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บทคัดยอ
การประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2550 - 2553 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในการดำ�เนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2553 ทั้งในแงการบริหารจัดการและผล
การดำ�เนินงานโครงการ 2.) ประเมินอภิมานงานวิจยั รายงานการดำ�เนินโครงการคายเรียนรูค ณ
ุ ธรรม นำ�ชีวติ พอเพียง
ที่พิมพเผยแพรในระหวางป พ.ศ. 2551 - 2552 3.) สังเคราะหรายงานการดำ�เนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม
นำ�ชีวิตพอเพียงในระหวางป พ.ศ. 2550 - 2553 และ 4.) เพื่อนำ�เสนอขอเสนอแนะในการดำ�เนินงานโครงการตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการพิจารณาชุมชนใหเปนชุมชนเขมแข็งตอไป
การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำ�เนินงานโครงการ มีกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสำ�คัญเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับโครงการจำ�นวน 3 กลุม คือ 1.) ผูบ ริหารสถาบันอุดมศึกษา 2.) อาจารยทปี่ รึกษาโครงการภาคสนาม และ 3.) นิสติ
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหขอ มูลโดยการ
หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จำ�แนกตามกลุมของผูตอบแบบสอบถาม
การประเมินอภิมานงานวิจัย ทำ�การประเมิน 2 เรื่อง ไดแก 1.) รายงานการวิจัยเชิงสำ�รวจโครงการสำ�รวจคาย
เรียนรูค ณ
ุ ธรรม นำ�ชีวติ พอเพียง ป 2551 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และ 2.) รายงานการวิจยั เรือ่ งการประเมิน
โครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2552 ของมหาวิทยาลัยบูรพา
การสังเคราะหรายงานการดำ�เนินโครงการในระหวางป พ.ศ. 2550 ถึง 2553 ดวยการวิเคราะหขอ มูลทีร่ วบรวม
ไดจากแบบประเมินรายงานการดำ�เนินโครงการคายเรียนรูค ณ
ุ ธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง นำ�มาวิเคราะหเพือ่ สรุปประเด็น
สำ�คัญเสนอในลักษณะของความเรียง
ผลการประเมินพบวา
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำ�เนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2553 ตามความ
คิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ 3 กลุม คือ ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา อาจารยที่ปรึกษาโครงการ และ
นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ผลการประเมินโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งในดานของ
ขั้นตอนการดำ�เนินการ รายละเอียดของคูมือการดำ�เนินการ การกำ�หนดชุมชนภาคสนาม อาจารยที่ปรึกษาโครงการ
ฯลฯ และหากพิจารณาในดานการบรรลุวตั ถุประสงคของโครงการ พบวาสามารถบรรลุวตั ถุประสงคของโครงการ เพราะ
นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจและประสบการณตรงตามแนวทางเศรษฐกิจ สามารถเรียนรู
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และอยูรวมกับชุมชนไดเหมาะสม นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจและประสบการณตรงตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเรียนรูแ ละอยูร ว มกับชุมชนไดเหมาะสม โดยนิสติ นักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ จำ�นวน
รอยละ 99.07 มีความคิดเห็นวาโครงการนี้มีประโยชนตอชุมชนในสังคมไทย เพราะโครงการนี้เปนกระบวนการเรียน
รูความเปนอยูของชุมชน ความรวมมือ เห็นจุดดอยของชุมชนเพื่อที่จะนำ�ไปพัฒนาตอไป สามารถนำ�ไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำ�วันได เปนรากฐานในการดำ�รงชีวิตตอไปในอนาคต และเมื่อพิจารณาการนำ�ความรูและประสบการณที่
ไดไปถายทอดใหบุคคลอื่นพบวานิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ จำ�นวนรอยละ 98.84 มีความคิดเห็นวาจะนำ�ความ
รูและประสบการณที่ไดไปถายทอดใหกับบุคคลอื่น เนื่องจากเปนสิ่งที่ดี มีประโยชน ปฏิบัติไดจริง สามารถนำ�ไปเปน
แบบอยางในการดำ�เนินชีวิต ดังนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการทั้ง 3 กลุมจึงเห็นวาสำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาควรสนับสนุนใหมีการดำ�เนินการโครงการนี้ตอไป
2. การประเมินอภิมานรายงานการดำ�เนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำ�ชีวิตพอเพียงที่พิมพเผยแพรใน
ระหวางป พ.ศ. 2550 ถึง 2552 ผลการประเมินพบวาในดานรวมทุกมาตรฐานงานประเมินโครงการคายเรียนรูค ณ
ุ ธรรม
นำ�ชีวติ พอเพียง มีคา เฉลีย่ เทากับ 2.63 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ .14 อยูใ นระดับดีมาก เมือ่ พิจารณามาตรฐานดาน
การใชประโยชนพบวา มีคา เฉลีย่ เทากับ 2.71 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ .20 มีคณ
ุ ภาพอยูใ นระดับดีมาก มาตรฐาน
ดานความเปนไปไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .24 มีคุณภาพอยูในระดับดี มาตรฐานดาน
ความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .35 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และมาตรฐาน
ดานความถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .06 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
3. ผลการสังเคราะหรายงานการดำ�เนินโครงการ พบวาชุมชนตัวอยางที่นิสิตนักศึกษาเขาไปศึกษาไดนำ�
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช ไดแก (1.) รูจักวางแผนการใชชีวิต (2.) ปฏิบัติตามหนาที่ของตนไดอยาง
ถูกตอง (3.) นำ�หลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใชในกระบวนการคิด (4.) ดำ�เนินชีวิตดวยความไมประมาท มีสติและ
ความรอบคอบ และไมทำ�อะไรเกินตัว (5.) ไมฟุมเฟอย (6.) การจัดสรรเวลา (7.) การใหกำ�ลังใจตนเองยามมีปญหา
เพื่อใหมีพลังในการทำ�ประโยชนตอสังคม (8.) ความสามัคคีในหมูคณะ (9.) การวางตัวในสังคมและเคารพผูอาวุโส
(10.) การใหความสำ�คัญกับการศึกษา
4. ขอเสนอแนะในการดำ�เนินโครงการตอหนวยงานที่เกี่ยวของ มีดังนี้
		 1. การบริหารงานโครงการ ไดแก
			 - ควรมีการวางแผนโครงการใหเปนภาระงานประจำ�เพื่อที่สถาบันการศึกษาจะไดมีระยะเวลาในการ
				 เตรียมการใหมากขึ้น
			 - ควรมีการประชาสัมพันธโครงการกับชุมชนภาคสนามเพื่อใหชาวบานเขาใจวัตถุประสงคของการลง
				 ภาคสนาม
			 - ควรมีการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาโครงการกอนการปฏิบัติจริง
			 - ควรเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการจากสถาบันการศึกษาตางๆ ไดมีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
				 แนวทางในการจัดกิจกรรมรวมกัน
			 - ควรมีการจัดสงเอกสารคูมือการดำ�เนินการใหผูเกี่ยวของใหเร็วขึ้น
			 - ควรมีการประสานกับหนวยงานในพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมใหกำ�ลังใจ
			 - ควรมีการเผยแพรรายงานผลของโครงการโดยทั่วกัน
		 2. บุคลากร ไดแก
			 - ควรเพิ่มจำ�นวนอาจารยที่ปรึกษาโครงการใหเพียงพอ
			 - ควรเพิ่มบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาใหมากกวาที่เปนอยู
			 - ควรเพิ่มจำ�นวนนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการใหมากขึ้น
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		 3. งบประมาณ ไดแก ควรมีการเพิ่มงบประมาณในสวนตางๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับระยะเวลาการ
ดำ�เนินงานของโครงการ และระยะทางของชุมชนภาคสนามกับสถาบันการศึกษา เชน คาอาหาร คาเบี้ยเลี้ยงนิสิต
นักศึกษา คาเบี้ยเลี้ยงอาจารยที่ปรึกษา คาวัสดุสำ�นักงาน และคาใชจายในการเดินทาง เปนตน
		 4. ระยะเวลา ไดแก ควรใหอสิ ระแกสถาบันการศึกษาในการกำ�หนดระยะเวลาของโครงการไดเพือ่ ใหเหมาะสม
กับบริบทของสถานบัน สอดคลองกับชวงเวลาที่นิสิตนักศึกษาสามารถเขารวมโครงการไดเต็มที่ และสอดคลองกับ
ลักษณะของชุมชนภาคสนามที่แตกตางจากบริบทของสถาบันการศึกษา
		 5. อื่นๆ ไดแก การจัดสิ่งอำ�นวยความสะดวก เชน ควรจัดที่พักอาศัยโดยใชชาวมุสลิมพักอาศัยกับชาว
มุสลิมดวยกันเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ
คำ�สำ�คัญ: 1. การประเมินโครงการ. 2. โครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำ�ชีวิตพอเพียง. 3. เศรษฐกิจพอเพียง.
Abstract
Evaluation of the Project of Student Camps for Learning Morals and Sufficiency Economy 2007 - 2010
aimed to: 1.) Evaluate the accomplishment in running the Project of Student Camps for Learning Morals and
Sufficiency Economy 2010 both in management and the results of the project. 2.) Meta evaluation of the
research, reporting of running the Project of Student Camps for Learning Morals and Sufficiency Economy
2008 - 2009. 3.) Synthesize the report of running the Project of Student Camps for Learning Morals and
Sufficiency Economy 2007 - 2010, and 4.) Offer suggestions in running the project as a consideration to
further strengthen the community.
In the evaluation of the accomplishment of running the project, there were 3 sample groups, and
the major contributors who provided the relevant data for the project were: 1.) students of higher education
institutions who participated in the project. 2.) field advisors for the project and 3.) higher education
executives involved with the project. Data was collected using questionnaires, and the data was analyzed
by determination of frequency, percentage, mean ( X ), and standard deviation (SD). 			
For Meta Evaluation of the research 2008 - 2009, the population of the Meta Evaluation were: 1.) The
survey research report of the Project of Student Camps for Learning Morals and Sufficiency Economy 2010
of Suan Dusit Rajabhat University and 2.) The research report on Evaluation of Project of Student Camps
for Learning Morals and Sufficiency Economy 2009 of Burapha University.
For synthesizing the report of running the project from 2007 to 2010, it was analyzed from the collected
information from evaluation forms of the Project of Student Camps for Learning Morals and Sufficiency
Economy 2010. The key points were then summarized, and presented in composition form.
From the results it was found that:								
1. The accomplishment evaluation of running the Project of Student Camps for Learning Morals and
Sufficiency Economy 2010 from the point of view of the 3 concerned parties, which were the higher education
executives, the advisors and the students who participated in the project, found that the running of the project
overall had a high level of propriety in terms of running process, manual details, field community setting, project
advisors, etc. When considering the accomplishment of project objective, it was found that it was able to meet
the goals because students participating in the project gained knowledge, understanding, and experience
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following the guidelines of Sufficiency Economy. They could learn to integrate with the community. 99.07%
of students participating in the project thought that this project was useful to Thai society, because it was a
learning process of being in a community, cooperation, and seeing its weakness for further development. It
could be applied to daily life, and be a foundation for living in the future. Considering passing on knowledge
and experience to others, it was found that 98.84% of participating students had opinions to pass on knowledge
gained and experience to others, since it was good, useful, practical, and could be a role model for living.
Thus the 3 parties agreed that the Office of the Higher Education Commission should support this project
further. 			
2. For Meta Evaluation of the report of running the Project of Student Camps for Learning Morals
and Sufficiency Economy 2007-2009, it found that in all aspects of standards of evaluation of the Camps the
average was 2.63. The standard deviation was equal 1.4 which was a very fine level. When considering utility
standards, it was found that the average was 2.71. The standard deviation was 0.20, regarded as a high level
of quality. The feasibility standards had an average of 2.17. The standard deviation was 0.24, regarded as
a in high level of quality. The propriety standards had an average of 2.88. The standard deviation was 0.35,
regarded as a very high level of quality. And the accuracy standards had an average of 2.54. The standard
deviation was 0.06, regarded as a very high level of quality.					
3. The results of the primary synthesis of the communities where students went to study and apply; (1.)
Plan their lives. (2.) Perform their duties properly. (3.) Apply morality and ethics to their thinking process. (4.)
Lead their lives dutifully, have consciousness and prudence. (5.) Not be extravagant (6.) Time management
(7.) When they had any problems, they encouraged themselves to be useful for society. (8.) Have unity.
(9.) Their positions in society and respect to the adults. (10.) Pay attention to the education. 		
4. The subjects indicated problems, obstacles, and solutions as below:
		 (1.) The project management: 									
		 - The project should be planned as a routine task so that the academic institutions could have more
time for preparation. 								
		 - The project should be publicized to the community so that people there can understand its objectives
in the field. 									
		 - A seminar should be held for the field advisors before the start of the project. 		
		 - An opportunity should be opened for participants from other academic institutions to discuss and
exchange ideas of doing activities together. 					
		 - The operation manuals should be sent out earlier. 						
		 - There should be the coordination with the local agencies for site visits and encouragement.		
		 - The results of the project should be published.
(2.) The personnel: 				
		 - The quantity of the project advisors should be increased sufficiently. 			
		 - The role of the advisors should be expanded. 						
		 - The quantity of students participating in the project should be increased.		
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(3.) Budget: The budgets of various parts should be increased in accordance with the period of
running the project and the distance from the field community to the academic institutions such as board,
daily allowances for students and advisors, office supplies, travel expenses, etc.
(4.) Period of running the project: The academic institutions should be free to set the period of the
project so that students can fully participate in it. Also the project should be run according to the context of
the communities, which might be different from the context of the educational institutions
(5.) Others: accommodation for Muslims to live together for their convenience in Religious practices.
Keywords: 1. Evaluation of the project. 2. Project of student camps for learning moral and sufficiency
		
