
บทที$ 5 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การประเมินโครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อชีวติพอเพียง   เพื6อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน 

โรงเรียนทรัพยท์วนีี<  มีวตัถุประสงคเ์พื6อประเมินดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ และ

ดา้นผลผลิต ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ เพื6อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขพฒันาการดาํเนินงาน

ของโครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อชีวติพอเพียง เพื6อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ซึ6 ง

กลุ่มตวัอยา่งที6ใชใ้นการศึกษาในครั< งนี<  คือ นกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ระดบัชั<นประถมศึกษาปีที6 3 - 

ชั<นมธัยมศึกษาปีที6 3 จาํนวน 84 คน ครูผูส้อน จาํนวน 14 คน ผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 68 คน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน จาํนวน 7 คน รวม 173 คน เครื6องมือที6ใชใ้นการประเมินครั< งนี< มี

ทั<งสิ<น 12 ฉบบั ประกอบดว้ย แบบสอบถาม จาํนวน 9 ฉบบั แบบทดสอบ จาํนวน 1 ฉบบั และ 

แบบสมัภาษณ์ จาํนวน 2 ฉบบั โดยสถิติที6ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติพื<นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี6ย และค่าเบี6ยงเบนมาตรฐาน สถิติอา้งอิงใช ้  t-Test  แบบไม่อิสระ สถิติที6ใชห้าค่าความตรงของ

เครื6องมือใชสู้ตร IOC ใชแ้อลฟาหาค่าความเชื6อมั6นของแบบสอบถามและแบบทดสอบโดยใชสู้ตรของ 

ครอนบาร์ค และใช ้ r หาค่าความเชื6อมั6นตามสูตร KR-20 เพื6อหาค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนก

ของแบบทดสอบ 

 

สรุปผลการประเมนิ 

 

การประเมินโครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อชีวติพอเพียง    เพื6อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน 

โรงเรียนทรัพยท์ว ีโดยนาํเสนอสรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี<   

 

 สรุปผลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. ผลการประเมินประเดน็บริบท    พบวา่    มีผลการดาํเนินโครงการประเดน็บริบทใน 

ระดบัมาก โดยตวัชี<วดัผา่นเกณฑก์ารประเมินทั<ง 2 ตวัชี<วดั ดงันี<  

1.1 ความตอ้งการจาํเป็นในการจดัทาํโครงการ พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ในระดบั 

มาก 

1.2 ความเป็นไปไดข้องโครงการ   พบวา่   ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ในระดบัมาก 
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2. ผลการประเมินประเดน็ปัจจยันาํเขา้   พบวา่    มีผลการดาํเนินโครงการประเดน็ปัจจยั 
นาํเขา้ ในระดบัมาก โดยตวัชี<วดัผา่นเกณฑก์ารประเมินทั<ง 3 ตวัชี<วดั ดงันี<  

2.1 ความเหมาะสมของบุคลากร พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ในระดบัมาก 

2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ในระดบัมาก 

2.3 ความเหมาะสมของพื<นที6/พืชเพาะปลูก พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบั 

มาก 

3. ผลการประเมินประเดน็กระบวนการ    พบวา่    มีผลการดาํเนินโครงการประเดน็ 

กระบวนการในระดบัมากที6สุด โดยตวัชี<วดัผา่นเกณฑก์ารประเมินทั<ง 2 ตวัชี<วดั ดงันี<  

3.1 กิจกรรมที6ดาํเนินการ พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบัมากที6สุด 

3.2 การกาํกบัติดตาม พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบัมากที6สุด 

4. ผลการประเมินประเดน็ผลผลิต พบวา่ มีผลการดาํเนินโครงการในประเดน็ผลผลิตใน 

ระดบัสูง โดยตวัชี<วดัผา่นเกณฑก์ารประเมินทั<ง 8 ตวัชี<วดั ดงันี<  

4.1 ความรู้เรื6องทกัษะชีวติ    พบวา่    หลงัจากเขา้ร่วมโครงการแลว้ นกัเรียนมีความรู้ 

เรื6องทกัษะชีวติเพิ6มขึ<นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 (t = 4.38 ; P < .001) ในระดบัมากที6สุด 

โดยนกัเรียนชั<นประถมศึกษาปีที6 3 -  6 มีความรู้เรื6องทกัษะชีวติเพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6

ระดบั 0.01  (t = 2.79 ; P < .01) ในระดบัมาก และชั<นมธัยมศึกษาปีที6 1 - 3 มีความรู้เรื6องทกัษะชีวติ

เพิ6มขึ<นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 (t = 6.72 ; P < .001) ในระดบัมากที6สุด 

4.2 นกัเรียนที6มีทกัษะชีวติดา้นการตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6น พบวา่ 

หลงัจากเขา้ร่วมโครงการแลว้ นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการตระหนกัรู้ และเห็นคุณค่าในตนเอง และ

ผูอื้6นเพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 (t = 19.41 ; P < .001) ในระดบัมากที6สุด โดย

นกัเรียนชั<นประถมศึกษาปีที6 3 - 6 มีทกัษะชีวติดา้นการตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6น

เพิ6มขึ<นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 (t = 13.19 ; P < .001) ในระดบัมากที6สุด และชั<น

มธัยมศึกษาปีที6 1 - 3 มีทกัษะชีวติดา้นการตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6นเพิ6มขึ<น อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 (t = 24.47 ; P < .001) ในระดบัมากที6สุด 

4.3 นกัเรียนที6มีทกัษะชีวติดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

พบวา่ หลงัจากเขา้ร่วมโครงการแลว้ นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหา

อยา่งสร้างสรรคเ์พิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 (t = 17.98 ; P < .001) ในระดบัมาก

ที6สุด โดยนกัเรียนชั<นประถมศึกษาปีนที6  3 - 6 มีทกัษะชีวติดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแก ้

ปัญหาอยา่งสร้างสรรคเ์พิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 (t = 13.69 ; P < .001) ในระดบั

มากที6สุด และชั<นมธัยมศึกษาปีที6  1 -  3 มีทกัษะชีวติดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรคเ์พิ6มขึ<นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 (t = 12.14 ; P < .001) ในระดบัมากที6สุด 
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4.4 นกัเรียนที6มีทกัษะชีวติดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด   พบวา่  หลงัจาก 

เขา้ร่วมโครงการแลว้ นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดเพิ6มขึ<น อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 (t = 18.86 ; P < .001) ในระดบัมากที6สุด โดยนกัเรียนชั<นประถมศึกษา 

ปีที6 3 - 6 มีทกัษะชีวติดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดเพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6

ระดบั 0.001 (t = 13.74 ; P < .001) ในระดบัมากที6สุด และชั<นมธัยมศึกษาปีที6 1 - 3 มีทกัษะชีวติดา้นการ

จดัการกบัอารมณ์และความเครียดเพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบัที6ระดบั 0.001 (t = 35.19 ;  

P < .001) ในระดบัมากที6สุด 

4.5 นกัเรียนที6มีทกัษะชีวติดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6น   พบวา่   หลงัจากเขา้ 

ร่วมโครงการแลว้  นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6นเพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที6ระดบั 0.001 (t = 20.17 ; P < .001) ในระดบัมากที6สุด โดยนกัเรียนชั<นประถมศึกษาปีที6  3 - 6  

มีทกัษะชีวติดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6นเพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 (t = 

15.22 ; P < .001) ในระดบัมากที6สุด และชั<นมธัยมศึกษาปีที6  1 - 3  มีทกัษะชีวติดา้นการสร้าง

สมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6นเพิ6มขึ<นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.001 (t = 23.80 ; P < .001) ในระดบั

มากที6สุด 

4.6 ความพึงพอใจของนกัเรียน พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ในระดบัมาก  

4.7 ความพึงพอใจของผูป้กครอง พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ในระดบัมาก  

4.8 ความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน พบวา่ ผา่นเกณฑ ์

การประเมิน ในระดบัมาก  

 

สาํหรับผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบวา่   ผลการดาํเนินโครงการเกษตรอินทรีย ์

เพื6อชีวติพอเพียง เพื6อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ผา่นเกณฑใ์นระดบัมากที6สุด 

(89.80%) ซึ6 งประเดน็การประเมินทั<ง 4 ดา้น ผา่นเกณฑก์ารประเมินที6ตั<งไว ้โดยประเดน็ที6ผา่นในระดบั

มากที6สุดมี 2 ประเดน็ คือ ดา้นกระบวนการ (10.00 %) รองลงมาคือ ดา้นผลผลิต (53.80 %) และผา่น

เกณฑใ์นระดบัมากมี 2 ประเดน็ คือ ดา้นบริบท (12.00 %) และดา้นปัจจยันาํเขา้ (12.00%)  

 

อภปิรายผล 

 

จากผลการประเมินขา้งตน้ สามารถนาํมาอภิปรายตามวตัถุประสงค ์ดงันี<   

1. จากผลการประเมนิที$พบว่า ประเดน็บริบทของโครงการ ผลการประเมินผา่นเกณฑใ์น 

ระดบัมาก โดยตวัชี<วดัทั<ง 2 ตวัชี<วดั คือ ความตอ้งการจาํเป็นในการจดัทาํโครงการ และความเป็นไปได ้
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ของโครงการ ผา่นเกณฑใ์นระดบัมาก และมีค่าเฉลี6ยที6ใกลเ้คียงกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปวณีา 

