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การบรหิารจดัการและผลการด าเนินงานโครงการ  2) ประเมนิอภมิานงานวจิยัรายงานการด าเนินโครงการ
ค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรม น าชวีติพอเพยีง ทีพ่มิพเ์ผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ.2551  ถงึ 2552  3) สงัเคราะห์
รายงานการด าเนินโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรม น าชวีติพอเพยีงในระหว่างปี พ.ศ.2550 ถงึ 2553  และ             
4) เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการ
พจิารณาชุมชนใหเ้ป็นชุมชนเขม้แขง็ต่อไป 

 การประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการด าเนินงานโครงการ มกีลุ่มตวัอย่างและผู้ให้ขอ้มลูส าคญัเป็นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกบัโครงการจ านวน 3 กลุ่ม คอื 1) ผู้บรหิารสถาบนัอุดมศึกษา  2) อาจารย์ที่ปรกึษา
โครงการภาคสนาม และ  3) นิสตินักศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาที่เขา้ร่วมโครงการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถาม และวเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (SD) จ าแนกตามกลุ่มของผูต้อบแบบสอบถาม 

การประเมนิอภมิานงานวจิยั ท าการประเมนิ 2 เรือ่ง ไดแ้ก่ 1) รายงานการวจิยัเชงิส ารวจโครงการ
ส ารวจค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรม น าชวีติพอเพยีง ปี 2551 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ และ  2) รายงาน
การวจิยัเรือ่งการประเมนิโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรม น าชวีติพอเพยีง ปี 2552 ของมหาวทิยาลยับรูพา  

การสงัเคราะหร์ายงานการด าเนินโครงการในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถงึ 2553 ดว้ยการวเิคราะห์
ขอ้มูลที่รวบรวมได้จากแบบประเมนิรายงานการด าเนินโครงการค่ายเรยีนรู้คุณธรรม น าชวีติพอเพยีง 
น ามาวเิคราะหเ์พื่อสรปุประเดน็ส าคญัเสนอในลกัษณะของความเรยีง 

ผลาารประเนมินพบว่า 
 1. การประเมินผลสัมฤทธิใ์นการด าเนินงานโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม น าชีวิตพอเพียง                  
ปี 2553 ตามความคดิเห็นของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัโครงการ 3 กลุ่ม คอื ผู้บรหิารสถาบนัอุดมศึกษา 
อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ และนิสตินักศกึษาที่เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมนิโครงการในภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้ในด้านของขัน้ตอนการด าเนินการ รายละเอยีดของคู่มอืการด าเนินการ 
การก าหนดชุมชนภาคสนาม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ฯลฯ และหากพิจารณาในด้านการบรร ลุ

                                                 
*
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศาัด์ิ อุ่นอารมยเ์นลิศ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นรินทร ์สงัขร์าัษา  และอาจารยจ์รีุวรรณ จนัพลา 
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วตัถุประสงคข์องโครงการ พบว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ เพราะนิสตินักศกึษาทีเ่ขา้ร่วม
โครงการได้รบัความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงตามแนวทางเศรษฐกจิ  สามารถเรยีนรูแ้ละอยู่
รว่มกบัชุมชนไดเ้หมาะสม นิสตินกัศกึษาที่เขา้ร่วมโครงการไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์ตรง
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง สามารถเรยีนรูแ้ละอยู่ร่วมกบัชุมชนไดเ้หมาะสม โดยนิสตินักศกึษาทีเ่ขา้
รว่มโครงการ จ านวนรอ้ยละ 99.07 มคีวามคดิเหน็ว่าโครงการนี้มปีระโยชน์ต่อชุมชนในสงัคมไทย เพราะ
โครงการนี้เป็นกระบวนการเรยีนรูค้วามเป็นอยู่ของชุมชน ความร่วมมอื เหน็จุดด้อยของชุมชนเพื่อที่จะ
น าไปพฒันาต่อไป สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนัได้ เป็นรากฐานในการด ารงชวีติต่อไปใน
อนาคต และเมือ่พจิารณาการน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปถ่ายทอดใหบุ้คคลอื่นพบว่านิสตินักศกึษา
ทีเ่ขา้รว่มโครงการ จ านวนรอ้ยละ 98.84  มคีวามคดิเหน็ว่าจะน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปถ่ายทอด
ใหก้บับุคคลอื่น เนื่องจากเป็นสิง่ทีด่มีปีระโยชน์ ปฏบิตัไิดจ้รงิ สามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการด าเนิน
ชวีติ ดงันัน้ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัโครงการทัง้ 3 กลุ่มจงึเหน็ว่าส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาควร
สนบัสนุนใหม้กีารด าเนินการโครงการนี้ต่อไป  

