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บทคัดย่อ
การประเมินผลโครงการการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรมแห่งใจด้วย  

S & S Model กับวิถี ทอ.บ. ตามรอยพ่ออย่างยั่งยืน ของโรงเรียนทหารอากาศบำารุง จังหวัดนครราชสีมา  
มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อการประเมินโครงการในด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการ กระบวนการของโครงการ และผลผลิตของโครงการ และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยใช้
รูปแบบ CIPP Model กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งสิ้น 252 คน 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินผลโครงการจำานวน 3 ชุด แบ่งออกเป็นแบบประเมินสำาหรับ 1) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2) นักเรียน และ3) คณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการประเมนิพบวา่ ดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการ ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ของโครงการ ดา้น
กระบวนการของโครงการ และด้านผลผลติของโครงการของกลุม่ตวัอยา่งทกุกลุม่ โดยภาพรวมทกุดา้นอยู่
ในระดับมาก และปัญหาที่พบ คือ บางกิจกรรมผู้เข้าร่วมบางส่วนยังขาดความเข้าใจ ช่วงเวลาในการจัด
บางกจิกรรมไมส่อดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน และผูป้กครองบางสว่นมสีว่นรว่มในกจิกรรมนอ้ยเกนิไป 
สว่นขอ้เสนอแนะคือ 1) สถานศกึษาควรดำาเนนิโครงการอยา่งตอ่เนือ่ง 2) ผูบ้รหิารควรพฒันา สนบัสนนุ 
และสร้างความร่วมมือในการดำาเนินโครงการ 3) ควรจัดระบบการประสานงานภายในให้ชัดเจน สร้าง

1 ผู้อำานวยการ โรงเรียนทหารอากาศบำารุง ตำาบลหนองไผ่ล้อม อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
2 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
1 Director, Tahanagard Bamrung School, Tambon Nongphailom, Amphor Mueng Nakhon Ratchasima 30000
2 Research advisors
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ความเข้าใจระหว่างกันให้มากขึ้น และ 4) ควรประสานความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกให้เพิ่มมากขึ้น

คำาสำาคัญ: การประเมินผล นวัตกรรม ทักษะชีวิต จิตสาธารณะ ธรรมแห่งใจ

Abstract
Evaluation research on the development of life skills, public mind and heart of 

Dhamma in students by using S & S model and Tahanagard Bamrung school sustainability 
by King’s inspiration approach project proceeded by Tahanagard Bamrung school in Nakhon 
Ratchasima province. The objective of this research project were to evaluate in context, 
input, process and output of the project and study problems and recommendations from 
project. CIPP model was used to evaluate, and 252 of sample group consisted of teach-
ers and educational personals, teaching trainees, students, school board, parents network 
and student’s parents. The 3 types of questionnaire were tool for this research, they were 
questionnaires for 1) teachers and educational personals and teaching trainees, 2) students  
and 3) school board, parents network and student’s parents. Data was analyzed with  
average and standard deviation. The result found that: in context, input, process and output 
of the project of all of sample group were at the high level. The problems of project were that, 
some of participants did not understand in some project’s activities, timing in some project’s 
activities were not accordingly to learning schedule, and participation of some participants 
in some project’s activities were not enough. Recommendations from this research were 
that, 1) the project should continue proceeded, 2) school administrators should supported 
and participated in project, 3) the internal coordination should be clear and understood in 
each other, and 4) should increased external coordination for budget and other supporting.
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บทนำา
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยนตาม

หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ พัฒนาให้เป็น
ผู้ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ ความรู้ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มี

ระเบยีบวนิยั ปลกูฝงัและสรา้งจติสำานกึของการทำา
ประโยชนเ์พือ่สงัคม มจีติสำานกึในความเปน็คนไทย 
(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551: 20) เปน็การพฒันา
คุณภาพและสมรรถนะของผู้เรียนให้มีพื้นฐาน
ในการคิด การเรียนรู้ และมีทักษะในการจัดการ
และดำารงชีวิต สามารถเผชิญกับปัญหาสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอด
เวลา (กรมอนามัย, 2554: 6)
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กระทรวงศกึษาธกิาร (2551: 20-21) ได้
กำาหนดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  แบง่เปน็ 3 ลกัษณะ 
ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำาหนด 
เป้าหมาย วางแผนชวีติทัง้ด้านการเรยีน และอาชีพ 
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 
ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็น
กิจกรรมทีช่ว่ยเหลอืและใหค้ำาปรกึษาแกผู่ป้กครอง
ในการมสีว่นรว่มพฒันาผูเ้รยีน ลกัษณะที ่2 กจิกรรม
นักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบ
วินัย ความเป็นผู้นำาผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ  
การทำางานรว่มกนั การรูจ้กัแกป้ญัหา  การตัดสนิใจ 
ทีเ่หมาะสม ความมเีหตผุล การชว่ยเหลอืแบง่ปนักนั  
เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน 
ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตาม
แผน ประเมินและปรับปรุงการทำางาน เน้นการ
ทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของ
สถานศกึษาและทอ้งถิน่ กจิกรรมนักเรยีนประกอบ
ด้วย 1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
ผู้บำาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร และ 
2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม  และสุดท้ายลักษณะ
ท่ี 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำาเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม 
มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ 
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม การวัดและประเมินผล
การเรียน