ครุฑเผอืก  (2558 : 207-216) ที6ไดศึ้กษาเรื6อง การประเมินโครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบ

การตา้นยาเสพติด (QAD) ของโรงเรียนประชาราษฎร์บาํเพญ็ และงานวจิยัของ กมลานนัท ์ บุญกลา้ 

(2559 : 71-72) ศึกษาเรื6อง การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบา้นหนองปลาซิว 

สาํนกังานเขตพื<นที6การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที6ผลการวจิยัดา้นบริบท ผา่นเกณฑใ์น

ระดบัมาก และเมื6อพิจารณาเป็นรายขอ้ของตวัชี<วดัความตอ้งการจาํเป็นในการจดัทาํโครงการ มีความ

สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ สนองตอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั<นพื<นฐาน และ

สภาพความเป็นจริงของโรงเรียนสอดคลอ้งกบัสิ6งที6คาดหวงั มีค่าเฉลี6ยสูงที6สุด ดา้นตวัชี<วดัความ

เป็นไปไดโ้ครงการ ผูบ้ริหาร สถาน ศึกษา ครู และผูที้6เกี6ยวขอ้งมีความตระหนกัก่อนดาํเนินโครงการ มี

ค่าเฉลี6ยสูงที6สุด เนื6องจากครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน มีความเห็นวา่ การพฒันา

ทกัษะชีวตินกัเรียนมีความจาํเป็นและสาํคญัอยา่งยิ6งในสภาพสงัคมปัจจุบนัและในอนาคต ประกอบกบั

สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนทั<งทางกายภาพ บุคคล และกิจกรรม ที6นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการลงมือ

ปฏิบติัจริง เหล่านี<สามารถที6จะส่งเสริม สนบัสนุน ใหก้ารดาํเนินโครงการประสบความสาํเร็จไดเ้ป็น

อยา่งดี  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั<นพื<นฐาน พทุธศกัราช 2551 (2559 : 1)  ที6ได้

กาํหนดทกัษะชีวติ เป็นสมรรถนะสาํคญัที6ผูเ้รียนทุกคนพึงไดรั้บการพฒันา ทั<งดา้นความรู้ ความรู้สึก

นึกคิด ใหรู้้จกัสร้างสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล รู้จกัการแกปั้ญหา ความขดัแยง้ต่าง ๆ  อยา่งเหมาะสม  

ปรับตวัใหท้นักบัการเปลี6ยนแปลงของสงัคมและสภาพ แวดลอ้ม รู้จกัหลีกเลี6ยงพฤติกรรมที6ไม่พึง

ประสงคที์6ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้6น ป้องกนัตวัเองในภาวะคบัขนั สามารถจดัการกบัชีวติได้

อยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งวฒันธรรมและสงัคม  

 ทั<งนี<  จากการที6ประเดน็บริบทของโครงการ ซึ6 งไดแ้ก่ความตอ้งการจาํเป็นในการจดัทาํ

โครงการ และความเป็นไปไดข้องโครงการ ผา่นเกณฑใ์นระดบัมาก และมีค่าเฉลี6ยที6ใกลเ้คียงกนั อาจ

เป็นเพราะโครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อชีวติพอเพยีง เป็นโครงการที6นกัเรียนปฏิบติัจริง สามารถเรียนรู้

ไดด้ว้ยตนเอง นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะชีวติในทุกองคป์ระกอบ สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. การศึกษา

แห่งชาติและสนองตอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั<นพื<นฐาน พทุธศกัราช 2551 ที6ไดก้าํหนดทกัษะ

ชีวติ เป็นสมรรถนะสาํคญั ที6ผูเ้รียนทุกคนพึงไดรั้บการพฒันา ทั<งดา้นความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ใหรู้้จกั

สร้างสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล รู้จกัแกปั้ญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ปรับตวัใหท้นั

กบัการเปลี6ยนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม นอกจากนี<ดว้ยสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชน

ที6เอื<อต่อการจดักิจกรรมต่าง ๆ และเชื6อมโยงกบัชีวติประจาํวนัของนกัเรียน จึงทาํใหโ้ครงการนี<ไดรั้บ

การยอมรับ เป็นไปตามความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และครู ประกอบกบัผูบ้ริหารและครู 

มีความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนจึงทาํใหโ้ครงการนี< เกิดขึ<น  
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2. จากผลการประเมนิที$พบว่า   ประเดน็ปัจจยันําเข้าของโครงการ   ผลการประเมินผา่น 

เกณฑใ์นระดบัมาก โดยตวัชี<วดัทั<ง 3 ตวัชี<วดั คือ ความเหมาะสมของบุคลากร ความเหมาะสมของ

กิจกรรม และความเหมาะสมของพื<นที6/พืชเพาะปลูก ผา่นเกณฑใ์นระดบัมากและมีค่าเฉลี6ยที6ใกลเ้คียง

กนั เมื6อพิจารณาเป็นรายขอ้ของแต่ละตวัชี<วดั พบวา่ เขา้ใจหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดาํรงชีวติ ของตวัชี<วดัความเหมาะสมของบุคลากร และพื<นที6ทาํการเกษตรอยูใ่นบริเวณโรงเรียน 

สะดวกต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ของตวัชี<วดัความเหมาะสมของพื<นที6 / พืชเพาะปลูก มีค่าเฉลี6ยสูง

ที6สุด สอดคลอ้งกบัโฉมยง คงประดิษฐ ์ (2556 : 99-105) ศึกษาเรื6อง การประเมินโครงการเสนอ

โครงการวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน ระดบันานาชาติ โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ และสอดคลอ้งกบั 

โสภา แซ่ลี (2558 : 73-80) ประเมินโครงการคืนครูใหน้กัเรียนโดยประยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมิน 

CIPP Model สงักดัสาํนกังานเขตพื<นที6การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  3 ที6ผลการวจิยัประเดน็

ปัจจยันาํเขา้ ดา้นความพร้อมของวสัดุ อุปกรณ์ เครื6องมือในการดาํเนินโครงการ มีค่าเฉลี6ยสูงที6สุด 

เนื6องจากในการดาํเนินโครงการใหป้ระสบผลสาํเร็จจะตอ้งมีความพร้อมในทุกๆ ดา้น ทั<งดา้นบุคลากร 

งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์  และปัจจยัอื6น ๆ  ที6สาํคญัต่อการนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการตดัสินใจดาํเนิน

โครงการ หรือหาวธีิการ วางแผนงานที6จะดาํเนินโครงการใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายที6วางไว ้ภายใตเ้งื6อนไข

ของปัจจยัหรือทรัพยากรต่าง ๆ ที6มีอยู ่ ซึ6 งสอดคลอ้งกบั Stufflebeam (2004 : 245-259) ที6กล่าวไว ้ 

วา่ การประเมินผลที6เกี6ยวขอ้งกบัปัจจยันาํเขา้ เป็นการประเมินผลเพื6อพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้อง

โครงการ ความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรที6จะใชใ้นการดาํเนินโครงการวา่มีอะไรบา้ง

และตดัสินใจจะใชว้ธีิการ ใด ใชแ้ผนไหน และตอ้งใชท้รัพยากรภายนอกหรือไม่ เพื6อสู่ความสาํเร็จของ

โครงการ และสอดคลอ้งกบั สมหวงั พิธิยานุวฒัน ์และคณะ (2559 : 166) ที6กล่าวเกี6ยวกบัการประเมิน

ดา้นปัจจยัหรือทรัพยากรวา่ เป็นการตรวจสอบความพร้อมดา้นทรัพยากร ทั<งในดา้นปริมาณและ

คุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจดัการ เพื6อวเิคราะห์ และกาํหนดทางเลือกที6เหมาะสมที6สุด ที6จะทาํให้

บรรลุวตัถุประสงคที์6กาํหนด อีกทั<งมีความเป็นไปไดท้างดา้นทรัพยากร  

 ทั<งนี<  จากประเดน็ปัจจยันาํเขา้ของโครงการ ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของบุคลากร ความ

เหมาะสมของกิจกรรม และความเหมาะสมของพื<นที6 / พืชเพาะปลูก ผา่นเกณฑใ์นระดบัมาก และมี

ค่าเฉลี6ยที6ใกลเ้คียงกนั ทั<งนี< เพราะผูที้6รับผดิชอบโครงการมีวฒิุการศึกษาทางดา้นเกษตรโดยตรง จึง 

มีความรู้ความสามารถในเกษตรอินทรียเ์ป็นอยา่งดี สามารถถ่ายทอดความรู้ทั<งทฤษฎีและการปฏิบติั 

แก่นกัเรียนและครูเพื6อนร่วมงานไดเ้ขา้ใจและปฏิบติัไดจ้ริง พื<นที6มีจาํนวนเพียงพอ สภาพดินเหมาะสม

เอื<อต่อการเพาะปลูก มีพืชพนัธุ์ทางเกษตรที6หลากหลายและหาไดง่้าย นอกจากนี<โรงเรียนทรัพยท์ว ี