2. การประเมนิอภมิานรายงานการด าเนินโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรมน าชวีติพอเพยีงที่พมิพ์
เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถงึ 2552 ผลการประเมนิพบว่าในดา้นรวมทุกมาตรฐานงานประเมนิ
โครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรมน าชวีติพอเพยีง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.63 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั .14 
อยูใ่นระดบัดมีาก เมือ่พจิารณามาตรฐานดา้นการใชป้ระโยชน์พบว่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.71 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั .20 มคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก มาตรฐานด้านความเป็นไปได้มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.17 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .24 มคีุณภาพอยู่ในระดบัด ีมาตรฐานด้านความเหมาะสม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .35 มคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก และมาตรฐานด้านความ
ถูกตอ้ง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.54 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั .06 มคีุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก 
 3. ผลการสงัเคราะห์รายงานการด าเนินโครงการ พบว่าชุมชนตวัอย่างที่นิสตินักศกึษาเขา้ไป
ศกึษาไดน้ าหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยุกต์ใช ้ ไดแ้ก่ (1) รูจ้กัวางแผนการใชช้วีติ (2) ปฏบิตัติาม
หน้าทีข่องตนไดอ้ยา่งถูกต้อง (3) น าหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมมาใชใ้นกระบวนการคดิ  (4) ด าเนินชวีติ
ดว้ยความไมป่ระมาท มสีตแิละความรอบคอบ และไม่ท าอะไรเกนิตวั (5) ไม่ฟุ่มเฟือย (6) การจดัสรรเวลา 
(7) การให้ก าลงัใจตนเองยามมปีญัหาเพื่อให้มพีลงัในการท าประโยชน์ต่อสงัคม (8) ความสามคัคใีน            
หมูค่ณะ (9) การวางตวัในสงัคมและเคารพผูอ้าวุโส (10) การใหค้วามส าคญักบัการศกึษา  
 
ความเนปจนมาและความส าคญัของปัญหา 

ปญัหาในการพฒันาประเทศทีเ่น้นไปในดา้นของการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวของระบบทุนนิยม
ซึง่ยดึทฤษฎคีวามทนัสมยั (Modernization Theory) ทีไ่ดก่้อใหเ้กดิผลกระทบต่อสถาบนัต่างๆ ประเพณ ี
วฒันธรรม ตลอดจนวถิชีวีติของคนไทยเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัความจ าเป็นในการพฒันาทรพัยากร
มนุษยข์องประเทศ หน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง ได้แก่ กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จงึได้
จดัท าโครงการหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง ในปี 2552 จ านวน 160 หมู่บา้น (คู่มอืการปฏบิตังิานโครงการ
ค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรม น าชวีติพอเพยีง 2553 : 92 - 97) เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน และน าร่อง สาน
ขา่ย ขยายผลการด าเนินการไปยงัหมู่บา้นอื่นๆ ต่อไป รวมถงึการจดัใหม้ศีูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน เป็นแหล่ง
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ถ่ายทอดความรูใ้นท้องถิน่ผ่านการเรยีนรูสู้่สงัคม โดยการเรยีนรู้ผ่านศูนย์การเรยีนรู้ชุมชน ซึ่งเป็นการ
หล่อหลอมและปลกูฝงัใหค้นทุกคนทัง้ในส่วนของชาวบา้น นักเรยีน นิสตินักศกึษาต่างๆ ไดซ้มึซบัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพยีงและน าองค์ความรู้นี้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชวีติ ตลอดจนถ่ายทอดให้กบั
สงัคม เพื่อให้เกิดการพฒันาที่ย ัง่ยนืของผลิตภณัฑ์ชุมชน รวมถึงการสร้างภูมคิุ้มกนัทางความรู้ให้กับ
ผลติภณัฑช์ุมชน 

เพื่อให้บรรลุพนัธะกิจการพฒันาประเทศดงักล่าวข้างต้นของนิสตินักศกึษาและประชาชน ตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 10 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จงึจดัให้มี               
การด าเนินงานโครงการกิจกรรมส าหรบันิสิตนักศึกษาในลักษณะ “ค่ายเรยีนรู้คุณธรรม” เพื่อให้นิสิต
นักศึกษาได้รบัประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จากการไปสัมผสัหรือปฏิบตัิงานจริง (Activity Based 
Learning) ในชุมชนเขม้แขง็ โดยเฉพาะการปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ทีเ่กดิขึน้ในชุมชนน าไปสู่สงัคมอยู่
เยน็เป็นสุขร่วมกนั ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษา ชุมชน ศาสนาและ
ปราชญ์ชาวบา้น ได้ร่วมกนัศกึษาถงึแก่นแทข้องปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง คุณธรรมพื้นฐานทีจ่ะน าไปสู่
การเป็นสงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นแต่ละบุคคลและทอ้งถิน่ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะช่วย
ส่งเสรมิให้สงัคมไทยเป็นสงัคม “อยู่เยน็เป็นสุข” (Green and Happiness Society) โดยกิจกรรมจะ
ประกอบไปด้วยการเรยีนรู้และปฏิบตัิเกี่ยวกับคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานส าคญัของแต่ละชุมชนและองค์
ความรูห้รอืศาสตรเ์ฉพาะในแต่ละสาขาทีน่ าไปสู่ความสุข ความเขม้แขง็ของชุมน โดยใชช้ื่อว่า “ค่ายเรยีนรู้
คุณธรรม น าชวีติพอเพยีง ปี 2553” ซึง่เป็นกจิกรรมต่อเนื่องด าเนินการเป็นปีที ่4  