economy. 3. Sufficiency economy.

57

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555

บทนำ�

ปญหาในการพัฒนาประเทศทีเ่ นนไปในดานของ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ตามแนวของระบบทุ น นิ ย มซึ่ ง
ยึดทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ที่
ได ก  อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ สถาบั น ต า งๆ ประเพณี
วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยเปนจำ�นวน
มาก ประกอบกับความจำ�เปนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ไดแก
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงไดจัดทำ�
โครงการหมู  บ  า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในปี 2552
จำ�นวน 160 หมูบาน (สำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2553 : 92-97) เพื่อสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน และนำ�รอง สานขาย ขยายผลการดำ�เนินการ
ไปยั ง หมู  บ  า นอื่ น ๆ ต อ ไป รวมถึ ง การจั ด ให มี ศู น ย
การเรียนรูชุมชน เปนแหลงถายทอดความรูในทองถิ่น
ผานการเรียนรูส สู งั คม โดยการเรียนรูผ า นศูนยการเรียนรู
ชุมชน ซึ่งเปนการหลอหลอมและปลูกฝงใหคนทุกคน
ทั้งในสวนของชาวบาน นักเรียน นิสิตนักศึกษาตางๆ
ไดซึมซับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำ�องคความรู
นี้ ที่ ไ ด ไ ปเป น แนวทางในการดำ � เนิ น ชี วิ ต ตลอดจน
ถายทอดใหกับสังคม เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ผลิตภัณฑชุมชน รวมถึงการสรางภูมิคุมกันทางความรู
ใหกับผลิตภัณฑชุมชน
เพื่ อ ให บ รรลุ พั น ธะกิ จ การพั ฒ นาประเทศดั ง
กล า วขา งต น ของนิสิตนักศึกษาและประชาชน ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงจัดใหมีการ
ดำ�เนินงานโครงการกิจกรรมสำ�หรับนิสิตนักศึกษาใน
ลักษณะ “คายเรียนรูคุณธรรม” เพื่อใหนิสิตนักศึกษา
ไดรับประสบการณตรงและเรียนรูจากการไปสัมผัสหรือ
ปฏิบัติงานจริง (Activity Based Learning) ในชุมชน
เขมแข็ง โดยเฉพาะการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ที่เกิดขึ้นในชุมชนนำ�ไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ตลอดจนเปนการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางสถาบัน
การศึกษา ชุมชน ศาสนาและปราชญชาวบาน ไดรว มกัน
ศึกษาถึงแกนแทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม
พื้นฐานที่จะนำ�ไปสูการเปนสังคมอยูเย็นเปนสุข และ
การนำ�ไปประยุกตใชในแตละบุคคลและทองถิ่น ซึ่ง
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เปนสวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหสังคมไทยเปนสังคม
“อยูเย็นเปนสุข” (Green and Happiness Society) โดย
กิจกรรมจะประกอบไปดวยการเรียนรูแ ละปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
คุ ณ ธรรมที่ เ ป น พื้ น ฐานสำ � คั ญ ของแต ล ะชุ ม ชนและ
องคความรูหรือศาสตรเฉพาะในแตละสาขาที่นำ �ไปสู
ความสุข ความเขมแข็งของชุมน โดยใชชื่อวา “คาย
เรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2553” ซึ่งเปน
กิจกรรมตอเนื่องดำ�เนินการเปนปที่ 4
การดำ�เนินโครงการนัน้ จำ�เปนตองมีการประเมิน
โครงการ เพราะการประเมินโครงการเปนกลไกสำ�คัญ
ในการที่ จ ะได ม าซึ่ ง สารสนเทศในการตั ด สิ น ใจหรื อ
ตัดสินคุณคาของการดำ�เนินงานโครงการตางๆ ในสวน
ของโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป
2553 ก็เชนเดียวกัน ซึง่ การประเมินโครงการคายเรียนรู
คุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2553 จะทำ�ใหสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได ท ราบว า โครงการนี้
สามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามที่ กำ � หนดไว ห รื อ ไม
มากนอยเพียงใด มีความเหมาะสม และครอบคลุม
ตามบทบาทหนาที่ของกลุมเปาหมายหรือไม ตลอดจน
ศึ ก ษาถึ ง ป ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น และข อ เสนอแนะ
ที่ มี ต  อ โครงการจากผู  ที่ มี ส  ว นเกี่ ย วข อ งกั บ โครงการ
หลายกลุ  ม เพื่ อ จะได นำ � ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง
เนื้อหาสาระ กิจกรรม ตลอดจนการดำ�เนินการเกี่ยวกับ
โครงการ เพื่อจะไดปรับปรุงโครงการใหมีความทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพการณปจ จุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยาง
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถแกไขและปองกันปญหา
อุ ป สรรคที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในการจั ด โครงการนี้ ใ นอนาคต
ไดดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการดำ � เนิ น งาน
โครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2553
ในดานการบริหารจัดการและผลการดำ�เนินงานโครงการ
2. เพื่ อ ประเมิ น อภิ ม านงานวิ จั ย รายงานการ
ดำ�เนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำ�ชีวิตพอเพียงที่
พิมพเผยแพรในระหวางป พ.ศ. 2551 ถึง 2552
3. เพื่อสังเคราะหรายงานการดำ�เนินโครงการ
คายเรียนรูคุณธรรมนำ�ชีวิตพอเพียงที่พิมพเผยแพรใน
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ระหวางป พ.ศ. 2550 ถึง 2553
4. เพื่อนำ�เสนอขอเสนอแนะในการดำ�เนินงาน
โครงการตอหนวยราชการที่เกี่ยวของ ไดแก สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา องค ก รปกครองส ว น
ท อ งถิ่ น และอื่ น ๆ เพื่ อ ใช ป ระกอบการพิ จ ารณา
ชุมชนใหเปนชุมชนเขมแข็งตอไป
ขอบเขตของการประเมินโครงการ
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงประเมินผลสัมฤทธิ์
ในการดำ�เนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิต
พอเพียง ป 2553 ในดานการบริหารจัดการและผลการ
ดำ�เนินงานโครงการ และผลสัมฤทธิ์รวมทั้ง 4 ป ตั้งแต
ป พ.ศ.2550 ถึง 2553 อันประกอบดวย
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำ �เนินงาน
โครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2553
ในดานการบริหารจัดการโครงการ ประกอบดวย
- การประเมินการดำ�เนินงานกอนเริม่ โครงการ
- การประเมินการจัดอาจารยทปี่ รึกษาโครงการ
		 ภาคสนาม
- การประเมิ น การจั ด การเรี ย นรู  ใ นระหว า ง
		 โครงการ
- การประเมินการรายงานผลการศึกษาหลัง
		 ภาคสนาม		
- การประเมิ น ปญหาอุป สรรคในการดำ � เนิ น
		 โครงการในดานตางๆ
2. การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการดำ � เนิ น งาน
โครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2553
ในด า นผลการดำ � เนิ น งานโครงการ และผลสั ม ฤทธิ์
รวมทั้ง 4 ป พ.ศ.2550 ถึง 2553 ประกอบดวย
- การประเมิ น ผลการเรี ย นรู  ที่ เ กิ ด กั บ นิ สิ ต
		 นักศึกษาที่เขารวมโครงการคุณธรรมนำ�ชีวิต
		 พอเพียง
- การประเมินการนำ�องคความรูที่ไดรับจาก
		 โครงการคุณธรรมนำ�ชีวิตพอเพียงไปใชใน
		 การดำ�เนินชีวิต
- การประเมินองคความรูและประสบการณที่
		 คนพบในการเขารวมโครงการ

- การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) งาน
		 วิจยั เกีย่ วกับการประเมินโครงการคายเรียนรู
		 คุณธรรมนำ�ชีวิตพอเพียงที่พิมพเผยแพรใน
		 ระหวางป พ.ศ. 2551 ถึง 2552
- การประเมิ น จากรายงานผลการดำ � เนิ น
		 โครงการคายเรียนรูค ณ
ุ ธรรมนำ�ชีวติ พอเพียง
		 ป พ.ศ.2550 โดยการวิ เ คราะห เ นื้ อ หา
		 (Content Analysis)
ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำ�เนินงาน
โครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป
2553 ประชากรและผูใหขอมูลสำ�คัญในการวิจัยเปนผูที่
มีสว นเกีย่ วของกับโครงการคายเรียนรูค ณ
ุ ธรรม นำ�ชีวติ
พอเพียง ป 2553 จำ�นวน 3 กลุมดังตอไปนี้
		 1.1 ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวของ
หรือผูรับผิดชอบโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิต
พอเพียง ป 2553 ของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวม
โครงการ และถูกเลือกเปนกลุม ตัวอยางในขอที่ 1 จำ�นวน
43 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) สามารถเก็บขอมูลไดจำ�นวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 79.07
		 1.2 อาจารยที่ปรึกษาโครงการภาคสนาม
โครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2553
จากสถาบันที่เขารวมโครงการและถูกเลือกเปนกลุม
ตัวอยางในขอที่ 1 จำ�นวน 43 คน โดยใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) สามารถเก็บขอมูล
ไดจำ�นวน 34 คน คิดเปนรอยละ 79.07
		 1.3 นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ที่เขารวมโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง
ป 2553 จำ�นวน 85 สถาบัน การเลือกกลุมตัวอยางโดย
ใชวิธีการ Multi – Stage Area Sampling โดยแบง
กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเปน 2 กลุม
คือ สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ
สถาบันอุดมศึกษาในสวนภูมิภาค แลวสุมเลือกสถาบัน
อุดมศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางมา 50% ของจำ�นวน
สถาบันในแตละกลุม โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบยก
กลุม (Cluster Random Sampling) ไดจำ�นวนสถาบัน
ทั้งหมด 43 สถาบัน แลวเก็บขอมูลจากนิสิตนักศึกษาที่
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เขารวมโครงการในแตละสถาบันๆ ละประมาณ 30 คน
ไดจำ�นวนตัวอยางทั้งหมด 1,290 คน ดังนี้
			 1.3.1 สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล จำ�นวน 27 สถาบัน สุมมาเปนกลุมตัวอยาง
จำ�นวน 14 สถาบันๆ ละประมาณ 30 คน จำ�นวนกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 420 คน สามารถเก็บขอมูลไดจำ�นวน 8
สถาบัน คิดเปนรอยละ 57.14 จำ�นวนกลุมตัวอยาง 220
คน คิดเปนรอยละ 52.38 ทั้งนี้เนื่องจากในบางสถาบัน
มีจำ�นวนผูเขารวมโครงการนอยกวา 30 คน
			 1.3.2 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในส ว นภู มิ ภ าค
จำ�นวน 58 สถาบัน สุมมาเปนกลุมตัวอยางจำ�นวน 29
สถาบัน ๆ ละประมาณ 30 คน จำ�นวนกลุมตัวอยาง
ทัง้ สิน้ 870 คน สามารถเก็บขอมูลไดจำ�นวน 26 สถาบัน
คิดเปนรอยละ 89.66 จำ�นวนกลุมตัวอยาง 850 คน
คิดเปนรอยละ 97.70 ทั้งนี้เนื่องจากในบางสถาบันมี
จำ�นวนผูเขารวมโครงการมากกวา 30 คน
2. ก า ร ป ร ะ เ มิ น อ ภิ ม า น ง า น วิ จั ย แ ล ะ
สังเคราะหรายงานการดำ�เนินโครงการคายเรียนรู
คุ ณ ธรรมนำ � ชี วิ ต พอเพี ย งที่ พิ ม พ เ ผยแพร ใ น
ระหวางป พ.ศ. 2550 ถึง 2552 ประชากรในการประเมิน
อภิมานงานวิจัย ไดแก
		 2.1 รายงานการวิ จั ย เชิ ง สำ � รวจโครงการ
สำ�รวจคายเรียนรูค ณ
ุ ธรรมนำ�ชีวติ พอเพียง ป 2551 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
		 2.2 รายงานการวิ จั ย เรื่ อ งการประเมิ น
โครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำ�ชีวิตพอเพียง ป 2552
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
3. การประเมินผลการดำ�เนินโครงการจาก
รายงานการดำ�เนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม
นำ�ชีวิตพอเพียงที่พิมพเผยแพรในระหวางป พ.ศ.
2550 ถึง 2553 ประชากรในการประเมินคือ รายงาน
การดำ�เนินโครงการคายเรียนรูค ณ
ุ ธรรมนำ�ชีวติ พอเพียง
ที่พิมพเผยแพรในระหวางป พ.ศ. 2550 ถึง 2553
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประเภทของเครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ชนิด
คือ
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1. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู  ที่ มี ส  ว น
เกี่ ย วข อ งกั บ โครงการค า ยเรี ย นรู  คุ ณ ธรรม นำ � ชี วิ ต
พอเพียง ป 2553 จำ�นวน 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำ�หรับผูบริหารสถาบัน
อุดมศึกษาที่เขารวมโครงการ
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำ�หรับอาจารยทปี่ รึกษา
ภาคสนามที่เขารวมโครงการ
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสำ�หรับนิสิตนักศึกษาที่
เขารวมโครงการ
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการประเมินอภิมานงานวิจยั
ที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำ�
ชีวิตพอเพียง ป 2553 มี 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบั บ ที่ 1 แบบบั น ทึ ก คุ ณ ลั ก ษณะงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวกับการประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�
ชีวิตพอเพียง ป 2553
ฉบับที่ 2 แบบประเมินอภิมานงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
การประเมินโครงการ
3. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น รายงานการ
ดำ�เนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำ�ชีวิตพอเพียง ป
2550 - 2553 มี 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบบันทึกสาระโครงการคายเรียน
รูคุณธรรมนำ�ชีวิตพอเพียง
ฉบับที่ 2 แบบประเมินคุณภาพรายงานผลการ
ดำ�เนินโครงการ
การวิเคราะหขอมูล
การประเมินโครงการคายเรียนรูค ณ
ุ ธรรม นำ�ชีวติ
พอเพียง ป 2553 มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการคายเรียน
รูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2553 โดยการหาคา
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) จำ�แนกตามกลุม ของผูต อบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะหผลการประเมินอภิมาน โดย
ผูวิจัยประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมิน
โครงการ ซึ่งประกอบดวย 4 มาตรฐาน 30 เกณฑ

การประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2550 - 2553
ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, นรินทร สังขรักษา, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, จุรีวรรณ จันพลา

3. การวิ เ คราะห ผ ลการประเมิ น รายงานการ
ดำ�เนินโครงการ ดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา โดยการ
วิเคราะหและสรุปประเด็นสำ�คัญ และเสนอในลักษณะ
ของความเรียง
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
ดำ�เนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิต
พอเพียง ป 2553
ผลการประเมิ น โครงการในภาพรวมมี ค วาม
เหมาะสมในระดับมาก ทัง้ ในดานของขัน้ ตอนการดำ�เนิน
การ รายละเอียดของคูมือการดำ�เนินการ การกำ�หนด
ชุมชนภาคสนาม อาจารยที่ปรึกษาโครงการ ฯลฯ และ
หากพิจารณาในดานการบรรลุวตั ถุประสงคของโครงการ
พบวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ เพราะ
นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ไดรับความรูความ
เข า ใจและประสบการณ ต รงตามแนวทางเศรษฐกิ จ
สามารถเรียนรูและอยูรวมกับชุมชนไดเหมาะสม นิสิต
นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจ
และประสบการณตรงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถเรียนรูและอยูรวมกับชุมชนไดเหมาะสม โดย
นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ จำ�นวนรอยละ 99.07
มีความคิดเห็นวาโครงการนี้มีประโยชนตอชุมชนใน
สังคมไทย เพราะโครงการนี้เปนกระบวนการเรียนรู
ความเปนอยูของชุมชน ความรวมมือ เห็นจุดดอยของ
ชุมชนเพือ่ ทีจ่ ะนำ�ไปพัฒนาตอไป สามารถนำ�ไปประยุกต
ใชในชีวิตประจำ�วันได เปนรากฐานในการดำ�รงชีวิตตอ
ไปในอนาคต และเมื่ อ พิ จ ารณาการนำ � ความรู  แ ละ
ประสบการณที่ไดไปถายทอดใหบุคคลอื่นพบวานิสิต
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ จำ�นวนรอยละ 98.84
มี ค วามคิ ด เห็ น ว า จะนำ � ความรู  แ ละประสบการณ ที่
ไดไปถายทอดใหกับบุคคลอื่น เนื่องจากเปนสิ่งที่ดี มี
ประโยชน ปฏิบตั ไิ ดจริง สามารถนำ�ไปเปนแบบอยางใน
การดำ�เนินชีวิต ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ
ทั้ ง 3 กลุ  ม จึ ง เห็ น ว า สำ � นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาควรสนับสนุนใหมีการดำ�เนินการโครงการ
นี้ตอไป โดยมีผลการประเมินจำ�แนกตามความคิดเห็น
ของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ 3 กลุม ดังนี้

1.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิใ์ นการดำ�เนิน
งานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง
ป 2553 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถาบัน
อุดมศึกษา
ผูบ ริหารสถาบันอุดมศึกษามีความคิดเห็นวาการ
ดำ�เนินการของโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสม
อยูใ นระดับมาก มีความเหมาะสมของวิธกี ารประเมินผล
โครงการและดานความเหมาะสมของคูมือการดำ�เนิน
การสูงที่สุด นอกจากนี้ผูบริหารสถาบันการศึกษายัง
เห็นวาสถาบันการศึกษาของตนมีความพรอมในการ
จัดโครงการ มีการดำ�เนินการในดานตางๆ เพื่อเตรียม
ความพรอมสำ�หรับการดำ�เนินการ และหากพิจารณา
ในดานการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ พบวาบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ เพราะนิสติ นักศึกษาทีเ่ ขารวม
โครงการไดรับความรูความเขาใจและประสบการณตรง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถวางตัวและ
อยูรวมกับชุมชนไดเหมาะสม ดังนั้นผูบริหารสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาจึ ง เห็ น ว า สำ � นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาควรสนับสนุนใหมีการดำ�เนินการโครงการ
นี้ตอไป แตทั้งนี้ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาไดระบุถึง
ปญหาและอุปสรรคที่พบในโครงการที่สำ�คัญดังนี้
1. การประชาสัมพันธโครงการยังไมทวั่ ถึง ควรมี
การประชาสัมพันธโครงการใหมีการแพรหลาย
2. ระยะเวลาในการเตรี ย มการค อ นข า งน อ ย
ควรมีการวางแผนใหเปนภาระงานประจำ�เพื่อที่สถาบัน
จะไดมีระยะเวลาในการเตรียมการใหมากขึ้น และระยะ
เวลาในการดำ�เนินการโครงการนอยเกินไป ควรมีการ
เพิ่มระยะเวลาเพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดทำ�ความเขาใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนตางสถาบัน
3. ขาดการประสานงานระหวางผูบ ริหารสถาบัน
อุดมศึกษา ทำ�ใหนักศึกษาขาดโอกาสในการเขารวม
กิจกรรม เชน ระยะเวลาในการลงภาคสนามอยูในชวง
ระยะเวลาการสอบ
4. การบริหารจัดการดานการขนสง เนื่องจาก
ระยะทางระหว า งชุ ม ชนเป า หมายและบ า นพั ก ของ
นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการอยูหางไกล และทาง
สถาบันจัดใหบริการรถรับสงเฉพาะไปและกลับเทานั้น
ระหวางลงภาคสนามในชุมชนนักศึกษาไมมยี านพาหนะ

61

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
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ทำ�ใหเกิดความยากลำ�บาก
5. จำ�นวนนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการมาก
เกินไป ควรมีการจัดลงภาคสนามมากกวา 1 ครั้ง เพื่อ
ใหนิสิตนักศึกษาไดหมุนเวียนไปทำ�กิจกรรม
6. การประสานงานระหวางสถาบันกับชุมชน
ควรมีหนังสือนำ�จากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาเพื่อใหการประสานงานเกิดความรวดเร็ว
7. งบประมาณคาใชจายในสวนของอาจารยที่
ปรึกษามีจำ�นวนไมเพียงพอ เนื่องจากตองดูแลนิสิต
นักศึกษาที่เขารวมโครงการเปนจำ�นวนมาก
8. ความล า ช า ของคู  มื อ จากสำ � นั ก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ทำ�ใหนิสิตนักศึกษาขาดการ
บันทึกสาระสำ�คัญในชวงแรก
โดยผูบริหารสถาบันไดใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไขการดำ�เนินโครงการในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. การบริหารงานโครงการ ไดแก ควรมีการ
กำ�หนดระยะเวลาของโครงการ ไดแก โครงการ 7 วัน
โครงการ 15 วัน และควรมีการสัมมนาอาจารยทปี่ รึกษา
โครงการกอนการปฏิบัติจริง
2. บุคลากร ไดแก มีผูดูแลโครงการจำ�นวนนอย
สืบเนื่องจากขาดคาตอบแทน
3. งบประมาณ ไดแก ควรมีการเพิ่มในสวนของ
งบประมาณคาเบีย้ เลีย้ งของนิสติ นักศึกษา และควรมีการ
เพิ่มงบประมาณในการเดินทางสำ�หรับสถาบันที่เลือก
พื้นที่ที่หางไกล
4. ระยะเวลา ไดแก ควรมีการใหอิสระในการ
เลือกระยะเวลาของโครงการได และระยะเวลาของ
โครงการประมาณ 10 วัน
1.2 ผลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการ
ดำ�เนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิต
พอเพียง ป 2553 ตามความคิดเห็นของอาจารยที่
ปรึกษาโครงการ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการมีความคิดเห็นวาการ
ดำ� เนิ น การโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก โดยมีความเหมาะสมของชุมชนภาคสนาม
ที่เขาคายเรียนรูในโครงการสูงที่สุด ในสวนของผลการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษานั้นอาจารยที่ปรึกษา
โครงการมีความคิดเห็นวาในภาพรวมอยูในระดับมาก
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โดยนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี ก ารเรี ย นรู  ด  า นขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิน่ ของชุมชนสูงทีส่ ดุ รองลง
มาคือ การเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการอยูรวมกันของชุมชน
อยางมีความสุข และดานการเรียนรูว ถิ เี ศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน
หากพิจารณาในดานการบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการ พบวาบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ เพราะ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มโครงการได รั บ ความรู  ค วาม
เข า ใจและประสบการณ ต รงตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง สามารถเรียนรูแ ละอยูร ว มกับชุมชนไดเหมาะสม
เกิดความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น และเสียสละ
(อยางมีความสุข) นอกจากนั้นยังสามารถนำ�มาปรับ
ประยุกตใชในวิถชี วี ติ ประจำ�วันได และสามารถปฏิบตั ติ น
เพื่อสวนรวมมากขึ้น ดังนั้นอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
จึงเห็นวาสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควร
สนับสนุนใหมีการดำ�เนินการโครงการนี้ตอไป แตทั้งนี้
อาจารยที่ปรึกษาไดระบุถึงปญหาและอุปสรรคที่พบใน
โครงการ ดังนี้
1. สาธารณู ป โภค ได แ ก การมี น้ำ � ดื่ ม น้ำ �
ใชไมเพียงพอ ทีพ่ กั อาศัยและหองสุขาไมเพียงพอ ทีพ่ กั
อาศัยไมสะดวก อาหารไมเพียงพอ
2. การติดตอประสานงาน เกี่ยวกับการเขาถึง
บุคคลทองถิ่นเพื่อใหเกิดความรวมมือ
3. งบประมาณในการดำ�เนินการมีจำ�นวนนอย
ไมเพียงพอ
4. การประชาสัมพันธโครงการยังไมทั่วถึง ควร
มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ใ ห ม ากกว า เดิ ม และควรมี ก าร
ประชาสัมพันธโครงการกับชุมชนที่ลงภาคสนามเพื่อ
ใหชาวบานเขาใจวัตถุประสงคของการลงภาคสนาม
5. สภาพบริบทของชุมชนภาคสนามมีความ
แตกตางจากชุมชนเมืองอยางมาก ทำ�ใหตองใชระยะ
เวลาในการเรียนรู ประกอบกับวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
เปนอุปสรรคในการดำ�เนินการ
6. ระยะเวลาในการดำ�เนินการนอยเกินไป ควร
ปรับขยายเปน 1 เดือน และระยะเวลาในการรายงาน
ผลนอยเกินไป นิสติ นักศึกษาจะตองมีการจัดทำ�รายงาน
ในเวลาจำ�กัด อาจทำ�ใหขาดการวิเคราะหขอผิดพลาด
จากรายงาน อาจสงผลเสียตอชุมชนได

การประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2550 - 2553
ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, นรินทร สังขรักษา, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, จุรีวรรณ จันพลา

7. มีความลาชาในการจัดสงคูมือจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไปยังผูที่เกี่ยวของ
8. สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควร
ใหความสำ�คัญกับการเยี่ยมคายเพื่อรับฟงปญหาและ
อุปสรรค
9. ชวงเวลาในการจัดคายเรียนรู ควรอยูในชวง
เวลาที่ไมรอนจนเกินไป
10. การจัดคายเรียนรูในชวงปดภาคการศึกษา
ทำ�ใหนิสิตนักศึกษาสวนใหญไมไดรวมโครงการอยาง
เต็มที่เพราะตองกลับบาน
11. จำ�นวนอาจารยที่ปรึกษานอยเกินไป ทำ�ให
ดูแลนิสิตนักศึกษาไมทั่วถึง
12. ปญหาดานความปลอดภัยของชุมชนที่ลง
ภาคสนาม มีการกอกวนของวัยรุน มีโจรขโมยทรัพยสิน
แตก็ไดรับความรวมมือกับผูนำ�ชุมชนและตำ�รวจทองที่
ในการจัดการปญหา
13. ชวงกอนการดำ�เนินการโครงการ ควรมีการ
ปฐมนิเทศเพื่อสรางความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของโครงการ
14. จำ�นวนชุมชนตัวอยางมีใหเลือกไมหลาก
หลาย (จำ�นวนนอย) ทำ�ใหเกิดความซ้ำ�ของชุมชนที่ลง
ภาคสนาม เปนผลทำ�ใหชุมชนเบื่อหนาย
ดังนั้น อาจารยที่ปรึกษาโครงการไดใหขอเสนอ
แนะในการปรับปรุงแกไขการดำ�เนินโครงการในประเด็น
ตางๆ ดังนี้
1. การบริ ห ารงานโครงการ ได แ ก ควรให
นักศึกษาบริหารจัดการโครงการดวยตนเอง การกำ�หนด
ประธานค า ยฯ ควรให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเป น ผู  กำ� หนด
เอง สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีการ
ประสานกั บ หน ว ยงานในพื้ น ที่ ใ นการตรวจเยี่ ย มให
กำ�ลังใจ ควรมีการเผยแพรรายงานผลของโครงการโดย
ทั่วกัน ควรเปดโอกาสใหสถาบันการศึกษาตางๆ ได
มี โ อกาสพบปะพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นแนวทางในการจั ด
กิจกรรมรวมกัน
2. บุคลากร ไดแก เพิ่มจำ�นวนอาจารยที่ปรึกษา
โครงการให ค วรเพิ่ ม บทบาทของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
ใหมากกวาทีเ่ ปนอยู เพิม่ จำ�นวนนิสติ นักศึกษาทีเ่ ขารวม
โครงการใหมากขึ้น

3. งบประมาณ ไดแก ควรมีการเพิ่มในสวนของ
งบประมาณเกี่ยวกับคาอาหาร โดยกำ�หนดเปนมื้อ/คน
ควรมีการเพิ่มงบประมาณในสวนของคาวัสดุสำ�นักงาน
เชน กระดาษ หมึกพิมพ
4. ระยะเวลา ไดแก ควรกำ�หนดระยะเวลาของ
โครงการประมาณ 10 วัน
5. อื่นๆ ไดแก ควรมีการจัดที่พักอาศัยโดยใช
ชาวมุ ส ลิ ม พั ก อาศั ย กั บ ชาวมุ ส ลิ ม ด ว ยกั น เพื่ อ ความ
สะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ
1.3 ผลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการ
ดำ�เนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิต
พอเพี ย ง ป 2553 ตามความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การดำ � เนิ น
โครงการในภาพรวมอยู  ใ นระดั บ มาก โดยเห็ น ว า มี
ความเหมาะสมของการเรียนรูในระหวางโครงการสูง
ที่สุด รองลงมาคือ ดานอาจารยที่ปรึกษาโครงการ ดาน
การรายงานผลการศึกษาหลังภาคสนาม และดานการ
ดำ�เนินการในโครงการ ตามลำ�ดับ เมื่อพิจารณาในดาน
การเรียนรูในระหวางโครงการนั้นพบวานิสิตนักศึกษามี
การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความเปนผูนำ�ในการพัฒนา
สูงที่สุด รองลงมาคือการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลใน
ทองถิ่น และการไดเรียนรูวิถีชีวิตในชุมชนภาคสนาม
ตามลำ�ดับ ในสวนของดานอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
พบว า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความ
เหมาะสมของบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
ภาคสนามสูงที่สุด รองลงคือ ความเหมาะสมของวิธีการ
ติดตามนิเทศของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ และความ
เหมาะสมของคำ�แนะนำ�/คำ�ปรึกษาของอาจารยทปี่ รึกษา
โครงการภาคสนาม ตามลำ�ดับ เมื่อพิจารณาถึงดาน
การรายงานผลการศึกษาหลังภาคสนาม พบวานิสิต
นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการเขี ย นสรุ ป รายงานสู ง ที่ สุ ด รองลง
คื อ ความเหมาะสมของรู ป แบบกิ จ กรรมค า ยศึ ก ษา
เรียนรู และการกำ�หนดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพร
ผลการดำ � เนิ น โครงการสู  ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่
ไมไดรวมโครงการ ตามลำ�ดับ และเมื่อพิจารณาถึงดาน
การดำ�เนินการในโครงการพบวานิสิตนักศึกษามีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปฐมนิเทศใน
โครงการสูงทีส่ ดุ รองลงคือ ความเหมาะสมของชุมชนภาค
สนามที่เขาคายเรียนรูในโครงการ และความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการดำ�เนินโครงการภาคสนาม ตาม
ลำ�ดับ
ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการนำ�องคความรูและประสบการณไป
ประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น พบว า นั ก ศึ ก ษาส ว น
ใหญระบุวาสามารถนำ�องคความรูและประสบการณไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำ�วันในดานตางๆ เชน การ
วางแผนรูปแบบการใชชีวิต นำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช การยอมรับในความคิดเห็นของผูอื่น รูถึง
ความเทาเทียมกันและเปนธรรม ซือ่ สัตย กลาแสดงออก
กระบวนการสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน เปนตน
ในสวนของประโยชนของโครงการคายเรียนรู
คุณธรรมนำ�ชีวิตพอเพียงไปใชประโยชนตอชุมชนอื่น
นั้น พบวานิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการคายเรียนรู
คุณธรรมนำ�ชีวิตพอเพียง ป 2553 จำ�นวนรอยละ 99.07
มีความคิดเห็นวาโครงการนี้มีประโยชนตอชุมชนอื่น
ในสังคมไทย และเมื่อพิจารณาถึงการนำ�ความรูและ
ประสบการณทไี่ ดไปถายทอดใหบคุ คลอืน่ นัน้ พบวานิสติ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำ�ชีวิต
พอเพียง ป 2553จำ�นวนรอยละ 98.84 มีความคิดเห็น
วาจะนำ�ความรูและประสบการณที่ไดไปถายทอดใหกับ
บุคคลอื่นเนื่องจากเปนสิ่งที่ดี มีประโยชน ปฏิบัติไดจริง
สามารถนำ�ไปเปนแบบอยางในการดำ�เนินชีวิต
ตอนที่ 2 ผลการประเมินอภิมานรายงาน
การดำ�เนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำ �ชีวิต
พอเพียงที่พิมพเผยแพรในระหวางป พ.ศ. 2550 ถึง
2552
ผลการประเมิ น อภิ ม านรายงานการดำ � เนิ น
โครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำ�ชีวิตพอเพียงที่พิมพ
เผยแพรในระหวางป พ.ศ. 2550 ถึง 2552 ผูวิจัย
ดำ�เนินการประเมินคุณภาพงานประเมินโครงการคาย
เรี ย นรู  คุ ณ ธรรมนำ � ชี วิ ต พอเพี ย งซึ่ ง ประกอบด ว ย 4
มาตรฐาน 30 เกณฑ ไดแก มาตรฐานดานการใชประโยชน
จำ�นวน 7 เกณฑ มาตรฐานดานความเปนไปได จำ�นวน
3 เกณฑ มาตรฐานดานความเหมาะสม จำ�นวน 8 เกณฑ
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และมาตรฐานดานความถูกตอง จำ�นวน 12 เกณฑ
พบวาในดานรวมทุกมาตรฐานงานประเมินโครงการคาย
เรียนรูคุณธรรมนำ�ชีวิตพอเพียง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .14 อยูในระดับดีมาก
เมื่อพิจารณามาตรฐานดานการใชประโยชนพบวา มี
คาเฉลีย่ เทากับ 2.71 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ .20
มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก มาตรฐานดานความเปน
ไปไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .24 มีคุณภาพอยูในระดับดี มาตรฐานดาน
ความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .35 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และ
มาตรฐานดานความถูกตอง มีคา เฉลีย่ เทากับ 2.54 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .06 มีคุณภาพอยูในระดับ
ดีมาก
ตอนที่ 3 ผลการสั ง เคราะห ชุ ม ชนขั้ น พื้ น
ฐานที่นักศึกษาคนพบจากการเขาไปศึกษาชุมชน
ตัวอยางและการนำ�ไปประยุกตใช
3.1 องคประกอบทีน่ �ำ ไปสูค วามเขมแข็งและ
การพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดวย
1. การเมือง/การปกครอง โดยชุมชนสวนใหญจะ
อยูภายใตการปกครองในรูปแบบขององคการบริหาร
สวนตำ�บล (อบต.) และมีชุมชนบางสวนที่อยูภายใตการ
ปกครองในรูปแบบของเทศบาล สวนการบริหารจัดการ
ภายในชุมชนหรือภายในหมูบ า นมีการปกครองในรูปของ
คณะกรรมการหมูบาน
2. วั ฒ นธรรม/ประเพณี / ความเชื่ อ ที่ ชุ ม ชน
สวนใหญยดึ ถือปฏิบตั ติ ดิ ตอกันมาจากอดีตจนถึงปจจุบนั
โดยสวนใหญในการจัดกิจกรรมประเพณีหรือวันสำ�คัญ
ตางๆ คนในชุมชนจะมีสวนรวมในการกำ�หนดวันหรือ
ขอตกลงรวมกัน เพือ่ ความเปนหนึง่ เดียวกัน และสงเสริม
ใหรูจักวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนแลวนำ�มาปฏิบัติ
และรักษาใหคงไวตอไป
3. ภูมิปญญาทองถิ่น โดยชุมชนแตละชุมชนมี
การสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาวิถีการดำ�เนินชีวิต
อยางตอเนื่อง จนเกิดเปนภูมิปญญาดานตางๆ สั่งสม
สื บ ทอดต อ กั น มา เช น ภู มิ ป  ญ ญาด า นการแพทย
ภู มิ ป  ญ ญาด า นศิ ล ปะและการแสดง และภู มิ ป  ญ ญา
ดานหัตถกรรม เปนตน

การประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2550 - 2553
ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, นรินทร สังขรักษา, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, จุรีวรรณ จันพลา

4. แบบแผนการใชชวี ติ โดยแนวทางการแสดงถึง
แบบแผนการใชชวี ติ นัน้ อาจมาจากบุคคลหรือคณะบุคคล
ทำ�เปนตัวแบบ แลวตอมาคนสวนใหญก็ปฏิบัติสืบตอๆ
กั น มา แบบแผนการใชชีวิตยอมมีการเปลี่ ย นแปลง
ไปตามกาลเวลาและเงื่อนไขตางๆ ดังนั้นการรักษาไว
ซึ่ ง แบบแผนการใช ชี วิ ต เดิ ม จึ ง ต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
กาวทันตามยุคสมัย
5. ทุนทรัพยากร โดยทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูในชุมชนทุกแหงที่สำ�คัญ คือ ทรัพยากรดิน และ
ทรัพยากรน้ำ� ซึ่งแตละแหงจะมีลักษณะของคุณภาพดิน
และน้ำ�ที่แตกตางกันออกไป นอกจากทรัพยากรดินและ
น้ำ�แลว ยังมีทรัพยากรปาไม ซึ่งจะแตกตางกันออกไป
ตามลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ โดยทรัพยากร
ปาไมเปนสวนหนึง่ ของพืน้ ทีข่ องชุมชนและนับไดวา เปน
แหลงสรางรายไดใหแกครัวเรือนภายในชุมชน
6. ทุนทรัพยากรบุคคล โดยในแตละชุมชนจะมี
ทรัพยากรบุคคลทั้ง 1) ระดับปจเจกบุคคลอยางปราชญ
ชาวบานที่สั่งสมความรูและภูมิปญญาดานตางๆ และ
2) ระดับกลุม คน ซึง่ ชุมชนสวนใหญมกี ารรวมตัวกันของ
คนในชุมชนจัดตั้งเปนกลุมตางๆ
3.2 แนวทางการนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในชีวิตประจำ�วัน ประกอบดวย
1. รูจักวางแผนการใชชีวิต เชน วางแผนการ
ใชเงินใหเหมาะสมกับรายรับ-จาย มีการทำ�บัญชีรายรับจาย แบงสรรเงินในการออมเงินไวใชในยามจำ �เปน
พิจารณาการซื้อของตามความจำ�เปนโดยจดรายการ
การซือ้ ของลวงหนา และมีเปาหมายในชีวติ เกีย่ วกับการ
ใชจายอยางเหมาะสม
2. วางแผนในการใชสาธารณูปโภค เชน การ
รี ด ผ า แต ล ะครั้ ง มี จำ � นวนผ า มากพอควร ถอดปลั๊ ก
เครือ่ งใชไฟฟาทีไ่ มไดใชทกุ ครัง้ (หลังการใช) ไมควรทิง้ น้�ำ
ที่ ใ ช ห ลั ง จากการซั ก ผ า ควรนำ � ไปรดน้ำ � ต น ไม แ ทน
เปนตน
3. ปฏิบตั ติ ามหนาทีข่ องตนไดอยางถูกตองดาน
การเรียนหนังสือและหนาทีก่ ารงาน รูจ กั และปฏิบตั หิ นาที่
ใหดีที่สุด

4. มีหลักการนำ�คุณธรรมและจริยธรรมมาใชใน
กระบวนการคิด ไดแก ความประหยัด ความซื่อสัตย
ความอดทน และความขยัน พอใจในสิ่งที่ตนมีและเห็น
คุณคาของสิ่งๆ นั้น
5. ดำ�เนินชีวิตดวยความไมประมาท มีสติและ
ความรอบคอบ และไมทำ�อะไรเกินตัว
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะในการดำ �เนินงาน
โครงการตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.1 ข อ เสนอแนะสำ � หรั บ สำ � นั ก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
1. ควรมีการประชาสัมพันธชี้แจงใหสถาบันการ
ศึกษาตางๆ ทราบรายละเอียดของโครงการลวงหนา
และมีการจัดทำ�ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการ ในภาพ
รวมทั้งหมดใหสถาบันการศึกษาทุกแหงทราบ
2. ควรกำ�หนดชวงเวลาในการดำ�เนินโครงการที่
ยืดหยุนตามลักษณะบริบทของแตละมหาวิทยาลัย เพื่อ
ความสะดวกและความมีประสิทธิภาพของการบริหาร
โครงการมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการประสานงานกับสถาบันการศึกษา
และชุ ม ชนภาคสนามก อ นเริ่ ม ดำ � เนิ น โครงการเพื่ อ
สถาบันการศึกษาจะไดมรี ะยะเวลาในการเตรียมตัวมาก
ยิ่งขึ้น
4. ควรมี ก ารประสานงานกั บ พื้ น ที่ เ ป า หมาย
อย า งเป น ทางการในการเตรี ย มความพร อ มและสิ่ ง
อำ�นวยความสะดวกสำ�หรับการลงภาคสนามของนิสิต
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
5. ควรมีการจัดสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการดำ�เนิน
โครงการ เพื่อจะไดมีทิศทางเดียวกัน และนักศึกษาก็จะ
ไดรับประโยชนจากโครงการอยางเต็มที่
6. ควรจัดหาแนวทางจัดสรรงบประมาณและ
เบี้ยเลี้ยงใหมีความเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่
7. ในระหวางดำ�เนินโครงการหรือสิน้ สุดโครงการ
ควรจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหไดรับความรู
และประสบการณ จ ากชุ ม ชนภาคสนามอื่ น ที่ มี ค วาม
หลากหลาย
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555