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรจึงเขา้ใจหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดาํรงชีวติสามารถนาํมาเชื6อมโยงกบักิจกรรมการเรียนการสอนที6จดัขึ<น กิจกรรมมีความหลากหลายทั<ง

ที6เป็นกิจกรรมที6ตอ้งศึกษาคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง เช่น กิจกรรมเปิดโลกดว้ยดว้ย ICT กิจกรรมรัก 
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การออม เป็นตน้ กิจกรรมบูรณาทกัษะชีวติในการกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมทาํงานร่วมกนั 

เช่น กิจกรรมเลี<ยงหมูหลุม กิจกรรมทศันศึกษา เป็นตน้ ซึ6 งลกัษณะของกิจกรรมดงักล่าวสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ที6ส่งเสริมและพฒันาทกัษะชีวตินกัเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั<นพื<นฐาน พทุธศกัราช 2551  

 

3. จากผลการประเมนิที$พบว่า ประเดน็กระบวนการของโครงการ ผลการประเมินผา่น 

เกณฑใ์นระดบัมากที6สุด โดยตวัชี<วดัทั<ง 2 ตวัชี<วดั คือ ร้อยละของกิจกรรมดาํเนินการ และร้อยละของ

การกาํกบัติดตาม ผา่นเกณฑใ์นระดบัมากที6สุด เมื6อพิจารณารายกิจกรรมของทั<ง 2 ตวัชี<วดั พบวา่ทุก

กิจกรรมของโครงการดาํเนินการไปตามแผนครบทั<ง 10 กิจกรรม และไดรั้บการกาํกบัติดตาม ครบทั<ง 

10  กิจกรรมเช่นกนั เป็นไปตามแผนการดาํเนินงานที6วางไว ้ 100% เนื6องจากโครงการเกษตรอินทรีย์

เพื6อชีวติพอเพียง เพื6อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี เป็นโครงการที6ดาํเนินการโดย

ครูและ นกัเรียน ภายในพื<นที6บริเวณของโรงเรียนเอง การจดักิจกรรม การควบคุมติดตาม จึงไม่ใช่เรื6อง

ยาก และจากขอ้เสนอแนะของครูผูรั้บผดิชอบ ไดใ้หค้วามเห็นวา่ กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถ

ดาํเนินไปตามระยะเวลาที6กาํหนด เนื6องจากมีงานอื6นที6เร่งด่วนหรือเป็นช่วงกิจกรรมประเพณีทอ้งถิ6น

สอดแทรกเขา้มา ทาํใหกิ้จกรรมและการกาํกบัติดตามไม่ไดเ้ป็นไปตามแผน และระยะเวลาที6กาํหนด 

แต่อยา่งไรกต็ามเป็นปัญหาเลก็นอ้ยที6สามารถแกไ้ขได ้โดยไดร่้วมกบั ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และนกัเรียน 

ร่วมกนัพิจารณาวางแผน ปรับเปลี6ยน ใหมี้ความยดืหยุน่ แต่เป้าหมายวตัถุประสงคข์องแต่ละกิจกรรม

ยงัคงเดิม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อิงเกรม (2007 : 99-100) ไดศึ้กษาโครงการ Georgia Teacher 

Evaluation Program (GTEP)  ที6พบวา่ โครงการที6ดีมีคุณภาพน่าเชื6อถือ ครูตอ้งมีการปรับเปลี6ยนวธีิ 

การสอน การวางแผนการพฒันาการเรียนการสอน ตามสถานการณ์ที6เปลี6ยนแปลง ดว้ยกระบวนการ

ทาํงานอยา่เป็นระบบ มีแผนการดาํเนินกิจกรรมที6ชดัเจน การกาํหนดระยะเวลาของกิจกรรม การ

กาํหนดบทบาทหนา้ที6ความรับผดิชอบและความตั<งใจ เอาใจใส่ของครูผูรั้บผดิชอบโครงการ การกาํกบั

ติดตามอยา่งต่อเนื6อง และดว้ยบรรยากาศเป็นกนัเองและอบอุ่น ประเดน็ของกระบวนการจึงประสบ 

ผลสาํเร็จไดข้อ้มูลที6สมบูรณ์ ถูกตอ้ง ชดัเจน ซึ6 งจะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากต่อการคน้หาจุดเด่น จุดดอ้ย

ของโครงการ เพื6อการดาํเนินโครงการในครั< งต่อไป สอดคลอ้งกบั เยาวดี รางชยักลุ วบูิลยศ์รี (2556 : 

58-61) ที6กล่าววา่ การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินระหวา่งการดาํเนินโครงการ เพื6อหา

ขอ้บกพร่องของการดาํเนินโครงการที6จะใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา แกไ้ข ปรับปรุง ใหก้ารดาํเนินการ

ช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ<น 

 ทั<งนี<  จากประเดน็กระบวนการของโครงการ ไดแ้ก่ ร้อยละของกิจกรรมที6ดาํเนินการ และ

ร้อยละของการติดตามโครงการ ผา่นเกณฑใ์นระดบัมากที6สุด ทั<งนี<อาจเป็นเพราะการจดักิจกรรมทั<ง  

10 กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบโครงการเป็นผูก้าํหนดกิจกรรมและระยะเวลาของการดาํเนินกิจกรรม เนื6อง
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ดว้ยรู้และเขา้ใจถึงเนื<อหาของกิจกรรมวา่ใชเ้วลาเท่าไร อยา่งไร โดยมีคณะครูเป็นทีมงานช่วยเหลือและ

สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามเวลาที6กาํหนด บางกิจกรรมที6ไม่สามารถดาํเนินกิจกรรม

ไดต้ามที6กาํหนด เนื6องดว้ยภาระงาน สภาพดินฟ้าอากาศ หรือประเพณีวฒันธรรมที6เขา้มาแทรก เช่น 

กลว้ยตากดว้ยตูอ้บพลงังานแสงอาทิตย ์ไม่สามารถดาํเนินการไดส้าเหตุเพราะแสงแดดไม่มี ฝนตก แต่

ผู ้รับผดิชอบโครงการกส็ามารถปรับเปลี6ยนยดืหยุน่ได ้ดว้ยการช่วยเหลือซึ6งกนัและกนั การทาํงานเป็น

ทีม ทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ยงัคงเป็นไปตามระยะเวลาที6กาํหนด  

 

4. จากผลการประเมนิที$พบว่า ประเดน็ผลผลติของโครงการ ผลการประเมินผา่นเกณฑใ์น 

ระดบัมากที6สุด โดยตวัชี<วดัที6ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัมากที6สุด 5 ตวัชี<วดั คือ ความรู้เรื6องทกัษะ

ชีวติเพิ6มขึ<น นกัเรียนมีทกัษะดา้นการตระหนกัรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6นเพิ6มขึ<น นกัเรียนมีทกัษะ

ดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์พิ6มขึ<น นกัเรียนมีทกัษะดา้นการจดัการ

กบัอารมณ์และความเครียดเพิ6มขึ<น นกัเรียนมีทกัษะดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6นเพิ6มขึ<น และ

ตวัชี<วดัที6ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัมาก 3 ตวัชี<วดั คือ ความพึงพอใจของนกัเรียน ความพึงพอใจของ

ผูป้กครอง ความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน ซึ6 งจะไดอ้ภิปรายผลตาม

ตวัชี<วดั ดงันี<   

4.1 ตวัชีGวดัความรู้เรื$องทกัษะชีวติเพิ$มขึGน 

จากผลการประเมินพบวา่ ความรู้เรื6องทกัษะชีวติโดยการทดสอบค่าเฉลี6ยคะแนน 

ในการทาํแบบทดสอบ  ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ   มีคะแนนเพิ6มขึ<นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6 

ระดบั 0.05 ซึ6 งหมายถึงหลงัจากเขา้ร่วมโครงการแลว้นกัเรียนมีความรู้เรื6องทกัษะชีวติสูงกวา่ก่อนเขา้

ร่วมโครงการหรือมีทกัษะชีวติเพิ6มขึ<นนั6นเอง ทั<งนี< เนื6องจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนครูผูส้อน 

ครูผูรั้บผดิชอบโครงการเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง การเรียนรู้แบบโครงงาน พร้อม

ทั<งสอดแทรกความรู้ในเรื6องทกัษะชีวติและและบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ6 งสอดคลอ้งกบั

แนวทางการพฒันาทกัษะชีวติ บูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั<นพื<นฐาน พทุธศกัราช 2551 (2559 : 27) สอดคลอ้งกบั วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี (2546 : 

77-80) ที6ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนเพื6อพฒันาทกัษะชีวติไวว้า่ การสอนทกัษะชีวติจะตอ้งจดัการเรียน

การสอนโดยเนน้การบูรณาการ โดยการนาํสาระความรู้ต่าง ๆ มาสมัพนัธ์  เชื6อมโยง  ผสมผสาน เป็น

เรื6องเดียวกนั เพื6อใหเ้กิดทั<งองคค์วามรู้และทกัษะชีวติตามวตัถุประสงคที์6ตอ้งการ โดยการลงมือปฏิบติั

