใจ

เป็นการใหค้่าความรู้สึกของคนที5สมัผสักบัโลกทศัน ์เกี5ยวกบัการจดัสภาพแวดลอ้ม   ค่าความรู้สึกของ 

บุคคลที5มีต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มจะแตกต่างกนั เช่น ความรู้สึกดี - เลว พอใจ - ไม่พอใจ สนใจ - 

ไม่สนใจ  

สร้อยตระกลู อรรถมานะ (2550 : 140) ไดอ้ธิบายถึงความหมายของความพงึพอใจของ

บุคคลไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นภาวะทางอารมณ์ ซึ5 งเป็นผลมาจากการรับรู้ในผลงานของบุคคลบุคคล

หนึ5ง หรือประสบการณ์ของบุคคลบุคคลหนึ5ง ซึ5 งมีลกัษณะแปรเปลี5ยนหรือเป็นพลวตับุคคล ความพึง

พอใจจะมากนอ้ยเพียงใดยอ่มขึ&นอยูก่บัวา่ ความตอ้งการของตนไดรั้บการตอบสนองมากนอ้ยเพียงใด 

สมบติั บารมี (2551 : 13) กล่าวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้เป็นสุขที5เกิดจากทศันคติ

ทางดา้นบวกที5มีต่อสิ5งเร้า หรือสิ5งกระตุน้ทั&งจากภายในและภายนอกของปัจเจกบุคคล 

จิราพร กาํจดัทุกข ์ (2552 : 23) ไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจไวว้า่ หมายถึง ความรู้สึกที5 

เป็นการยอมรับความรู้สึกที5ยนิดี ความรู้สึกชอบ ในการไดรั้บบริการ หรือไดรั้บการตอบสนอง ตาม

ความคาดหวงัหรือความตอ้งการที5บุคคลนั&นไดต้ั&งไว ้

จากความหมายต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ จึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกที5มีต่อสิ5งใดสิ5งหนึ5ง  ซึ5 งมีผลจากการไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ  นอกจากนี&   ความพึงพอใจยงัเกี5ยวเนื5องกบัปัจจยัต่าง ๆ  เพราะแต่ละบุคคลมี 

ความพึงพอใจในสิ5งต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั  และไม่เท่ากนั  เช่น  ความพึงพอใจของครูที5มีต่อโครงการ 
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เกษตรอินทรียเ์พื5อชีวติพอเพียง ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู

ยอ่มมีความแตกต่างกนั  ขึ&นอยูก่บัวา่โครงการเกษตรอินทรียเ์พื5อชีวติพอเพียงนั&น  ไดต้อบสนองความ

ตอ้งการของแต่ละบุคคลมากนอ้ยแค่ไหน อยา่งไร ดงันั&น ความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นปัจจยัหนึ5ง

ที5ทาํใหค้วามพึงพอใจในสิ5งต่าง ๆ มีความแตกต่างกนัได ้

 

ทฤษฎทีี$เกี$ยวข้องกบัความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจเกิดขึ&นจากความตอ้งการพื&นฐานของมนุษยเ์ป็นสาํคญัแนวคิดทางพฤติกรรม 

มีนกัวชิาการหลายคนไดใ้หแ้นวคิดและทฤษฎี ที5เป็นประโยชนต่์อการนาํไปประยกุตใ์ชไ้วม้ากมาย แต่ 

ในที5นี5จะกล่าวถึงทฤษฎีที5เกี5ยวขอ้งกบัการประเมินโครงการนี&   

ทฤษฎีลาํดบัขั&นความตอ้งการของมนุษย ์ (Needs Hierarchy Theory)  

ทฤษฎีนี&  เป็นทฤษฎีลาํดบัขั&นความตอ้งการของมนุษยที์5มีชื5อเสียงเป็นที5รู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

โดย อบัราฮมั เอช. มาสโลว ์ไดต้ั&งสมมุติฐานไวว้า่ มนุษยมี์ความตอ้งการ และความตอ้งการของมนุษย์

ไม่มีที5สิ&นสุด ความตอ้งการที5ไดรั้บการตอบสนองแลว้ความตอ้งการอื5นจะเขา้มาแทนที5 ความตอ้งการ

ที5ไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นสิ5งจูงใจต่อไป   ส่วนความตอ้งการที5ไม่ไดรั้บการตอบสนองจะยงั 

เป็นสิ5งจูงใจอยูเ่มื5อความตอ้งการระดบัตํ5าไดรั้บการตอบสนองแลว้ความตอ้งการระดบัสูงกจ็ะเรียกร้อง 

ใหก้ารตอบสนองต่อไป (Maslow, 1970 : 80-81) 

มาสโลว ์ไดล้าํดบัขั&นความตอ้งการของมนุษยจ์ากระดบัตํ5าถึงระดบัสูงไว ้5 ขั&น ดงันี&  

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั&นมูลฐานของ 

มนุษย ์เป็นสิ5งจาํเป็นเพื5อการดาํรงชีวติ เช่น อาหาร นํ&า ที5อยูอ่าศยั ยารักษาโรค เครื5องนุ่งห่ม เป็นตน้ ซึ5 ง

จะเห็นไดว้า่สิ5งต่าง ๆ เหล่านี& เป็นสิ5งจาํเป็นที5มนุษยจ์ะขาดไม่ได ้

2. ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวติ หรือความมั5นคง  (Security  or  Safety  Needs)  ถา้ 

หากวา่ความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้  มนุษยมี์ความตอ้งการในขั&นที5สูงขึ&นไป

อีก คือ ความตอ้งการในเรื5องของความปลอดภยั และความมั5นคงต่าง ๆ  เป็นความรู้สึกที5ตอ้งการความ

มั5นคงปลอดภยัในชีวติ ทั&งในปัจจุบนัและอนาคต  

3. ความตอ้งการความรัก  และความเป็นเจา้ของ  (Social  or  Belongingness  Needs)   คือ 

ความตอ้งการทางดา้นสงัคม ความตอ้งการการยอมรับจากสงัคม โดยสงัคมยอมรับการเขา้ร่วมเป็น

สมาชิกของสงัคม  และไดรั้บความเห็นอกเห็นใจจากกลุ่มสงัคมนั&น ๆ  

4. ความตอ้งการที5จะเป็นที5ยกยอ่งในสงัคม  (Esteem  or  Status  Needs)  เป็นความตอ้งการ 

ขั&นสูง ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาํนาจ ความสาํเร็จ สถานภาพสูง ชื5อเสียง การยกยอ่ง เป็นตน้ ความตอ้งการ

ประเภทนี&แบ่งออกเป็นสองส่วนคือความภาคภูมิใจในตนเองกบัการที5ผูอื้5นใหก้ารยกยอ่ง 
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ใหเ้กียรติ ในปัจจุบนัความตอ้งการประเภทนี& มีความสาํคญัมากไม่วา่จะอยูใ่นกลุ่มคนประเภทใด แต่จะ

มีมากในกลุ่มคนที5มีตาํแหน่งหนา้ที5สูงหรือจบการศึกษาขั&นสูงมากกวา่กลุ่มคนที5มีตาํแหน่งอยูใ่นระดบั 

ตํ5า และการใหค้วามสาํคญัต่อตวัเอง รวมทั&งตอ้งการที5จะมีฐานะเด่น เป็นที5ยอมรับของบุคคลอื5นมีคน

นบัถือ 

5.  ความตอ้งการที5จะไดรั้บความสาํเร็จตามความนึกคิด   (Self   Actualization   or   Self  

Realization) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุด คือ ความตอ้งการที5จะสาํเร็จในทุกสิ5งทุกอยา่งตามที5นึกคิด 

ตามความคิดของตนหรือความคาดหวงั    มีความทะเยอทะยาน ใฝ่ฝัน   ภายหลงัจากการที5มนุษยไ์ดรั้บ 

การตอบสนองความตอ้งการทั&งสี5ข ั&นครบถว้นแลว้   ความตอ้งการในขั&นนี&จะเกิดขึ&น  และมกัเป็นความ 

ตอ้งการที5เป็นอิสระเฉพาะแต่ละบุคคล  เป็นความตอ้งการที5ยากแก่การแสวงหามาได ้

ทฤษฎีแสวงหาความพอใจ (ศิริโสภาคย ์ บูรพาเดชะ, 2550 : 156-157) ทฤษฎีนี&กล่าววา่ 

บุคคลพอใจกระทาํสิ5งใด ๆ ที5ใหค้วามสุข และจะหลีกเลี5ยงไม่กระทาํในสิ5งที5เขาไดรั้บความทุกข ์หรือ

ความยากลาํบาก  อาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี&ได ้3 ประเภท คือ 

1. ความพอใจดา้นจิตวทิยา   (Psychological  Hedonism)   เป็นทรรศนะของความพอใจวา่ 

มนุษยโ์ดยธรรมชาติแลว้ตอ้งแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเลี5ยงความทุกขใ์ด ๆ  

2. ความพอใจเกี5ยวกบัตนเอง   (Egoistic  Hedonism)   ทรรศนะนี& ถือวา่   มนุษยแ์สวงหา 

ความสุขส่วนตวั  แต่ไม่จาํเป็นวา่การแสวงหาความสุขจะตอ้งเป็นธรรมชาติของมนุษย ์เสมอไป 

3. ความพอใจเกี5ยวกบัจริยธรรม   (Ethical  Hedonism)   ทรรศนะนี& ถือวา่   มนุษยแ์สวงหา 

ความสุขเพื5อผลประโยชนข์องมวลมนุษยห์รือสงัคมที5ตนเป็นสมาชิกอยู ่ และเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน ์

นี&ผูห้นึ5งดว้ย 

 

ลกัษณะของความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจการบริการมีความสาํคญัอยา่งยิ5งต่อการดาํเนินงานดา้นบริการเป็น เพื5อให้

การบริหารองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสู์งที5สุดส่งผลต่อความเจริญกา้วหนา้ของหน่วยงาน 

แต่ลกัษณะของความพึงพอใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั  ขึ&นอยูก่บัประสบการณ์เดิมและปัจจยัอื5น ๆ 

ซึ5 งความพึงพอใจมีลกัษณะทั5วไปดงันี&  (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2542 : 24 - 37) 

1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์    และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ 

สิ5งหนึ5งสิ5งใด บุคคลจาํเป็นตอ้งปฏิสมัพนัธ์กบัสิ5งแวดลอ้มรอบตวั การตอบสนองความตอ้งการส่วน

บุคคลดว้ยการโตต้อบกบับุคคลอื5นและสิ5งต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั ทาํใหแ้ต่ละคนมีประสบการณ์การ

เรียนรู้สิ5งที5จะไดรั้บตอบแทนแตกต่างกนัไป ในสถานการณ์การบริการกเ็ป็นเช่นเดียวกนั บุคคลรับรู้

หลายสิ5งหลายอยา่งเกี5ยวกบัการบริการไม่วา่จะเป็นประเภทของการบริการ คุณภาพของการบริการ ซึ5 ง
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ประสบการณ์ที5ไดรั้บจากการสมัผสับริการต่าง ๆ   หากเป็นไปตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ   โดย

สามารถทาํใหผู้รั้บบริการไดรั้บสิ5งที5คาดหวงักย็อ่มก่อใหเ้กิดความรู้สึกที5ดีและพึงพอใจ 

2. ความพึงพอใจ เกิดจากการประเมินความแตกต่าง  ระหวา่งสิ5งที5คาดหวงักบัสิ5งที5ไดรั้บ 

จริงในสถานการณ์บริการ ก่อนลูกคา้จะมาใชบ้ริการใดกต็าม มกัจะมีมาตรฐานของการบริการนั&นไว้

ในใจก่อนอยูแ่ลว้ ซึ5 งมีแหล่งอา้งอิงจากคุณค่าหรือเจตคติที5ยดึถือต่อบริการ ประสบการณ์ดั&งเดิมที5เคย