4.2 ขอเสนอแนะสำ�หรับสถาบันการศึกษาที่
เขารวมโครงการ
1. ควรมี ก ารจั ด ปฐมนิ เ ทศเพื่ อ สร า งความรู 
ความเขาใจ แกอาจารยที่ปรึกษา ผูนำ�ชุมชน และนิสิต
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. ควรมีการประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครและ
คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามเหมาะสมในการเข า ร ว ม
โครงการ เพื่อจะไดเพิ่มจำ�นวนนิสิตนักศึกษาที่เขารวม
โครงการมากขึ้น
3. ควรสร า งความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่ในการกำ�กับดูแลนิสิตนักศึกษาเพื่อจะ
ไดเกิดการเรียนรู ตลอดจนการอำ�นวยความสะดวก และ
การรักษาความปลอดภัย
4. ควรมี ก ารประสานงานกั บ สำ � นั ก งานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา เพื่อกำ�หนดเวลาจัดโครงการใน
ชวงเวลาที่เหมาะสมกับบริบทของแตละสถาบัน
5. ควรจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ จั ด อาจารย ที่
ปรึกษาใหเพียงพอกับจำ�นวนนิสิตนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ และเพิ่มบทบาทการนิเทศ ติดตามการลงภาค
สนามของนิสิตนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น
4.3 ขอเสนอแนะสำ�หรับชุมชนที่เขารวม
โครงการ
1. ควรจัดหาที่พักกับชาวบานที่มีความพรอม
และความเหมาะสม ตลอดจนการประสานงานกั บ
หนวยงานราชการในทองถิ่นเพื่ออำ�นวยความสะดวก
และการรักษาความปลอดภัย
2. ควรมีการจัดประชุมหรือจัดเวทีจัดประชาคม
ในชุ ม ชนที่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาลงฝ ก ภาคสนามเพื่ อ ที่ จ ะ
ไดสรางความรูความเขาใจกับคนในพื้นที่ และเกิดความ
รวมมือระหวางชุมชนพื้นที่กับสถาบันการศึกษา ในการ
จั ด กิ จ กรรมให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มโครงการเกิ ด
กระบวนการเรียนรู ทำ�ใหโครงการบรรลุประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
1. การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการดำ � เนิ น งาน
โครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง ป 2553
ตามความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ 3
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กลุม คือ ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา อาจารยที่ปรึกษา
โครงการ และนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ผล
การประเมินพบวาการดำ �เนินโครงการในภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งในดานของขั้นตอนการ
ดำ�เนินการ รายละเอียดของคูมือการดำ�เนินการ การ
กำ�หนดชุมชนภาคสนาม อาจารยทปี่ รึกษาโครงการ ฯลฯ
ทั้งนี้เนื่องจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดมีการกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินโครงการไวในคูมือ
การปฏิบัติงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิต
พอเพียง ป 2553 อยางชัดเจน ทำ�ใหผูที่เกี่ยวของกับ
โครงการมีแนวทางในการดำ�เนินโครงการอยางชัดเจน
ทั้งนี้จึงเปนผลใหโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ที่กำ�หนดไว
2. การประเมิ น อภิ ม านรายงานการดำ � เนิ น
โครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำ�ชีวิตพอเพียงที่พิมพ
เผยแพรในระหวางป พ.ศ. 2550 ถึง 2552 ผลการ
ประเมิ น พบว า ในด า นรวมทุ ก มาตรฐานงานประเมิ น
โครงการคายเรียนรูค ณ
ุ ธรรมนำ�ชีวติ พอเพียง มีคา เฉลีย่
เท า กั บ 2.63 ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ .14
อยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณามาตรฐานดานการใช
ประโยชนพบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท า กั บ .20 มี คุ ณ ภาพอยู  ใ นระดั บ ดี ม าก
มาตรฐานดานความเปนไปไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.17
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .24 มีคุณภาพอยูใน
ระดับดี มาตรฐานดานความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .35 มีคุณภาพอยู
ในระดับดีมาก และมาตรฐานดานความถูกตอง มีคา เฉลีย่
เทากับ 2.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .06 มี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก อยางไรก็ตามจากผลการ
ประเมิ น อภิ ม านมี ข  อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุง แก ไ ข
เพื่ อ ให ผ ลการประเมิ น โครงการสามารถนำ � ไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงคที่กำ�หนดไวดังนี้ (1.)
จากการจัดทำ�รายงานการประเมินที่มีการระบุถึงผูมี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholder) กับโครงการโดยตรง
ไดแก ผูบ ริหารมหาวิทยาลัย อาจารยทปี่ รึกษา และนิสติ
นักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการนัน้ ทัง้ นีก้ ย็ งั ขาดการระบุถงึ
ผูมีสวนไดเสียที่สำ�คัญบางกลุม เชน ชาวบานที่อยูใน
ชุมชน ที่มีความสำ�คัญตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
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ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, นรินทร สังขรักษา, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, จุรีวรรณ จันพลา

โครงการอยางมาก (2.) การไมมีประเด็นในการรายงาน
เกี่ยวกับงบประมาณ แตอยางไรก็ตามในการประเมิน
โครงการนั้น สถาบันที่ดำ �เนินการประเมินโครงการ
ก็ไดดำ�เนินการจัดทำ�รายงานงบประมาณการเงินของ
โครงการตอสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
ฐานะผูว า จางอยูแ ลว (3.) กระบวนการประเมินโครงการ
ทีด่ �ำ เนินการเสร็จสิน้ นัน้ ไมไดมกี ารประเมินอภิมาน เพือ่
ตรวจสอบรายงานการประเมินซ้ำ�อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขอ
เสนอแนะดังกลาวนั้นสถาบันที่ดำ�เนินการประเมินผล
โครงการจะต อ งนำ � ไปพิ จ ารณาเพื่ อ ให ก ารประเมิ น
โครงการสามารถนำ�ไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค
ที่กำ�หนดไว
3. ผลการสังเคราะหชมุ ชนขัน้ พืน้ ฐานทีน่ กั ศึกษา
เขาไปศึกษา พบวามีการนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใช ดังนี้ (1.) รูจ กั วางแผนการใชชวี ติ (2.) ปฏิบตั ิ
ตามหนาทีข่ องตนไดอยางถูกตอง (3.) นำ�หลักคุณธรรม
และจริยธรรมมาใชในกระบวนการคิด (4.) ดำ�เนินชีวิต
ดวยความไมประมาท มีสติและความรอบคอบ และไม
ทำ�อะไรเกินตัว (5.) ไมฟุมเฟอย (6.) การจัดสรรเวลา
(7.) การใหกำ�ลังใจตนเองยามมีปญหาเพื่อใหมีพลังใน
การทำ�ประโยชนตอสังคม (8.) ความสามัคคีในหมูคณะ
(9.) การวางตัวในสังคมและเคารพผูอ าวุโส (10.) การให
ความสำ�คัญกับการศึกษา (11.) มีความคิดสรางสรรค
(12.) นำ�ทรัพยากรใกลตัวมาใชใหเกิดประโยชน (13.)
รวมกลุมเพื่อการปองกันและแกปญหาเพื่อการพัฒนา
ความมั่นคง (14.) อนุรักษสืบสาน สืบทอดประเพณี
เผยแพร เพื่อความคงอยูของประเพณี และ (15.) สราง
ความสัมพันธที่ดีในสังคม โดยการมีน้ำ�ใจ เชื่อใจและ
ชวยเหลือ ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ สุนนั ท ดีพลงาม
(2549) ที่ทำ�การวิจัยเรื่อง “การประเมินโครงการเกษตร
แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดำ � ริ ท ฤษฎี
ใหมในโรงเรียนแกนนำ�สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษารอยเอ็ด เขต 2” ซึ่งพบวานักเรียนมีความสนใจ
ในการเขารวมกิจกรรมมีความสุข และความกระตือรือรน
ในการทำ�งาน ครูผูรับผิดชอบโครงการมีความตั้งใจและ
พยายามผลักดันการดำ�เนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย
โรงเรียน มีการบูรณาการวิชาการตางๆ กับวิชาเกษตร
ซึง่ จากการประเมินของผูบ ริหารโรงเรียน ครูผรู บั ผิดชอบ