การด าเนินโครงการนัน้จ าเป็นต้องมกีารประเมนิโครงการ เพราะการประเมนิโครงการเป็นกลไก
ส าคญัในการที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศในการตดัสนิใจหรอืตดัสนิคุณค่าของการด าเนินงานโครงการต่างๆ                   
ในส่วนของโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรม น าชวีติพอเพยีง ปี 2553 กเ็ช่นเดยีวกนั ซึง่การประเมนิโครงการ
ค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรม น าชวีติพอเพยีง ปี 2553 จะท าใหส้ านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดท้ราบว่า
โครงการนี้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้หรอืไม่ มากน้อยเพยีงใด มคีวามเหมาะสม และ
ครอบคลุมตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มเป้าหมายหรอืไม่ ตลอดจนศกึษาถึงปญัหาอุปสรรคที่เกิดขึน้และ
ขอ้เสนอแนะทีม่ต่ีอโครงการจากผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัโครงการหลายกลุ่ม เพื่อจะไดน้ าผลการประเมนิไป
ปรบัปรุงเนื้อหาสาระ กจิกรรม ตลอดจนการด าเนินการเกี่ยวกบัโครงการ เพื่อจะไดป้รบัปรุงโครงการใหม้ี
ความทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปจัจุบนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ นอกจากนี้ยงัสามารถแก้ไข
และป้องกนัปญัหาอุปสรรคทีจ่ะเกดิขึน้ในการจดัโครงการน้ีในอนาคตไดด้ว้ย  
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิใ์นการด าเนินงานโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม น าชีวิตพอเพียง               
ปี 2553 ในดา้นการบรหิารจดัการและผลการด าเนินงานโครงการ 

2. เพื่อประเมนิอภมิานงานวจิยัรายงานการด าเนินโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรมน าชวีติพอเพยีงที่
พมิพเ์ผยแพรใ่นระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถงึ 2552 
 3.  เพื่อสงัเคราะหร์ายงานการด าเนินโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรมน าชวีติพอเพยีงทีพ่มิพเ์ผยแพร่
ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถงึ 2553 
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 4. เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่ นๆ เพื่อใช้ประกอบการ
พจิารณาชุมชนใหเ้ป็นชุมชนเขม้แขง็ต่อไป 
 
ขอบเนขตของาารประเนมินโครงาาร 

ขอบเนขตด้านเนน้ือหา 
การวิจยัในครัง้น้ีผู้ว ิจยัมุ่งประเมินผลสัมฤทธิใ์นการด าเนินงานโครงการค่ายเรยีนรู้คุณธรรม                 

น าชวีติพอเพยีง ปี 2553 ในดา้นการบรหิารจดัการและผลการด าเนินงานโครงการ และผลสมัฤทธิร์วมทัง้             
4 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ.2550 ถงึ 2553 อนัประกอบดว้ย 

1. การประเมินผลสัมฤทธิใ์นการด าเนินงานโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม น าชีวิตพอเพียง                    
ปี 2553 ในดา้นการบรหิารจดัการโครงการ ประกอบดว้ย  

- การประเมนิการด าเนินงานก่อนเริม่โครงการ  
- การประเมนิการจดัอาจารยท์ีป่รกึษาโครงการภาคสนาม  

 - การประเมนิการจดัการเรยีนรูใ้นระหว่างโครงการ  
 - การประเมนิการรายงานผลการศกึษาหลงัภาคสนาม   

- การประเมนิปญัหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการในดา้นต่างๆ   
2. การประเมินผลสัมฤทธิใ์นการด าเนินงานโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม น าชีวิตพอเพียง                   

ปี 2553 ในดา้นผลการด าเนินงานโครงการ และผลสมัฤทธิร์วมทัง้ 4 ปี พ.ศ.2550 ถงึ 2553 ประกอบดว้ย 
- การประเมนิผลการเรยีนรูท้ีเ่กดิกบันิสตินกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการคุณธรรมน าชวีติพอเพยีง 
- การประเมนิการน าองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัจากโครงการคุณธรรมน าชวีติพอเพยีงไปใชใ้นการด าเนิน