ถึงแม้ว่าสถานศึกษาต่างๆ รวมถึง
โรงเรียนทหารอากาศบำารุง จังหวัดนครราชสีมา 

จะมีการใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนา
ศกัยภาพของผูเ้รยีนในดา้นตา่งๆ แตอ่ยา่งไรกต็าม
จากสถานการณ์ปัจจุบันกลับพบว่า ผู้เรียนบาง
สว่นยงัคงมกีารพฒันาทีไ่มเ่พยีงพอ การเรยีนรูข้าด
ความยัง่ยนื นกัเรยีนยงัตอ้งไดร้บัการกวดวิชานอก
เหนอืจากการเรยีนในเวลาปกต ิใหค้วามสำาคญักบั
ความรู้ด้านวิชาการ ซึ่งเป็นผลมาจากการมุ่งผล
สมัฤทธิเ์ปน็หลกั แตผู่เ้รยีนยงัขาดความรบัผดิชอบ
ในหนา้ที ่ไมช่ว่ยผู้อืน่ในการปฏบิตังิานรว่มกัน ไมม่ี
ทักษะชีวิต ขาดจิตสาธารณะและธรรมแห่งใจ ซึ่ง
เปน็สว่นหนึง่ของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในลกัษณะ
ต่างๆ นั่นเอง

จากปัญหาข้างต้นทางผู้บริหารโรงเรียน
ทหารอากาศบำารงุ จงัหวดันครราชสมีา จงึไดม้กีาร
พฒันานวตักรรม “S & S Model กบัวถิ ีทอ.บ.ตาม
รอยพ่ออย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรมแห่งใจ โดย
โรงเรียนทหารอากาศบำารุง ซึ่งมีจุดเด่นอยู่แล้วคือ 
โรงเรียนลูกเสือต้นแบบ นำาร่องลูกเสือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอ
เพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึง
ได้นำาจุดเด่นของโรงเรียนมาบูรณาการกับหลักคิด
ข้างต้น มาเป็นนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิต มีจิตสาธารณะ มีธรรมแห่งใจ โดยกำาหนด
ปญัหาเปน็จดุเนน้ในการพฒันา (Strategy Focus) 
โดยจัดเป็นโครงการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม นำาความรู้ รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามรอยพ่อ
อย่างยั่งยืนโดยใช้ “S & S กับ วิถี ทอ.บ.ตามรอย
พ่ออย่างยั่งยืน.” หรือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับกระบวนการลูกเสือเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต ปลูกจิตสาธารณะ ธรรมแห่งใจ (โรงเรียน
ทหารอากาศบำารุง, 2560: 37-51) 

โครงการ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิต จิตสาธารณะ และธรรมแห่งใจด้วย S & 
S Model กับวิถี ทอ.บ. ตามรอยพ่ออย่างยั่งยืน 
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เป็นโครงการที่ได้นำานวัตกรรมข้างต้นมาใช้ใน 
การพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนทหารอากาศบำารุง 
จงัหวดันครราชสมีา และเพือ่ใหท้ราบถงึผลสำาเรจ็
ของโครงการโดยใช้นวัตกรรมดังกล่าวขับเคลื่อน 
ผู้วิจัยจึงได้ดำาเนินการวิจัยประเมินผลการดำาเนิน
งานโครงการนี้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ประเมนิผลโครงการ การพัฒนาให้

ผูเ้รยีนมทีกัษะชวีติ จติสาธารณะ และธรรมแหง่ใจ
ดว้ย S & S Model กบัวถิ ีทอ.บ. ตามรอยพ่ออย่าง
ยั่งยืน ในด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ปัจจัย
เบื้องต้นของโครงการ กระบวนการของโครงการ 
และผลผลิตของโครงการ

2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการดำาเนินโครงการการพัฒนาให้ผู้
เรียนมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรมแห่ง
ใจด้วย S & S Model กับวิถี ทอ.บ. ตามรอยพ่อ
อย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การประเมินผลโครงการ การพัฒนาให้

ผู้เรียนมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรมแห่ง
ใจด้วย S & S Model กับวิถี ทอ.บ. ตามรอย
พ่ออย่างยั่งยืน ของโรงเรียนทหารอากาศบำารุง 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ซึ่งใช้รูปแบบการประเมินผล
โครงการ CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam 
(2000: 279-317) มกีรอบแนวคดิในการวจิยัดงันี้