โครงการมี ค วามพึ ง พอใจมี ค วามพอใจในระดั บ มาก
โดยสรุ ป แล ว โครงการนี้ ดำ � เนิ น การบรรลุ ต าม
วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงสมควรดำ�เนินการอยางตอเนื่องตอไป
4. ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการเห็นวาควรมี
การปรับปรุงการบริหารงานโครงการในประเด็นตางๆ
เชน การวางแผนโครงการ การประชาสัมพันธโครงการ
การประสานกับหนวยงานในพื้นที่ในการตรวจเยี่ยม
ใหกำ�ลังใจ และการเผยแพรรายงานผลของโครงการ
โดยทัว่ กันนัน้ นอกจากนีผ้ ทู มี่ สี ว นเกีย่ วของกับโครงการ
เห็นวาควรเพิ่มระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณให
เหมาะสมกั บ สภาพบริ บ ทของชุ ม ชนภาคสนาม ซึ่ ง
สอดคลองกับ สมศักดิ์ ลาดี (2543) ทีไ่ ดทำ�การวิจยั เรือ่ ง
การศึกษาการดำ�เนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานการประถมศึกษา
จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวาโรงเรียนตองการใหมี
การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูมีความเขาใจ
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การไดรับงบประมาณสนับสนุน
อย า งพอเพี ย ง และผู  ป กครองเห็ น ความสำ � คั ญ และ
สนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม และสอดคลอง
กับ ทวีศักดิ์ เรือนมณี (2551) ที่ไดทำ�การวิจัยเรื่อง
“การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำ�บล
อมกอย อำ�เภออมกอย จังหวัดเชียงใหม” พบวาปญหา
อุปสรรคในการดำ�เนินงานตามโครงการ ไดแก การ
จัดสรรงบประมาณมีความลาชา งบประมาณมีจำ�กัด
เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการมีจำ�นวนนอยไมเพียงพอ
ตอการภาระงาน การศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร เครือ่ ง
มือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ควรให
ความรูความเขาใจแกประชาชนที่เขารวมโครงการให
เกิดความตระหนักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขอเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช
1. ข อ เสนอแนะสำ � หรั บ สำ � นั ก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
1.1 จากผลการวิจัยพบวา การประชาสัมพันธ
โครงการยั ง ไม ทั่ ว ถึ ง และค อ นข า งกระชั้ น ชิ ด ทำ � ให
สถาบันการศึกษามีระยะเวลาในการวางแผนโครงการ
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นอย จึงกอใหเกิดปญหาอุปสรรคในขณะดำ�เนินงาน
ดังนั้น สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมี
การประชาสั ม พั น ธ ชี้ แ จงให ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ข า
ร ว มโครงการทราบล ว งหน า เป น ระยะเวลาที่ น าน
พอสมควร และมี ก ารจั ด ทำ � ปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง าน
โครงการในภาพรวมทั้ ง หมดให ส ถาบั น การศึ ก ษา
ทุกแหงทราบ
1.2 จากผลการวิจยั พบวาระยะเวลาการดำ�เนิน
โครงการมีการเตรียมการคอนขางนอย และระยะเวลาใน
การลงภาคสนามไมเหมาะสม บางแหงมีความคิดเห็น
วานอยเกินไป จึงทำ�ใหนักศึกษาไมไดรับประโยชนเทา
ทีค่ วร แตบางแหงก็มองวามากเกินไปโดยเฉพาะวิทยาลัย
ชุมชน ซึ่งมีนักศึกษาเปนผูที่ท�ำ งานแลวจึงไมสะดวกใน
การลงภาคสนามเปนระยะเวลายาวนาน และบางแหง
มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ไมเหมือนกัน ทาง
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงควรกำ�หนด
ชวงเวลา และระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหนักศึกษา
ไดรับประโยชนจากโครงการมากขึ้น โดยอาจกำ�หนด
ทางเลือกใหมีความสอดคลองกับสภาพบริบทของแตละ
สถาบันการศึกษา
1.3 จากผลการวิจัยพบวาสถาบันการศึกษา
มี เ วลาในการจั ด เตรี ย มโครงการน อ ย จึ ง ทำ � ให ก าร
ประสานงานกั บ นั ก ศึ ก ษาและชุ ม ชนภาคสนามขาด
ความคลองตัว และเกิดปญหาในการจัดสงนักศึกษา
ในการลงภาคสนาม เพราะฉะนั้นทางสำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุ ด มศึ ก ษาควรมี ก ารประสานงานกั บ
สถาบันการศึกษาและชุมชนภาคสนามกอนเริ่มดำ�เนิน
โครงการนานพอสมควรเพื่อสถาบันการศึกษาจะไดมี
ระยะเวลาในการเตรียมตัวมากยิ่งขึ้น
1.4 จากผลการวิ จั ย พบว า นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า
โครงการจะพบป ญ หาการเดิ น ทาง เนื่ อ งจากไม มี
ยานพาหนะเมื่ออยูในภาคสนาม จึงเกิดความลำ�บาก
สำ�หรับนักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ เพราะฉะนัน้ สถาบัน
การศึกษามีการประสานงานกับพื้นที่เปาหมายในการ
เตรียมความพรอมและสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับ
การลงภาคสนามของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ และ
ทัง้ นีค้ วรมีการประสานงานจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากับพืน้ ทีเ่ ปาหมายในรูปของการมีหนังสือ
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หรือการติดตอสื่อสารกับผูนำ�ชุมชนอยางเปนทางการ
1.5 จากผลการวิจัยพบวาเกิดความลาชาในการ
สงคูมือการปฏิบัติงานในภาคสนามกับสถาบันตนสังกัด
จึงทำ�ใหการดำ�เนินการไมมีแนวทางที่ชัดเจน เพราะ
นั้นอาจจะตองมีการจัดสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการดำ�เนิน
โครงการ เพื่อจะไดมีทิศทางเดียวกัน และนักศึกษาก็จะ
ไดรับประโยชนจากโครงการอยางเต็มที่
1.6 จากผลการวิ จั ย พบว า งบประมาณไม
สอดคลองกับการดำ�เนินโครงการบางพื้นที่เพราะบาง
พื้นที่ที่อยูไกล จะตองมีคาใชจายในการดำ�เนินการสูง
เพราะฉะนั้น ทางสำ�นักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ควรจัดหาแนวทางจัดสรรงบประมาณและเบี้ยเลี้ยงให
มีความเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ตอไป
1.7 เมื่ อ ระหว า งดำ � เนิ น โครงการหรื อ สิ้ น สุ ด
โครงการ สำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ควรจัด
เวทีใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อไดรับความรูและ
ประสบการณจากสถาบัน หรือชุมชนพื้นที่ที่มีความ
หลากหลาย และยังเปนการประชาสัมพันธโครงการไป
ยังบุคคลอื่นๆ อีกดวย
2. ขอเสนอแนะสำ�หรับสถาบันการศึกษาที่
เขารวมโครงการ
2.1 จากผลการวิ จั ย พบว า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่
เขารวมโครงการยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เปาหมาย วัตถุประสงค ตลอดจนแนวทางการฝกปฏิบตั ิ
ในภาคสนาม เพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาควรมีการ
จัดปฐมนิเทศเพื่อสรางความรู ความเขาใจ แกอาจารยที่
ปรึกษา ผูน �ำ ชุมชน และนิสติ นักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ
2.2 จากผลการวิ จั ย พบว า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษายั ง
ขาดการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ ทำ�ใหนิสิต
นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีจ�ำ นวนนอย เพราะนั้นจึง
ควรมีการประชาสัมพันธเพือ่ สมัครและคัดเลือกนักศึกษา
ทีม่ คี วามเหมาะสมในการเขารวมโครงการ เพือ่ จะไดเพิม่
จำ�นวนนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการมากขึ้น
2.3 จากผลการวิจัยพบวาสถาบันการศึกษา
ยังขาดการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนั้น
สถาบันการศึกษาควรจะสรางความรวมมือในการกำ�กับ
ดู แ ลนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู  ใ นระหว า งภาคสนามเพื่ อ จะ
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ได เ กิ ด การเรี ย นรู  และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค โ ครงการ
ตลอดจนการอำ�นวยความสะดวก และการรักษาความ
ปลอดภัยใหกับนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2.4 จากผลการวิ จั ย พบว า ช ว งเวลาการจั ด
โครงการ หรือการลงภาคสนามยังขาดความเหมาะสม
เพราะบางครั้งสงผลกระทบตอการเรียน เนื่องจากตอง
ขาดเรียน หรือชวงเวลาสอบ หรือจัดในชวงปดเทอม
ทำ � ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาขาดความสนใจในการเข า ร ว ม
โครงการ ดังนัน้ สถาบันการศึกษาควรมีการประสานงาน
กับสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อขอกำ�หนด
เวลาจัดโครงการในชวงเวลาที่เหมาะสม
2.5 จากผลการวิ จั ย พบว า จำ � นวนอาจารย ที่
ปรึกษาและบทบาทอาจารยมีนอยเกินไปเพราะฉะนั้น
สถาบันการศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดอาจารย
ที่ ป รึ ก ษาให เ พี ย งพอกั บ จำ � นวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว ม
โครงการ และเพิ่มบทบาทการนิเทศ ติดตามการลงภาค
สนามของนิสิตนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น


3. ข อ เสนอแนะสำ � หรั บ ชุ ม ชนที่ เ ข า ร ว ม
โครงการ
3.1 จากผลการวิจัยพบวาการดำ�เนินโครงการ
พบปญหา ความไมสะดวก และความไมปลอดภัยกับ
นิสติ นักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ เพราะฉะนัน้ ชุมชนควร
จัดหาที่พักกับชาวบานที่มีความพรอมและความเหมาะ
สม ตลอดจนการประสานงานกับหนวยงานราชการ
ในทองถิ่นเพื่ออำ�นวยความสะดวก และการรักษาความ
ปลอดภัย
3.2 ควรมีการจัดประชุมหรือจัดเวทีประชาคม
ในชุ ม ชนที่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาลงฝ ก ภาคสนามเพื่ อ ที่ จ ะ
ไดสรางความรูความเขาใจกับคนในพื้นที่ ทำ �ใหเกิด
ความพรอมและความรวมมือระหวางพื้นที่ กับสถาบัน
การศึกษา ในการจัดกิจกรรมใหนิสิตนักศึกษาที่เขารวม
เกิดกระบวนการเรียนรู ทำ�ใหโครงการบรรลุประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
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