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ค่ายเรียนรูค้ ุณธรรม นาชีวติ พอเพียง ทีพ่ มิ พ์เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึง 2552 3) สังเคราะห์
รายงานการดาเนินโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรม นาชีวติ พอเพียงในระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึง 2553 และ
4) เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโครงการต่อหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป
การประเมินผลสัมฤทธิ ์ในการดาเนินงานโครงการ มีกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญเป็ นผู้ท่มี ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการจานวน 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 2) อาจารย์ท่ปี รึกษา
โครงการภาคสนาม และ 3) นิสติ นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (SD) จาแนกตามกลุ่มของผูต้ อบแบบสอบถาม
การประเมินอภิมานงานวิจยั ทาการประเมิน 2 เรือ่ ง ได้แก่ 1) รายงานการวิจยั เชิงสารวจโครงการ
สารวจค่ายเรียนรูค้ ุณธรรม นาชีวติ พอเพียง ปี 2551 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และ 2) รายงาน
การวิจยั เรือ่ งการประเมินโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรม นาชีวติ พอเพียง ปี 2552 ของมหาวิทยาลัยบูรพา
การสังเคราะห์รายงานการดาเนิน โครงการในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2553 ด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบประเมินรายงานการดาเนินโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นาชีวติ พอเพียง
นามาวิเคราะห์เพื่อสรุปประเด็นสาคัญเสนอในลักษณะของความเรียง
ผลาารประเนมิ นพบว่า
1. การประเมิน ผลสัม ฤทธิใ์ นการด าเนิ น งานโครงการค่ า ยเรีย นรู้คุ ณ ธรรม น าชีว ิต พอเพีย ง
ปี 2553 ตามความคิดเห็นของผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องกับ โครงการ 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถาบันอุด มศึกษา
อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงการ และนิสติ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินโครงการในภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก ทัง้ ในด้านของขัน้ ตอนการดาเนินการ รายละเอียดของคู่มอื การดาเนินการ
การก าหนดชุ ม ชนภาคสนาม อาจารย์ท่ีป รึก ษาโครงการ ฯลฯ และหากพิจ ารณาในด้า นการบรร ลุ
*

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธี รศัาดิ์ อุ่นอารมย์เนลิ ศ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นริ นทร์ สังข์ราั ษา และอาจารย์จรุ ีวรรณ จันพลา

เอกสารประกอบการประชุมนาเสนอผลงานวิจยั และวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2555 หน้า 9

วัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่าสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ เพราะนิสติ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
โครงการได้รบั ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงตามแนวทางเศรษฐกิจ สามารถเรียนรูแ้ ละอยู่
ร่วมกับชุมชนได้เหมาะสม นิสติ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์ตรง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเรียนรูแ้ ละอยู่ร่วมกับชุมชนได้เหมาะสม โดยนิสติ นักศึกษาทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ จานวนร้อยละ 99.07 มีความคิดเห็นว่า โครงการนี้มปี ระโยชน์ต่อชุมชนในสังคมไทย เพราะ
โครงการนี้เป็ นกระบวนการเรียนรูค้ วามเป็ นอยู่ของชุมชน ความร่ว มมือ เห็นจุดด้อยของชุมชนเพื่อที่จะ
นาไปพัฒนาต่อไป สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ เป็ นรากฐานในการดารงชีวติ ต่อไปใน
อนาคต และเมือ่ พิจารณาการนาความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้ไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นพบว่านิสติ นักศึกษา
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จานวนร้อยละ 98.84 มีความคิดเห็นว่าจะนาความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้ไปถ่ายทอด
ให้กบั บุคคลอื่น เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีด่ มี ปี ระโยชน์ ปฏิบตั ไิ ด้จริง สามารถนาไปเป็ นแบบอย่างในการดาเนิน
ชีวติ ดังนัน้ ผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องกับโครงการทัง้ 3 กลุ่มจึงเห็นว่าสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควร
สนับสนุนให้มกี ารดาเนินการโครงการนี้ต่อไป
2. การประเมินอภิมานรายงานการดาเนินโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรมนาชีวติ พอเพียงที่พมิ พ์
เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2552 ผลการประเมินพบว่าในด้านรวมทุกมาตรฐานงานประเมิน
โครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรมนาชีวติ พอเพียง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.63 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ .14
อยูใ่ นระดับดีมาก เมือ่ พิจารณามาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์พบว่า มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.71 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ .20 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานด้านความเป็ นไปได้มคี ่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .24 มีคุณภาพอยู่ใ นระดับดี มาตรฐานด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .35 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมาตรฐานด้านความ
ถูกต้อง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.54 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ .06 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
3. ผลการสังเคราะห์รายงานการดาเนินโครงการ พบว่าชุมชนตัวอย่างที่นิสติ นักศึกษาเข้าไป
ศึกษาได้นาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ (1) รูจ้ กั วางแผนการใช้ชวี ติ (2) ปฏิบตั ติ าม
หน้าทีข่ องตนได้อย่างถูกต้อง (3) นาหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในกระบวนการคิด (4) ดาเนินชีวติ
ด้วยความไม่ประมาท มีสติและความรอบคอบ และไม่ทาอะไรเกินตัว (5) ไม่ฟุ่มเฟื อย (6) การจัดสรรเวลา
(7) การให้กาลังใจตนเองยามมีปญั หาเพื่อให้มพี ลังในการทาประโยชน์ ต่อสังคม (8) ความสามัคคีใน
หมูค่ ณะ (9) การวางตัวในสังคมและเคารพผูอ้ าวุโส (10) การให้ความสาคัญกับการศึกษา
ความเนปจ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปญั หาในการพัฒนาประเทศทีเ่ น้นไปในด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวของระบบทุนนิยม
ซึง่ ยึดทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ทีไ่ ด้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันต่างๆ ประเพณี
วัฒนธรรม ตลอดจนวิถชี วี ติ ของคนไทยเป็ นจานวนมาก ประกอบกับความจาเป็ นในการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ของประเทศ หน่ วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้
จัดทาโครงการหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2552 จานวน 160 หมู่บา้ น (คู่มอื การปฏิบตั งิ านโครงการ
ค่ายเรียนรูค้ ุณธรรม นาชีวติ พอเพียง 2553 : 92 - 97) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และนาร่อง สาน
ข่าย ขยายผลการดาเนินการไปยังหมู่บา้ นอื่นๆ ต่อไป รวมถึงการจัดให้มศี ูนย์การเรียนรูช้ ุมชน เป็ นแหล่ง
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ถ่ายทอดความรูใ้ นท้องถิน่ ผ่านการเรียนรูส้ ู่สงั คม โดยการเรียนรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ซึ่งเป็ นการ
หล่อหลอมและปลูกฝงั ให้คนทุกคนทัง้ ในส่วนของชาวบ้าน นักเรียน นิสติ นักศึกษาต่างๆ ได้ซมึ ซับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและนาองค์ความรู้น้ีท่ไี ด้ไปเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ ตลอดจนถ่ายทอดให้กบั
สังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นของผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการสร้างภูมคิ ุ้มกันทางความรู้ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อให้บรรลุพนั ธะกิจการพัฒนาประเทศดังกล่าวข้างต้นของนิสติ นักศึกษาและประชาชน ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงจัดให้ม ี
การดาเนินงานโครงการกิจกรรมสาหรับนิส ิต นักศึกษาในลั กษณะ “ค่ ายเรียนรู้คุ ณธรรม” เพื่อ ให้นิส ิต
นัก ศึก ษาได้รบั ประสบการณ์ ต รงและเรียนรู้จากการไปสัมผัส หรือ ปฏิบตั ิงานจริง ( Activity Based
Learning) ในชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะการปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนนาไปสู่สงั คมอยู่
เย็นเป็ นสุขร่วมกัน ตลอดจนเป็ นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน ศาสนาและ
ปราชญ์ชาวบ้าน ได้ร่วมกันศึกษาถึงแก่นแท้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมพื้นฐานทีจ่ ะนาไปสู่
การเป็นสังคมอยูเ่ ย็นเป็นสุข และการนาไปประยุกต์ใช้ในแต่ละบุคคลและท้องถิน่ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะช่วย
ส่งเสริมให้สงั คมไทยเป็ นสังคม “อยู่เย็นเป็ นสุข” (Green and Happiness Society) โดยกิจกรรมจะ
ประกอบไปด้ว ยการเรียนรู้แ ละปฏิบตั ิเ กี่ยวกับคุ ณธรรมที่เ ป็ นพื้นฐานสาคัญ ของแต่ ล ะชุมชนและองค์
ความรูห้ รือศาสตร์เฉพาะในแต่ละสาขาทีน่ าไปสู่ความสุข ความเข้มแข็งของชุมน โดยใช้ช่อื ว่า “ค่ายเรียนรู้
คุณธรรม นาชีวติ พอเพียง ปี 2553” ซึง่ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องดาเนินการเป็นปีท่ี 4
การดาเนินโครงการนัน้ จาเป็ นต้องมีการประเมินโครงการ เพราะการประเมินโครงการเป็ นกลไก
สาคัญในการที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศในการตัดสินใจหรือตัดสินคุณค่าของการดาเนินงานโครงการต่างๆ
ในส่วนของโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรม นาชีวติ พอเพียง ปี 2553 ก็เช่นเดียวกัน ซึง่ การประเมินโครงการ
ค่ายเรียนรูค้ ุณธรรม นาชีวติ พอเพียง ปี 2553 จะทาให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทราบว่า
โครงการนี้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้หรือไม่ มากน้ อยเพียงใด มีความเหมาะสม และ
ครอบคลุมตามบทบาทหน้ าที่ของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนศึกษาถึงปญั หาอุ ปสรรคที่เกิดขึน้ และ
ข้อเสนอแนะทีม่ ตี ่อโครงการจากผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องกับโครงการหลายกลุ่ม เพื่อจะได้นาผลการประเมินไป
ปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรม ตลอดจนการดาเนิ นการเกี่ยวกับโครงการ เพื่อจะได้ปรับปรุงโครงการให้ม ี
ความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์ปจั จุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยงั สามารถแก้ไข
และป้องกันปญั หาอุปสรรคทีจ่ ะเกิดขึน้ ในการจัดโครงการนี้ในอนาคตได้ดว้ ย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ประเมิน ผลสัม ฤทธิใ์ นการด าเนิ น งานโครงการค่ า ยเรีย นรู้คุ ณ ธรรม น าชีว ิต พอเพีย ง
ปี 2553 ในด้านการบริหารจัดการและผลการดาเนินงานโครงการ
2. เพื่อประเมินอภิมานงานวิจยั รายงานการดาเนินโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรมนาชีวติ พอเพียงที่
พิมพ์เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง 2552
3. เพื่อสังเคราะห์รายงานการดาเนินโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรมนาชีวติ พอเพียงทีพ่ มิ พ์เผยแพร่
ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2553
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4. เพื่อ นาเสนอข้อ เสนอแนะในการด าเนิ นงานโครงการต่ อ หน่ ว ยราชการที่เ กี่ย วข้อ ง ได้แ ก่
สานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น และอื่ น ๆ เพื่อ ใช้ประกอบการ
พิจารณาชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป
ขอบเนขตของาารประเนมิ นโครงาาร
ขอบเนขตด้านเนนื้ อหา
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั มุ่ง ประเมินผลสัมฤทธิใ์ นการด าเนิ นงานโครงการค่ า ยเรีย นรู้คุ ณ ธรรม
นาชีวติ พอเพียง ปี 2553 ในด้านการบริหารจัดการและผลการดาเนินงานโครงการ และผลสัมฤทธิ ์รวมทัง้
4 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2550 ถึง 2553 อันประกอบด้วย
1. การประเมิน ผลสัม ฤทธิใ์ นการด าเนิ น งานโครงการค่ า ยเรีย นรู้คุ ณ ธรรม น าชีว ิต พอเพีย ง
ปี 2553 ในด้านการบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วย
- การประเมินการดาเนินงานก่อนเริม่ โครงการ
- การประเมินการจัดอาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการภาคสนาม
- การประเมินการจัดการเรียนรูใ้ นระหว่างโครงการ
- การประเมินการรายงานผลการศึกษาหลังภาคสนาม
- การประเมินปญั หาอุปสรรคในการดาเนินโครงการในด้านต่างๆ
2. การประเมิน ผลสัม ฤทธิใ์ นการด าเนิ น งานโครงการค่ า ยเรีย นรู้คุ ณ ธรรม น าชีว ิต พอเพีย ง
ปี 2553 ในด้านผลการดาเนินงานโครงการ และผลสัมฤทธิ ์รวมทัง้ 4 ปี พ.ศ.2550 ถึง 2553 ประกอบด้วย
- การประเมินผลการเรียนรูท้ เ่ี กิดกับนิสติ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการคุณธรรมนาชีวติ พอเพียง