ใชบ้ริการบอกเล่าของผูอื้5น การรับทราบขอ้มูลการรับประกนัการบริการจากโฆษณา การใหค้าํมั5น

สญัญาของผูใ้หบ้ริการเหล่านี& เป็นปัจจยัพื&นฐานที5ผูรั้บบริการใชเ้ปรียบเทียบกบับริการที5ไดรั้บในวงจร

ของการใหบ้ริการตลอดช่วงเวลาของความจริง  สิ5งที5ผูบ้ริการไดรั้บรู้เกี5ยวกบัการบริการ ก่อนไดรั้บ

บริการหรือคาดหวงัในสิ5งที5คิดควรจะไดรั้บ นี& มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริง หรือการ

พบปะระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการเป็นอยา่งมาก เพราะผูรั้บบริการจะประเมินเปรียบเทียบกบั

สิ5งที5ไดรั้บจริงในกระบวนการบริการที5เกิดขึ&นกบัสิ5งที5คาดหวงัเอาไวห้ากสิ5งที5ไดรั้บเป็นความคาดหวงั

ถือวา่เป็นการยนืยนัที5ถูกตอ้งกบัความคาดหวงัที5ผูรั้บบริการยอ่มเกิดความพึงพอใจต่อการบริการแต่ถา้

ไม่เป็นไปตามที5คาดหวงัอาจสูงหรือตํ5ากวา่ นบัเป็นการยนืยนัที5คลาดเคลื5อนกบัความคาดหวงัดงักล่าว 

ทั&งนี& ช่วงความแตกต่างที5เกิดขึ&นจะชี&ใหเ้ห็นระดบัความพึงพอใจ ถา้การยนืยนัเบี5ยงเบนไปในทางบวก

แสดงถึงความพึงพอใจ ถา้ไปในทางลบแสดงถึงความไม่พึงพอใจ 

 

ปัจจยัที$มผีลต่อความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกทางบวกของผูรั้บบริการต่อ

การใหบ้ริการซึ5งปัจจยัที5มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บริการที5สาํคญั ๆ ดงันี&   

(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2549 : 38 - 40) 

1. สถานที5บริการ    การเขา้ถึงการบริการไดส้ะดวก    เมื5อลูกคา้มีความตอ้งการยอ่มก่อให ้

เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ทาํเลที5ตั&งและการกระจายสถานที5ใหบ้ริการทั5วถึง เพื5ออาํนวยความ

สะดวกแก่ลูกคา้จึงเป็นเรื5องสาํคญั ซึ5 งหากตรงกบัความเชื5อถือที5มีกม็กัจะมีความรู้สึกดีกบัการบริการ

ดงักล่าว อนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัใหมี้ความตอ้งการตามมาได ้

2. ผูใ้หบ้ริการ  เป็นบุคคลที5มีบทบาทสาํคญัต่อการปฏิบติังานบริการ ใหผู้ไ้ดรั้บบริการเกิด 

ความพึงพอใจทั&งสิ&น 

3. สภาพแวดลอ้มของการบริการ   โดยในสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการบริการมี 

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ซึ5 งมกัชื5นชมสภาพแวดลอ้มของการบริการเกี5ยวกบัการออกแบบ

อาคารสถานที5 ความสวยงามของการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์ และการใหสี้สนัการจดัแบ่งพื&นที5

เป็นสดัสวน 
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4. กระบวนการใหบ้ริการ    มีวธีิในการนาํเสนอบริการ ในกระบวนการเป็นส่วนที5สาํคญั 

สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และประสิทธิภาพการจดัระบบการบริการ ส่งผลใหก้ารปฏิบติังาน

บริการแก่ลูกคา้มีความคล่องตวัและสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีคุณภาพ 

5. ลกัษณะส่วนตวัของผูม้ารับบริการ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา เป็นตน้ 

จากที5กล่าวมาแลว้ขา้งตน้  จึงอาจสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นการแสดงความรู้สึกของ

บุคคลต่อสิ5งใดสิ5งหนึ5ง ซึ5 งความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนั ขึ&นอยูก่บัการไดรั้บการ

ตอบสนอง ความคาดหวงั การบรรลุจุดมุ่งหมาย สภาพแวดลอ้ม กระบวนการ ลกัษณะส่วนตวัทั&งของ 

ผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ  ความพึงพอใจจึงเป็นปัจจยัสาํคญัประการแรกที5เป็นตวับ่งชี& ถึงความสาํเร็จ

ของงานโดยเฉพาะอยา่งยิ5งงานที5เกี5ยวกบัการใหบ้ริการ ในสถานศึกษากเ็ช่นกนั หากทุกฝ่ายที5เกี5ยวขอ้ง

ในการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน องคก์ร 

ทั&งภาครัฐและเอกชน มีความพงึพอใจในการจดัการศึกษา สถานศึกษายอ่มประสบความสาํเร็จเช่นกนั  

โรงเรียนทรัพยท์ว ี ไดด้าํเนินการสอบถามความพึงพอใจของครู และคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขั&นพื&นฐาน เกี5ยวกบัโครงการเกษตรอินทรียเ์พื5อชีวติพอเพียง เพื5อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน 

เป็นการสอบถามความคิดเห็นในดา้นต่าง ๆ  เช่น ความจาํเป็นของการจดัทาํโครงการ ความเป็นไปได้

ของโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรม ความเหมาะสมของบุคลากร และการนาํความรู้ที5ไดไ้ปใช้

ใหเ้กิดประโยชนไ์ดพ้ฒันาทกัษะชีวตินกัเรียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง เป็นตน้ ดงันั&น ความพึงพอใจของครู 

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐานจึงขึ&นอยูก่บัผลที5ไดรั้บวา่ เป็นปัจจยัที5ทาํใหน้กัเรียนมีทกัษะ

ชีวติเป็นไปตามเป้าหมายมากนอ้ยเพยีงใด มีพฤติกรรมทกัษะชีวติที5คาดหวงั และตามตวัชี&วดั ใน 4 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้5น การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และ

แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด และการสร้างสมัพนัธภาพที5ดีกบั

ผูอื้5น ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน พทุธศกัราช 2551 และมีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ตามหลกัสูตรของสถานศึกษาที5กาํหนดหรือไม่ อยา่งไร 

ส่วนการสอบถามความพึงของผูป้กครอง เป็นการสอบถามเกี5ยวกบับุตรหลานของตนเอง

หลงัจากไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการแลว้วา่ มีทกัษะชีวติที5ดีขึ&นหรือไม่ ไดน้าํไปใชป้ฏิบติัในชีวติ 

ประจาํวนัหรือไม่ มีความสุข มีพฒันาที5ดีขึ&นอยา่งไร หากผูป้กครองมีความพึงพอใจนั5นกห็มายความวา่

โครงการนี&ประสบผลสาํเร็จสามารถดาํเนินการต่อไปได ้

สาํหรับการสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน เป็นการสอบถามเมื5อไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

แลว้วา่  นกัเรียนมีความสุข  มีความสนใจในการเขา้ร่วมอยา่งไร  นกัเรียนไดน้าํความรู้ ทกัษะต่าง ๆ   ไป

ใชใ้นชีวติประจาํวนัหรือไม่ ความรู้และการปฏิบติัจริงไดส้ร้างสิ5งจูงใจใหเ้กิดขึ&น ใหน้กัเรียนเกิดความ

พึงพอใจ  มีความสนใจและรู้สึกรักที5จะเรียนรู้  ซึ5 งเท่ากบัวา่กิจกรรมต่าง ๆ  ที5จดัขึ&นไดพ้ฒันาทกัษะชีวติ 
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ใหก้บันกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลที5สามารถจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ ที5อยูร่อบตวัในสภาพสงัคมปัจจุบนั และ 

เตรียมพร้อมสาํหรับการปรับตวัในอนาคต 

 

ตอนที$  7  การประเมนิโครงการ 

 

ความหมาย 

นกัวชิาการดา้นการประเมินหลายท่าน ไดพ้ยายามใหค้วามหมายของการประเมิน และจาก

ความหมายเหล่านี&จะถูกนาํไปพฒันาไปเป็นวธีิการประเมินที5แตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ 

Alkin  อา้งถึงใน( Worthen & Sander, 1987 : 150) ใหค้วามหมายวา่  เป็นกระบวนการ

กาํหนดขอบเขตการตดัสินใจ การเลือกขอ้มูลที5เหมาะสม การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ตลอดจนการเขียน

รายงานสรุป เพื5อใหผู้อ้าํนาจในการตดัสินใจไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการเลือกวธีิการปฏิบติั 

Cronbach  างถึงในอ้(  Worthen & Sander, 1987 : 44) ใหค้วามหมายของการประเมินวา่เป็น

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและใชข้อ้มูลนั&นเพื5อการตดัสินใจเกี5ยวกบัโครงการ 

Worthen & Sande (1987 : 19) ใหค้วามหมายของการประเมินวา่ เป็นการพิจารณาคุณค่า

ของสิ5ง ๆ หนึ5ง ประกอบดว้ยการจดัหาสารสนเทศเพื5อตดัสินคุณค่าของแผนงาน ผลผลิต กระบวนการ

หรือการบรรลุวตัถุประสงค ์หรือการพจิารณาศกัยภาพของทางเลือกต่าง ๆ ที5ใชใ้นการดาํเนินงานเพื5อ 

ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

Suchman (1987 : 29) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินโครงการไวว้า่ หมายถึงการใช้

กระบวนการ ทางวทิยาศาสตร์ หรือการใชเ้ทคนิคการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ เพื5อหาขอ้มูลที5เป็นจริงและ

เชื5อถือไดเ้กี5ยวกบัโครงการเพื5อการตดัสินใจวา่โครงการดงักล่าวดีหรือไม่ดีอยา่งไร หรือเป็นการคน้หา

วา่ผลของกิจกรรมที5วางไว ้ประสบความสาํเร็จตรงตามวตัถุประสงค ์หรือความมุ่งหมายของโครงการ

หรือไม่ 

Stufflebeam & Shinkfield (1990 : 159) กล่าวถึงการประเมินวา่ เป็นกระบวนการบรรยาย 

เกบ็รวบรวมขอ้มูลเกี5ยวกบัเป้าหมาย การวางแผน การดาํเนินการ และผลกระทบ เพื5อนาํไปเป็น

แนวทางในการตดัสินใจ เพื5อสร้างความน่าเชื5อถือ และเพื5อส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจในสถานการณ์

ของโครงการ 

สุพกัตร์ พิบูลย ์และ กานดา นาคะเวช   (2545 : 11) ใหค้วามหมายของโครงการวา่ เป็นกลุ่ม

กิจกรรมที5เห็นวา่   เป็นทางเลือกในการยกระดบัคุณภาพงานที5ไดรั้บการคดัสรรแลว้วา่เหมาะสม  และ

น่าจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการยกระดบัคุณภาพงานปกติ โดยมีจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย กิจกรรม

ดาํเนินงานที5ชดัเจน และมีช่วงระยะเวลาในการดาํเนินงานที5แน่นอน 
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เยาวดี รางชยักลุ วบูิลยศ์รี (2556 : 80-81) ไดส้รุปสาระสาํคญั ๆ ของโครงการไว ้4 ประการ  

คือ   โครงการจะตอ้งมีกาํหนดเวลาสิ&นสุด   โครงการมีกิจกรรมที5ซบัซอ้น   ซึ5 งกิจกรรมจะสนองตอบ 

วตัถุประสงคโ์ครงการ และเมื5อโครงการสิ&นสุดจะไม่มีการทาํซํ& าในลกัษณะเดิมอีก 

สมคิด พรมจุย้ (2552 : 29) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินวา่ เป็นกระบวนการที5

ก่อใหเ้กิดสารสนเทศ เพื5อช่วยใหผู้บ้ริหารตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพสูง 

ศิริชยั กาญจนวาสี (2550 : 21-22)  กล่าวถึงการประเมินวา่  เป็นกระบวนการศึกษาสิ5งต่างๆ  

โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยั เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบการบรรลุผลตามวตัถุประสงคที์5กาํหนด

ไวช่้วยเสนอสารสนเทศเพื5อการตดัสินใจและสนองสารสนเทศแก่ผูเ้กี5ยวขอ้งทั&งหลายดว้ยการบรรยาย

อยา่งลุ่มลึกเป็นการตดัสินคุณค่าของสิ5งที5มุ่งประเมิน 

พิสณุ  ฟองศรี  (2556 : 4)  ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่   การประเมิน   (Evaluation)   หมายถึง 

กระบวนการตดัสินคุณค่าของสิ5งหนึ5งสิ5งใดโดยนาํสารสนเทศหรือผลจาการวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์

ที5กาํหนดไว ้ ซึ5 งการวดันั&น คือ การกาํหนดค่าเป็นตวัเลขกบัสิ5งที5จะวดั และเกณฑ ์ คือ ระดบัหรือ

มาตรฐานที5ควรจะเป็นเพื5อใชต้ดัสินสิ5งหนึ5งสิ5งใด 

จากความหมายการประเมินโครงการดงักล่าวขา้งตน้ จึงกล่าวไดว้า่ การประเมินโครงการ

เป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้ของโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสมัฤทธิ\ ของโครงการนั&น ๆ  วา่ 

มีมากนอ้ยเพียงใด เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่ เป็นการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ  

ซึ5 งขอ้มูลสารสนเทศที5ไดจ้ากการประเมินจะมีประโยชนแ์ละมีคุณค่า สาํหรับการนาํไปแกไ้ข ปรับปรุง 

และพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพยิ5งขึ&นต่อไป 

 

รูปแบบการประเมนิที$ช่วยในการตดัสินใจ (CIPP Model) 

รูปแบบการประเมินที5มีอิทธิพลและไดรั้บความนิยมนาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย มี  4  แบบ  

คือ รูปแบบการประเมินที5ยดึจุดมุ่งหมายของไทเลอร์ (Tyler) รูปแบบสนองความตอ้งการของสเตก

(Stake) รูปแบบที5ช่วยตดัสินใจแบบซิปป์ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) และรูปแบบการประเมิน

ประสิทธิผลของการฝึกอบรมของเคิร์กแพท็ทริค (Kirkpatrick) แต่ในที5นี&ผูป้ระเมินไดใ้ชก้ารประเมิน

รูปแบบ CIPP ในการประเมินโครงการ  เนื5องจากเป็นการประเมินที5ใหส้ารสนเทศที5ครอบคลุม และมี

การพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ประกอบดว้ย ซึ5 งทาํใหส้ารสนเทศที5ไดมี้คุณค่า อนัจะส่งผลต่อ

การตดัสินใจ ดงันั&น จึงขอกล่าวถึงเฉพาะสาระของรูปแบบการประเมินแบบ CIPP  ดงันี&         

Stufflebeam (2004 : 245-259) ไดเ้สนอแบบจาํลองการประเมินผลที5เรียกวา่ CIPP Model 

เป็นแบบจาํลองที5เนน้กิจกรรมการประเมินควบคู่ไปกบัการบริหารงาน โดยประกอบดว้ยการประเมิน 

4 ประเภท และมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัโครงสร้างของระบบงานโดยทั5วไป คือ 
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1. การประเมินผลที5เกี5ยวกบับริบท  (context   evaluation)   เป็นการประเมินใหไ้ดข้อ้มูล 

สาํคญั เพื5อช่วยในการกาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ ความเป็นไปไดข้องโครงการ เป็นการ

ตรวจสอบวา่โครงการที5จะทาํสนองปัญหาหรือความตอ้งการจาํเป็นที5แทจ้ริงหรือไม่ วตัถุประสงคข์อง

โครงการชดัเจน เหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร หรือนโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ เป็น

โครงการที5มีความเป็นไปไดใ้นแง่ของโอกาสที5จะไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รต่างๆหรือไม่ เป็นตน้ 

การประเมินสภาวะแวดลอ้ม จะช่วยในการตดัสินเกี5ยวกบัเรื5อง โครงการควรจะทาํใน

สภาพ แวดลอ้มใด ตอ้งการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะอะไร เป็น

ตน้ 

2. การประเมินผลที5เกี5ยวขอ้งกบัตวัป้อน (input  evaluation)  เป็นการประเมินเพื5อพิจารณา 

ถึงความเป็นไปไดข้องโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที5จะใชใ้นการดาํเนิน

โครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั&งเทคโนโลย ี และแผนการดาํเนินงาน  

เป็นตน้ 

การประเมินผลแบบนี&  จะทาํโดยใชเ้อกสารหรืองานวจิยัที5มีผูท้าํไวแ้ลว้ หรือใชว้ธีิการ 

วจิยันาํร่องเชิงทดลอง (pilot  experimental  project)   ตลอดจนอาจใหผู้เ้ชี5ยวชาญมาทาํงานให ้  อยา่งไร 

กต็าม   การเมินผลนี&จะตอ้งสาํรวจสิ5งที5มีอยูเ่ดิมก่อนวา่มีอะไรบา้ง    และตดัสินใจวา่จะใชว้ธีิการใด  ใช ้

แผนการดาํเนินงานแบบไหน และตอ้งใชท้รัพยากรจากภายนอกหรือไม่  

3. การประเมินผลที5เกี5ยวกบักระบวนการ  (process  evaluation)  เป็นการประเมินระหวา่ง 

การดาํเนินงานโครงการ เพื5อหาขอ้บกพร่องของการดาํเนินโครงการ ที5จะใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา 

แกไ้ข ปรับปรุง ใหก้ารดาํเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ&น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม 

เวลา ทรัพยากร ที5ใชใ้นการโครงการ ภาวะผูน้าํ การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการ

บนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทุกขน้ตอน การประเมินกระบวนการนี&  จะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากต่อการคน้หา

จุดเด่น หรือจุดแขง็ (strength) และจุดดอ้ย (weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ มกัจะไม่

สามารถศึกษาไดภ้ายหลงัจากสิ&นสุดโครงการแลว้ การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทสาํคญัในเรื5อง

การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเป็นระยะๆ เพื5อการตรวจสอบการดาํเนินของโครงการโดยทั5วไป การประเมิน

กระบวนการมีจุดมุ่งหมายคือ 

3.1 เพื5อการหาขอ้บกพร่องของโครงการ    ในระหวา่งที5มีการปฏิบติัการ    หรือการ 
ดาํเนินงานตามแผนนั&น 

3.2 เพื5อหาขอ้มูลต่าง ๆ   ที5จะนาํมาใชใ้นการตดัสินใจเกี5ยวกบัการดาํเนินงานของ 

โครงการ 

3.3 เพื5อการเกบ็ขอ้มูลต่าง ๆ ที5ไดจ้ากการดาํเนินงานของโครงการ 
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4. การประเมินผลที5เกี5ยวกบัผลผลิต  (product  evaluation)  วตัถุประสงคข์องการประเมิน 

ประเภทนี&  กเ็พื5อตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งผลสมัฤทธิ\ จากโครงการกบัเกณฑที์5ตั&งไว ้ วา่เป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์องภารกิจหรือไม่ การประเมินผลประเภทนี&  อาจอาศยัการเปรียบเทียบผลผลิตกบั

เกณฑม์าตรฐาน (absolute หรือ relative standard) ที5กาํหนดไว ้ หรืออาจอาศยัขอ้มูลที5ไดรั้บจากการ

รายงานการประเมินผลทั&ง 3 ประเภทขา้งตน้ อยา่งไรกต็ามในการทาํประเมินผลการบริหารงานเชิง

ระบบ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หวัหนา้งาน ครู 

ตลอดจนบุคลากรที5เกี5ยวขอ้ง จะตอ้งคาํนึงถึงภารกิจบทบาทหนา้ที5ของตนเองเป็นสาํคญั จะทาํใหเ้กิด

ความสอดคลอ้งไม่ซํ& าซอ้นของเนื&องานในการพฒันา ปรับปรุง แกไ้ขต่อไป การพฒันาปรับปรุงแกไ้ข 

(modification) นบัวา่เป็นส่วนสาํคญัในการบริหารงานเชิงระบบ ซึ5 งผูบ้ริหารโรงเรียนควรตระหนกั 

ถึงเรื5องเหล่านี&  ซึ5 งจะทาํใหข้ั&นตอนการทาํงานมีความสมบูรณ์และครบวงจร เป็นส่วนสมัพนัธ์ในการ

พฒันางาน หรือปรับปรุงแกไ้ขงานอยา่งแทจ้ริง เพราะเป็นการนาํเอาการประเมินมาวเิคราะห์ อาจมี 

บางสิ5งบางอยา่งที5ยงัไม่เป็นที5พึงพอใจ หรือยงัไม่บรรลุจุดประสงค ์ จึงตอ้งพิจารณากาํหนดแนวทาง 

แกไ้ข และพฒันาต่อไป การพฒันาปรับปรุงแกไ้ขเป็นขั&นตอนหรือวธีิการตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ระหวา่ง

วตัถุประสงคก์บัผลที5ไดจ้ากการประเมิน วา่จะพฒันาหรือปรับปรุงแกไ้ขในส่วนใดของระบบหรือตอ้ง

พฒันาปรับปรุงแกไ้ขทั&งระบบ 

สมบูรณ์ ตนัยะ (2545 : 69 - 76) ไดก้ล่าวถึง รูปแบบการประเมิน CIPP ไวว้า่ เป็นการ

ประเมินทางการศึกษาที5มีจุดมุ่งหมาย เพื5อเตรียมหาขอ้มูลที5เกี5ยวขอ้ง เพื5อใชใ้นการตดัสินใจ โดย 

ผูป้ระเมินจะมีบทบาทในการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล และเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื5อ

ประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร โดยจะทาํการประเมินใน 4  ดา้น   ดว้ยกนัคือ 

1. การประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation)  

 เป็นการประเมินสภาพทางเศรษฐกิจสงัคม นโยบายทางการศึกษา และทางการเมือง 

 ความตอ้งการของสงัคม ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนปรัชญาทางการศึกษา ซึ5 งนาํไปใชป้ระโยชน ์

ในการตดัสินใจวางแผน กาํหนดนโยบาย กาํหนดเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายที5เหมาะสมกบัการจดั

การศึกษา 

2. การประเมินตวัป้อน (Input Evaluation)  

 เป็นการตรวจสอบความพร้อมปัจจยัเบื&องตน้ต่าง ๆ  เช่น  บุคลากร  อาคารสถานที5 

งบประมาณหรืออื5น ๆ  โดยจะนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการตดัสินใจดาํเนินโครงการ  หรือหาวธีิการที5จะ

ดาํเนินโครงการใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายที5ตั&งไวซึ้5 งเป็นวธีิการหรือยทุธวธีิที5เป็นไปไดก้บัทรัพยากรในดา้น

ต่าง ๆ ที5มีอยู ่

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  

 เป็นการประเมินเพื5อระบุจุดเด่น   จุดดอ้ย   ของแนวทางที5เลือกใช ้  โดยเฉพาะอยา่งยิ5ง 
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กระบวนการบริหารและกระบวนการจดักิจกรรมต่าง ๆ  หลงัจากการนาํแผนไปปฏิบติัจริง  เพื5อจะได้

ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมไดท้นัท่วงที ขณะที5การดาํเนินงานนั&นกาํลงักระทาํอยู ่

เพื5อใหส้ามารถดาํเนินการตามจุดมุ่งหมายที5กาํหนดไวไ้ดด้ว้ยดี 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  

เป็นการตดัสินคุณค่าผลผลิตของโครงการทั&งในดา้นปริมาณและคุณภาพ  ซึ5 งเป็นเครื5อง 

บ่งชี&วา่ ในการดาํเนินงานนี&ไดบ้รรลุวตัถุประสงคที์5กาํหนดมากนอ้ยเพียงใด ซึ5 งช่วยใหผู้บ้ริหารนาํไป 