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินโครงการการพัฒนาใหผูเรียนมี
ทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรมแหงใจดวย S & S Model กับวิถี ทอ.บ. ตามรอยพออยางยั่งยืน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การประเมินผลโครงการ การพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรมแหงใจดวย S & 
S Model กับวิถี ทอ.บ. ตามรอยพออยางยั่งยืน ของโรงเรียนทหารอากาศบํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ซึ่งใชรูปแบบการประเมินผลโครงการ CIPP Model ของ Daniel 
Stufflebeam (2000: 279-317)  มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยประเมินผล โดยเปนการประเมินผลโครงการ การพัฒนาให
ผูเรียนมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรมแหงใจดวย S & S Model กับวิถี ทอ.บ. ตามรอยพออยางยั่งยืน 
โดยใช รูปแบบการประเมินผลโครงการ CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam (2000: 279-317) ใน 4 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้ ง น้ี ใ ช้รูปแบบการวิจัย

ประเมินผล โดยเป็นการประเมินผลโครงการ การ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และ
ธรรมแห่งใจด้วย S & S Model กับวิถี ทอ.บ. ตาม
รอยพอ่อยา่งยัง่ยนื โดยใช ้รปูแบบการประเมนิผล
โครงการ CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam 
(2000: 279-317) ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่  
1) สภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context)  
2)  ปัจจัย เ บ้ืองต้นของโครงการ ( Input )  
3) กระบวนการของโครงการ (Process) และ  
4) ผลผลิตของโครงการ (Output) 

ประชากร

ประชากรเป้าหมายที่ ใ ช้ ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเพือ่ประเมนิโครงการครัง้น้ี ได้แกผู่ท้ี่
มีสว่นเกีย่วขอ้งกบัการดำาเนินโครงการ ซึง่ประกอบ
ด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง  
ผู้ปกครองนกัเรยีน และนกัศกึษาฝกึประสบการณ ์
ของโรงเรียนทหารอากาศบำารุง ตำาบลหนองไผ่
ลอ้ม อำาเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 
รวมจำานวนทั้งสิ้น 252 คน ซึ่งจะดำาเนินการเก็บ
ข้อมลูทัง้หมด โดยแบง่ออกได้เปน็ ครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา จำานวน 14 คน นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 จำานวน 16 คน นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 จำานวน 25 คน นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 จำานวน 31 คน นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 จำานวน 24 คน คณะกรรมการสถาน
ศึกษา จำานวน 9 คน เครือข่ายผู้ปกครอง จำานวน 
27 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำานวน 96 คน และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำานวน 10 คน

เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ ชุดแบบประเมินโครงการฯ จำานวน 3 ชุด 
ประกอบด้วย ชุดที่ 1 แบบประเมินผลโครงการฯ  

สำาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แบ่งออกเป็น 5 ตอน 
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 สภาวะแวดล้อมของ
โครงการ ตอนที่ 2 ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 
ตอนที่ 3 กระบวนการของโครงการ ตอนที่ 4 
ผลผลิตของโครงการ และ ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ส่วนชุดที่ 2 แบบประเมินผลโครงการฯ 
สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3-6 แบง่ออก
เป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 กระบวนการ
ของโครงการ ตอนที่ 2 ผลผลิตของโครงการ และ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และชุดที่ 3 แบบ
ประเมินผลโครงการฯ สำาหรับคณะกรรมการ
สถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครอง
นักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอน
ที่ 1 ผลผลิตของโครงการ และ ตอนที่ 2 ข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติม

ทั้งนี้แบบประเมินผลโครงการฯ ทั้ง 3 ชุด 
เปน็การประเมนิผลโดยใหผู้ป้ระเมนิใสเ่ครือ่งหมาย 
√ เพื่อเลือกระดับการประเมินที่สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของผู้ประเมิน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำาเนินการ
ประสานผู้บริหาร หัวหน้างาน และครูประจำาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3-6 เพื่อขอความร่วมมือจาก
กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มในการตอบแบบประเมิน
ผลโครงการฯ หลังจากได้รับแบบประเมินผล 
โครงการฯ กลับคืนแล้ว ผู้วิจัยดำาเนินการตรวจ
สอบขอ้มลูตามแบบประเมนิผลโครงการฯ ทีไ่ดร้บั 
กลับคืนมา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และ
ครบถว้นสมบรูณข์องขอ้มลู ซึง่ถา้พบวา่ไมส่มบรูณ ์ 
จะทำาการเก็บเพิม่เตมิ และสดุทา้ยเปน็การรวบรวม
ข้อมูลสมบูรณ์ที่ได้เพื่อดำาเนินการวิเคราะห์
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การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลจะดำาเนินการโดยนำา
ข้อมูลเก่ียวกับการประเมินสภาวะแวดล้อมของ
โครงการ ปจัจยัเบือ้งต้นของโครงการ กระบวนการ
ของโครงการ และผลผลิตของโครงการจาก
แบบสอบถามทั้ง 3 ชุด มาทำาการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับการประมวลผล
ทางสถิติ ส่วนการกำาหนดเกณฑ์เพ่ือแปลความ
หมายจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ได้จากแบบ
ประเมินผลโครงการฯ ในทุกๆ ประเด็น เพื่อจัด
ระดับผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ดังนี้