- การประเมินการนาองค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากโครงการคุณธรรมนาชีวติ พอเพียงไปใช้ในการดาเนิน
ชีวติ
- การประเมินองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ทค่ี น้ พบในการเข้าร่วมโครงการ
- การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) งานวิจยั เกี่ยวกับการประเมินโครงการค่ายเรียนรู้
คุณธรรมนาชีวติ พอเพียงทีพ่ มิ พ์เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง 2552
- การประเมินจากรายงานผลการดาเนินโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรมนาชีวติ พอเพียงปี พ.ศ.2550
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขอบเนขตประชาารและาลุ่มตัวอย่าง
1. าารประเนมิ นผลสัมฤทธิ์ ในาารดาเนนิ นงานโครงาารค่ายเนรียนรู้คณ
ุ ธรรม นาชี วิตพอเนพียง
ปี 2553 ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการวิจยั เป็นผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องกับโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรม
นาชีวติ พอเพียง ปี 2553 จานวน 3 กลุ่มดังต่อไปนี้
1.1 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องหรือผู้รบั ผิดชอบโครงการค่ายเรียนรู้ คุณธรรม นา
ชีวติ พอเพียง ปี 2553 ของสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ และถูกเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างในข้อที่ 1
จานวน 43 คน โดยใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สามารถเก็บข้อมูลได้จานวน
34 คน คิดเป็นร้อยละ 79.07
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1.2 อาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการภาคสนามโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรม นาชีวติ พอเพียง ปี 2553
จากสถาบันทีเ่ ข้าร่วมโครงการและถูกเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างในข้อที่ 1 จานวน 43 คน โดยใช้วธิ กี ารเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) สามารถเก็บข้อมูลได้จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 79.07
1.3 นิ ส ิต นัก ศึก ษาของสถาบัน อุ ด มศึก ษาที่เ ข้า ร่ว มโครงการค่ า ยเรีย นรู้คุ ณ ธรรม น าชีว ิต
พอเพียง ปี 2553 จานวน 85 สถาบัน การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ กี าร Multi – Stage Area Sampling
โดยแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการเป็ น 2 กลุ่ม คือ สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล และสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมภิ าค แล้วสุ่มเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมา
50% ของจานวนสถาบันในแต่ละกลุ่ม โดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบยกกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
ได้จ านวนสถาบัน ทัง้ หมด 43 สถาบัน แล้ว เก็บข้อ มูล จากนิ ส ิต นัก ศึ กษาที่เ ข้า ร่ว มโครงการในแต่ ล ะ
สถาบันๆ ละประมาณ 30 คน ได้จานวนตัวอย่างทัง้ หมด 1,290 คน ดังนี้
1.3.1 สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จานวน 27 สถาบัน สุ่มมาเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 14 สถาบันๆ ละประมาณ 30 คน จานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 420 คน สามารถเก็บข้อมู ล
ได้จานวน 8 สถาบัน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 จานวนกลุ่มตัวอย่าง 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.38 ทัง้ นี้
เนื่องจากในบางสถาบันมีจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 30 คน
1.3.2 สถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมภิ าค จานวน 58 สถาบัน สุ่มมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 29 สถาบัน ๆ ละประมาณ 30 คน จานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิ้น 870 คน สามารถเก็บข้อมูลได้
จานวน 26 สถาบัน คิดเป็ นร้อยละ 89.66 จานวนกลุ่มตัวอย่าง 850 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.70 ทัง้ นี้
เนื่องจากในบางสถาบันมีจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 คน
2. าารประเนมิ นอภิ มานงานวิ จยั และสัง เนคราะห์รายงานาารดาเนนิ นโครงาารค่ ายเนรีย นรู้
คุณธรรมนาชี วิตพอเนพียงที่ พิมพ์เนผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2552 ประชากรในการประเมิน
อภิมานงานวิจยั ได้แก่
2.1 รายงานการวิจยั เชิงสารวจโครงการสารวจค่ายเรียนรู้คุณธรรมนาชีวติ พอเพี ยง ปี 2551
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ
2.2 รายงานการวิจยั เรื่องการประเมินโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนาชีวติ พอเพียง ปี 2552
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
3. าารประเนมิ น ผลาารด าเนนิ นโครงาารจาารายงานาารด าเนนิ นโครงาารค่ า ยเนรี ย นรู้
คุณธรรมนาชี วิตพอเนพียงที่ พิมพ์เนผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2553 ประชากรในการประเมิน
คือ รายงานการด าเนิ น โครงการค่ า ยเรีย นรู้คุ ณ ธรรมน าชีว ิต พอเพีย งที่พิม พ์เ ผยแพร่ ใ นระหว่ า งปี
พ.ศ. 2550 ถึง 2553
เนครื่องมือที่ใช้ในาารวิ จยั
ประเภทของเครือ่ งมือการวิจยั ครัง้ นี้ มี 3 ชนิด คือ
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องกับโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นาชีวติ
พอเพียง ปี 2553 จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
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ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ทป่ี รึกษาภาคสนามทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสาหรับนิสติ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
2. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการประเมิน อภิม านงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วกับ การประเมิน โครงการค่ า ยเรีย นรู้
คุณธรรมนาชีวติ พอเพียง ปี 2553 มี 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบบันทึก คุ ณลักษณะงานวิจยั ที่เ กี่ยวกับการประเมินโครงการค่ ายเรียนรู้
คุณธรรม นาชีวติ พอเพียง ปี 2553
ฉบับที่ 2 แบบประเมินอภิมานงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับการประเมินโครงการ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินรายงานการดาเนินโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรมนาชีวติ พอเพียง
ปี 2550 - 2553 มี 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบบันทึกสาระโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรมนาชีวติ พอเพียง