ใชป้ระกอบการตดัสินใจวา่จะใช ้จะปรับปรุง หรือยบุเลิกโครงการนั&น ๆ ไปเลย 

เยาวดี รางชยักลุ วบูิลยศ์รี (2556 : 58 - 61) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ไวว้า่ 

เป็นการประเมินที5เป็นกระบวนการต่อเนื5องมีจุดเนน้ที5สาํคญั คือ ใชค้วบคู่กบัการบริหารโครงการ เพื5อ

หาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจอยา่งต่อเนื5องตลอดเวลา วตัถุประสงคข์องการประเมิน คือ การให้

ขอ้มูลสารสนเทศเพื5อใชใ้นการตดัสินใจ เนน้การแบ่งแยกบทบาทของการทาํงานระหวา่งฝ่ายประเมิน

กบัฝ่ายบริหารออกจากกนัอยา่งเด่นชดั กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหนา้ที5ระบุ จดัหา และนาํเสนสารสนเทศ

ใหก้บัฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหนา้ที5เรียกหาขอ้มูล และนาํผลการประเมินที5ไดไ้ปใชป้ระกอบใน

การตดัสินใจ เพื5อดาํเนินกิจกรรมใด ๆ  ที5เกี5ยวขอ้งแลว้แต่กรณี  ทั&งนี&  เพื5อป้องกนัการมีอคติในการ

ประเมิน และเขาไดแ้บ่งประเดน็การประเมินผลออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1. การประเมินดา้นบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation : C)  เป็นการประเมิน 

ใหไ้ดข้อ้มูลสาํคญัเพื5อช่วยในการกาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ ความเป็นไปไดข้องโครงการเป็น 

การตรวจสอบวา่ โครงการที5จะทาํสนองปัญหาหรือความตอ้งการจาํเป็นที5แทจ้ริงหรือไม่ วตัถุประสงค์

ของโครงการชดัเจน เหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ารหรือนโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ 

เป็นโครงการที5มีความเป็นไปได ้  ในแง่ของโอกาสที5จะไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รต่าง ๆ  หรือไม่ 

เป็นตน้ 

 การประเมินสภาวะแวดลอ้ม จะช่วยในการตดัสินเกี5ยวกบัเรื5อง  โครงการควรจะทาํใน 

สภาพแวดลอ้มใดตอ้งการจะบรรลุเป้าหมายอะไรหรือตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะอะไร  เป็นตน้ 

2. การประเมินปัจจยัเบื&องตน้หรือปัจจยัป้อน (Input Evaluation : I )  เป็นการประเมินเพื5อ 

พิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องโครงการ  ความเหมาะสม   และความพอเพยีงของทรัพยากร ที5จะใชใ้น 

การดาํเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั&งเทคโนโลยแีละแผนการ

ดาํเนินงาน  เป็นตน้ 

 การประเมินผลแบบนี&จะทาํโดยใช ้เอกสารหรืองานวจิยัที5มีผูท้าํไวแ้ลว้ หรือใชว้ธีิการ 

วจิยันาํร่องเชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจใหผู้เ้ชี5ยวชาญ มาทาํงานให ้อยา่งไรก ็

ตาม การประเมินผลนี&จะตอ้งสาํรวจสิ5งที5มีอยูเ่ดิมก่อนวา่มีอะไรบา้ง และตดัสินใจวา่จะใชว้ธีิการใด ใช้

แผนการดาํเนินงานแบบไหน และตอ้งใชท้รัพยากรจากภายนอกหรือไม่ 
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3. การประเมินกระบวนการ   (Process   Evaluation  :  P)    เป็นการประเมินระหวา่งการ 

ดาํเนินงานโครงการ เพื5อหาขอ้บกพร่องของการดาํเนินโครงการ ที5จะใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา แกไ้ข 

ปรับปรุง ใหก้ารดาํเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ&น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา 

ทรัพยากรที5ใชใ้นโครงการ ภาวะผูน้าํ การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกี5ยวขอ้งในโครงการ โดยมีการ

บนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทุกขั&นตอน การประเมินกระบวนการนี&  จะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากต่อการคน้หา

จุดเด่น หรือจุดแขง็  (Strengths)  และจุดดอ้ย (Weakness)  ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการ มกัจะไม่

สามารถศึกษาไดภ้ายหลงัจากสิ&นสุดโครงการแลว้ 

การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทสาํคญัในเรื5องการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเป็นระยะๆ 

เพื5อการตรวจสอบการดาํเนินของโครงการโดยทั5วไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย คือ 

3.1 เพื5อการหาขอ้บกพร่องของโครงการ  ในระหวา่งที5มีการปฏิบติัการ หรือการ 
ดาํเนินงานตามแผนนั&น 

3.2 เพื5อหาขอ้มูลต่าง ๆ  ที5จะนาํมาใชใ้นการตดัสินใจเกี5ยวกบัการดาํเนินงานของ 

โครงการ 

3.3 เพื5อการเกบ็ขอ้มูลต่าง ๆ  ที5ไดจ้ากการดาํเนินงานของโครงการ 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) เป็นการประเมินเพื5อเปรียบเทียบผลผลิต 

ที5เกิดขึ&นกบัวตัถุประสงคข์องโครงการหรือความตอ้งการ / เป้าหมายที5กาํหนดไว ้  รวมทั&งการพิจารณา

ในประเดน็ของการยบุ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี5ยนโครงการและการประเมินผล เรื5องผลกระทบ 

(Impact) และผลลพัธ์ ( Outcomes ) ของนโยบาย / แผนงาน /โครงการ โดยอาศยัขอ้มูลจากการประเมิน 

แวดลอ้ม ปัจจยัเบื&องตน้และกระบวนการร่วมดว้ยสภาวะ   

จากประเดน็การประเมินดงักล่าวขา้งตน้  จะเห็นไดว้า่    การประเมินแบบ   CIPP   เป็นการ 

ประเมิน ที5ครอบคลุมองคป์ระกอบของระบบทั&งหมด ซึ5 งผูป้ระเมินจะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคข์อง

การประเมินที5ครอบคลุมทั&ง 4 ดา้น กาํหนดประเดน็ของตวัแปรหรือตวัชี&วดั กาํหนดแหล่งขอ้มูล  

ผูใ้หข้อ้มูล กาํหนดเครื5องมือการประเมิน วธีิการที5ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล กาํหนดแนวทางการ

วเิคราะห์ขอ้มูล และเกณฑก์ารประเมินที5ชดัเจน 

พิสณุ ฟองศรี (2556 : 44-45) ไดก้ล่าวถึงช่วงระยะเวลาของการประเมินโดยใชรู้ปแบบการ

ประเมิน CIPP วา่ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามลาํดบัพฒันาการของการดาํเนินงาน 3 ระดบั ดงันี&  

1. การประเมินก่อนเริ5มดาํเนินงาน 

 การประเมินช่วงนี& เป็นเพื5อวางแผน อนัเป็นการกาํหนดวตัถุประสงค ์ วธีิดาํเนินงาน 

จดัทาํสิ5งต่าง ๆ อาจเป็นโครงการกิจกรรมหลกัสูตร ซึ5 งจะทาํการประเมินใน 2 ส่วน คือ 
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 การประเมินบริบทเป็นการประเมินความตอ้งการจาํเป็นเพื5อกาํหนดการดาํเนินงาน 

สภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที5คาดวา่จะเกิดขึ&น รวมทั&งวเิคราะห์ 

หาสาเหตุความไม่สอดคลอ้งระหวา่งความเป็นจริงและสิ5งที5คาดหวงัดงักล่าว   

 การประเมินปัจจยันาํเขา้ เป็นการตรวจสอบความพร้อมดา้นทรัพยากร ที5ใชใ้นการ

ดาํเนินงานทั&งปริมาณ คุณภาพ ระบบบริหารจดัการที5ไดว้างแผนไว ้ รวมถึงกลยทุธ์และกระบวนการ 

ดาํเนินงานที5เป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. การประเมินขณะดาํเนินงาน 

 เป็นการประเมินกระบวนการอนัเป็นการศึกษา   จุดอ่อน    จุดแขง็    ตลอดจนปัญหา  

อุปสรรคของการดาํเนินงาน เพื5อจดัหาสารสนเทศ เพื5อปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

การประเมินขั&นตอนนี& จึงมีบทบาทสาํคญัต่อความสาํเร็จของสิ5งที5จะดาํเนินการ 

3. การประเมินหลงัสิ&นสุดการดาํเนินงาน 

 เป็นการประเมินผลผลิตของสิ5งที5ประเมิน เพื5อตอบคาํถามใหไ้ดว้า่ การดาํเนินงาน

ประสบความสาํเร็จตามแผนที5วางไวห้รือไม่ ผลผลิตเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ การประเมินหลงั

สิ&นสุดการดาํเนินงานจะพจิารณาผลลพัธ์ การประเมินผลกระทบของการดาํเนินงานทุก ๆ  ดา้น  ผลของ

การประเมินจะใหส้ารสนเทศเพื5อการตดัสินใจเกี5ยวกบัอนาคตของการดาํเนินงาน 

สมหวงั พิธิยานุวฒัน ์และคณะ (2559 : 166) กล่าววา่ การประเมินตามแบบจาํลองซิป(CIPP 

Model) สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท และเพื5อสอดคลอ้งกบัการพฒันาโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

1. การประเมินก่อนเริ5มโครงการ    เป็นการประเมินเพื5อวางแผนโครงการเป็นการกาํหนด 

วตัถุประสงคแ์ละวธีิการของโครงการโดยเขียนในรูปเอกสารโครงการในแบบซิป โมเดล การประเมิน 

ก่อนเริ5มโครงการ ประกอบดว้ย 

1.1 การประเมินสภาพแวดลอ้มหรือการประเมินบริบทเป็นการประเมินความตอ้งการ 
จาํเป็นเพื5อกาํหนดโครงการ การประเมินบริบทเป็นการประเมินสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง

ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อนันาํไปสู่ทิศทางและวตัถุประสงคข์องโครงการ 

1.2 การประเมินปัจจยัหรือทรัพยากร เป็นการตรวจสอบความพร้อมดา้นทรัพยากรทั&ง 
 ดา้นปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจดัการ เพื5อวเิคราะห์และกาํหนดทางเลือกที5เหมาะสม

ที5สุด ที5จะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์5กาํหนด อีกทั&งมีความเป็นไปไดท้างดา้นทรัพยากร 

2. การประเมินขณะดาํเนินงานโครงการ  ซึ5 งเป็นแบบซิป โมเดล   คือ   การประเมิน 

กระบวนการ เป็นการประเมินการดาํเนินงาน เมื5อนาํโครงการที5วางไวไ้ปสู่ปฏิบติั ทั&งนี&  เพื5อศึกษา 

จุดแขง็ และจุดอ่อน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินโครงการ อะไรเป็นมูลเหตุที5ทาํให้

สามารถหรือไม่สามารถดาํเนินโครงการไดอ้ยา่งทนัท่วงที การประเมินในขั&นนี&  จึงมีบทบาทสาํคญั 

ต่อความสาํเร็จของการดาํเนินโครงการ (formative evaluation) ดว้ยการจดัระบบการกาํกบังาน 
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(monitoring system) เพื5อติดตามความกา้วหนา้และเร่งรัดการดาํเนินโครงการใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

ภายในทรัพยากรและเวลาที5กาํหนด 

3. การประเมินหลงัสิ&นสุดโครงการ  เป็นการประเมินผลผลิตโครงการ  เป็นการประเมินที5 
มุ่งตอบคาํถามวา่ โครงการประสบความสาํเร็จตามแผนที5วางไวห้รือไม่ ผลผลิตของโครงการเป็นไป

ตามวตัถุประสงคห์รือไม่ ผลการดาํเนินงานโครงการคุม้ค่าเพียงใด การประเมินหลงัสิ&นสุดโครงการ 