ชวีติ 
- การประเมนิองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ทีค่น้พบในการเขา้รว่มโครงการ 
- การประเมนิอภมิาน (Meta Evaluation) งานวจิยัเกี่ยวกบัการประเมนิโครงการค่ายเรยีนรู้

คุณธรรมน าชวีติพอเพยีงทีพ่มิพเ์ผยแพรใ่นระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถงึ 2552 
- การประเมนิจากรายงานผลการด าเนินโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรมน าชวีติพอเพยีงปี พ.ศ.2550 

โดยการวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) 
 
ขอบเนขตประชาารและาลุ่มตวัอย่าง 

 1. าารประเนมินผลสมัฤทธ์ิในาารด าเนนินงานโครงาารค่ายเนรียนรู้คณุธรรม น าชีวิตพอเนพียง   
ปี 2553  ประชากรและผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวจิยัเป็นผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรม 
น าชวีติพอเพยีง ปี 2553 จ านวน 3 กลุ่มดงัต่อไปนี้ 
 1.1 ผู้บรหิารสถาบนัอุดมศกึษาที่เกี่ยวข้องหรอืผู้รบัผดิชอบโครงการค่ายเรยีนรู้คุณธรรม น า
ชวีติพอเพยีง ปี 2553 ของสถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และถูกเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างในขอ้ที ่1                   
จ านวน 43 คน โดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สามารถเก็บขอ้มลูได้จ านวน                
34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.07 
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 1.2 อาจารยท์ีป่รกึษาโครงการภาคสนามโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรม น าชวีติพอเพยีง ปี 2553 
จากสถาบนัทีเ่ขา้ร่วมโครงการและถูกเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างในขอ้ที ่1 จ านวน 43 คน โดยใชว้ธิกีารเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) สามารถเกบ็ขอ้มลูไดจ้ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.07 
 1.3 นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม น าชีวิต
พอเพยีง ปี 2553 จ านวน 85 สถาบนั การเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีาร Multi – Stage Area Sampling 
โดยแบ่งกลุ่มสถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการเป็น 2 กลุ่ม คอื สถาบนัอุดมศกึษาในเขตกรุงเทพและ
ปรมิณฑล และสถาบนัอุดมศกึษาในส่วนภูมภิาค แล้วสุ่มเลอืกสถาบนัอุดมศกึษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างมา 
50% ของจ านวนสถาบนัในแต่ละกลุ่ม โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบยกกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
ได้จ านวนสถาบนัทัง้หมด 43 สถาบัน แล้วเก็บข้อมูลจากนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละ
สถาบนัๆ ละประมาณ 30 คน ไดจ้ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 1,290 คน ดงันี้ 
  1.3.1 สถาบนัอุดมศกึษาในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล จ านวน 27 สถาบนั สุ่มมาเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 14 สถาบนัๆ ละประมาณ 30 คน จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 420 คน สามารถเกบ็ขอ้มูล
ไดจ้ านวน 8 สถาบนั คดิเป็นรอ้ยละ 57.14 จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 220 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.38 ทัง้นี้
เนื่องจากในบางสถาบนัมจี านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการน้อยกว่า 30 คน 
  1.3.2 สถาบนัอุดมศกึษาในส่วนภูมภิาค จ านวน 58 สถาบนั สุ่มมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 29 สถาบนั ๆ ละประมาณ 30 คน จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิ้น 870 คน สามารถเกบ็ขอ้มูลได้
จ านวน 26 สถาบนั คดิเป็นรอ้ยละ 89.66 จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 850 คน คดิเป็นรอ้ยละ 97.70 ทัง้นี้
เนื่องจากในบางสถาบนัมจี านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการมากกว่า 30 คน 
 2. าารประเนมินอภิมานงานวิจยัและสงัเนคราะห์รายงานาารด าเนนินโครงาารค่ายเนรียนรู้
คณุธรรมน าชีวิตพอเนพียงท่ีพิมพเ์นผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2552  ประชากรในการประเมนิ 
อภมิานงานวจิยั ไดแ้ก่ 

 2.1 รายงานการวจิยัเชงิส ารวจโครงการส ารวจค่ายเรยีนรู้คุณธรรมน าชวีติพอเพียง ปี 2551 
ของมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ  

 2.2 รายงานการวจิยัเรื่องการประเมนิโครงการค่ายเรยีนรู้คุณธรรมน าชวีติพอเพยีง ปี 2552 
ของมหาวทิยาลยับรูพา 
 3. าารประเนมินผลาารด าเนนินโครงาารจาารายงานาารด าเนนินโครงาารค่ายเนรียนรู้
คณุธรรมน าชีวิตพอเนพียงท่ีพิมพเ์นผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2553  ประชากรในการประเมนิ
คือ รายงานการด าเนินโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียงที่พิมพ์เผยแพร่ในระหว่างปี                     
พ.ศ. 2550 ถงึ 2553 
 