ฉบับที่ 2 แบบประเมินคุณภาพรายงานผลการดาเนินโครงการ
าารวิ เนคราะห์ข้อมูล
การประเมินโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรม นาชีวติ พอเพียง ปี 2553 มีวธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องกับ โครงการค่าย
เรียนรูค้ ุณธรรม นาชีวติ พอเพียง ปี 2553 โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) จาแนกตามกลุ่มของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ผลการประเมินอภิมาน โดยผูว้ จิ ยั ประเมินคุณภาพงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับการประเมิน
โครงการ ซึง่ ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 30 เกณฑ์
3. การวิเคราะห์ผลการประเมินรายงานการดาเนินโครงการ ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยการ
วิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญ และเสนอในลักษณะของความเรียง
ผลาารวิ จยั
ตอนที่ 1 ผลาารประเนมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ในาารด าเนนิ นงานโครงาารค่ า ยเนรี ย นรู้คุ ณ ธรรม
นาชีวิตพอเนพียง ปี 2553
ผลการประเมิน โครงการในภาพรวมมีค วามเหมาะสมในระดับ มาก ทัง้ ในด้า นของขัน้ ตอน
การดาเนินการ รายละเอียดของคู่มอื การดาเนินการ การกาหนดชุมชนภาคสนาม อาจารย์ท่ปี รึกษา
โครงการ ฯลฯ และหากพิจ ารณาในด้า นการบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการ พบว่ า สามารถบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการ เพราะนิ ส ิต นั ก ศึก ษาที่เ ข้า ร่ ว มโครงการ ได้ร ับ ความรู้ค วามเข้า ใจและ
ประสบการณ์ตรงตามแนวทางเศรษฐกิจ สามารถเรียนรูแ้ ละอยู่ร่วมกับชุมชนได้เหมาะสม นิสติ นักศึกษา
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์ตรงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
เรียนรู้แ ละอยู่ร่ว มกับชุมชนได้เ หมาะสม โดยนิส ิต นักศึกษาที่เ ข้าร่ว มโครงการ จานวนร้อยละ 99.07
มีความคิดเห็นว่าโครงการนี้มปี ระโยชน์ต่อชุมชนในสังคมไทย เพราะโครงการนี้เป็ นกระบวนการเรียนรู้
ความเป็ นอยู่ของชุมชนความร่วมมือ เห็นจุดด้อยของชุมชนเพื่อที่จะนาไปพัฒนาต่อไป สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ เป็ นรากฐานในการดารงชีวติ ต่อไปในอนาคต และเมื่อพิจารณาการนา
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ความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้ไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นพบว่ านิสติ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จานวนร้อย
ละ 98.84 มีความคิดเห็นว่าจะนาความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้ไปถ่ายทอดให้กบั บุคคลอื่น เนื่องจากเป็ นสิง่
ทีด่ ี มีประโยชน์ ปฏิบตั ไิ ด้จริง สามารถนาไปเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ ดังนัน้ ผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ ทัง้ 3 กลุ่มจึงเห็นว่าสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสนั บสนุ นให้มกี ารดาเนินการ
โครงการนี้ต่อไป โดยมีผลการประเมินจาแนกตามความคิดเห็นของผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 3 กลุ่ม
ดังนี้
1.1 ผลาารประเนมิ นผลสัมฤทธิ์ ในาารดาเนนิ นงานโครงาารค่ ายเนรี ยนรู้คุณธรรม นาชี วิต
พอเนพียง ปี 2553 ตามความคิ ดเนหจนของผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึาษา
ผู้บริห ารสถาบันอุ ดมศึก ษามีค วามคิดเห็นว่าการดาเนินการของโครงการในภาพรวมมีค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีความเหมาะสมของวิธกี ารประเมินผลโครงการและด้านความเหมาะสมของ
คู่มอื การดาเนินการสูงที่สุด นอกจากนี้ผู้บริหารสถาบันการศึกษายังเห็นว่าสถาบันการศึกษาของตนมี
ความพร้อ มในการจัด โครงการ มีก ารด าเนิ น การในด้า นต่ า งๆ เพื่อ เตรีย มความพร้อ มส าหรับ การ
ดาเนินการ และหากพิจารณาในด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ พบว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โครงการ เพราะนิส ิต นักศึก ษาที่เ ข้าร่ว มโครงการได้รบั ความรู้ค วามเข้าใจและประสบการณ์ ต รงตาม
แนวทางเศรษฐกิ จ พอเพีย ง สามารถวางตัว และอยู่ ร่ ว มกับ ชุ ม ชนได้ เ หมาะสม ดัง นั ้น ผู้ บ ริห าร
สถาบันอุดมศึก ษาจึงเห็นว่าสานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสนับสนุ นให้มกี ารดาเนินการ
โครงการนี้ต่อไป แต่ทงั ้ นี้ผบู้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาได้ระบุถงึ ปญั หาและอุปสรรคทีพ่ บในโครงการทีส่ าคัญ
ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทวถึ
ั ่ ง ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้มกี ารแพร่หลาย
2. ระยะเวลาในการเตรียมการค่ อ นข้างน้ อ ย ควรมีการวางแผนให้เป็ นภาระงานประจาเพื่อ ที่
สถาบันจะได้มรี ะยะเวลาในการเตรียมการให้มากขึน้ และระยะเวลาในการดาเนินการโครงการน้อยเกินไป
ควรมี การเพิม่ ระยะเวลาเพื่อให้นิสติ นักศึกษาได้ทาความเข้าใจ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพื่อนต่างสถาบัน
3. ขาดการประสานงานระหว่างผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษา ทาให้นักศึกษาขาดโอกาสในการเข้า
ร่วมกิจกรรม เช่น ระยะเวลาในการลงภาคสนามอยูใ่ นช่วงระยะเวลาการสอบ
4. การบริหารจัดการด้านการขนส่ง เนื่องจากระยะทางระหว่างชุมชนเป้าหมายและบ้านพักของ
นิส ิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอยู่ห่ างไกล และทางสถาบันจัดให้บริการรถรับส่งเฉพาะไปและกลับ
เท่านัน้ ระหว่างลงภาคสนามในชุมชนนักศึกษาไม่มยี านพาหนะ ทาให้เกิดความยากลาบาก
5. จานวนนิส ิต นัก ศึก ษาที่ป ระสงค์เ ข้าร่ว มโครงการมีจานวนมาก ควรมีการจัดลงภาคสนาม
มากกว่า 1 ครัง้ เพื่อให้นิสติ นักศึกษาได้หมุนเวียนไปทากิจกรรม
6. การประสานงานระหว่ า งสถาบันกับชุ ม ชน ควรมีหนัง สือ นาจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อให้การประสานงานเกิดความรวดเร็ว
7. งบประมาณค่าใช้จา่ ยในส่วนของอาจารย์ทป่ี รึกษามีจานวนไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องดูแลนิสติ
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการเป็นจานวนมาก
8. ความล่ าช้าของคู่มอื จากส านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา ทาให้นิส ิต นัก ศึกษาขาด
การบันทึกสาระสาคัญในช่วงแรก
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โดยผูบ้ ริหารสถาบันได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินโครงการในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1. การบริหารงานโครงการ ได้แก่ ควรมีการกาหนดระยะเวลาของโครงการ ได้แก่ โครงการ 7 วัน