หรือการทาํกิจกรรม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรพนา รัตนพงษไ์ชย (2558 : 117) ที6ไดศึ้กษาการ

พฒันาทกัษะชีวติทอ้งถิ6นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั<นมธัยมศึกษาปีที6 3 โดยใช้

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวจิยั พบวา่หลงัจากที6นกัเรียนไดเ้รียนรู้แบบโครงงานนกัเรียนมี
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ทกัษะชีวติสูงขึ<น และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ แดเนียล (Daniele, C.Z., 2010 : 66-67) ไดศึ้กษา 

เรื6อง พื<นฐานการเรียนรู้เรื6องทกัษะชีวติของนกัเรียนระดบัชั<นมธัยมปลาย จากขอ้สมมติฐานวา่ การจดั 

การเรียนรู้แบบโครงงานในวชิาสงัคมศึกษา ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีส่วนช่วยพฒันาทกัษะ

ชีวติสาํหรับการเรียนในระดบัที6สูงขึ<น ทั<งนี< เป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน คือการจดัการ

เรียนรู้ที6มีครูเป็นผูก้ระตุน้ เพื6อนาํความสนใจที6เกิดจากตวันกัเรียน มาใชใ้นการทาํกิจกรรมคน้ควา้หา

ความรู้ดว้ยตวันกัเรียนเอง อนันาํไปสู่การเพิ6มความรู้ที6ไดจ้ากการลงมือปฏิบติั  

  ทั<งนี<  จากผลการทดสอบวดัความรู้นกัเรียนเรื6องทกัษะชีวติใน 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6น การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้าง 

สรรค ์ การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด และการสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6น เพิ6มขึ<นนั<น อาจ

เป็นเพราะกิจกรรมที6จดัขึ<นทั<ง 10 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที6นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง ทั<งที6

เป็นกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมรายกลุ่ม กิจกรรมรายบุคคลที6นกัเรียนมีส่วนร่วมคน้พบและสร้าง

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง เช่น กิจกรรมเปิดโลกกวา้งดว้ย ICT กิจกรรมรักการออม กิจกรรมแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร เป็นตน้ กิจกรรมที6ไดน้กัเรียนไดท้าํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เช่น กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 

กิจกรรมทาํปุ๋ยหมกัอินทรีย ์ เป็นตน้ และกิจกรรมที6มีส่วนสาํคญัในสร้างความรู้ความเขา้ใจเรื6องทกัษะ

ชีวติของนกัเรียนคือ กิจกรรมเสริมเนื<อหาสาระตามหลกัสูตรหรือการสอดแทรกทกัษะชีวติ บูรณาการ

การเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดอ้ภิปรายความรู้สึกนึกคิด 

โดยครูใชว้ธีิการในการตั<งคาํถามใหน้กัเรียนไดส้ะทอ้น (Reflect) เชื6อมโยง (Connect) และ ปรับใช ้

(Apply) ทุกครั< งที6สิ<นสุดกระบวนการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสร็จสิ<น 

4.2 ตวัชีGวดันักเรียนมทีกัษะชีวติด้านการตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื$น 

เพิ$มขึGน 

จากผลการประเมินพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการตระหนกัรู้ เห็นคุณค่าใน 

ตนเองและผูอื้6นเพิ6มขึ<น โดยการทดสอบค่าเฉลี6ยคะแนนในการทาํแบบสอบถาม  ก่อนและหลงัเขา้ร่วม

โครงการ  มีคะแนนเพิ6มขึ<นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.05 ซึ6 งหมายถึงหลงัจากเขา้ร่วมโครงการ

แลว้นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการตระหนกัรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6นสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมโครงการ

หรือมีทกัษะชีวติดา้นการตระหนกัรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6นเพิ6มขึ<นนั6นเอง ทั<งนี< เพราะโครงการ

ไดจ้ดักิจกรรมที6เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงออก กลา้คิด กลา้ทาํ ไดค้น้พบความสามารถ ความถนดั 

จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง ยอมรับและเห็นคุณค่าตนเองและผูอื้6น รวมทั<งมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที6มีส่วนเกี6ยวขอ้ง ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน ซึ6 ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนตัถก์านต ์ ศรีเฉลียว, ภูมิพงศ ์ จอมหงส์พิพฒัน ์ และสาํราญ กาํจดัภยั  

(2560 : 61-74) ศึกษาเรื6องการพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนชั<นประถมศึกษาปีที6 4-6 โดยใชก้ารวจิยั
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ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผลการวจิยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐานและผูน้าํชุมชน ทาํใหน้กัเรียนมีทกัษะชีวติที6ดีขึ<น และสอดคลอ้ง 

กบั สุภาพร วาปิโสสม, ประวติ เอราวรรณ์ และ เกียรติ ทานอก (2560 : 221) ศึกษาเรื6อง การพฒันา

ระบบการส่งเสริมทกัษะชีวตินกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในโรงเรียนเอกชนการกศุล โดยใชว้จิยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัที6มีส่วนทาํใหก้ารดาํเนินงานส่งเสริมทกัษะชีวติ

นกัเรียนประสบผลสาํเร็จ คือ การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ภาวะของผูบ้ริหาร บรรยากาศการทาํงานที6

เป็นมิตรความมุ่งมั6นของครูและการออกแบบการเรียนรู้ที6เนน้การลงมือปฏิบติัจริง  

  ทั<งนี<  จากการที6นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการตระหนกัรู้ เห็นคุณค่าในตนเอง และผูอื้6น

เพิ6มขึ<น นอกจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที6เกี6ยวขอ้งแลว้ การจดักิจกรรมของโครงการกมี็ส่วนทาํให้

นกัเรียนไดเ้ห็นคุณค่าตนเองและผูอื้6น เขา้ใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคลเช่นกนั เช่น กิจกรรมรัก

การออม กิจกรรมเปิดโลกกวา้งดว้ย ICT หรือกิจกรรมที6ทาํงานเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ กิจกรรมเพาะเห็ด

นางฟ้า กิจกรรมปลูกพืชผกัผลไมกิ้นได ้ กิจกรรมเลี<ยงหมูหลุม กิจกรรมทาํปุ๋ยหมกัอินทรีย ์ กิจกรรม

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมทศันศึกษา กิจกรรมเหล่านี<นกัเรียนตอ้งเรียนรู้ ตอ้งศึกษา 

คน้ควา้หาความรู้ และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ทาํใหรู้้จกัตนเองและเขา้ใจผูอื้6นมากขึ<น สามารถบอกสิ6ง 

ที6ตนเองชื6นชอบและภาคภูมิใจ ยอมรับความแตกต่างระหวา่งตนเองและผูอื้6น สอดคลอ้งกบัแนวทาง 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที6เสริมสร้างและพฒันาทกัษะชีวตินกัเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั<น

พื<นฐาน พทุธศกัราช 2551 (2559 : 26) ที6กล่าวถึงกิจกรรมการพฒันาทกัษะชีวตินกัเรียนวา่ จะตอ้งเป็น

กิจกรรมที6นกัเรียนมีส่วนร่วมคน้พบความรู้หรือสร้างความรู้ร่วมกนั เช่น กิจกรรมที6นกัเรียนไดแ้สดง 

ความคิดเห็น  กิจกรรมที6ผูเ้รียนสืบคน้หรือศึกษาจากสื6อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั<งภายในและภายนอก

สถานศึกษา และเป็นกิจกรรมที6นกัเรียนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั ไดล้งมือปฏิบติั ไดป้ระยกุตใ์ชค้วามรู้ 

การเรียนรู้ นอกจากนี< กิจกรรมตลาดนดัโรงเรียนซึ6งเป็นกิจกรรมที6นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และชุมชน 

ร่วมกนันาํผลผลิตทางการเกษตรมาจาํหน่ายทุกวนัศุกร์ของสปัดาห์ เป็นอีกกิจกรรมหนึ6งที6ส่งเสริมให้

นกัเรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง 

4.3 ตวัชีGวดันักเรียนมทีกัษะชีวติด้านการคดิวเิคราะห์   ตดัสินใจ   และแก้ปัญหาอย่าง 

สร้างสรรค์เพิ$มขึGน 

จากผลการประเมินพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และ 

แกปั้ญหาอยา่ง สร้างสรรคเ์พิ6มขึ<น โดยการทดสอบค่าเฉลี6ยคะแนนในการทาํแบบสอบถาม  ก่อนและ

หลงัเขา้ร่วมโครงการ มีคะแนนเพิ6มขึ<นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.05 ซึ6 งหมายถึงหลงัจากเขา้

ร่วมโครงการแลว้นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์

สูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมโครงการ หรือมีทกัษะชีวติดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่ง 



	 155	

สร้างสรรคเ์พิ6มขึ<นนั6นเอง ทั<งนี< เพราะกิจกรรมต่างๆ ที6จดัขึ<น นกัเรียนไดศึ้กษา คน้ควา้หาความรู้ การหา 

เหตุและผล และปฏิบติัจริง เพื6อหาคาํตอบดว้ยตวัเอง ตลอดจนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทาํให้

นกัเรียนไดคิ้ด วเิคราะห์ สรุป และตดัสินใจ หาทางเลือกในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

และสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นุจรี สีใส (2559 : 59-60) ที6ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพื6อเสริมสร้างทกัษะชีวติดา้นความสามารถในการ

แกปั้ญหาอยา่งสร้าง สรรคข์องนกัเรียนชั<นประถมศึกษาปีที6 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี โรงเรียนอสัสมัชญั หลกัสูตรภาษาองักฤษ จงัหวดัสมุทรสาคร ผลการวจิยัพบวา่ การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานที6นกัเรียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเอง คือ ใหน้กัเรียนไดคิ้ด 

วเิคราะห์ ตั<งคาํถาม ไดเ้รียนรู้ ลงมือทาํ รวมถึงไดป้ฏิสมัพนัธ์กบัสิ6งแวดลอ้มภายนอกที6มีความหมาย

สามารถเชื6อมโยงความรู้ระหวา่งความรู้ใหม่กบัความรู้เก่าและสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ขึ<นมา จะทาํให้

นกัเรียนมีทกัษะชีวติในการคิดวเิคราะห์ สามารถแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง เหมาะสม และสร้างสรรค ์

และสอดคลอ้งกบั ชบา พนัธุ์ศกัดิ_  (2550 : 29) ที6กล่าวถึงการจดักิจกรรมเพื6อพฒันาทกัษะชีวติดา้น 

การคิด วเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์วา่ จะตอ้งเนน้การวเิคราะห์ วจิารณ์ ตดัสินใจ 

นกัเรียนสามารถหาขอ้สรุปที6เหมาะสมกบัการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้   

 ทั<งนี<  จากการที6นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่ง 

สร้างสรรคเ์พิ6มขึ<น เป็นเพราะการจดักิจกรรมของโครงการที6เสริมสร้างและพฒันาทกัษะชีวตินกัเรียน 

ดา้นการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหา อยา่งสร้างสรรค ์ ซึ6 งมีทั<งกิจกรรมรายบุคคลและการ

ทาํงานเป็นกลุ่ม กิจกรรมรายบุคคล ไดแ้ก่ กิจกรรมรักการออม กิจกรรมเปิดโลกกวา้งดว้ย ICT เนื6อง

ดว้ยนกัเรียนตอ้งศึกษา คน้ควา้หาความรู้ การหาเหตุและผล เพื6อหาคาํตอบดว้ยตวัเอง นอกจากนี<

กิจกรรมกลุ่ม การทาํงานร่วมกนั นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงที6มีความหมายสอดคลอ้งกบั

วถีิชีวติของนกัเรียน โดยการนาํความรู้เดิมประยกุตใ์ชก้บัความรู้ใหม่เพื6อใหผ้ลผลิตที6มีคุณภาพมากขึ<น 

ไดแ้ก่ กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมปลูกพืชผกัผลไมกิ้นได ้ กิจกรรมทาํปุ๋ยหมกัอินทรีย ์ กิจกรรม

เลี<ยงหมูหลุม กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมเหล่านี<นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงทุก

ขั<นตอนทาํใหรู้้ถึงปัญหา อุปสรรค การลองผดิลองถูก ทาํใหน้กัเรียนไดคิ้ด วเิคราะห์ สรุป และ

ตดัสินใจ หาทางเลือกในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและสร้างสรรค ์

4.4 ตวัชีGวดันักเรียนมทีกัษะชีวติด้านการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดเพิ$มขึGน 

จากผลการประเมินพบวา่   นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการจดัการกบัอารมณ์และ 

ความเครียดเพิ6มขึ<น โดยการทดสอบค่าเฉลี6ยคะแนนในการทาํแบบสอบถาม ก่อนและหลงัเขา้ร่วม

โครงการ มีคะแนนเพิ6มขึ<นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.05 ซึ6 งหมายถึงหลงัจากเขา้ร่วมโครงการ

แลว้ นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมโครงการ หรือ

มีทกัษะชีวติดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดเพิ6มขึ<นนั6นเองทั<งนี< เพราะกิจกรรมของโครงการ
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มีความหลากหลายทั<งที6เป็นกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มที6ทาํงานร่วมกนั จึงสามารถตอบสนองการ

เรียนรู้ของนกัเรียน นกัเรียนเรียนรู้บทบาทหนา้ที6ของตนเอง มีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอื้6น รู้

เขา้ใจความรู้สึกของผูอื้6น  รู้วธีิการควบคุมอารมณ์และความเครียดของตนเอง โดยหาวธีิการผอ่นคลาย

ดว้ยตวัเอง ขณะเดียวกนักห็ลีกเลี6ยงและปรับเปลี6ยนพฤติกรรมที6จะก่อใหเ้กิดอารมณ์ไม่พึงประสงคไ์ป

ในทางที6ดี ซึ6 งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุตาภทัร ประดบัแกว้ (2557 : 74) ศึกษาเรื6อง ผลการจดั

โปรแกรมทกัษะชีวติที6มีต่อความสามารถในการจดัการอารมณ์ของนกัเรียน จากผลของการวจิยัพบวา่  

หลงัการทดลอง นกัเรียนกลุ่มทดลองที6เขา้ร่วมโปรแกรมทกัษะชีวติที6มีต่อความสามารถในการจดัการ

อารมณ์มีความสามารถในการจดัการอารมณ์มากกวา่ก่อนการทดลอง และกลุ่มควบคุมที6ไม่ไดเ้ขา้ร่วม

โปรแกรมทกัษะชีวติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.05 ซึ6 งกิจกรรมในโครงการทกัษะชีวติที6ผูว้จิยั

ดาํเนินการนั<น ไดมี้การปรับเนื<อหา วธีิการ ดาํเนินกิจกรรม และขั<นตอนการจดักิจกรรม ใหส้อดคลอ้ง

กบัแนวทางการจดักิจกรรมทกัษะชีวติดา้นการจดัการกบัอารมณ์ ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั<น

พื<นฐาน พทุธศกัราช 2551 (2559 : 26-27)  เพื6อใหเ้หมาะสมกบัการนาํมาใชใ้นการจดัการกบัอารมณ์ 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริคาระและคิโชริ (Srikara and Krishori, 2010 : 344-349) ทาํการศึกษา

เรื6อง การเสริมสร้างศกัยภาพดา้นทกัษะชีวติของเดก็วยัรุ่นในโรงเรียน ดว้ยโปรแกรมสุขภาพจิต ที6มี

เนื<อหาสาระเกี6ยวกบัการควบคุม อารมณ์ การคิดบวก วธีิการจดัการกบัความเครียด การผอ่นคลาย เพื6อ

สุขภาพจิตที6ดีอนัจะส่งผลต่อการมีทกัษะชีวติที6ดีดว้ย ซึ6 งผลการวจิยัพบวา่ ภายหลงัจากการเขา้ร่วม

กิจกรรม กลุ่มตวัอยา่งมีความนบัถือตนเองเพิ6มขึ<น มีการรับรู้สามารถจะจดัการกบัปัญหาไดดี้ และมี

การปรับตวัทาง ดา้นพฤติกรรมดีขึ<นหลีกเลี6ยงพฤติกรรมที6ไม่พึงประสงคที์6ส่งผลกระทบต่อตนเองและ

ผูอื้6น ซึ6 งสอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2552 : 19-20) ที6กล่าวเกี6ยวกบัการจดัการกบั

อารมณ์และความเครียดไวว้า่ เป็นความสามารถในการรู้จกัและเขา้ใจอารมณ์ของตนเองและผูอื้6น มี

สุขภาพจิตดี รู้จกัการควบคุมอารมณ์ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ทั<งนี<  การที6นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดเพิ6มขึ<นนั<น 

อาจเป็นเพราะนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมที6ไดท้าํร่วมกนั ไดล้งมือปฏิบติั และไดป้ระยกุตใ์ชค้วามรู้

เช่น กิจกรรมทศันศึกษา กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมปลูกพืชผกัผลไมกิ้นได ้กิจกรรมทาํปุ๋ยหมกั

อินทรีย ์กิจกรรมเลี<ยงหมูหลุม เป็นตน้ กิจกรรมเหล่านี< เป็นกิจกรรมที6จะทาํใหเ้กิดการพฒันาทกัษะชีวติ

ในดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดที6ดี ไดใ้ชท้กัษะการสื6อสาร ไดฝึ้กการจดัการกบัอารมณ์

และความเครียดของตนเอง ไดรั้บรู้ความคิดเห็นของผูอื้6น ทาํใหเ้ขา้ใจผูอื้6น รู้จกัไตร่ตรองทาํความ

เขา้ใจและตรวจสอบตนเอง ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่ม ไดแ้สดงออกในดา้นความคิด การพดู และ 

การทาํงานมีความสาํเร็จ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาํใหน้กัเรียนรู้วธีิการจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง

และสถานการณ์ที6ตึงเครียดไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนี< กิจกรรมเสริมเนื<อหาสาระตามหลกัสูตรหรือ

การบูรณาการการเรียนการสอนทกัษะชีวติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที6< ใหน้กัเรียนไดแ้สดงความรู้สึก 
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นึกคิดดว้ยประเดน็คาํถามสะทอ้น เชื6อมโยง ปรับใช ้ เป็นกิจกรรมที6นกัเรียนไดเ้รียนรู้บทเรียนสาํคญัที6

จะพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวติในดา้นการรู้จกัการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดดว้ย  

4.5 ตวัชีGวดันักเรียนมทีกัษะชีวติด้านการสร้างสัมพนัธภาพที$ดกีบัผู้อื$นเพิ$มขึGน 

จากผลการประเมินพบวา่  นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบั 

ผูอื้6นเพิ6มขึ<น โดยการทดสอบค่าเฉลี6ยคะแนนในการทาํแบบสอบถาม ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ  

มีคะแนนเพิ6มขึ<น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั 0.05 ซึ6 งหมายถึงหลงัจากเขา้ร่วมโครงการแลว้

นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6น สูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมโครงการ    หรือมีทกัษะ 

ชีวติดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6นเพิ6มขึ<นนั6นเอง ทั<งนี< เนื6องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 

ไดแ้ก่ กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมปลูกพืชผกัผลไมกิ้นได ้ กิจกรรมตลาดนดัโรงเรียน กิจกรรม

เลี<ยงหมูหลุม กิจกรรมทาํปุ๋ยหมกัอินทรีย ์ กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมทศันศึกษา

เนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริงโดยผา่นกระบวนการทาํงานเป็นทีม ทาํใหน้กัเรียนสามารถ

เป็นไดท้ั<งผูน้าํและผูต้ามที6ดี การยอมรับความคิดเห็นของผูอื้6น การใชภ้าษาในการสื6อสารและแสดง

ความคิดของตนเองไดเ้หมาะสม การเคารพกฎกติกา ขอ้ตกลง โดยเฉพาะอยา่งยิ6งความสมัพนัธ์ที6ดี

ระหวา่งเพื6อน การร่วมมือร่วมใจเพื6อความสาํเร็จของงาน เหล่านี<ลว้นส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียน

เป็นผูที้6มีสมัพนัธภาพที6ดีทั<งสิ<น ซึ6 งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วสนนัท ์ หมวดเอียด (2556 : 95-96)  

ที6ไดศึ้กษาเรื6อง ปัจจยัที6สมัพนัธ์กบัทกัษะชีวติของนกัเรียนชั<นประถมศึกษาปีที6 6 ในโรงเรียนสงักดั

เทศบาลนคร จงัหวดัสงขลา ผลการวจิยัพบวา่ สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื6อนมีความสมัพนัธ์

กบัทกัษะชีวติสูงสุด และสอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2552 : 19-20) ที6 กล่าวถึง

ทกัษะชีวติดา้นสมัพนัธภาพไวว้า่ เป็นกลุ่มทกัษะการปรับตวั จดัเป็นทกัษะทางสงัคมในการสื6อสาร

ของบุคคลเพื6อสร้างสมัพนัธภาพพร้อมทั<งการใชค้วามสามารถทางดา้นการใชค้าํพดูเพื6อถ่ายทอดความ 

รู้สึกนึกคิดไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัประเพณีและวฒันธรรม รู้จกัแสดงความคิดเห็น และการแสดงความ

ปรารถนา การปฏิเสธ การเตือน การขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดส้าํเร็จและเป็นผลดีต่อ

การดาํรงชีวติ และสอดคลอ้งกบั คีแนน และคนอื6นๆ (Keenan S. and other, 2013 : 119-131) ไดว้จิยั

เรื6อง ประสิทธิผลของการสร้างประสบการณ์ ในการฝึกฝนทกัษะชีวติสาํหรับเดก็และเยาวชนผูพ้ิการ 

วตัถุประสงคใ์นการวจิยัเพื6อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทกัษะชีวติ ในการเตรียมเดก็ และเยาวชน

ผูพ้ิการสู่ความเป็นผูใ้หญ่ที6มีคุณภาพโดยใชว้ธีิการวจิยักึ6งทดลอง ผลการวจิยัพบวา่ การมีประสบการณ์

ในดา้นการอยูร่่วมกบัผูอื้6น การมีสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6น รวมถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นสิ6งจาํเป็น

สาํหรับการมีทกัษะชีวติที6ดี  ดงันั<น ผูที้6มีส่วนเกี6ยวขอ้งควรใหก้ารสนบัสนุนประสบการณ์ในการสร้าง

สมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6นแก่เดก็และเยาวชน ทั<งนี< เพื6อช่วยใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถเตรียมรับกบัการ

เปลี6ยนแปลงในภายหนา้และสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้6นไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 ทั<งนี<  การที6นกัเรียนมีทกัษะชีวติดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6นเพิ6มขึ<นนั<น อาจ

เป็นเพราะนกัเรียนเกิดการตระหนกัรู้ เห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6น เขา้ใจความแตกต่างของแต่ละคน 

จากกิจกรรมทั<งที6เป็นกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม เช่น กิจกรรมรักการออม กิจกรรมเปิดโลก

กวา้งดว้ย ICT กิจกรรมตลาดนดัโรงเรียน กิจกรรมบูรณาการและสอนแทรกทกัษะชีวติในการเรียน

การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมทศันศึกษา กิจกรรมปลูกพืชผกัผลไมกิ้นได ้ เป็นตน้ ดว้ย

ลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ที6เสริมสร้างและพฒันาทกัษะชีวติที6จดัขึ<นดงักล่าว ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจ

มุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผูอื้6น รู้จกัใชภ้าษาพดูและภาษากายเพื6อสื6อสารความรู้สึกนึกคิดของ

ตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิด และความตอ้งการของผูอื้6น วางตวัไดถู้กตอ้งเหมาะสมในสถานการณ์

ต่างๆ ใชก้ารสื6อสารที6สร้างสมัพนัธภาพที6ดีในการสร้างความร่วมมือและทาํงานร่วมกบัผูอื้6นไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

 จากการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที6เสริมสร้างและพฒันาทกัษะชีวตินกัเรียน 10 กิจกรรม 

จะพบวา่องคป์ระกอบของทกัษะชีวติลว้นเชื6อมโยงกนั เมื6อเกิดองคป์ระกอบการตระหนกัรู้ และเห็น

คุณค่าในตนเองและผูอื้6นกย็อ่มทาํใหน้กัเรียนสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบับุคคลรอบขา้งไดเ้พราะนกัเรียน

เขา้ใจตนเองและผูอื้6น เห็นคุณค่าและยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล การอยูร่่วมกบัผูอื้6นสามารถ

เป็นไปดว้ยความเขา้ใจและเปิดกวา้ง ในขณะที6องคป์ระกอบการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด ก็

ตอ้งเริ6มดว้ยการตระหนกัรู้และเขา้ใจตนเอง ทั<งในดา้นอารมณ์และความคิด จากนั<นกอ็าศยัทกัษะใน

องคป์ระกอบความคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ เพื6อสร้างความเขา้ใจใน

ตนเอง ผูอื้6น และสถานการณ์ คิดไตร่ตรองทางเลือกแต่ละทาง เพื6อหาทางจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง

และสถานการณ์ที6ตึงเครียดไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึ6 งองคป์ระกอบทกัษะชีวติที6เป็นแกนหลกัและสาํคญัใน

การเรียนรู้ คือ การวเิคราะห์ วจิารณ์ และความคิดสร้างสรรค ์ 

4.6 ตวัชีGวดัความพงึพอใจของนักเรียน 

จากผลการประเมินพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อ 

ชีวติพอเพียง เพื6อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ในระดบัมาก เนื6องจากนกัเรียนได้

รับคาํชี<แจงเกี6ยวกบัวตัถุประสงค ์  การดาํเนินกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ประโยชนที์6

ไดรั้บ และที6สาํคญัคือนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจากสิ6งที6มี สิ6งที6เป็นอยูจ่ากสภาพจริง การจดักิจกรรม

การเรียนการสอนที6ตอบสนองทั<งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล และการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้

ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ดว้ยบรรยากาศการเรียนรู้ที6อบอุ่น 

เขา้ใจ และการมีสมัพนัธภาพที6ดีระหวา่งนกัเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน และผูมี้ส่วนเกี6ยวขอ้งยอ่มทาํให้

นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะชีวติ และสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีความสุข ซึ6 งสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ พระมหาโตนด จาํปาทอง ศึกษาเรื6อง การประเมินโครงการค่ายธรรมะพฒันาทกัษะ

ชีวติยาเสพติดห่างไกล สร้างสายใยชุมชน เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาราชินี ณ วดัจนัทร์ ตาํบล 
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ทางพระ อาํเภอโพธิ_ ทอง จงัหวดัอ่างทอง ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนที6มีต่อโครงการ

อยูใ่นระดบัมาก และเมื6อพิจารณาเป็นรายขอ้ของแต่ละตวัชี<วดัจะพบวา่ นกัเรียนมีความสุขในการร่วม

กิจกรรม มีค่าเฉลี6ยสูงที6สุด จึงเป็นการยนืยนัไดว้า่นกัเรียนพึงพอใจกิจกรรมของโครงการ สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ วสนนัท ์ หมวดเอียด (2556 : 95-96) ศึกษาเรื6อง ปัจจยัที6สมัพนัธ์กบัทกัษะชีวติของ