เนคร่ืองมือท่ีใช้ในาารวิจยั 
  ประเภทของเครือ่งมอืการวจิยัครัง้นี้ ม ี3 ชนิด คอื 
 1. แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัโครงการค่ายเรยีนรู้คุณธรรม น าชวีติ
พอเพยีง ปี 2553 จ านวน 3 ฉบบั ดงันี้ 
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  ฉบบัที ่1 แบบสอบถามส าหรบัผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ  
  ฉบบัที ่2 แบบสอบถามส าหรบัอาจารยท์ีป่รกึษาภาคสนามทีเ่ขา้รว่มโครงการ  
  ฉบบัที ่3 แบบสอบถามส าหรบันิสตินกัศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการค่ายเรียนรู้
คุณธรรมน าชวีติพอเพยีง ปี 2553 ม ี2 ฉบบั ดงันี้  

ฉบบัที่ 1 แบบบนัทึกคุณลกัษณะงานวิจยัที่เกี่ยวกับการประเมนิโครงการค่ายเรยีนรู้
คุณธรรม น าชวีติพอเพยีง ปี 2553  
  ฉบบัที ่2 แบบประเมนิอภมิานงานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิโครงการ  
 3. เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมนิรายงานการด าเนินโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรมน าชวีติพอเพยีง                     
ปี 2550 - 2553  ม ี2 ฉบบั ดงันี้  

ฉบบัที ่1 แบบบนัทกึสาระโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรมน าชวีติพอเพยีง  
ฉบบัที ่2 แบบประเมนิคุณภาพรายงานผลการด าเนินโครงการ  

 

าารวิเนคราะหข้์อมลู 
 การประเมนิโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรม น าชวีติพอเพยีง ปี 2553 มวีธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 1. การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัโครงการค่าย
เรยีนรูคุ้ณธรรม น าชวีติพอเพยีง ปี 2553 โดยการหาค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) จ าแนกตามกลุ่มของผูต้อบแบบสอบถาม    
 2. การวเิคราะหผ์ลการประเมนิอภมิาน โดยผูว้จิยัประเมนิคุณภาพงานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิ
โครงการ ซึง่ประกอบดว้ย 4 มาตรฐาน 30 เกณฑ ์ 
 3. การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายงานการด าเนินโครงการ ดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา โดยการ
วเิคราะหแ์ละสรปุประเดน็ส าคญั และเสนอในลกัษณะของความเรยีง 
 
ผลาารวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ผลาารประเนมินผลสัมฤทธ์ิในาารด าเนนินงานโครงาารค่ายเนรียนรู้คุณธรรม                  
น าชีวิตพอเนพียง ปี 2553  
 ผลการประเมินโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ทัง้ในด้านของขัน้ตอน                      
การด าเนินการ รายละเอียดของคู่มอืการด าเนินการ การก าหนดชุมชนภาคสนาม อาจารย์ที่ปรกึษา
โครงการ ฯลฯ และหากพิจารณาในด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่าสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร ับความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ตรงตามแนวทางเศรษฐกจิ สามารถเรยีนรูแ้ละอยู่ร่วมกบัชุมชนไดเ้หมาะสม นิสตินักศกึษา              
ทีเ่ขา้รว่มโครงการไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์ตรงตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง สามารถ
เรยีนรู้และอยู่ร่วมกับชุมชนได้เหมาะสม โดยนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวนร้อยละ 99.07                   
มคีวามคดิเหน็ว่าโครงการนี้มปีระโยชน์ต่อชุมชนในสงัคมไทย เพราะโครงการนี้เป็นกระบวนการเรยีนรู้
ความเป็นอยู่ของชุมชนความร่วมมอื เหน็จุดด้อยของชุมชนเพื่อที่จะน าไปพฒันาต่อไป สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนัได้ เป็นรากฐานในการด ารงชวีติต่อไปในอนาคต และเมื่อพจิารณาการน า
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ความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปถ่ายทอดใหบุ้คคลอื่นพบว่านิสตินักศกึษาที่เขา้ร่วมโครงการ จ านวนรอ้ย
ละ 98.84 มคีวามคดิเหน็ว่าจะน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปถ่ายทอดใหก้บับุคคลอื่น เนื่องจากเป็นสิง่
ทีด่ ีมปีระโยชน์ ปฏบิตัไิดจ้รงิ สามารถน าไปเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชวีติ ดงันัน้ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบั
โครงการ ทัง้ 3 กลุ่มจงึเหน็ว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาควรสนับสนุนให้มกีารด าเนินการ
โครงการนี้ต่อไป โดยมผีลการประเมนิจ าแนกตามความคดิเหน็ของผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัโครงการ 3 กลุ่ม 
ดงันี้ 
 1.1 ผลาารประเนมินผลสมัฤทธ์ิในาารด าเนนินงานโครงาารค่ายเนรียนรู้คุณธรรม น าชีวิต
พอเนพียง ปี 2553 ตามความคิดเนหจนของผูบ้ริหารสถาบนัอดุมศึาษา  
 ผู้บรหิารสถาบนัอุดมศึกษามคีวามคิดเห็นว่าการด าเนินการของโครงการในภาพรวมมคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มคีวามเหมาะสมของวธิกีารประเมนิผลโครงการและด้านความเหมาะสมของ
คู่มอืการด าเนินการสูงที่สุด นอกจากนี้ผู้บริหารสถาบนัการศึกษายงัเห็นว่าสถาบนัการศึกษาของตนมี
ความพร้อมในการจัดโครงการ มีการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ด าเนินการ และหากพจิารณาในด้านการบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ พบว่าบรรลุวตัถุประสงค์ของ
โครงการ เพราะนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รบัความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถวางตัวและอยู่ร่วมกับชุมชนได้เหมาะสม ดังนั ้นผู้บริหาร
สถาบนัอุดมศึกษาจงึเห็นว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสนับสนุนให้มกีารด าเนินการ
โครงการนี้ต่อไป แต่ทัง้นี้ผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษาไดร้ะบุถงึปญัหาและอุปสรรคทีพ่บในโครงการทีส่ าคญั
ดงันี้  