โครงการ 15 วัน และควรมีการสัมมนาอาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการก่อนการปฏิบตั จิ ริง
2. บุคลากร ได้แก่ มีผดู้ แู ลโครงการจานวนน้อย สืบเนื่องจากขาดค่าตอบแทน
3. งบประมาณ ได้แก่ ควรมีการเพิม่ ในส่วนของงบประมาณค่าเบีย้ เลีย้ งของนิสติ นักศึกษา และ
ควรมีการเพิม่ งบประมาณในการเดินทางสาหรับสถาบันทีเ่ ลือกพืน้ ทีท่ ห่ี ่างไกล
4. ระยะเวลา ได้แก่ ควรมีการให้อสิ ระในการเลือกระยะเวลาของโครงการได้ และระยะเวลาของ
โครงการประมาณ 10 วัน
1.2 ผลาารประเนมิ นผลสัมฤทธิ์ ในาารดาเนนิ นงานโครงาารค่ ายเนรี ยนรู้คุณธรรม นาชี วิต
พอเนพียง ปี 2553 ตามความคิ ดเนหจนของอาจารย์ที่ปรึาษาโครงาาร
อาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการมีความคิดเห็นว่าการดาเนินการโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมาก โดยมีความเหมาะสมของชุมชนภาคสนามทีเ่ ข้าค่ายเรียนรูใ้ นโครงการสูงทีส่ ุด ในส่วนของผล
การเรียนรู้ท่เี กิดขึ้นกับนิสติ นักศึก ษานัน้ อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงการมีความคิดเห็นว่าในภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก โดยนิสติ นักศึกษามีการเรียนรูด้ ้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่ ของชุมชน
สูงที่สุด รองลงมาคือ การเรียนรูเ้ กี่ยวกับวิธกี ารอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างมีความสุข และด้านการเรียนรู้
วิถเี ศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
หากพิจารณาในด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ พบว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
เพราะนิส ิต นัก ศึก ษาที่เ ข้า ร่ว มโครงการได้รบั ความรู้ค วามเข้า ใจและประสบการณ์ ต รงตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเรียนรูแ้ ละอยู่ร่วมกับชุมชนได้เหมาะสม เกิดความกระตือรือร้น อยากรูอ้ ยาก
เห็น และเสียสละ (อย่างมีความสุข) นอกจากนัน้ ยังสามารถนามาปรับประยุกต์ใช้ในวิถชี วี ติ ประจาวันได้
และสามารถปฏิบ ัติต นเพื่อ ส่ ว นรวมมากขึ้น ดัง นั ้น อาจารย์ท่ีป รึก ษาโครงการจึง เห็น ว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสนับสนุ นให้มกี ารดาเนินการโครงการนี้ต่อไป แต่ทงั ้ นี้อาจารย์ท่ปี รึกษา
ได้ระบุถงึ ปญั หาและอุปสรรคทีพ่ บในโครงการ ดังนี้
1. สาธารณูปโภค ได้แก่ การมีน้ าดื่มน้ าใช้ไม่เพียงพอ ทีพ่ กั อาศัยและห้องสุขาไม่เพียงพอ ทีพ่ กั
อาศัยไม่สะดวก อาหารไม่เพียงพอ
2. การติดต่อประสานงาน เกีย่ วกับการเข้าถึงบุคคลท้องถิน่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
3. งบประมาณในการดาเนินการมีจานวนน้อย ไม่เพียงพอ
4. การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทวถึ
ั ่ ง ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าเดิม และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการกับชุมชนทีล่ งภาคสนามเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจวัตถุประสงค์ของการลงภาคสนาม
5. สภาพบริบทของชุมชนภาคสนามมีค วามแตกต่ างจากชุมชนเมือ งอย่างมาก ทาให้ต้อ งใช้
ระยะเวลาในการเรียนรู้ ประกอบกับวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน เป็นอุปสรรคในการดาเนินการ
6. ระยะเวลาในการดาเนินการน้ อยเกินไป ควรปรับขยายเป็ น 1 เดือน และระยะเวลาในการ
รายงานผลน้อยเกินไป นิสติ นักศึกษาจะต้องมีการจัดทารายงานในเวลาจากัด อาจทาให้ขาดการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดจากรายงาน อาจส่งผลเสียต่อชุมชนได้
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7. มีความล่าช้าในการจัดส่งคู่มอื จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปยังผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
8. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรให้ความสาคัญกับการเยีย่ มค่ายเพื่อรับฟงั ปญั หา
และอุปสรรค
9. ช่วงเวลาในการจัดค่ายเรียนรู้ ควรอยูใ่ นช่วงเวลาทีไ่ ม่รอ้ นจนเกินไป
10. การจัดค่ายเรียนรูใ้ นช่วงปิดภาคการศึกษา ทาให้นิสติ นักศึ กษาส่วนใหญ่ ไม่ได้ร่วมโครงการ
อย่างเต็มทีเ่ พราะต้องกลับบ้าน
11. จานวนอาจารย์ทป่ี รึกษาน้อยเกินไป ทาให้ดแู ลนิสติ นักศึกษาไม่ทวถึ
ั่ ง
12. ปญั หาด้านความปลอดภัยของชุมชนที่ล งภาคสนาม มีก ารก่ อ กวนของวัยรุ่น มีโ จรขโมย
ทรัพย์สนิ แต่กไ็ ด้รบั ความร่วมมือกับผูน้ าชุมชนและตารวจท้องทีใ่ นการจัดการปญั หา
13. ช่วงก่อนการดาเนินการโครงการ ควรมีการปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจของนักศึกษา
เกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
14. จานวนชุมชนตัวอย่างมีให้เลือกไม่หลากหลาย (จานวนน้อย) ทาให้เกิดความซ้าของชุมชนที่
ลงภาคสนาม เป็นผลทาให้ชุมชนเบื่อหน่าย
ดังนัน้ อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงการได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินโครงการใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การบริหารงานโครงการ ได้แก่ ควรให้นักศึกษาบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง การ
กาหนดประธานค่ายฯ ควรให้นิสติ นักศึกษาเป็ นผูก้ าหนดเอง สานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาควร
มีก ารประสานกับ หน่ ว ยงานในพื้นที่ใ นการตรวจเยี่ย มให้กาลัง ใจ ควรมีก ารเผยแพร่รายงานผลของ
โครงการโดยทัว่ กัน ควรเปิ ด โอกาสให้ส ถาบันการศึกษาต่ า งๆ ได้ม ีโ อกาสพบปะพูดคุ ยแลกเปลี่ย น
แนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
2. บุคลากร ได้แก่ เพิม่ จานวนอาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการให้ควรเพิม่ บทบาทของอาจารย์ทป่ี รึกษา
ให้มากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ เพิม่ จานวนนิสติ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการให้มากขึน้
3. งบประมาณ ได้แก่ ควรมีการเพิม่ ในส่วนของงบประมาณเกี่ยวกับค่าอาหาร โดยกาหนดเป็ น
มือ้ /คน ควรมีการเพิม่ งบประมาณในส่วนของค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์
4. ระยะเวลา ได้แก่ ควรกาหนดระยะเวลาของโครงการประมาณ 10 วัน
5. อื่นๆ ได้แก่ ควรมีการจัดทีพ่ กั อาศัยโดยใช้ชาวมุสลิมพักอาศัยกับชาวมุสลิมด้วยกันเพื่อความ
สะดวกในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
1.3 ผลาารประเนมิ นผลสัมฤทธิ์ ในาารดาเนนิ นงานโครงาารค่ ายเนรียนรู้คุณธรรม นาชี วิต
พอเนพียง ปี 2553 ตามความคิ ดเนหจนของนิ สิตนัาศึาษาที่เนข้าร่วมโครงาาร
นิสติ นักศึกษามีค วามคิดเห็นต่อการดาเนิน โครงการในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก โดยเห็นว่ามี