นกัเรียนชั<นประถม ศึกษาปีที6 6 ในโรงเรียนสงักดัเทศบาลนคร จงัหวดัสงขลา ผลของการวจิยัพบวา่ 

สมัพนัธภาพภายในครอบครัว สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื6อน สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบั

ครู และสภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัทกัษะชีวติของนกัเรียน ซึ6 งหาก

นกัเรียนไดรั้บสมัพนัธภาพที6ดี อบอุ่น และเขา้ใจ นกัเรียนจะมีความสุขและพอใจในกิจกรรมนั<น ๆ  

   ทั<งนี<  การที6นกัเรียนมีความพึงพอใจในโครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อชีวติพอเพียง เพื6อ

พฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วใีนระดบัมากนั<น อาจเป็นเพราะกิจกรรมต่างๆที6จดัขึ<น 

ตอบสนองความตอ้งการ ความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน กิจกรรมสอดคลอ้งและเชื6อมโยงระหวา่ง

โรงเรียนกบัที6บา้นหรือวถีิการดาํเนินชีวติของนกัเรียน และการทาํงานร่วมกนัในบรรยากาศแห่งความ

เป็นมิตร ร่วมกนัรับผดิชอบ ร่วมชื6นชมและภูมิใจในผลงาน ไดแ้ก่ กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรม

ปลูกพืชผกัผลไมกิ้นได ้กิจกรรมเลี<ยงหมูหลุม กิจกรรมทาํปุ๋ยหมกัอินทรีย ์กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร  กิจกรรมที6สร้างความตระหนกัเห็นความสาํคญัของตนเอง ชื6นชมในผลงานของตนเอง และ

เห็นคุณค่าของผูอื้6น เช่น กิจกรรมรักการออม กิจกรรมเปิดโลกกวา้งดว้ย ICT เป็นตน้ นอกจากนี<

กิจกรรมที6สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบา้นและโรงเรียน ส่งเสริมความใกลชิ้ดความร่วมมือภายใน

ครอบครัวและภูมิใจในผลงานของตนเองและผูอื้6น ไดแ้ก่ กิจกรรมตลาดนดัโรงเรียน    

4.7 ตวัชีGวดัความพงึพอใจของผู้ปกครอง 
จากผลการประเมินพบวา่ ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อโครงการเกษตรอินทรีย ์

เพื6อชีวติพอเพียง เพื6อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ในระดบัมาก ทั<งนี< เป็นเพราะ 

ผูป้กครองเห็นวา่ จากการรับทราบเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโครงการคาดหวงัวา่บุตรหลานจะ

ไดรั้บประโยชน ์มีทกัษะชีวติที6ดี ไดรั้บการพฒันา เปลี6ยนแปลงไปในทางที6ดีขึ<น และหลงัจากที6ไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการดว้ยการปฏิบติัจริงพบวา่ บุตรหลานของตนเองมีการเปลี6ยนแปลงและ

พฒันาไปในทางที6ดีขึ<น โดยนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนั และส่งผลต่อเนื6องมายงัครอบครัวอีกดว้ย เช่น 

การรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตนเองมากขึ<น รู้ความตอ้งการ ความสนใจของตนเอง และเขา้ใจความรู้สึกของ

ผูอื้6นมากขึ<น การนาํความรู้ที6ไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการมาใชใ้นชีวติประจาํวนั โดยเฉพาะอยา่งยิ6ง

ความพอเพียง ความพอประมาณ การเห็นคุณค่าของเงิน และการใชจ่้ายอยา่งประหยดั ซึ6 งจะเห็นไดจ้าก

ตวัชี<วดัที6มีค่าเฉลี6ยสูงที6สุด คือ บุตรหลานของท่านรู้จกัประหยดัและการออมเงิน จึงกล่าวไดว้า่ จาก

ประโยชนที์6บุตรหลานไดรั้บจากโครงการที6มีพฤติกรรมเปลี6ยนไปอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน จึงทาํให้

ผูป้กครองมีความพึงพอใจ สอดคลอ้งกบั มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2542 : 24-37) ที6กล่าวถึง
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ลกัษณะของความพึงพอใจที6เกี6ยวขอ้งกบัผูป้กครองวา่ คือสิ6งที6ผูป้กครองไดรั้บรู้เกี6ยวกบัผลประโยชน์ 

ที6ไดรั้บ ก่อนไดรั้บหรือคาดหวงัในสิ6งที6คิดควรจะไดรั้บ เพราะผูป้กครองจะประเมินเปรียบเทียบกบั 

สิ6งที6ไดรั้บจริงกบัสิ6งที6คาดหวงัเอาไวห้ากสิ6งที6ไดรั้บเป็นความคาดหวงัถือวา่เป็นการยนืยนัที6ถูกตอ้งกบั

ความคาดหวงัที6ผูป้กครองยอ่มเกิดความพึงพอใจ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พระมหาโตนด จาํปาทอง 

(2560 : 129-143) ศึกษาเรื6องการประเมินโครงการค่ายธรรมะพฒันาทกัษะชีวติยาเสพติดห่างไกล สร้าง

สายใยชุมชน เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาราชินี ณ วดัจนัทร์ ตาํบลทางพระ อาํเภอโพธิ_ ทอง จงัหวดั

อ่างทอง  ผลการวจิยัพบวา่  ความพึงพอใจของผูป้กครองที6มีต่อโครงการในดา้นความรู้ต่าง ๆ เกี6ยวกบั

โทษของยาเสพติด และการนาํธรรมะไปใชใ้นชีวติประจาํวนัเพื6อใหห่้างไกลจากยาเสพติด อยูใ่นระดบั

มากที6สุด  

   ทั<งนี<  การที6ผูป้กครองมีความพึงพอใจในโครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อชีวติพอเพียง เพื6อ

พฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วใีนระดบัมากนั<น อาจเป็นเพราะกิจกรรมของโครงการ

ที6จดัขึ<นสอดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวติ สามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริง เกิดประโยชนก์บับุตรหลานในอนาคต 

เช่น กิจกรรมปลูกพืชผกัผลไมกิ้นได ้ กิจกรรมเลี<ยงหมูหลุม กิจกรรมทาํปุ๋ยหมกัอินทรีย ์ เป็นตน้ 

กิจกรรมที6ทาํใหน้กัเรียนรู้จกัการอดออม รู้จกัความพอเพยีง เห็นคุณค่าของตนเอง ไดแ้ก่ กิจกรรมรัก

การออม รวมถึงกิจกรรมที6ทาํใหบุ้ตรหลานรู้จกัศึกษาคน้ควา้ สนใจในการเรียนรู้ เขา้ใจตนเองและ

ผูอื้6น กลา้คิดกลา้แสดงออกมากขึ<น เช่น กิจกรรมทศันศึกษา กิจกรรมเปิดโลกกวา้งดว้ย ICT เป็นตน้ 

นอกจากนี<  กิจกรรมตลาดนดัโรงเรียน ซึ6 งเป็นกิจกรรมที6ทาํร่วมกนัระหวา่งผูป้กครองและบุตรหลาน 

เป็นกิจกรรมหนึ6งที6ผูป้กครองใหค้วามสาํคญั อาจเป็นเพราะกิจกรรมนี<ผูป้กครองเห็นการเปลี6ยนแปลง

ของบุตรหลานไปในทางที6ดีขึ<นอยา่งชดัเจน เช่น ความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม การเห็นคุณค่า

ในตนเองและผูอื้6น การภูมิใจในตนเอง การมีสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6น เป็นตน้  

4.8 ตวัชีGวดัความพงึพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัGนพืGนฐาน 

จากผลการประเมินพบวา่    ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน มีความ 

พึงพอใจโครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อชีวติพอเพียงเพื6อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี

ในระดบัมาก เนื6องจากครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน ไดร่้วมกนัศึกษาสภาพปัญหา

ปัจจุบนัและความจาํเป็นที6จะตอ้งพฒันาทกัษะชีวติใหก้บันกัเรียน ดว้ยความพร้อมของปัจจยัต่าง ๆ ทาํ

ใหเ้กิดโครงการนี< ขึ<น และจากการร่วมวางแผนการดาํเนินงาน การกาํหนดกิจกรรม พื<นที6/พืชเพาะปลูก 

ขั<นตอนในการดาํเนินกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ การร่วมมือและการประสานงานของครูและผูมี้

ส่วนเกี6ยวขอ้ง ประกอบกบัความมุ่งมั6นตั<งใจ ความเอาใจใส่ การนิเทศติดตามผลการดาํเนินกิจกรรม

อยา่งต่อเนื6องของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน ครูผูรั้บผดิชอบ ทาํใหผ้ลที6ไดรั้บนกัเรียนมีทกัษะชีวติ

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงเป็นที6พึง

พอใจของทุกฝ่าย เมื6อพิจารณาตวัชี<วดัรายขอ้ พบวา่ ทุกตวัชี<วดัมีค่าเฉลี6ยในระดบัมากทั<งหมด โดย
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ตวัชี<วดัที6มีค่าเฉลี6ยสูงที6สุดคือ ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการมีความเหมาะสม ซึ6 งสอดคลอ้งกบังาน 