1. การประชาสมัพนัธโ์ครงการยงัไมท่ัว่ถงึ ควรมกีารประชาสมัพนัธ์โครงการใหม้กีารแพรห่ลาย  
2. ระยะเวลาในการเตรยีมการค่อนข้างน้อย ควรมกีารวางแผนให้เป็นภาระงานประจ าเพื่อที่

สถาบนัจะไดม้รีะยะเวลาในการเตรยีมการใหม้ากขึน้ และระยะเวลาในการด าเนินการโครงการน้อยเกนิไป 
ควรม ี  การเพิม่ระยะเวลาเพื่อใหน้ิสตินกัศกึษาไดท้ าความเขา้ใจ แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพื่อนต่างสถาบนั  

3. ขาดการประสานงานระหว่างผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษา ท าใหน้ักศกึษาขาดโอกาสในการเขา้
รว่มกจิกรรม เช่น ระยะเวลาในการลงภาคสนามอยูใ่นช่วงระยะเวลาการสอบ 

4. การบรหิารจดัการด้านการขนส่ง เน่ืองจากระยะทางระหว่างชุมชนเป้าหมายและบ้านพกัของ
นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอยู่ห่างไกล และทางสถาบนัจดัให้บรกิารรถรบัส่งเฉพาะไปและกลบั
เท่านัน้ ระหว่างลงภาคสนามในชุมชนนกัศกึษาไม่มยีานพาหนะ ท าใหเ้กดิความยากล าบาก 

5. จ านวนนิสิตนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการมจี านวนมาก ควรมกีารจดัลงภาคสนาม
มากกว่า 1 ครัง้ เพื่อใหน้ิสตินกัศกึษาไดห้มนุเวยีนไปท ากจิกรรม 

6. การประสานงานระหว่างสถาบันกับชุมชน ควรมีหนังสือน าจากส านักงานคณะกรรมการ                            
การอุดมศกึษาเพื่อใหก้ารประสานงานเกดิความรวดเรว็ 

7. งบประมาณค่าใชจ้า่ยในส่วนของอาจารยท์ีป่รกึษามจี านวนไม่เพยีงพอ เนื่องจากต้องดูแลนิสติ
นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการเป็นจ านวนมาก  

8. ความล่าช้าของคู่มอืจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าให้นิสิตนักศึกษาขาด                  
การบนัทกึสาระส าคญัในช่วงแรก 
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 โดยผูบ้รหิารสถาบนัไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการในประเดน็ต่างๆ 
ดงันี้ 

1. การบรหิารงานโครงการ ไดแ้ก่ ควรมกีารก าหนดระยะเวลาของโครงการ ไดแ้ก่ โครงการ 7 วนั 
โครงการ 15 วนั และควรมกีารสมัมนาอาจารยท์ีป่รกึษาโครงการก่อนการปฏบิตัจิรงิ 

2. บุคลากร ไดแ้ก่ มผีูด้แูลโครงการจ านวนน้อย สบืเนื่องจากขาดค่าตอบแทน 
3. งบประมาณ ไดแ้ก่ ควรมกีารเพิม่ในส่วนของงบประมาณค่าเบีย้เลีย้งของนิสตินักศกึษา และ               