 คา่เฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถงึ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

 คา่เฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถงึ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก

 คา่เฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถงึ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

 คา่เฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับน้อย

 คา่เฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สำาหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จะทำาการ
สรปุประเดน็ตามขอ้มลูทีไ่ด้รบัจากการกรอกขอ้มลู
ในลักษณะปลายเปิดของผู้ประเมินในทุกกลุ่ม 

ทั้งนี้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การประเมินผลโครงการ การพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรมแห่งใจด้วย S 
& S Model กับวิถี ทอ.บ. ตามรอยพ่ออย่างยั่งยืน 
ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย  
(Mean: µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stan-
dard Deviation: S.D.) เพือ่วเิคราะหร์ะดบัผลการ
ประเมินของกลุ่มตัวอย่าง

จากผลการประเมินที่ได้ จะถูกนำามา
วิเคราะห์ร่วมกับนวัตกรรมที่นำามาใช้ในโครงการ 
คือ S & S Model กับวิถี ทอ.บ. ตามรอยพ่ออย่าง
ยั่งยืน และนำาผลวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
นวัตกรรมที่ใช้และปรับปรุงแนวทางในการดำาเนิน
โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

การนำาเสนอข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูล จะ
ถูกนำาเสนอในรูปแบบตารางและการบรรยายผล
การประเมิน

ผลการวิจัย
ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาให้ผู้

เรียนมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรมแห่งใจ
ดว้ย S & S Model กบัวิถ ีทอ.บ. ตามรอยพอ่อยา่ง
ยั่งยืน ในแต่ละด้านเป็นดังตาราง 1
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จากตาราง 1 ผลการประเมนิด้านสภาวะ
แวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของครู
และบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก (µ=4.42, S.D.=0.207) ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการตามความคิดเห็นของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก (µ=3.91, S.D.=0.120) ส่วน
ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ พบว่า ภาพ
รวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (µ=3.97, 
S.D.=0.092) และตามความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก (µ=4.49, S.D.=0.144) 
และผลการประเมินผลผลิตของโครงการตาม

ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ พบว่า ภาพรวม
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (µ=4.41, 
S.D.=0.040) ตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3-6 พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก (µ=4.39, S.D.=0.083) 
และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถาน
ศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครอง พบ
ว่า ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
(µ=3.62, S.D.=0.245)

สว่นขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิทีไ่ดจ้ากผลการ
ประเมนิ พบวา่จะเปน็ขอ้ปญัหาเกอืบทัง้หมด แบง่
ออกได้เป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการจัด
กิจกรรม พบว่าปัญหาคือ บางกิจกรรมผู้ปกครอง
อาจมไิดม้สีว่นรว่ม หรอืมคีวามเขา้ใจเพยีงพอ ควร
เพิม่การสรา้งความเขา้ใจในกจิกรรมใหม้ากขึน้กบั
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ปกครอง 2) ด้าน

ตาราง 1 ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรมแห่งใจ
ดว้ย S & S Model กบัวถิ ีทอ.บ. ตามรอยพอ่อยา่งยัง่ยนื โรงเรยีนทหารอากาศบำารงุ จงัหวัด
นครราชสีมา

ประเด็นการประเมิน/กลุ่มตัวอย่าง µ S.D. แปลผล

ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4.42 0.207 มาก

ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 3.91 0.120 มาก

ด้านกระบวนการของโครงการ

   ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 3.97 0.092 มาก

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 4.49 0.144 มาก

ด้านผลผลิตของโครงการ

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4.41 0.040 มาก

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 4.39 0.083 มาก

  คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครอง 3.62 0.245 มาก
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ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม พบว่าปัญหาคือ การ
กำาหนดเวลาในการจัดกิจกรรมควรสอดคล้องกับ
ชว่งเวลาในการจดัการเรยีนการสอน และ 3) ดา้น
การมีส่วนร่วม พบว่าปัญหาคือ การมีส่วนร่วมไม่
เพยีงพอ ควรเพิม่การมสีว่นรว่มของฝา่ยตา่งๆ ให้
มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ปกครอง