วจิยัของ พระมหาโตนด จาํปาทอง (2560 : 129-143) ศึกษาเรื6อง การประเมินโครงการค่ายธรรมะ

พฒันาทกัษะชีวติยาเสพติดห่างไกล สร้างสายใยชุมชน เฉลิมพระชนม พรรษา 12 สิงหาราชินี ณ  

วดัจนัทร์ ตาํบลทางพระ อาํเภอโพธิ_ ทอง จงัหวดัอ่างทอง  ผลการวจิยัพบวา่  ความพึงพอใจของครู และ

คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั<นพื<นฐานที6มีต่อโครงการในดา้นความรู้ต่าง ๆ เกี6ยวกบัโทษของยาเสพติด 

เพื6อใหห่้างไกลจากยาเสพติด อยูใ่นระดบัมากที6สุด ดว้ยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน โครงการจึงประสบผลสาํเร็จ สอดคลอ้งกบัหาวทิยาลยัสุโขทยั

ธรรมาธิราช (2549 : 38-40) ที6ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที6มีผลต่อความพึงพอใจของนกัเรียน ผูป้กครอง คณะ 

กรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐานซึ6งเป็นผูรั้บบริการทางศึกษาต่อการจดัการศึกษา คือ การไดรั้บการ

ตอบสนองความคาดหวงั การบรรลุจุดมุ่งหมาย สภาพแวดลอ้ม กระบวนการ วธีิการในการดาํเนิน

กิจกรรมลกัษณะของผูบ้ริหาร ครู ที6มีความมุ่งมั6นตั<งใจ และหากทุกฝ่ายที6เกี6ยวขอ้งในการจดัการศึกษา

มีความพึงพอใจในการจดัการศึกษา สถานศึกษายอ่มประสบความสาํเร็จเช่นกนั 

 ทั<งนี<  การที6ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน มีความพึงพอใจในโครงการ

เกษตรอินทรียเ์พื6อชีวติพอเพียง เพื6อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ในระดบัมากนั<น 

อาจเป็นเพราะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั<นพื<นฐาน ไดต้ระหนกัและเห็นความสาํคญัของการ

พฒันาทกัษะชีวตินกัเรียน จึงไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นถึงความจาํเป็นและความเป็นไปไดข้องการ

จดัทาํโครงการเพื6อพฒันาทกัษะชีวติ รวมถึงความคาดหวงัวา่โครงการนี<จะทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และ

มีทกัษะชีวติที6ดีขึ<นทั<ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้6น ดา้นการคิด

วเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด และดา้น

การสร้างสมัพนัธภาพที6ดีกบัผูอื้6น ผลจากการที6นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมโครงการ พบวา่นกัเรียนมีทกัษะชีวติ

ที6ดีขึ<นเป็นไปตามความคาดหวงั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวติ    เป็นภูมิคุม้กนัชีวติใหแ้ก่นกัเรียนในสภาพสงัคมที6 

เปลี6ยนแปลง และเตรียมพร้อมสาํหรับการดาํเนินชีวติในอนาคต จึงเป็นภารกิจสาํคญัของสถานศึกษา

และผูมี้ส่วนเกี6ยวขอ้งที6จะตอ้งร่วมมือกนั จากผลการประเมินโครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อชีวติพอเพียง 

เพื6อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบัมากที6สุด 

และทุกประเดน็ ทุกตวัชี<วดั ผา่นเกณฑก์ารประเมินทั<งหมด จึงควรดาํเนินการต่อไป ผูเ้กี6ยวขอ้งควรนาํ 

ผลการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาเพื6อใหก้ารดาํเนินโครงการในครั< งต่อไปเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลยิ6งขึ<น โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงันี<   
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ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

1. จากผลการประเมินที6พบวา่   ประเดน็ผลผลิตของโครงการ  ตวัชี<วดัความพึงพอใจของ 
นกัเรียนที6มีต่อโครงการอยูใ่นระดบัมาก แต่เมื6อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้คาํถามที6วา่มีการชี<แจง 

ทาํความเขา้ใจเกี6ยวกบัโครงการชดัเจน และกิจกรรมมีความหลากหลาย เหมาะสม สามารถปฏิบติัได้

จริง อยูใ่นระดบัปานกลาง จึงควรดาํเนินการดงันี<  

1.1 เพิ6มเวลาในการชี<แจงประชาสมัพนัธ์เกี6ยวกบัโครงการ / กิจกรรม  โดยสอดแทรก 

ในกิจกรรมอื6นที6เป็นกิจกรรมประจาํวนั เพื6อใหน้กัเรียนเขา้ใจการดาํเนินงานของโครงการชดัเจนมาก

ยิ6งขึ<น  เช่น กิจกรรมหนา้เสาธง กิจกรรมโฮมรูม เป็นตน้ 

1.2 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น  แลกเปลี6ยนเรียนรู้  ใหค้วามรู้  สร้าง 

ความความเขา้ใจเกี6ยวกบัวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย และประโยชน์ของโครงการที6นกัเรียนจะไดรั้บ เช่น 

ใหเ้วลานกัเรียนไดซ้กัถามเมื6อเกิดขอ้สงสยั ตั<งคาํถามใหน้กัเรียนไดส้ะทอ้นความรู้สึกหรือมุมมองของ

ตนเอง ตั<งคาํถามใหน้กัเรียนไดคิ้ดไดเ้ชื6อมโยงระหวา่งประสบการณ์หรือความรู้ที6มีมาก่อน หรือตั<ง

คาํถามถึงสิ6งที6นกัเรียนไดเ้รียนรู้ใหม่ไปปรับใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

1.3 เพิ6มกิจกรรมที6มีความแตกต่างจากที6เคยมีเคยปฏิบติั เพื6อกระตุน้การเรียนรู้ ความ 

อยากรู้อยากเห็นของนกัเรียน  การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาที6มีกิจกรรมแตกต่าง แต่สามารถ

นาํมาปรับใชก้บัตนเองได ้เช่น การปลูกสตอเบอรี6  ลาํใย ทศันศึกษาโรงเรียนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

วธีิการแปรรูปผลผลิตใหมี้มูลค่าเพิ6ม เป็นตน้ 

2. จากผลการประเมินที6พบวา่   ประเดน็ผลผลิตของโครงการ   ตวัชี<วดัความพึงพอใจของ 
ผูป้กครองที6มีต่อโครงการอยูใ่นระดบัมาก แต่เมื6อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้คาํถามที6วา่บุตรหลาน

ของท่านมีความรับผดิชอบต่อตนเองมากขึ<น   บุตรหลานของท่านศึกษา  คน้ควา้  หาความรู้ดว้ยตนเอง 

มากขึ<น และบุตรหลานของท่านกลา้คิดกลา้แสดงออก มีความมั6นใจในตนเองมากขึ<น อยูใ่นระดบั 

ปานกลาง จึงควรดาํเนินการดงันี<  

2.1 ใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดกิจกรรม และการดาํเนินกิจกรรม เพื6อ 

 ผลที6ไดรั้บในทางปฏิบติัเชื6อมโยง เกี6ยวโยง ระหวา่งบา้นและโรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น ใบงาน/ 

ผลงานที6ผูป้กครองมีส่วนร่วม การปลูกพืชผกัสวนครัว การจาํหน่ายผลผลิตทางเกษตรของครอบครัว 

การจดัตลาดนดัทางการเกษตรที6ผูป้กครองมีส่วนร่วม การจดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียน เป็นตน้  

2.2  จดัประชุมผูป้กครองสร้างความรู้  ความเขา้ใจ  เกี6ยวกบัโครงการ  และเปิดโอกาส 

ใหผู้ป้กครองไดแ้สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื6อใหก้ารดาํเนินกิจกรรมช่วยแกปั้ญหาและพฒันา

ทกัษะชีวติไดต้ามสภาพจริง  
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ข้อเสนอแนะในการประเมนิหรือวจิยัครัGงต่อไป 

1. ควรประเมินโครงการโดยการกาํหนดค่านํ<าหนกั ตวัชี<วดั และเกณฑต์ดัสินของตวัชี<วดั 

ในแต่ละปัจจยั เพื6อใหไ้ดข้อ้มูลที6ละเอียด และผลของโครงการในภาพรวมมีความชดัเจนตามลาํดบั

ความสาํคญั ทาํใหไ้ดส้ารสนเทศที6ครอบคลุมอนัจะเป็นประโยชนใ์นการประเมินโครงการต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาวจิยัรูปแบบการพฒันาทกัษะชีวตินกัเรียน โครงการเกษตรอินทรียเ์พื6อ 

ชีวติพอเพียง เพื6อพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี  เพื6อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศที6เป็น

แนวทางและเป็นประโยชนใ์นการพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

3. ควรประเมินโครงการในเชิงสาเหตุ   โดยใชรู้ปแบบการประเมินที6ยดึทฤษฎี    เพื6อให ้

ทราบถึงสาเหตุที6มีผลต่อความสาํเร็จของโครงการ เพื6อนาํไปปรับปรุงพิจารณาการดาํเนินโครงการได้

ตรงตามสาเหตุต่อไป 