ควรมกีารเพิม่งบประมาณในการเดนิทางส าหรบัสถาบนัทีเ่ลอืกพืน้ทีท่ีห่่างไกล 
 4. ระยะเวลา ไดแ้ก่ ควรมกีารใหอ้สิระในการเลอืกระยะเวลาของโครงการได ้และระยะเวลาของ
โครงการประมาณ 10 วนั 
 1.2 ผลาารประเนมินผลสมัฤทธ์ิในาารด าเนนินงานโครงาารค่ายเนรียนรู้คุณธรรม น าชีวิต
พอเนพียง ปี 2553 ตามความคิดเนหจนของอาจารยท่ี์ปรึาษาโครงาาร  
 อาจารยท์ีป่รกึษาโครงการมคีวามคดิเหน็ว่าการด าเนินการโครงการในภาพรวมมคีวามเหมาะสม
ในระดบัมาก โดยมคีวามเหมาะสมของชุมชนภาคสนามทีเ่ขา้ค่ายเรยีนรูใ้นโครงการสูงทีสุ่ด ในส่วนของผล
การเรยีนรู้ที่เกิดขึ้นกบันิสตินักศึกษานัน้อาจารย์ที่ปรกึษาโครงการมคีวามคดิเห็นว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยนิสตินักศกึษามกีารเรยีนรูด้้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมท้องถิน่ของชุมชน            
สูงที่สุด รองลงมาคอื การเรยีนรูเ้กี่ยวกบัวธิกีารอยู่ร่วมกนัของชุมชนอย่างมคีวามสุข และดา้นการเรยีนรู้
วถิเีศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชน  
 หากพจิารณาในดา้นการบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ พบว่าบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ 
เพราะนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รบัความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง สามารถเรยีนรูแ้ละอยู่ร่วมกบัชุมชนได้เหมาะสม เกดิความกระตอืรอืรน้ อยากรูอ้ยาก
เหน็ และเสยีสละ (อย่างมคีวามสุข) นอกจากนัน้ยงัสามารถน ามาปรบัประยุกต์ใช้ในวถิชีวีติประจ าวนัได ้
และสามารถปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมมากขึ้น ดังนั ้นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจึงเห็นว่าส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาควรสนับสนุนใหม้กีารด าเนินการโครงการนี้ต่อไป แต่ทัง้นี้อาจารยท์ี่ปรกึษา
ไดร้ะบุถงึปญัหาและอุปสรรคทีพ่บในโครงการ ดงันี้ 

1. สาธารณูปโภค ไดแ้ก่ การมนี ้าดื่มน ้าใชไ้ม่เพยีงพอ ทีพ่กัอาศยัและหอ้งสุขาไม่เพยีงพอ  ทีพ่กั
อาศยัไมส่ะดวก อาหารไมเ่พยีงพอ 

2. การตดิต่อประสานงาน เกีย่วกบัการเขา้ถงึบุคคลทอ้งถิน่เพื่อใหเ้กดิความรว่มมอื 
3. งบประมาณในการด าเนินการมจี านวนน้อย ไมเ่พยีงพอ 
4. การประชาสมัพนัธโ์ครงการยงัไมท่ัว่ถงึ ควรมกีารประชาสมัพนัธใ์หม้ากกว่าเดมิ และควรมกีาร

ประชาสมัพนัธโ์ครงการกบัชุมชนทีล่งภาคสนามเพื่อใหช้าวบา้นเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการลงภาคสนาม 
5. สภาพบรบิทของชุมชนภาคสนามมีความแตกต่างจากชุมชนเมืองอย่างมาก ท าให้ต้องใช้

ระยะเวลาในการเรยีนรู ้ประกอบกบัวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั เป็นอุปสรรคในการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการน้อยเกินไป ควรปรบัขยายเป็น 1 เดือน และระยะเวลาในการ

รายงานผลน้อยเกนิไป นิสตินักศกึษาจะต้องมกีารจดัท ารายงานในเวลาจ ากดั อาจท าใหข้าดการวเิคราะห์
ขอ้ผดิพลาดจากรายงาน อาจส่งผลเสยีต่อชุมชนได้ 
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7. มคีวามล่าชา้ในการจดัส่งคู่มอืจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
8. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาควรให้ความส าคญักบัการเยีย่มค่ายเพื่อรบัฟงัปญัหา

และอุปสรรค 
9. ช่วงเวลาในการจดัค่ายเรยีนรู ้ควรอยูใ่นช่วงเวลาทีไ่มร่อ้นจนเกนิไป  
10. การจดัค่ายเรยีนรูใ้นช่วงปิดภาคการศกึษา ท าให้นิสตินักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ไดร้่วมโครงการ