การประเมินผลโครงการ การพัฒนาให้ผู้
เรียนมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรมแห่งใจ
ดว้ย S & S Model กบัวถิ ีทอ.บ. ตามรอยพ่ออย่าง
ยัง่ยนื โดยใชร้ปูแบบการประเมนิผลโครงการ CIPP 
Model ใน 4 ประเดน็หลกั คือ สภาวะแวดลอ้มของ
โครงการ ปจัจยัเบือ้งต้นของโครงการ กระบวนการ
ของโครงการ และ ผลผลิตของโครงการ กับกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3-6 และคณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครอง จำานวน 252 
คน สรุปผลการประเมินในทุกด้านของโครงการฯ 
คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้าน
กระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของ
โครงการ ของทุกกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมมีผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาและข้อ
เสนอแนะในการปรับปรุงการดำาเนินงานโครงการ 
มีในด้านการจัดกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมบางส่วนยัง
ขาดความเข้าใจที่เพียงพอ ด้านช่วงเวลาในการ
จดักิจกรรมทีบ่างสว่นยังไมส่อดคลอ้งกบัการเรยีน
การสอน และดา้นการมสีว่นรว่มในบางกจิกรรมที่
ยังมีไม่มากพอ ส่วนข้อเสนอแนะคือ สถานศึกษา
ควรดำาเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารควร
พัฒนา สนับสนุน และสร้างความร่วมมือในการ
ดำาเนินโครงการ ควรจัดระบบการประสานงาน
ภายในให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจระหว่างกัน
ให้มากขึ้น และควรประสานความร่วมมือในการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกให้
เพิ่มมากขึ้น

อภิปรายผล
จากผลการประเมินโครงการ การพัฒนา

ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรม
แห่งใจด้วย S & S Model กับวิถี ทอ.บ. ตามรอย
พอ่อยา่งยัง่ยนืสามารถนำาเสนอการอภปิรายผลใน
ประเด็นสำาคัญได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม
ของโครงการโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่พบว่าภาพรวมมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
แต่ละรายการ พบว่า รายการท่ีผลการประเมินมี
คา่เฉลีย่สงูสดุ คอื โครงการบรหิารจดัการเพือ่ใหผู้้
เรยีนมคุีณธรรม นำาความรู ้รูคิ้ด รูป้ฏบิตั ิอยา่งยัง่ยนื 
ตามรอยพอ่ โดยใช ้S & S Model สรา้งคณุลกัษณะ
ที่ดีด้านทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรมแห่งใจ
ให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนทหารอากาศบำารุง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนรายการประเมินที่ผลการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ การประสานงาน 
ระหว่างบุคลากรทำาให้เกิดความร่วมมือในการ
ดำาเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผลการ
ประเมินที่ได้สอดคล้องกับการดำาเนินงานตาม
นโยบายทางด้านการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จนถึง
ระดับสถานศึกษา เป็นการกำาหนดแผนงาน
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา และสามารถสนองตอบ
ต่อนโยบายที่กำาหนดไว้ในทุกระดับ และเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทำาการประเมินในด้านนี้ เป็นบุคลากร
ที่มีความเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมกับแผนงาน 
ดังกล่าว ผลการประเมินจึงสะท้อนออกมาให้เห็น
ตามลักษณะข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539: 50) ที่พบว่าการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรสถานศึกษาในการจัดทำา
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แผนพัฒนาสถานศึกษา โครงการพัฒนาต่างๆ มี
ส่วนในการสร้างความชัดเจนและความเข้าใจร่วม
กันถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ส่วนการที่การ
ประสานงานระหวา่งบคุคลทำาใหเ้กดิความรว่มมอื 
ในการดำาเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำากว่ารายการ 
อื่นๆ นั้น อาจเป็นการสะท้อนถึงจุดที่ต้องมีการ
พิจารณาสำาหรับการดำาเนินโครงการในอนาคต 
แต่อย่างไรก็ตามการที่ทุกรายการประเมินมีผล 
อยู่ในระดับมากจนถึงมากที่สุดนั้น ย่อมแสดงให้
เหน็ถึงความต้องการของบคุลากรของสถานศกึษา
ที่ต้องการไปสู่เป้าหมายที่กำาหนด เพื่อประโยชน์
ของนักเรียนและสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับที่
ดำารง พลโภชน์ (2555: 103) ได้กล่าวว่าข้อมูล
ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ
มีคา่เฉลีย่สงูแสดงใหเ้ห็นถงึการทีบ่คุลากรมองเหน็
ประโยชน์ของวฒันธรรมองค์กร และมคีวามเช่ือวา่
จะทำาให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น
ของโครงการโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่พบว่าภาพรวมมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
แต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินมี
คา่เฉลีย่สงูสดุ คอื มคีณะกรรมการดำาเนินโครงการ
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในชุมชน 
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการประเมินที่ผล
การประเมินมีคา่เฉลีย่ต่ำาสดุ คอื ได้รบังบประมาณ
สนับสนุนจากชุมชน บุคลากร หรือหน่วยงาน
เอกชน อยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีผ้ลการประเมนิ
ทีไ่ดอ้าจเปน็เพราะกลุม่ตัวอย่างผูป้ระเมนิโครงการ
คอืกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการขบัเคลือ่นโครงการ จงึมี
ความเขา้ใจในโครงการเปน็อย่างดี ซึง่เมือ่วเิคราะห์
ตามรายละเอยีดของโครงการแลว้ จะเหน็ได้วา่การ
บริหารจัดการโครงการของสถานศึกษาโดยผู้ลบ
ริหาร ได้ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ดำาเนินโครงการได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยัง

แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนที่มีต่อการดำาเนิน
โครงการจากฝ่ายต่างๆ จึงส่งผลให้มีการประเมิน
ออกมาในลักษณะข้างต้น และเมื่อพิจารณาถึงผล
การประเมินในประเด็นงบประมาณการสนับสนุน
จากชุมชน บุคลากร หรือหน่วยงานเอกชนนั้น คง
ต้องยอมรับว่าในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน การ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งดังกล่าวค่อนข้าง
เปน็ไปไดน้อ้ย ไมส่ามารถสนบัสนนุไดม้ากเหมอืน
ในอดีต จึงนับเป็นเรื่องปกติที่ผลการประเมิน
สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ ผลการ
ประเมินข้างต้นสอดคล้องกับผลการประเมินของ
โสภา โสดาภกัณ ์(2559: 17) ทีไ่ดท้ำาการประเมนิ
โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
ชุมชนเอื้องก่อนาดี โดยผลการประเมินโครงการ
ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการในภาพรวมอยู่
ระดับมากเช่นกัน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของ
โครงการโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่พบว่าภาพรวมมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
แต่ละรายการ พบว่า รายการท่ีผลการประเมินมี
คา่เฉลีย่สงูสดุ คอื การดำาเนนิกจิกรรมทีก่ำาหนดใน
โครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 
ส่วนรายการประเมินที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย
ต่ำาสุด คือ การวิเคราะห์และนำาผลการประเมินมา
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
ผลการประเมินที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการของโครงการจากบุคลากร
ทั้งหมดของสถานศึกษา การบูรณาการโครงการ
เข้ากับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งลักษณะ
การบริหารอย่างเป็นระบบครบวงจร (PDCA) ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการของ 
ผูบ้รหิารในสถานศกึษาอยูแ่ลว้ เปน็การดำาเนนิงาน
ตามลกัษณะของวัฒนธรรมองคก์รดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 182 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563

ดำารง พลโภชน์ (2555: 104) ที่พบว่าวัฒนธรรม
ขององค์กรส่งผลต่อการแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ 
มุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กร

สว่นผลการประเมนิด้านกระบวนการของ
โครงการโดยนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3-6 ทีพ่บ
วา่ ภาพรวมมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก เมือ่
พจิารณาในแต่ละรายการ พบวา่ รายการทีผ่ลการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้และ การจดัทำาแผนการจดัการ
เรียนรูต้ามขัน้ตอนโดยละเอยีด และผา่นการตรวจ
รับรองจากผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนรายการประเมินท่ีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย
ต่ำาสุด คือ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
ดำาเนินตามที่กำาหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 
ทุกขั้นตอน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผลการประเมิน
ทีไ่ดด้งักลา่ว อาจเปน็ผลมาจากการทีน่กัเรยีนรบัรู ้
ว่าครูมีแผนในการจัดกิจกรรมและดำาเนินการ
ตามขั้นตอน เนื่องจากมีความเข้าใจว่าการดำาเนิน
โครงการมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการจัดการ
เรียนการสอน ทีต้่องมกีารวางแผนและดำาเนนิการ
ตามแผน มีผู้บริหารคอยดูแล จึงส่งผลให้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับข้างต้น ผลการประเมินโดย
นกัเรยีนดา้นกระบวนการของโครงการ สอดคลอ้ง
กับผลการประเมินโดยบุคลากรของสถานศึกษา 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมขององค์การในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ที่เป็นไปตามกระบวนการประกันคุณภาพการ
ศึกษาด้วย

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของ
โครงการโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ ที่พบว่าภาพรวมมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
แต่ละประเด็น พบว่า ประเด็นที่ผลการประเมินมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประสิทธิภาพ วิถี ทอ.บ. (ธรรม 
แหง่ใจ) อยูใ่นระดบัมาก สว่นประเด็นประเมนิทีผ่ล

การประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ ด้านพฤติกรรม
ของผู้เรียน (เสริมสร้างทักษะชีวิต) อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้ผลการประเมินที่ได้นั้นอาจเกิดจาก 
กลุ่มตัวอย่างผู้ประเมิน มีความเกี่ยวข้องกับ
นกัเรยีนซึง่เปน็เปา้หมายของโครงการตัง้แตเ่ริม่ตน้  
ตระหนักและเห็นถึงความจำาเป็นของการดำาเนิน
โครงการ รับทราบถึงปัญหาของนักเรียน ดังนั้น
เมื่อโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
นักเรียนได้รับการพัฒนา เป็นไปตามแนวนโยบาย
การจัดการศึกษาในทุกระดับ จึงทำาให้ผลการ
ประเมินเป็นไปในลักษณะข้างต้น สอดคล้องกับ
ผลการประเมินของทวี อุปสุขิน (2554: 116) 
ท่ีผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพของนักเรียนใน
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ หลักสูตร 
และจุดเน้นการพัฒนานักเรียนของกระทรวง
ศึกษาธิการ