ความเหมาะสมของการเรียนรู้ในระหว่างโครงการสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านอาจารย์ท่ปี รึกษาโครงการ
ด้านการรายงานผลการศึกษาหลังภาคสนาม และด้านการดาเนินการในโครงการ ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
ในด้านการเรียนรูใ้ นระหว่างโครงการนัน้ พบว่านิสติ นักศึกษามีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความเป็ นผูน้ าใน
การพัฒนาสูงที่สุด รองลงมาคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั บุคคลในท้องถิ่น และการได้เรียนรู้วถิ ีชวี ติ ใ น
ชุมชนภาคสนาม ตามลาดับ ในส่วนของด้านอาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการพบว่านิสติ นักศึกษามีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบาทของอาจารย์ท่ปี รึกษาโครงการภาคสนามสูงที่สุด รองลงคือ ความ
เหมาะสมของวิธกี ารติดตามนิเทศของอาจารย์ท่ปี รึกษาโครงการ และความเหมาะสมของค าแนะนา/
ค าปรึก ษาของอาจารย์ท่ปี รึก ษาโครงการภาคสนาม ตามล าดับ เมื่อ พิจารณาถึง ด้านการรายงานผล
การศึกษาหลังภาคสนาม พบว่านิสติ นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
เขียนสรุปรายงานสูงที่สุด รองลงคือ ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมค่ายศึกษาเรียนรู้ และการ
กาหนดให้มกี ารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดาเนินโครงการสู่สถาบันอุดมศึกษาอื่นทีไ่ ม่ได้ร่วมโครงการ
ตามลาดับ และเมือ่ พิจารณาถึงด้านการดาเนินการในโครงการพบว่านิสติ นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของการปฐมนิเทศในโครงการสูงทีส่ ุด รองลงคือ ความเหมาะสมของชุมชนภาคสนามทีเ่ ข้า
ค่ายเรียนรูใ้ นโครงการ และความเหมาะสมของระยะเวลาในการดาเนินโครงการภาคสนาม ตามลาดับ
ทัง้ นี้นิสติ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์
ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่าสามารถนาองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนรูปแบบการใช้ชวี ติ นาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับ ใช้ การยอมรับในความคิด เห็นของผู้อ่ืน รู้ถึง ความเท่า เทีย มกัน และเป็ น ธรรม ซื่อ สัต ย์ กล้า
แสดงออก กระบวนการสร้างความเข้าใจซึง่ กันและกัน เป็นต้น
ในส่วนของประโยชน์ของโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรมนาชีวติ พอเพียงไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
อื่นนัน้ พบว่านิสติ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรมนาชีวติ พอเพียง ปี 2553 จานวนร้อยละ
99.07 มีความคิดเห็นว่าโครงการนี้มปี ระโยชน์ต่อชุมชนอื่นในสังคมไทย และเมือ่ พิจารณาถึงการนาความรู้
และประสบการณ์ ท่ไี ด้ไ ปถ่ า ยทอดให้บุค คลอื่นนัน้ พบว่านิ ส ิต นักศึกษาที่เ ข้าร่ว มโครงการค่ ายเรียนรู้
คุณธรรมนาชีวติ พอเพียง ปี 2553จานวนร้อยละ 98.84 มีความคิดเห็นว่าจะนาความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ี
ได้ไปถ่ายทอดให้กบั บุคคลอื่นเนื่องจากเป็ นสิง่ ทีด่ ี มีประโยชน์ ปฏิบตั ไิ ด้จริง สามารถนาไปเป็ นแบบอย่าง
ในการดาเนินชีวติ
ตอนที่ 2 ผลาารประเนมิ นอภิ มานรายงานาารดาเนนิ นโครงาารค่ายเนรียนรู้คณ
ุ ธรรมนาชี วิต
พอเนพียงที่พิมพ์เนผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2552
ผลการประเมินอภิมานรายงานการดาเนินโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนาชีวติ พอเพียงที่พมิ พ์
เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2552 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการประเมินคุณภาพงานประเมินโครงการค่าย
เรียนรู้คุณ ธรรมนาชีว ิตพอเพียงซึ่งประกอบด้ว ย 4 มาตรฐาน 30 เกณฑ์ ได้แก่ มาตรฐานด้านการใช้
ประโยชน์ จานวน 7 เกณฑ์ มาตรฐานด้านความเป็ นไปได้ จานวน 3 เกณฑ์ มาตรฐานด้านความ
เหมาะสม จานวน 8 เกณฑ์ และมาตรฐานด้านความถูกต้อง จานวน 12 เกณฑ์ พบว่าในด้านรวมทุก
มาตรฐานงานประเมินโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรมนาชีวติ พอเพียง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.63 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ .14 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณามาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.71 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ .20 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานด้านความเป็ นไป
ได้มคี ่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.17 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ .24 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มาตรฐานด้านความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .35 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และ
มาตรฐานด้านความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ .06 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก
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ตอนที่ 3 ผลาารสังเนคราะห์ชุมชนขัน้ พื้นฐานที่นัาศึาษาค้นพบจาาาารเนข้าไปศึาษาชุมชน
ตัวอย่างและาารนาไปประยุาต์ใช้
3.1 องค์ประาอบที่นาไปสู่ความเนข้มแขจงและาารพัฒนาอย่างยังยื
่ น ประกอบด้วย
1. การเมือง/การปกครอง โดยชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การปกครองในรูปแบบขององค์การ
บริหารส่วนตาบล (อบต.) และมีชุมชนบางส่วนทีอ่ ยู่ภายใต้การปกครองในรูปแบบของเทศบาล ส่วนการ
บริหารจัดการภายในชุมชนหรือภายในหมูบ่ า้ นมีการปกครองในรูปของคณะกรรมการหมู่บา้ น
2. วัฒ นธรรม/ประเพณี /ความเชื่อ ที่ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ย ึด ถือ ปฏิบ ัติติด ต่ อ กัน มาจากอดีต จนถึง
ปจั จุบนั โดยส่วนใหญ่ในการจัดกิจกรรมประเพณีหรือวันสาคัญต่างๆ คนในชุมชนจะมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวันหรือข้อตกลงร่วมกัน เพื่อความเป็ นหนึ่งเดียวกัน และส่งเสริมให้รู้จกั วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชนแล้วนามาปฏิบตั แิ ละรักษาให้คงไว้ต่อไป
3. ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยชุมชนแต่ละชุมชนมีการสร้างองค์ความรูเ้ พื่อการพัฒนาวิถกี ารดาเนิน
ชีวติ อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็ นภูมปิ ญั ญาด้านต่างๆ สังสมสื
่ บทอดต่อกันมา เช่น ภูมปิ ญั ญาด้านการแพทย์
ภูมปิ ญั ญาด้านศิลปะและการแสดง ภูมปิ ญั ญาด้านอาชีพ และภูมปิ ญั ญาด้านหัตถกรรม เป็ นต้น
4. แบบแผนการใช้ชวี ติ โดยแนวทางการแสดงถึงแบบแผนการใช้ชวี ติ นัน้ อาจมาจากบุคคลหรือ
คณะบุคคลทาเป็ นตัวแบบ แล้วต่อมาคนส่วนใหญ่กป็ ฏิบ ัตสิ บื ต่อๆ กันมา แบบแผนการใช้ชวี ติ ย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ดังนัน้ การรักษาไว้ซง่ึ แบบแผนการใช้ชวี ติ เดิม จึงต้องมี
การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหรือพัฒนาให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพก้าวทันตามยุคสมัย
5. ทุนทรัพยากร โดยทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่ในชุมชนทุกแห่งทีส่ าคัญ คือ ทรัพยากรดิน และ
ทรัพยากรน้ า ซึง่ แต่ละแห่งจะมีลกั ษณะของคุณภาพดินและน้ าทีแ่ ตกต่างกันออกไป นอกจากทรัพยากร
ดินและน้ าแล้ว ยังมีทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะภูมปิ ระเทศ และภูมอิ ากาศ
โดยทรัพยากรป่าไม้เป็ นส่วนหนึ่งของพื้นที่ของชุมชนและนับได้ว่าเป็ นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน
ภายในชุมชน
6. ทุนทรัพยากรบุคคล โดยในแต่ละชุมชนจะมีทรัพยากรบุคคลทัง้ 1) ระดับปจั เจกบุคคลอย่าง
ปราชญ์ชาวบ้านที่สงสมความรู
ั่
แ้ ละภูมปิ ญั ญาด้านต่างๆ และ 2) ระดับกลุ่มคน ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่มกี าร
รวมตัวกันของคนในชุมชนจัดตัง้ เป็นกลุ่มต่างๆ
3.2 แนวทางาารนาหลัาเนศรษฐาิ จพอเนพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน ประกอบด้วย
1. รูจ้ กั วางแผนการใช้ชวี ติ เช่น วางแผนการใช้เงินให้เหมาะสมกับรายรับ - จ่าย มีการทาบัญชี
รายรับ - จ่าย แบ่งสรรเงินในการออมเงินไว้ใช้ในยามจาเป็ น พิจารณาการซือ้ ของตามความจาเป็ นโดยจด
รายการการซือ้ ของล่วงหน้า และมีเป้าหมายในชีวติ เกีย่ วกับการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
2. วางแผนในการใช้สาธารณูปโภค เช่น การรีดผ้า แต่ละครัง้ มีจานวนผ้ามากพอควร ถอดปลัก๊
เครื่องใช้ไฟฟ้าทีไ่ ม่ได้ใช้ทุกครัง้ (หลังการใช้) ไม่ควรทิง้ น้ าทีใ่ ช้หลังจากการซักผ้า ควรนาไปรดน้ าต้นไม้
แทน เป็นต้น
3. ปฏิบตั ิต ามหน้ าที่ของตนได้อ ย่างถู กต้องด้านการเรียนหนังสือและหน้ าที่การงาน รู้จกั และ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ดที ส่ี ุด
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4. มีห ลัก การนาคุ ณ ธรรมและจริยธรรมมาใช้ใ นกระบวนการคิด ได้แก่ ความประหยัด ความ
ซื่อสัตย์ ความอดทน และความขยัน พอใจในสิง่ ทีต่ นมีและเห็นคุณค่าของสิง่ ๆ นัน้
5. ดาเนินชีวติ ด้วยความไม่ประมาท มีสติและความรอบคอบ และไม่ทาอะไรเกินตัว
ตอนที่ 4 ข้อเนสนอแนะในาารดาเนนิ นงานโครงาารต่อหน่ วยงานที่เนาี่ยวข้อง
4.1 ข้อเนสนอแนะสาหรับสานัางานคณะารรมาาราารอุดมศึาษา
1. ควรมีก ารประชาสัมพันธ์ช้แี จงให้ส ถาบันการศึกษาต่ างๆ ทราบรายละเอียดของโครงการ
ล่วงหน้า และมีการจัดทาปฏิทนิ การปฏิบตั งิ านโครงการ ในภาพรวมทัง้ หมดให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง
ทราบ
2. ควรก าหนดช่ ว งเวลาในการด าเนิ น โครงการที่ย ืด หยุ่ น ตามลัก ษณะบริบ ทของแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกและความมีประสิทธิภาพของการบริหารโครงการมากยิง่ ขึน้
3. ควรมีการประสานงานกับสถาบันการศึกษาและชุมชนภาคสนามก่อนเริม่ ดาเนินโครงการเพื่อ
สถาบันการศึกษาจะได้มรี ะยะเวลาในการเตรียมตัวมากยิง่ ขึน้
4. ควรมีการประสานงานกับพื้นที่เป้าหมายอย่างเป็ นทางการในการเตรียมความพร้อมและสิง่
อานวยความสะดวกสาหรับการลงภาคสนามของนิสติ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
5. ควรมีการจัดสัมมนาอาจารย์ทป่ี รึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการดาเนิน
โครงการ เพื่อจะได้มที ศิ ทางเดียวกัน และนักศึกษาก็จะได้รบั ประโยชน์จากโครงการอย่างเต็มที่
6. ควรจัดหาแนวทางจัดสรรงบประมาณและเบีย้ เลีย้ งให้มคี วามเหมาะสมกับลักษณะของพืน้ ที่
7. ในระหว่างดาเนินโครงการหรือสิน้ สุดโครงการ ควรจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อให้ได้รบั
ความรูแ้ ละประสบการณ์จากชุมชนภาคสนามอื่นทีม่ คี วามหลากหลาย
4.2 ข้อเนสนอแนะสาหรับสถาบันาารศึาษาที่เนข้าร่วมโครงาาร
1. ควรมีการจัดปฐมนิเทศเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ทป่ี รึกษา ผูน้ าชุมชน และนิสติ
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่มคี วามเหมาะสมในการเข้าร่วม
โครงการ เพื่อจะได้เพิม่ จานวนนิสติ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการอย่างทัวถึ
่ งมากขึน้
3. ควรสร้างความร่วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในพืน้ ทีใ่ นการกากับดูแลนิสติ นักศึกษาเพื่อจะ
ได้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการอานวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัย
4. ควรมีการประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการอุ ดมศึกษา เพื่อกาหนดเวลาจัดโครงการใน
ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมกับบริบทของแต่ละสถาบัน
5. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดอาจารย์ทป่ี รึกษาให้เพียงพอกับจานวนนิสติ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ และเพิม่ บทบาทการนิเทศ ติดตามการลงภาคสนามของนิสติ นักศึกษาให้มากยิง่ ขึน้
4.3 ข้อเนสนอแนะสาหรับชุมชนที่เนข้าร่วมโครงาาร
1. ควรจัดหาที่พกั กับชาวบ้านที่มคี วามพร้อมและความเหมาะสม ตลอดจนการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการในท้องถิน่ เพื่ออานวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัย
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2. ควรมีการจัดประชุมหรือจัดเวทีจดั ประชาคมในชุมชนทีน่ ิสติ นักศึกษาลงฝึกภาคสนามเพื่อที่ จะ
ได้สร้างความรูค้ วามเข้าใจกับคนในพื้นที่ และเกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนพื้นที่กบั สถาบันการศึกษา
ในการจัด กิจกรรมให้นิ ส ิต นัก ศึก ษาที่เ ข้า ร่ว มโครงการเกิด กระบวนการเรีย นรู้ ท าให้โ ครงการบรรลุ
ประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
อภิ ปรายผลาารวิ จยั
1. การประเมิน ผลสัม ฤทธิใ์ นการด าเนิ น งานโครงการค่ า ยเรีย นรู้คุ ณ ธรรม น าชีว ิต พอเพีย ง
ปี 2553 ตามความคิดเห็นของผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการ และนิสติ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินพบว่าการดาเนินโครงการ
ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ทัง้ ในด้านของขัน้ ตอนการดาเนินการ รายละเอียดของคู่มอื การ
ดาเนิ น การ การก าหนดชุ ม ชนภาคสนาม อาจารย์ท่ีป รึก ษาโครงการ ฯลฯ ทัง้ นี้เ นื่ อ งจากส านัก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาได้มกี ารก าหนดแนวทางการดาเนิน โครงการไว้ใ นคู่มอื การปฏิบตั ิงาน
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นาชีวติ พอเพียง ปี 2553 อย่างชัดเจน ทาให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับโครงการมี
แนวทางในการดาเนินโครงการอย่างชัดเจน ทัง้ นี้จงึ เป็ นผลให้โครงการสามารถบรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ท่ี
กาหนดไว้
2. การประเมินอภิมานรายงานการดาเนินโครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรมนาชีวติ พอเพียงที่พมิ พ์
เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2552 ผลการประเมินพบว่าในด้านรวมทุกมาตรฐานงานประเมิน
โครงการค่ายเรียนรูค้ ุณธรรมนาชีวติ พอเพียง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.63 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ .14
อยูใ่ นระดับดีมาก เมือ่ พิจารณามาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์พบว่า มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.71 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ .20 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานด้านความเป็ นไปได้มคี ่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .24 มีคุณภาพอยู่ใ นระดับดี มาตรฐานด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .35 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมาตรฐานด้านความ
ถูกต้อง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.54 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ .06 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก อย่างไรก็
ตามจากผลการประเมินอภิมานมีข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุงแก้ไขเพื่อ ให้ผ ลการประเมิน โครงการ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ดงั นี้ (1) จากการจัดทารายงานการประเมินทีม่ ี
การระบุถงึ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กับโครงการโดยตรง ได้แก่ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ท่ี
ปรึกษา และนิสติ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการนัน้ ทัง้ นี้กย็ งั ขาดการระบุถงึ ผูม้ สี ่วนได้เสียที่สาคัญบางกลุ่ม
เช่น ชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ นชุมชน ทีม่ คี วามสาคัญต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการอย่างมาก (2) การไม่ม ี
ประเด็นในการรายงานเกี่ย วกับ งบประมาณ แต่ อ ย่างไรก็ต ามในการประเมิน โครงการนัน้ สถาบัน ที่
ดาเนินการประเมินโครงการก็ได้ดาเนินการจัดทารายงานงบประมาณการเงินของโครงการต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะผูว้ ่าจ้างอยู่แล้ว (3) กระบวนการประเมินโครงการทีด่ าเนินการเสร็จ
สิ้นนัน้ ไม่ไ ด้มกี ารประเมินอภิมาน เพื่อ ตรวจสอบรายงานการประเมินซ้าอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าวนัน้ สถาบันที่ดาเนินการประเมินผลโครงการจะต้องนาไปพิจารณาเพื่อให้การประเมินโครงการ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
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3. ผลการสังเคราะห์ชุมชนขัน้ พื้น ฐานที่นักศึก ษาเข้าไปศึกษา พบว่า มีการนาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ ดังนี้ (1) รูจ้ กั วางแผนการใช้ชวี ติ (2) ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง
(3) นาหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในกระบวนการคิด (4) ดาเนินชีวติ ด้วยความไม่ประมาท มีสติและ
ความรอบคอบ และไม่ทาอะไรเกินตัว (5) ไม่ฟุ่มเฟือย (6) การจัดสรรเวลา (7) การให้กาลังใจตนเองยามมี
ปญั หาเพื่อให้มพี ลังในการทาประโยชน์ต่อสังคม (8) ความสามัคคีในหมู่คณะ (9) การวางตัวในสังคมและ
เคารพผูอ้ าวุโส (10) การให้ความสาคัญกับการศึกษา (11) มีความคิดสร้างสรรค์ (12) นาทรัพยากรใกล้ตวั
ั หาเพื่ อ การพัฒ นาความมัน่ คง
มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ (13) รวมกลุ่ ม เพื่ อ การป้ องกัน และแก้ ป ญ
(14) อนุ ร กั ษ์ ส ืบ สาน สืบ ทอดประเพณี เผยแพร่ เพื่อ ความคงอยู่ข องประเพณี และ (15) สร้า ง
ความสัมพันธ์ท่ดี ใี นสังคม โดยการมีน้ าใจ เชื่อใจและช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุนันท์
ดีพ ลงาม (2549) ที่ท าการวิจ ยั เรื่อ ง “การประเมิน โครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจ พอเพีย งตามแนว
พระราชดาริทฤษฎีใหม่ในโรงเรียนแกนนาสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2” ซึง่ พบว่า
นั ก เรีย นมีค วามสนใจในการเข้า ร่ ว มกิจ กรรมมีค วามสุ ข และความกระตือ รือ ร้น ในการท างาน ครู
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการมีความตัง้ ใจและพยายามผลักดันการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายโรงเรียน มี
การบูรณาการวิชาการต่างๆ กับวิชาเกษตร ซึ่งจากการประเมินของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รบั ผิดชอบ
โครงการมีความ
พึงพอใจมีความพอใจในระดับมาก โดยสรุปแล้วโครงการนี้ดาเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
4. ผูท้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเห็นว่าควรมีการปรับปรุงการบริหารงานโครงการในประเด็น
ต่างๆ เช่น การวางแผนโครงการ การประชาสัมพันธ์โครงการ การประสานกับหน่ วยงานในพื้นทีใ่ นการ
ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจ และการเผยแพร่ร ายงานผลของโครงการโดยทัว่ กัน นัน้ นอกจ ากนี้ ผู้ท่มี ีส่ ว น
เกีย่ วข้องกับโครงการเห็นว่าควรเพิม่ ระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
ชุมชนภาคสนาม ซึง่ สอดคล้องกับ สมศักดิ ์ ลาดี (2543) ที่ได้ทาการวิจยั เรื่อง การศึกษาการดาเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ผลการวิจยั พบว่าโรงเรียนต้อ งการให้มกี ารวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมคี วามเข้าใจเรื่อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง การได้รบั งบประมาณสนับสนุ นอย่างพอเพียง และผู้ปกครองเห็นความสาคัญและ
สนับสนุ นให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และสอดคล้องกับ ทวีศกั ดิ ์ เรือนมณี (2551) ที่ได้ทาการวิจยั เรื่อง
“การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ” พบว่า
ปญั หาอุปสรรคในการดาเนินงานตามโครงการ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า งบประมาณ
มีจ ากัด เจ้า หน้ าที่ป ฏิบ ัติง านโครงการมีจ านวนน้ อ ยไม่เ พีย งพอต่ อ การภาระงาน การศึก ษาครัง้ นี้ ม ี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบตั งิ าน
อย่างเพียงพอ ควรให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้เกิดความตระหนักตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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