แบ่งออกเป็น 2 ขั&นตอน คือ ประเมินทนัทีที5สิ&นสุดโครงการซึ5งเป็นผลลพัธ์ และการประเมินผลกระทบ

ของโครงการทั&งในทางบวกและทางลบ ซึ5 งนิยมทาํการประเมินดว้ยเทคนิคการติดตามผลการประเมิน 

หลงัสิ&นสุดโครงการจะใหส้ารสนเทศ เพื5อตดัสินใจเกี5ยวกบัอนาคตของโครงการ วา่ควรจะดาํเนินการ

ต่อไปอยา่งไร ควรจะมีการปรับขยายแลว้ดาํเนินการต่อไปอีกระยะหนึ5ง หรือควรจะสิ&นสุดโครงการ

ไปตามเวลาที5กาํหนดไว ้

การประเมินโดยใชรู้ปแบบการประเมิน  CIPP   มีการดาํเนินการตามขั&นตอนในดา้นต่าง ๆ  

ดงัแสดงในภาพที5 2.3 

ประเภทของการประเมนิ    ประเภทของการตดัสินใจ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที5 2.3  รูปแบบการประเมินที5ช่วยในการตดัสินใจของสตฟัเฟิลบีม 

ที5มา :  สมหวงั  พิธิยานุวฒัณ์ (2559 : 168) 

การประเมนิสภาพแวดลอ้ม 

(Context Evaluation) 

การประเมนิปัจจยัหรือทรัพยากร

(Input Evaluation) 

วตัถปุระสงค ์

ของการดาํเนินงาน 

วิธีการ 

และกลวิธีดาํเนินงาน 

การประเมนิกระบวนการ 

(Process  Evaluation) 

การประเมนิผลผลติหรือผลลพัธ์ 

(Product Evaluation) 

นาํการดาํเนินงานสู่ปฏิบติั 

ความกา้วหนา้ของการดาํเนินงาน 

จุดแข็งและจุดอ่อนของ 

การดาํเนินงาน 

ปรับขยายการดาํเนินงาน 

ยุติลม้เลิกการดาํเนินงาน 

ยกฐานะเป็นงานประจาํ 
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จากภาพที5 2.3 แสดงใหเ้ห็นวา่การประเมินที5ใชรู้ปแบบการประเมินที5ช่วยในการตดัสินใจ

ของ สตฟัเฟิลบีม (CIPP) เป็นการประเมินที5ครอบคลุมตั&งแต่เริ5มโครงการจนสิ&นสุดโครงการ ดงันั&น  

จึงเป็นการช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจเกี5ยวกบัการเลือกเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย ของสิ5งที5จะประเมิน 

การดาํเนินงาน การกาํหนดยทุธวธีิ แผนงาน และการปรับเปลี5ยนยทุธวธีิ แผนงานการดาํเนินงาน 

ใหมี้ความเหมาะสม รวมทั&งการตดัสินใจเกี5ยวกบัการปรับเปลี5ยน คง ขยาย ยบุ หรือ เลิก สิ5งที5 

ประเมิน ซึ5 งการประเมินโครงการเกษตรอินทรียเ์พื5อชีวติพอเพยีง เพื5อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน

โรงเรียนทรัพยท์ว ีโดยใชรู้ปแบบ CIPP ที5ถูกตอ้ง ยอ่มไดรั้บสารสนเทศที5เป็นประโยชน ์  อนัจะส่งผล

ใหก้ารดาํเนินโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุวตัถุประสงคที์5วางไว ้

 

ตอนที$  8  งานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 

 

ดว้ยความสาํคญัและความจาํเป็นของการประเมินโครงการ และการเสริมสร้างและพฒันา 

ทกัษะชีวติของผูเ้รียนการศึกษาขั&นพื&นฐาน จึงไดมี้ผูศึ้กษาและวจิยั ดงันี&  

 

งานวจิยัในประเทศ 

โฉมยง คงประดิษฐ ์ (2556 : 99-105) ศึกษาเรื5อง การประเมินโครงการเสนอโครงการ

วทิยาศาสตร์ของนกัเรียน ระดบันานาชาติ โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื5อประเมิน

โครงการ ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบื&องตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลลพัธ์ เพื5อใช้

เป็นสารสนเทศในการตดัสินใจปรับปรุง แกไ้ข หรือดาํเนินการในครั& งต่อไป แหล่งขอ้มูลที5ใชใ้นการ

ประเมินประกอบดว้ย ผูเ้ชี5ยวชาญ คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการจดังาน คณะกรรมการ

ดาํเนินงานฝ่ายต่าง ๆ คณะกรรมการประเมินการนาํเสนอโครงงาน ผูบ้ริหารและครูที5เขา้ร่วมงาน และ

นกัเรียนที5ร่วมเสนอโครงงาน รวมทั&งหมด 586 คน เครื5องมือที5ใชใ้นการวจิยัครั& งนี&  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 

แบบสาํรวจ และการวเิคราะห์เอกสาร วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติร้อยละ คะแนนเฉลี5ย และความ

เบี5ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ดา้นบริบท  ผูเ้ชี5ยวชาญมีความเห็นวา่   วตัถุประสงคข์องโครงการมีความสอดคลอ้งกบั 

แผนปฏิบติังาน 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลอ้งกบัปฏิบติังาน 4 ปี พ.ศ. 

2553-2556  ของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 

2. ดา้นปัจจยัเบื&องตน้   คณะกรรมการประเมินการนาํเสนอโครงงาน   ผูบ้ริหาร   และครู มี 

ความเห็นวา่โครงการมีความพร้อม วสัดุอุปกรณ์ มีความเหมาะสมและเพียงพอ สถานที5และระยะเวลา

ในการนาํเสนอมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที5สุด ส่วนผูเ้ชี5ยวชาญมีความเห็นวา่ คณะกรรมการ
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ประเมินการนาํเสนอโครงงานมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัสาขาวชิาเอกของโครงงานนกัเรียนนาํเสนอ

มากที5สุด 

3. ดา้นกระบวนการ  การวางแผน   การเตรียมความพร้อม   การบริหารโครงการ   และการ 

ปฏิบติัของผูรั้บผดิชอบการจดักิจกรรมดา้นวทิยาศาสตร์การจดักิจกรรม Walk Rally คณะกรรมการ

ประสานงาน คณะกรรมการจดักิจกรรม และนกัเรียน มีความเห็นวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนความคิดเห็นของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีความเห็นวา่  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที5สุด  

4. ดา้นผลลพัธ์   คณะกรรมการประเมินการนาํเสนอโครงงาน   ผูบ้ริหาร    และครู   มี 

ความเห็นวา่นกัเรียนที5เขา้ร่วมเสนอโครงงาน มีทกัษะการนาํเสนอโครงงานภาคบรรยาย อยูใ่นระดบั

มาก และมีความพึงพอใจในการจดังานอยูใ่นระดบัมากที5สุด ส่วนนกัเรียนที5เขา้ร่วมเสนอโครงงาน 

พึงพอใจในการจดังาน  อยูใ่นระดบัมาก    และนกัเรียนไดแ้ลกเปลี5ยนเรียนรู้ในดา้นการทาํโครงงานกบั 

ครู และนกัเรียนต่างประเทศและนกัเรียนชาวไทยจากต่างโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.90 สูงกวา่เกณฑ ์

การประเมินที5ตั&งไว ้

ปวณีา ครุฑเผอืก (2558 : 207-216) ศึกษาเรื5อง การประเมินโครงการโรงเรียนตน้แบบ

มาตรฐานระบบการตา้นยาเสพติด (QAD) โรงเรียนประชาราษฎร์บาํเพญ็ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื5อ

ประเมินโครงการในดา้นความเหมาะสม เพยีงพอของปัจจยันาํเขา้ ความเหมาะสมของกระบวน การ

ดาํเนินโครงการ ผลผลิตของโครงการ ผลกระทบของโครงการ ประชากรที5ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 

5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูรั้บผดิชอบโครงการและกิจกรรม นกัเรียนแกนนาํ ผูป้กครอง 

และตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ เครื5องมือที5ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย แบบสมัภาษณ์ 

แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบบนัทึกขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหา

ค่าความถี5 ร้อยละ และการวเิคราะห์เนื&อหา  

ผลการวจิยัพบวา่ ประเดน็ที5ผา่นเกณฑก์ารประเมินมี 12 ประเดน็ ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้ง

วตัถุประสงคข์องกิจกรรมกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ การเตรียมการ และการวางแผนการดาํเนิน

โครงการ ความเพียงพอของวสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินโครงการ ความเพียงพอของงบประมาณในการ

ดาํเนินโครงการ การดาํเนินโครงการตามแผนที5กาํหนด การนิเทศติดตามการดาํเนินโครงการ ปัญหา 

อุปสรรค และการแกไ้ขปัญหาที5เกิดขึ&น ความรู้ความเขา้ใจเกี5ยวกบัพิษภยัของยาเสพติด ความตระหนกั

เกี5ยวกบัพิษภยัของยาเสพติด ความสามารถในการสร้างภูมิคุม้กนัตนเองจากยาเสพติด ความตระหนกั

เกี5ยวกบัพิษภยัของยาเสพติดของผูป้กครอง ความตระหนกัเกี5ยวกบัพิษภยัของยาเสพติดในชุมชน ส่วน 

ประเดน็ที5ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินมี 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจที5มีต่อโครงการของผูป้กครอง 

คนในชุมชน และตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ และการลดลงของปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน 

โสภา แซ่ลี (2558 : 73-80) ศึกษาเรื5อง การประเมินโครงการคืนครูใหน้กัเรียนโดย

ประยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมิน CIPP Model สงักดัสาํนกังานเขตพื&นที5การศึกษาประถมศึกษา
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กาญจนบุรี เขต 3 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื5อประเมินโครงการ ใน 4 ดา้น คือ ความสอดคลอ้งทางดา้น

บริบทและสภาวะแวดลอ้ม ความพร้อมทางดา้นปัจจยัเบื&องตน้ในการดาํเนินงาน ความเหมาะสมใน

การดาํเนินงานและกระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบในการดาํเนินงาน และหาแนวทางการปฏิบติัที5

ดีหรือเป็นเลิศของโครงการคืนครูใหน้กัเรียน (ธุรการ) กลุ่มตวัอยา่งที5ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ครูผูส้อน และครูผูรั้บผดิชอบโครงการ ปีการศึกษา 2556 โดยการสุ่มแบบเจาะจง จาํนวน 

60  คน เครื5องมือที5ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดบั และแบบ

สมัภาษณ์ สถิติที5ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี5 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี5ย ส่วนเบี5ยงเบน

มาตรฐาน และการวเิคราะห์เนื&อหา ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ดา้นสภาวะแวดลอ้ม   พบวา่   โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เมื5อพิจารณา 

เป็นรายขอ้ พบวา่ วตัถุประสงคข์องโครงการมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิ\ ทางการเรียนที5ดีขึ&น มี

ค่าเฉลี5ยมากที5สุด 

2. ดา้นปัจจยัเบื&องตน้ พบวา่ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เมื5อพิจารณาเป็น 

รายขอ้ พบวา่ อุปกรณ์ เครื5องมือในการดาํเนินโครงการอยา่งเพียงพอมีค่าเฉลี5ยมากที5สุด 

3. ดา้นกระบวนการ พบวา่ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เมื5อพิจารณาเป็น 

รายขอ้ พบวา่ กิจกรรมโครงการนาํไปปฏิบติัจริง มีค่าเฉลี5ยมากที5สุด 

4. ดา้นผลผลิต พบวา่ พบวา่ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เมื5อพิจารณาเป็น 

รายขอ้ พบวา่ สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่าเฉลี5ยมากที5สุด 

5. การหาแบบปฏิบติัที5ดีของโครงการคืนครูใหน้กัเรียน (ธุรการ) ทั&ง 4 ดา้น พบวา่ ดา้น 

บริบทของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที5มีส่วนเกี5ยวขอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรมโครงการ 

มีความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของโครงการ ดา้นปัจจยันาํเขา้ พบวา่ งบประมาณที5ใชใ้นการ

ดาํเนินโครงการพอเพียง ดา้นกระบวนการ พบวา่ การปฏิบติัตามกิจกรรมของโครงการดาํเนินตามแผน

ที5วางไว ้ มีการนิเทศติดตาม และประเมินผล เป็นระยะ ๆ ตลอดการดาํเนินกิจกรรม และดา้นผลผลิต 

พบวา่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ\ ทางการเรียนดีขึ&น 

กมลานนัท ์บุญกลา้ (2559 : 71-72) ไดศึ้กษาเรื5อง การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ของโรงเรียนบา้นหนองปลาซิว สาํนกังานเขตพื&นที5การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื5อประเมินโครงการโดยใชรู้ปแบบการประเมิน CIPP Model ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

สภาวะแวดลอ้ม ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต กลุ่มตวัอยา่งที5ใชใ้นการวจิยั คือ 

ครูผูส้อน จาํนวน 14 คน นกัเรียน 48 คน เครื5องมือที5ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม

มาตรประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที5ใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉลี5ย และส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัพบวา่ 
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1. การประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2. ดา้นสภาวะแวดลอ้ม ผลการประเมินพบวา่ มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก 

3. ดา้นปัจจยันาํเขา้ ผลการประเมินพบวา่ มีความเพียงพอ เหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก 

4. ดา้นกระบวนการดาํเนินงาน ผลการประเมินพบวา่ มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก 

5. ดา้นผลผลิต ผลการประเมินพบวา่ มีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมาก 

พระมหาโตนด จาํปาทอง (2560 :129-143) ไดศึ้กษาเรื5อง การประเมินโครงการค่ายธรรมะ

พฒันาทกัษะชีวติยาเสพติดห่างไกล สร้างสายใยชุมชน เฉลิมพระชมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ  

วดัจนัทร์ ตาํบลทางพระ อาํเภอโพธิ\ ทอง จงัหวดัอ่างทอง วตัถุประสงคเ์พื5อ 1) ประเมินบริบท (Context) 

2) ประเมินปัจจยันาํเขา้ (Input) 3) ประเมินกระบวนการดาํเนินงาน (Process) 4) ประเมินผลผลิต 

(Pr0duct) ของโครงการ โดยใชรู้ปแบบการประเมินเชิงระบบแบบซิป (CIPP) ประชากรวจิยั ไดแ้ก่ 

นกัเรียน ผูป้กครอง ภาคีเครือข่าย จาํนวน 406 คน เครื5องมือที5ใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม สถิติที5

ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี5 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี5ย ส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ขอ้มูล

คุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เนื&อหา ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการดา้นบริบท   พบวา่   1)  ความชดัเจนของ 

วตัถุประสงคก์ลุ่มของภาคีเครือข่ายมีความเห็นวา่วตัถุประสงคข์อ้ที5 1 คือ เพื5อใหเ้ดก็และเยาวชนและ

ประชาชนทั5วไปมีความรู้ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมเพิ5มมากขึ&น มีความชดัเจนมากที5สุด และสาํหรับ

กลุ่มผูป้กครองมีความเห็นวา่วตัถุประสงคข์อ้ที5 5 มีความชดัเจนมากที5สุด คือ เพื5อเป็นการยกยอ่งแม่

ดีเด่นที5ทาํคุณประโยชนใ์นดา้นต่าง ๆ ใหก้บัสงัคม และเป็นการส่งเสริมการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลในครอบครัว 2) ความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั กลุ่มของภาคีเครือข่าย มีความเห็นวา่ 

ความเหมาะสมของวตัถุประสงคก์บัสภาพการณ์ปัจจุบนั ขอ้ที5 2, 3, 4, 5 มีความเหมาะสมมากที5สุด และ

สาํหรับกลุ่มผูป้กครอง มีความเห็นวา่ ความเหมาะสมของวตัถุประสงคก์บัสภาพการณ์ปัจจุบนั ขอ้ที5 1 

มีความเหมาะสมมากที5สุด คือ เพื5อใหเ้ดก็และเยาวชนและประชาชนทั5วไป มีความรู้ดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรมเพิ5มมากขึ&น 3)ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน กลุ่มของภาคีเครือข่ายมีความเห็น

วา่ ความเหมาะสมของวตัถุประสงคก์บัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ขอ้ที5 1, 2, 4, 5 มี

ความสอดคลอ้งมากที5สุด และสาํหรับกลุ่มผูป้กครอง มีความเห็นวา่ ความเหมาะสมของวตัถุประสงค์

กบัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ขอ้ที5 1, 2 มีความสอดคลอ้งมากที5สุด 

2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการดา้นปัจจยันาํเขา้   พบวา่   ผูป้กครอง  และ 
ภาคีเครือข่ายอยูใ่นระดบัมากที5สุด ส่วนนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการดา้นกระบวนการ พบวา่ ผูป้กครอง  
และภาคีเครือข่ายอยูใ่นระดบัมากที5สุด ส่วนนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

 



	 91	

4. ผลการิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการดา้นผลผลิต พบวา่ ผูป้กครอง  และ 

ภาคีเครือข่ายอยูใ่นระดบัมากที5สุด ส่วนนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

5. ผลการประเมนโครงการโครงการค่ายธรรมะพฒันาทกัษะชีวติยาเสพติดห่างไกล สร้าง 

สายใยชุมชน เฉลิมพระชมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ วดัจนัทร์ ตาํบลทางพระ อาํเภอโพธิ\ ทอง 

จงัหวดัอ่างทอง ในภาพรวม สาํหรับผูป้กครองและภาคีเครือข่าย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที5สุด 

ส่วนนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

 วสนนัท ์ หมวดเอียด (2556 : 95-96) ไดศึ้กษาเรื5อง ปัจจยัที5สมัพนัธ์กบัทกัษะชีวติของ

นกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที5 6 ในโรงเรียนสงักดัเทศบาลนคร จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงคเ์พื5อศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมัพนัธภาพในครอบครัว สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื5อน สมัพนัธภาพ

ระหวา่งนกัเรียนกบัครู และสภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนกบัทกัษะชีวติ และสร้างสมการพยากรณ์

ทกัษะชีวติของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที5 6 ในโรงเรียนสงักดัเทศบาลนคร จงัหวดัสงขลา กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที5 6 ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 316 คน ไดม้าดว้ยวธีิการสุ่ม 

แบบแบ่งชั&น เครื5องมือการที5ใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพื&นฐานค่า

สมัประสิทธิ\ สหสมัพนัธ์ แบบเพยีร์สนั    และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบสเตป็ไวส์ 

ผลการวจิยัพบวา่ สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบั

เพื5อน สมัพนัธภาพในครอบครัว และสภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน มีความสมัพนัธ์ทางบวก 

กบัทกัษะชีวติของนกัเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที5ระดบั .01 โดยสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบั

เพื5อน มีความสมัพนัธ์กบัทกัษะชีวติสูงสุด และพบวา่สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื5อน สภาพ

บรรยากาศภายในโรงเรียน สมัพนัธภาพภายในครอบครัว และสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู 

สามารถร่วมกนัพยากรณ์ทกัษะชีวติของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที5ระดบั .05  

สุตาภทัร ประดบัแกว้ (2557 : 74) ศึกษาเรื5อง ผลการจดัโปรแกรมทกัษะชีวติที5มีต่อ

ความสามารถในการจดัการอารมณ์ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีวตัถุประสงค ์1)เพื5อศึกษาผล 

ของโปรแกรมทกัษะชีวติที5มีต่อความสามารถในการจดัการอารมณ์ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

2) เพื5อเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการทดลองจดัโปรแกรมทกัษะชีวติที5มีความสามารถในการจดัการ 

อารมณ์ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียน 

ชั&นมธัยมศึกษาปีที5 1-3 ซึ5 งกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่ม

ควบคุม 30 คน เครื5องมือที5ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) โปรแกรมทกัษะชีวติดา้นการจดัการอารมณ์ จาํนวน 

16 แผนกิจกรรม 2) แบบประเมินความสามารถในการจดัการอารมณ์ จาํนวน 42 ขอ้ สถิติที5ใชใ้นการ

วจิยั คือ ค่าเฉลี5ย ส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t ผลการวจิยัพบวา่  
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1. ผลของการจดัโปรแกรมทกัษะชีวติที5มีต่อความสามารถในการจดัการอารมณ์  ของ 

นกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง และระยะหลงัการ

ทดลอง พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที5ระดบั .05 นั5นคือ การจดัโปรแกรมทกัษะชีวติทาํ

ใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการจดัการอารมณ์มากกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที5ระดบั .05 

2. ผลของการจดัโปรแกรมทกัษะชีวติที5มีต่อความสามารถในการจดัการอารมณ์  ของ 

นกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาตอนตน้ ระหวา่งนกัเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม หลงัการทดลองพบวา่ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที5ระดบั .05 นั5นคือ การจดัโปรแกรมทกัษะชีวติใหน้กัเรียนกลุ่ม

ทดลอง มีความสามารถในการจดัการอารมณ์ มากกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุม ที5ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรม

ทกัษะชีวติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที5ระดบั .05 

พรพนา รัตนพงษไ์ชย (2558 : 117) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะชีวติ เรื5อง การพฒันา 

ทอ้งถิ5นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที5 3 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้

แบบโครงงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื5อเปรียบเทียบทกัษะชีวติของนกัเรียน ผลสมัฤทธิ\ ทางการเรียน 

ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ศึกษาความสามารถในการทาํโครงงาน

และความคิดเห็นของนกัเรียนที5มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตวัอยา่งที5ใชใ้นการวจิยั คือ 

นกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที5 3/1 ภาคเรียนที5 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปัญญาวรคุณ จาํนวน 42 คน 

เครื5องมือที5ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แผนหน่วยการเรียนรู้ แบบวดัทกัษะชีวติ แบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธิ\ ทางการเรียน แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน แบบสอบถามความคิดเห็น 

สถิติที5ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี5ย ส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น

อิสระต่อกนั และการวเิคราะห์เนื&อหา ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ทกัษะชีวติของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที5 3  หลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ 

โครงงานสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที5ระดบั .05 

2. ผลสมัฤทธิ\ ทางการเรียน เรื5อง การพฒันาทอ้งถิ5นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ 

นกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที5 3 หลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที5ระดบั .05 

3. ความสามารถในการทาํโครงงาน เรื5อง การพฒันาทอ้งถิ5นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที5 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที5 3 ที5มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

นุจรี สีใส  (2559 : 59-60)  ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

(Problem  -  based  Learning)  เพื5อเสริมสร้างพฒันาทกัษะชีวติดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง 
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สร้างสรรคข์องนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที5 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

โรงเรียนอสัสมัชญั หลกัสูตรภาษาองักฤษ จงัหวดัสมุทรสาคร กลุ่มทดลองที5ใชเ้ป็นกลุ่มเป้าหมายแบบ

เจาะจง คือ นกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที5 5 จาํนวน 23 คน โดยทาํการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี เครื5องมือที5ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

 แบบประเมินทกัษะชีวติดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ แบบประเมินผูเ้รียนจาก

กิจกรรมปัญหาเป็นฐาน และแบบสงัเกตผูเ้รียนจากกิจกรรมปัญหาเป็นฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหา

ค่าความถี5 ค่าร้อยละ และ วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเนื&อหา  

ผลการวจิยัพบวา่ จากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ีเรื5อง การอาชีพ นกัเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะชีวติดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก มีกระบวนการในแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมากที5สุด มีส่วน

ร่วมกบักิจกรรมปัญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก และมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัมาก

ที5สุด นกัเรียนทุกคนมีผลคะแนนรวมผา่นเกณฑทุ์กคน 

ธนตัถก์านต ์ศรีเฉลียว, ภูมิพงศ ์จอมหงษพ์พิฒัน,์ สาํราญ กาํจดัภยั (2560 : 61-74) ไดศึ้กษา

การพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที5 4-6 โดยใชก้ารวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื5อศึกษาสภาพ ปัญหา ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน 

สร้างรูปแบบและศึกษาผลการใชรู้ปแบบการพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน ก่อนและหลงัการพฒันา 

กลุ่มเป้าหมายไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั&นพื&นฐาน และผูน้าํชุมชน โรงเรียนบา้นหนองบง สาํนกังานเขตพื&นที5การศึกษาประถม 

ศึกษามุกดาหาร เครื5องมือที5ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบบนัทึกการประชุม แบบสมัภาษณ์ 

แบบสอบถาม แบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน สถิติที5ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี5 

ค่าเฉลี5ย ค่าส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สภาพ   ปัญหา   พบวา่   ทกัษะชีวติของนกัเรียนดา้นการคิดวเิคราะห์   ตดัสินใจ   และ 

แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นเกณฑไ์ม่น่าพอใจ ควรส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะชีวติ

โดยการปฏิบติักิจกรรมที5เนน้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

2. รูปแบบการพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนที5สร้างขึ&น มี 9 องคป์ระกอบ ดงันี&  1) ชื5อ 

รูปแบบ 2) ความเป็นมาและความสาํคญั 3) แนวคิดทฤษฎีพื&นฐาน 4) หลกัการ 5) วตัถุประสงคข์อง

รูปแบบ 6) เนื&อหา 7) กระบวนการ 8) สื5อและแหล่งเรียนรู้ 9) การวดัและประเมินผล 

3. ผลการใชรู้ปแบบการพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน พบวา่ หลงัเขา้ร่วมกิจกรรม ทกัษะ 

ชีวติของนกัเรียนโดยรวมทั&ง 4 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลี5ยสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม แต่

เมื5อพิจารณารายดา้น พบวา่ องคป์ระกอบที5 2 ดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์มีทกัษะชีวติอยูใ่นระดบันอ้ย  
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สุภาพร วาปิโสสม, ประวติ เอราวรรณ์,  สมเกียรติ ทานอก (2560 : 221) ไดศึ้กษาเรื5อง  

การพฒันาระบบการส่งเสริมทกัษะชีวตินกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา   ในโรงเรียนเอกชนการกศุลโดยใช ้

วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีวตัถุประสงคเ์พื5อศึกษาสภาพปัจจุบนัและการดาํเนินงาน พฒันา

ระบบการส่งเสริมทกัษะชีวตินกัเรียน การนาํระบบส่งเสริมทกัษะชีวตินกัเรียนไปใช ้ และศึกษาปัจจยั

แห่งความสาํเร็จในการพฒันาระบบการส่งเสริมทกัษะชีวตินกัเรียน กลุ่มเป้าหมายที5ใชใ้นการวจิยั คือ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน หวัหนา้ฝ่าย  จาํนวน 6 คน ครูที5ปรึกษานกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที5 6 -1  จาํนวน 

6 คน รวม 12 คน โดยเลือกโรงเรียนมารดาดรุณีรักษ ์ เป็นพื&นที5วจิยั เครื5องมือที5ใชใ้นการวจิยั คือ 

แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ เอกสารรายงานผลการดาํเนินการ แบบวดัความพงึพอใจ การวเิคราะห์

ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชส้ถิติบรรยาย การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการตีความสร้างขอ้สรุปโดย

ใชห้ลกัตรรกวทิยาเชิงอุปนยั ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สภาพการดาํเนินงานที5ส่งเสริมทกัษะชีวตินกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียน 

เอกชนการกศุล โดยภาพรวม พบวา่ มีค่าเฉลี5ยอยูใ่นระดบัมาก 

2. การพฒันาระบบการส่งเสริมทกัษะชีวตินกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

การกศุล ไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดวงจรเดมมิ5ง (PDCA) ประกอบดว้ย 4 ขั&น คือ การวางแผน (Plan)  

การดาํเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไ้ข (Act) โดยใช ้ 3 กลยทุธ์ คือ การ

จดัทาํโครงงานส่งเสริมทกัษะชีวติ การจดัการเรียนรู้ทกัษะชีวติ และกิจกรรมส่งเสริมอื5น 

3. ผลการนาํระบบการส่งเสริมทกัษะชีวตินกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

การกศุลที5พฒันาขึ&นไปใช ้ พบวา่ มีความเหมาะสม เป็นประโยชน ์ สามารถนาํไปใชไ้ดแ้ละส่งเสริม

ทกัษะชีวติของนกัเรียนไดจ้ริง 

4. ปัจจยัที5มีส่วนทาํใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ คือการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายภาวะ 
ของผูบ้ริหาร บรรยากาศการทาํงานที5เป็นมิตร คุณลกัษณะของครูที5มีความมุ่งมั5นในการทาํงาน และ

การออกแบบการเรียนรู้ที5เนน้การลงมือปฏิบติัจริง 

 ผลจากการศึกษางานวจิยัที5เกี5ยวขอ้งในประเทศสรุปไดว้า่ การประเมินโครงการทางดา้น

การศึกษาไดใ้ชรู้ปแบบ CIPP ในการประเมิน เพื5อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศทั&งระบบ คือ ดา้นบริบท 

ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต ซึ5 งจะช่วยในการตดัสินใจใหก้ารดาํเนินโครงการเป็นไปอยา่ง

เหมาะสม สาํหรับงานวจิยัทกัษะชีวติจากผลสรุปจะเห็นไดว้า่ ทกัษะชีวติของนกัเรียนจะไดรั้บการ

พฒันาไปในทางที5ดีขึ&นนั&นมีหลายองคป์ระกอบ คือ การศึกษาเรียนรู้ดว้ยตวัของนกัเรียนเองโดยผา่น

การทาํโครงงาน การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การลงมือปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม การดูแลเอาใจใส่

จากผูป้กครอง และการใหค้วามสาํคญัในการพฒันาทกัษะชีวตินกัเรียนของครู ผูบ้ริหาร  

 

 



	 95	

การวจิยัต่างประเทศ 

อิงเกรม (Engram, 2007 : 99-100) ไดป้ระเมินโครงการ Georgia Teacher Evaluation 

Program (GTEP) มีวตัถุประสงคเ์พื5อตรวจสอบ ประเมินผลผลิต และผลกระทบที5เกิดขึ&นกบัครูใน

ระดบัชั&นประถมศึกษาและเพื5อตรวจสอบผลการดาํเนินการโครงการ Georgia Teacher Evaluation 

Program (GTEP) รายปี พบวา่ เมื5อครูมีการปรับเปลี5ยนวธีิการสอนจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

โดยไดท้าํการศึกษากบัโรงเรียนชนบทที5เปิดสอนถึงระดบัชั&นประถมศึกษาปีที5 6 ทางตอนเหนือของ

เมืองแอตแลนตา ประเทศจอร์เจีย ซึ5 งการประโครงการ Georgia Teacher Evaluation Program (GTEP)  

ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนเพิ5มขึ&น อยา่งไรกต็าม ผลที5เกิดขึ&นจากโครงการยงั

มาจากประสบการณ์ในการสอนของครู ระดบัการศึกษาของครู และระดบัชั&นที5สอน ซึ5 งโครงการนี& มี

ประโยชนใ์นการวางแผนการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งมืออาชีพ นอกจากนี&การประเมินโครงการ

ที5ถูกตอ้งน่าเชื5อถือจะทาํใหค้รูผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นครูที5มีคุณภาพดว้ย 

 ซานคาร์ ทอคมาค, บาตูเรย,์ แฟดเด (Hatice Sancar Tokmak, H. Meltem Baturay, Peter 

Fadde, 2013 : 273-293) ไดศึ้กษาเรื5อง การประยกุตใ์ชโ้มเดลในการประเมินบริบท ปัจจยันาํเขา้ 

กระบวนการ และผลผลิต เพื5อประเมินวจิยัและออกแบบหลกัสูตรปริญญาโทออนไลน ์ โดยใชว้ธีิการ

ออกแบบวจิยัแบบผสม (Mix Methodology research) โดยออกแบบเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที5 1 ศึกษา

ความตอ้งการของนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโทออนไลน ์ ระยะที5 2 วจิยัเชิงลึก โดยใชก้ารศึกษา 1 

รายวชิา ระยะที5 3 เป็นการศึกษาการรับรู้เกี5ยวกบัวชิาที5ปรับปรุงใหม่ ใชผู้ร่้วมศึกษาเป็นนกัศึกษาที5เรียน

หลกัสูตรปริญญาโทออนไลน ์เครื5องมือที5ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามปลายปิดและเปิด 

แบบสมัภาษณ์ ใชก้ารวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) จากผลการวจิยัพบวา่ ดา้นความ

ตอ้งการ นกัศึกษาส่วนใหญ่เลือกที5จะปรับปรุงวชิา Fuzzy logic ดา้นหลกัสูตร นกัศึกษาส่วนใหญ่มี

ความเห็นวา่ควรมีการเตรียมแบบฝึกหดัมากขึ&น และ ควรมีการปรับปรุงดา้นเนื&อหา การปฏิสมัพนัธ์ 

แหล่งขอ้มูล การบนัทึก และผูส้อน ระยะที5 2 พบวา่ ควรมีการวางแผนเพื5อปรับปรับตามขอ้เสนอแนะ 

ระยะที5 3 พบวา่ ควรมีการปรับเนื&อหาโดยเพิ5มภาพ ภาพเคลื5อนไหว และวดีิโอคลิป สาํหรับขอ้เสนออื5น 

ๆ สาํหรับการปรับปรุง นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นวา่การปรับปรุงครั& งนี& ดีกวา่เดิม และควรมีการปรับปรุง

แกไ้ขในรายวชิาอื5น ๆ ดว้ย 

กวูด ์และคนอื5น ๆ  (Gould, D. et al, 2006 : 28-38) ไดท้าํการวจิยัเรื5องผลจากการศึกษา

ทกัษะชีวติ โดยมีเนื&อหาวชิาพละศึกษา การพฒันาทกัษะชีวติโดยวชิาพลศึกษา ไดศึ้กษาจากนกัเรียน

ชั&นมธัยมศึกษาปีที5 1 จาํนวน 73 คน ผูว้จิยัไดก้าํหนดใหน้กัเรียนกลุ่มดงักล่าวเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และให้

กลุ่มตวัอยา่งกาํหนดเป้าหมายของตนเองมาอยา่งสงัเขป ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ นกัเรียนใหค้วามสาํคญั
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กบัการพฒันาร่างกาย ความรู้ และความเชื5อมั5นในตนเอง เป็นหนทางสู่เป้าหมายในชีวติ ซึ5 งแสดงให้

เห็นวา่วชิาพลศึกษาเป็นส่วนหนึ5งในการพฒันาทกัษะชีวติเพื5อใหน้กัเรียนบรรลุเป้าหมายของตนเอง 

แดเนียล (Daniele, C.Z. , 2010 : 66-67) ไดศึ้กษาเรื5องพื&นฐานการเรียนรู้ เรื5องทกัษะชีวติ

ของนกัเรียนระดบัมธัยมปลาย จากสมมติฐานวา่การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานในวชิาสงัคมศึกษาใน

ระดบัมธัยมศึกษา ตอนปลายมีส่วนช่วยพฒันาทกัษะชีวติสาํหรับการเรียนในระดบัที5สูงขึ&นในยคุโลกา

ภิวตัน ์ งานวจิยันี& มีการตรวจสอบ ประสบการณ์ และทกัษะที5นกัเรียนไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงาน ร่วมกบักรณีศึกษา วตัถุประสงคข์องงานวจิยั คือ ตอ้งการช่วยใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของการ

สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ซึ5 งหมายถึงแนวคิดที5ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นประสบการณ์ และหลกัสูตร

การศึกษาที5ถูกออกแบบจากทฤษฎีพหุปัญญา ที5ช่วยใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้จากบทเรียน ดว้ย

วธีิการเรียนที5หลากหลาย นอกจากนี&การรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์ครู 3 คน ที5เห็น

ดว้ยกบัการมีส่วนร่วมในการเรียน และสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานในหอ้งเรียนของ

ตนเอง จุดเนน้ คือการสอนทกัษะชีวติในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายเพื5อใหน้กัเรียนเตรียมตวัใน

การเรียนเขา้เรียนในมหาวทิยาลยั การทาํงาน และชีวติหลงัการเรียน อีกทั&งผูว้จิยัยงัรวบรวมขอ้มูลโดย

การสงัเกตครู พบวา่ ครูเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการทาํกิจกรรมจากการเรียนรู้แบบโครงงานของนกัเรียน

ดว้ย ประเดน็หลกัของงานวจิยัครั& งนี& คือ ความสาํเร็จของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ที5มีส่วนสาํคญั

ในการพฒันาทกัษะสาํหรับชีวติ และเปลี5ยนรากฐานสาํคญัของการเรียนและโครงสร้างการศึกษา 

ศริคาระและคิโชริ (Srikara and Krishori, 2010 : 344-349) ทาํการศึกษาเรื5อง การเสริมสร้าง

ศกัยภาพดา้นทกัษะชีวติของเดก็วยัรุ่นในโรงเรียน ดว้ยโปรแกรมสุขภาพจิต วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื5อ

ส่งเสริมสุขภาพจิตของเดก็วยัรุ่นในโรงเรียนดว้ยกิจกรรมทกัษะชีวติ โดยใชว้ธีิการวจิยักึ5งทดลอง กลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 605 คน ผลการวจิยัพบวา่ ภายหลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มตวัอยา่งมีความนบัถือ

ตนเองเพิ5มขึ&น มีการรับรู้สามารถจะจดัการกบัปัญหาไดดี้ และมีการปรับตวัทางดา้นพฤติกรรมดีขึ&น 

นอกจากนี&ยงัสงัเกตการณ์เปลี5ยนแปลงดา้นปฏิสมัพนัธ์กบัผูอื้5นของกลุ่มตวัอยา่งที5เป็นไปอยา่งราบรื5น 

ซึ5 งส่วนหนึ5งของผลลพัธ์มาจากการที5เดก็มีครูผูส้อนเป็นตน้แบบ 

ไอฮารา วอฟ เบรนไอจิน และไวท ์ (Ihara, Branigin-Wolf, White, 2012 : 658-670) 

ทาํการศึกษาเรื5อง คุณภาพชีวติและทกัษะชีวติของผูพ้ิการวยัรุ่นในชนบท วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื5อ

ศึกษาการสร้างคุณภาพชีวติพื&นฐานของวยัรุ่นที5มีรายไดต้ ํ5าจากโคลมัเบีย เปรียบเทียบกบัวยัรุ่นอเมริกา

ผวิดาํ โดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ ผลการวจิยัพบวา่ วยัรุ่นพิการโคลมัเบียมีทกัษะชีวติและทศันคติ 

ในการใชชี้วติ ระดบัตํ5ากวา่วยัรุ่นอเมริกาผวิดาํ เนื5องจากความเท่าเทียมกนัของระดบัชนชั&นในสงัคม

ระหวา่งโคลมัเบียและอเมริกานั&นต่างกนัอยา่งเป็นอยา่งมาก 

คีแนน และคนอื5นๆ (Keenan S. and other, 2013 : 119-131) ไดศึ้กษาเรื5อง ประสิทธิผลของ

การสร้างประสบการณ์ ในการฝึกฝนทกัษะชีวติสาํหรับเดก็และเยาวชนผูพ้ิการ วตัถุประสงคก์ารวจิยั
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เพื5อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทกัษะชีวติในการเตรียมเดก็และเยาวชนผูพ้ิการสู่ความเป็นผูใ้หญ่

ที5มีคุณภาพ โดยใชว้ธีิการวจิยักึ5งทดลอง ผลการวจิยัพบวา่ การมีประสบการณ์ในดา้นการอยูร่่วมกบั

ผูอื้5น รวมถึงการมีส่วนร่วมในชุมชน เป็นสิ5งจาํเป็นสาํหรับการมีทกัษะชีวติที5ดี ดงันั&น ผูเ้กี5ยวขอ้งควร

ใหก้ารสนบัสนุนประสบการณ์ดา้นนี&แก่เดก็ และเยาวชนผูพ้ิการ เพื5อช่วยใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถ

เตรียมรับกบัการเปลี5ยนแปลงในภายหนา้ได ้

ลาย และคนอื5น ๆ ( La et al., 2013 : 128-137) ทาํการศึกษาเรื5อง ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ทกัษะชีวติและบรรทดัฐานทางสงัคม สาํหรับเยาวชนผูติ้ดสารเสพติดในแอฟริการใต ้ วตัถุประสงค์

การวจิยัเพื5อ ศึกษาทกัษะชีวติของวยัรุ่นผูติ้ดยา และเพื5อศึกษาถึงบรรทดัฐานสงัคมที5มีส่วนต่อวยัรุ่น 

ผูติ้ดยา โดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 714 คน ผลการวจิยัพบวา่ วยัรุ่นผูติ้ดสาร 

เสพติดมีทกัษะชีวติในดา้นการแกปั้ญหาความขดัแยง้บกพร่อง รวมถึงสงัคมไม่ยอมรับ ดงันั&นโรงเรียน

ควรมีการควบคุมดูแลอยา่งจริงจงั เพื5อลดและป้องกนัการแพร่ระบาดและใชส้ารเสพติดในทางที5ผดิ 

ผลจากการศึกษางานวจิยัที5เกี5ยวขอ้งต่างประเทศสรุปไดว้า่ การประเมินโครงการยงัคงใช้

หลายรูปแบบ ไม่ไดใ้ชรู้ปแบบ CIPP เพียงอยา่งเดียวในการประเมิน ขึ&นอยูก่บัวา่ผูป้ระเมินตอ้งการเนน้

อะไรจากการประเมิน เช่น สารสนเทศเพื5อการตดัสินใจในการดาํเนินโครงการ จุดมุ่งหมายหรือ

วตัถุประสงคข์องสิ5งที5ประเมินเป็นหลกั ศึกษาหาสาเหตุที5มีผลต่อความสาํเร็จของโครงการ เป็นตน้ 

สาํหรับงานวจิยัทกัษะชีวติจากผลสรุปจะเห็นไดว้า่ การพฒันาทกัษะชีวติไดใ้ชว้ธีิการหลายรูปแบบ ทั&ง

นาํวชิาพลศึกษา การทาํโครงงาน การใชโ้ปรแกรมสุขภาพจิต และการใชว้ธีิการวจิยักึ5งทดลอง 

ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบการใชชี้วติของเยาวชนวยัรุ่นที5ติดสารเสพติด และความไม่เท่าเทียมกนัของ

ระดบัชนชั&นในสงัคมเพื5อนาํผลที5ไดม้าศึกษาในการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนใหมี้ทกัษะชีวติที5ดีใน

ปัจจุบนัและอนาคตต่อไป 

 

ผลจากการศึกษางานวจิยัที5เกี5ยวขอ้งทั&งในและต่างประเทศสรุปไดว้า่ โครงการที5จดัทาํขึ&น

จะประสบผลสาํเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคที์5วางไว ้ และไดรั้บขอ้มูลที5เป็นประโยชน์

นั&น เครื5องมือสาํคญัคือ การประเมิน โดยเฉพาะอยา่งยิ5งโครงการทางดา้นการศึกษา เนื5องจากการ

ประเมินทางการศึกษาเป็นกระบวนการในการตดัสินคุณค่าในบริบทขอบข่ายทางการศึกษา เช่น สื5อ

การสอน การเรียนรู้ การสอน หลกัสูตร พฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน ครู หรือแมก้ระทั5งการบริหาร

จดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอง ซึ5 งรูปแบบการประเมินที5สามารถใหส้ารสนเทศครอบคลุมทั&งหมด

อยา่งเป็นระบบ คือ รูปแบบ CIPP ดงันั&นโครงการเกษตรอินทรียเ์พื5อชีวติพอเพียง เพื5อพฒันาทกัษะ

ชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี โดยใชรู้ปแบบการประเมิน CIPP จึงเป็นการประเมินที5ช่วยให้

ผูบ้ริหารตดัสินใจ ทบทวน แผนดาํเนินงาน กลยทุธ์วธีิการ ปรับเปลี5ยน แกไ้ข พฒันา เพื5อใหโ้ครงการ

ไดพ้ฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนเป็นไปตามวตัถุประสงคอ์ยา่งแทจ้ริง 
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จากการศึกษาเอกสาร และงานวจิยัที5เกี5ยวขอ้งทั&งหมดที5กล่าวมา สรุปไดว้า่ การประเมินผล

ต่าง ๆ สามารถใชรู้ปแบบการประเมินรูปแบบใดรูปแบบหนึ5ง ซึ5 งแต่ละรูปแบบต่างมีจุดเด่นจุดดอ้ยที5

แตกต่างกนัไป การจะนาํมาใชจึ้งขึ&นอยูก่บัวา่การประเมินนั&นตอ้งการเนน้อะไร ตอ้งการอะไรจากการ

ประเมิน ดงันั&น เพื5อใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุดจึงควรคาํนึงบริบทของโครงการหรือสิ5งที5จะประเมิน โดย 

เฉพาะอยา่งยิ5งวตัถุประสงคข์องโครงการ สาํหรับการประเมินโครงการเกษตรอินทรียเ์พื5อชีวติพอเพียง 

เพื5อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี เป็นการศึกษาเกี5ยวกบัการพฒันาทกัษะชีวติของ

นกัเรียน โดยใชโ้ครงการเกษตรอินทรียเ์พื5อชีวติพอเพียง ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

แนวทางในการดาํเนินงานขบัเคลื5อนอยา่งเป็นรูปธรรม เพื5อใหน้กัเรียนมีความสามารถใชท้กัษะชีวติ

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน พทุธศกัราช 2551   ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการตระหนกัรู้และ

เห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้5น ดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ดา้น 

การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  และดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที5ดีกบัผูอื้5น ซึ5 งวตัถุประสงคข์อง

โครงการ เพื5อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศที5ช่วยในการตดัสินใจทางเลือกต่าง ๆ ของผูป้ระเมิน การประเมิน

จึงใชรู้ปแบบ CIPP เนื5องจากเป็นการประเมินที5ครอบคลุมอยา่งเป็นระบบ โดยมีการดาํเนินโครงการ  

3 ระยะ คือ การประเมินก่อนเริ5มดาํเนินงาน ไดแ้ก่ การประเมินบริบท การประเมินปัจจยันาํเขา้ การ

ประเมินระหวา่งดาํเนินโครงการ และการประเมินหลงัสิ&นสุดโครงการ นอกจากวตัถุประสงคที์5ตอ้งให้

ความสาํคญัแลว้  ตวัแปรสาํคญัที5จะตอ้งนาํมาพิจารณาเช่นกนัคือ  ความพึงพอใจของผูเ้กี5ยวขอ้ง และ

ผูรั้บบริการหรือผูเ้ขา้ร่วมโครงการที5จะตอ้งครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั นั5นคือนกัเรียน 

ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน การประเมินโครงการเกษตรอินทรียเ์พื5อชีวติ

พอเพียง เพื5อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีโดยใชรู้ปแบบ CIPP ดว้ยกระบวนการมี

ส่วนร่วม ยอ่มทาํใหผ้ลที5เกิดขึ&นมีประโยชนสู์งสุดต่อการดาํเนินโครงการในครั& งต่อไปมีประสิทธิภาพ

มากยิ5งขึ&น 