ผลการประเมนิดา้นผลผลติของโครงการ
โดยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 ท่ีพบว่า
ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ประเด็นที่ผล
การประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพฤติกรรม
ของผู้เรียน (เสริมสร้างทักษะชีวิต) อยู่ในระดับ
มาก ส่วนประเด็นประเมินที่ผลการประเมินมีค่า
เฉลี่ยต่ำาสุด คือ ประสิทธิภาพ วิถี ทอ.บ.(ธรรม
แห่งใจ) อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผลการประเมินภาพ
รวมที่อยู่ในระดับมากในทุกด้านนั้น อาจเป็นผล
จากการที่นักเรียนรับรู้ผลการพัฒนาตนเองจาก
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในแตล่ะรายวิชา ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งนั้นนักเรียน
สามารถรบัรูไ้ดจ้ากกระบวนการดำาเนนิโครงการที่
เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอน จึงส่งผล
ต่อระดับของผลการประเมินดังกล่าว

ส่วนผลการประเมินด้านผลผลิตของ
โครงการโดยคณะกรรมการสถานศึกษา เครือ
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ข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครอง ที่พบว่าภาพรวมมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
แต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปลอดพ้นจากอบายมุข อยู่
ในระดับมากท่ีสุด ส่วนรายการประเมินที่ผลการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ มีกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง และนำาไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้ผลการประเมินที่ได้ สอดคล้อง
กับผลการประเมินภาพรวมในด้านผลผลิตของ
โครงการโดยกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม อื่นๆ ซึ่งผลที่เกิด
ขึ้นดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในผลการ
ดำาเนินโครงการที่เกิดขึ้นจากคณะกรรมการสถาน
ศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีทำาการประเมิน
กลุม่น้ีเปน็กลุม่ทีส่มัพันธโ์ดยตรงกบัเปา้หมายของ
การดำาเนินโครงการ คือ นักเรียน ซึ่งถ้านักเรียนมี
พฒันาการทีด่ขีึน้ ผลการประเมนิด้านผลผลติจาก
กลุ่มนี้ก็ย่อมที่จะอยู่ในระดับที่มากขึ้นตามไปด้วย

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดำาเนินงานโครงการฯ ท่ีได้จากการ
ประเมินโครงการแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านคือ ด้าน
การจัดกิจกรรม ด้านช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 
และด้านการมีส่วนร่วม โดยด้านการจัดกิจกรรม
ที่ผู้เข้าร่วมบางส่วนยังขาดความเข้าใจที่เพียงพอ  
ด้านช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมที่บางส่วนยังไม่
สอดคล้องกับการเรียนการสอน และด้านการ
มีส่วนร่วมในบางกิจกรรมที่ยังมีไม่มากพอแต่
เนื่องจากการเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะจาก
กลุ่มตัวอย่างนั้นมีจำานวนน้อยมาก ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่า การดำาเนินโครงการในครั้งนี้สามารถ
ดำาเนินการลุล่วง บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ได้เป็นอย่างดี

จากผลการประเมินโครงการการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรม
แห่งใจด้วย S & S Model กับวิถี ทอ.บ. ตามรอย

พ่ออย่างยั่งยืน โดยผลที่ได้จากการประเมินตาม 
CIPP Model นั้น ภาพรวมจะอยู่ในระดับมาก
ในทุกด้านและทุกกลุ่มตัวอย่างที่ทำาการประเมิน 
ดังนั้นจากผลการประเมินดังกล่าวสามารถนำามา
พิจารณาเป็นประเด็นข้อสังเกตของผลการพัฒนา
นวัตกรรม S & S Model กับวิถี ทอ.บ. ตามรอย
พอ่อยา่งยัง่ยนื ทีไ่ดน้ำามาใชใ้นการดำาเนนิโครงการ 
โดยมีประเด็นข้อสังเกตดังต่อไปนี้

1. จากผลการประเมินแสดงให้เห็นถึง
ความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ช้ีให้เห็นว่านวัตกรรมที่นำามาใช้ในการ
ดำาเนินโครงการครั้งนี้ สามารถขับเคลื่อนโครงการ
ที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายได้เป็นอย่าง
ดี นั่นหมายถึงนวัตกรรมนี้สามารถนำาไปใช้ได้กับ
โครงการประเภทอืน่ๆ ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันา
ผู้เรียนในลักษณะที่เริ่มต้นจากตัวผู้เรียนเอง ซึ่ง
สามารถสร้างความยั่งยืนให้เกิดในการพัฒนาได้

2. ลักษณะของนวัตกรรม S & S Model 
กบัวิถ ีทอ.บ. ตามรอยพอ่อยา่งยัง่ยนื เปน็การสรา้ง
กระบวนการพฒันาในลกัษณะทีย่ัง่ยนื โดยเปน็การ
พัฒนาจากภายในตัวของผู้เรียน หรือตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เรยีกวา่ “การระเบดิ
จากภายใน” ซึง่จะนำาไปสูก่ารเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
สร้างจิตสาธารณะ และสร้างธรรมภายในใจ การ
พัฒนาในลักษณะเช่นนี้จะเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนา
ผู้เรียนต่อไปในด้านต่างๆ และจะเป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

3. การนำานวัตกรรม S & S Model กับ
วิถี ทอ.บ. ตามรอยพ่ออย่างยั่งยืนมาใช้ในการ
ดำาเนินโครงการนั้น ผลที่ตามมาคือ กระบวนการ
ของนวัตกรรมสามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิด
ขึ้นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทที่รับผิดชอบ
ตา่งๆ กนั ทัง้นีก้ระบวนการมสีว่นรว่มนบัเปน็สว่น
หนึ่งของความสำาเร็จในการดำาเนินโครงการ ไม่ว่า
โครงการนั้นๆ จะมีเป้าหมายใดๆ 
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4. นวตักรรม S & S Model กบัวถิ ีทอ.บ. 
ตามรอยพอ่อยา่งย่ังยืน เปน็นวตักรรมทีม่ไิด้แปลก
แยกออกจากสิ่งที่ผู้เรียนได้มีการประพฤติหรือ
ปฏิบัติอยู่แล้วตามปกติ แต่เป็นการสร้างจิตสำานึก
ให้เกิดข้ึนจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และลูกเสือสร้างเสริมสร้างทักษะชีวิต ซึ่งมีการ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนใน
หลักสูตรตามปกติ จึงอาจเป็นไปได้ในการที่จะ
ขยายผลการใช้งานไปยังสถานศึกษาอื่นๆ 

5. กิจกรรมที่ควรมีการสนับสนุนเพื่อ
ประกอบในการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คือ กระบวนการถอดบท
เรียนการนำานวัตกรรมไปใช้ การถอดบทเรียนจะ
ช่วยให้ทราบถึงเงื่อนไขของความสำาเร็จในการใช้
นวัตกรรม และแนวทางในการพัฒนาเพ่ือสร้าง
ความสมบรูณใ์หม้ากยิง่ขึน้ไปอกี โดยกระบวนการ
ถอดบทเรียนน้ีควรดำาเนินการกับกลุ่มตัวแทนผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมทั้งหมด

6. การพัฒนานวัตกรรม S & S Model 
กับวิถี ทอ.บ. ตามรอยพ่ออย่างยั่งยืน นับเป็น
นวัตกรรมที่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
บนฐานความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และลกูเสอืสรา้งเสรมิสรา้งทกัษะชีวติ ดังนัน้การใช้
นวัตกรรมน้ีในการพฒันาผูเ้รยีน จงึเปน็การพัฒนา
ทุนมนุษย์ที่เหมาะสมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
ให้กับประเทศต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการประเมิน

ไปใช้

1. สถานศึกษาควรดำาเนินโครงการที่มี
เป้าหมายในลักษณะเช่นเดียวกันกับโครงการการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และ

ธรรมแห่งใจด้วย S & S Model กับวิถี ทอ.บ. ตาม
รอยพ่ออย่างยั่งยืนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในตัว
นักเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป

2. สถานศึกษาโดยคณะผู้บริหาร จะต้อง
พัฒนา สนับสนุน และสร้างความร่วมมือในการ
ดำาเนินโครงการท่ีมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
ในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

3. จากผลการประเมินในประเด็นการ
ประสานงานภายในโครงการฯ ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำากว่า
ประเด็นอื่นๆ นั้น และเพื่อพัฒนาในประเด็นดัง
กล่าว สถานศึกษาควรจัดระบบการประสานงาน
ภายในให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจระหว่างกันให้
มากข้ึน โดยอาจใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามี
ส่วนช่วยในการประสานงานให้มากขึ้น

4. สถานศึกษาโดยผู้บริหารควรประสาน
ความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนว่ยงานภายนอกใหเ้พิม่มากขึน้ โดยอาจเปน็การ
วางแผนการสนับสนุนล่วงหน้าในระยะยาว เพื่อ
ให้หน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะในภาคเอกชนได้
มีระยะเวลาเตรียมการสนับสนุน

ข้อเสนอแนะในการประเมิน/ศึกษาครั้ง
ต่อไป

1. ควรดำาเนนิการประเมนิโครงการทีใ่ช ้S 
& S Model กับวิถี ทอ.บ. ตามรอยพ่ออย่างยั่งยืน 
ในแต่ละปีการศึกษาที่มีการดำาเนินงาน เพื่อนำาผล
ทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบ/สงัเคราะห ์และนำาไปใชใ้นการ
พัฒนานวัตกรรม

2. ควรดำาเนินการประเมินเพื่อเปรียบ
เทียบผลที่ได้ระหว่างโครงการที่ใช้ S & S Model 
กบัวถิ ีทอ.บ. ตามรอยพอ่อยา่งยัง่ยนื กบัโครงการที่
ไมใ่ชแ้ละมลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั และนำาผลประเมนิ
ที่ได้ไปใช้ในการกำาหนดลักษณะของโครงการเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนต่อไป
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