อยา่งเตม็ทีเ่พราะตอ้งกลบับา้น  
11. จ านวนอาจารยท์ีป่รกึษาน้อยเกนิไป ท าใหด้แูลนิสตินกัศกึษาไมท่ัว่ถงึ 
12. ปญัหาด้านความปลอดภยัของชุมชนที่ลงภาคสนาม มกีารก่อกวนของวยัรุ่น มโีจรขโมย

ทรพัยส์นิ แต่กไ็ดร้บัความรว่มมอืกบัผูน้ าชุมชนและต ารวจทอ้งทีใ่นการจดัการปญัหา 
13. ช่วงก่อนการด าเนินการโครงการ ควรมกีารปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจของนักศึกษา

เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 
14. จ านวนชุมชนตวัอย่างมใีห้เลอืกไม่หลากหลาย (จ านวนน้อย) ท าใหเ้กดิความซ ้าของชุมชนที่

ลงภาคสนาม เป็นผลท าใหชุ้มชนเบื่อหน่าย 
ดงันัน้อาจารย์ที่ปรกึษาโครงการได้ให้ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการใน

ประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
 1. การบรหิารงานโครงการ ได้แก่ ควรให้นักศึกษาบรหิารจดัการโครงการด้วยตนเอง การ

ก าหนดประธานค่ายฯ ควรใหน้ิสตินักศกึษาเป็นผูก้ าหนดเอง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาควร
มกีารประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมให้ก าลงัใจ ควรมกีารเผยแพร่รายงานผลของ
โครงการโดยทัว่กัน ควรเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
แนวทางในการจดักจิกรรมรว่มกนั  

2. บุคลากร ไดแ้ก่ เพิม่จ านวนอาจารยท์ีป่รกึษาโครงการใหค้วรเพิม่บทบาทของอาจารยท์ีป่รกึษา
ใหม้ากกว่าทีเ่ป็นอยู ่เพิม่จ านวนนิสตินกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการใหม้ากขึน้ 

3. งบประมาณ ได้แก่ ควรมกีารเพิม่ในส่วนของงบประมาณเกี่ยวกบัค่าอาหาร โดยก าหนดเป็น
มือ้/คน ควรมกีารเพิม่งบประมาณในส่วนของค่าวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ หมกึพมิพ ์
 4. ระยะเวลา ไดแ้ก่ ควรก าหนดระยะเวลาของโครงการประมาณ 10 วนั 
 5. อื่นๆ ไดแ้ก่ ควรมกีารจดัทีพ่กัอาศยัโดยใชช้าวมุสลมิพกัอาศยักบัชาวมุสลมิดว้ยกนัเพื่อความ
สะดวกในการปฏบิตัศิาสนกจิ 
 1.3 ผลาารประเนมินผลสมัฤทธ์ิในาารด าเนนินงานโครงาารค่ายเนรียนรู้คุณธรรม น าชีวิต
พอเนพียง ปี 2553 ตามความคิดเนหจนของนิสิตนัาศึาษาท่ีเนข้าร่วมโครงาาร 

นิสตินักศึกษามคีวามคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเห็นว่ามี
ความเหมาะสมของการเรยีนรู้ในระหว่างโครงการสูงที่สุด รองลงมาคอื ด้านอาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ 
ดา้นการรายงานผลการศกึษาหลงัภาคสนาม และดา้นการด าเนินการในโครงการ ตามล าดบั เมื่อพจิารณา
ในดา้นการเรยีนรูใ้นระหว่างโครงการนัน้พบว่านิสตินักศกึษามกีารพฒันาตนเองเกี่ยวกบัความเป็นผูน้ าใน
การพฒันาสูงที่สุด รองลงมาคอืการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กบับุคคลในท้องถิ่น และการได้เรยีนรู้วถิีชวีติใน
ชุมชนภาคสนาม ตามล าดบั ในส่วนของดา้นอาจารยท์ีป่รกึษาโครงการพบว่านิสตินักศกึษามคีวามคดิเหน็
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เกี่ยวกบัความเหมาะสมของบทบาทของอาจารย์ที่ปรกึษาโครงการภาคสนามสูงที่สุด รองลงคอื ความ
เหมาะสมของวิธกีารติดตามนิเทศของอาจารย์ที่ปรกึษาโครงการ และความเหมาะสมของค าแนะน า/
ค าปรกึษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการภาคสนาม ตามล าดบั เมื่อพิจารณาถึงด้านการรายงานผล
การศกึษาหลงัภาคสนาม พบว่านิสตินกัศกึษามคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
เขยีนสรุปรายงานสูงที่สุด รองลงคอื ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมค่ายศึกษาเรยีนรู้  และการ
ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธเ์ผยแพรผ่ลการด าเนินโครงการสู่สถาบนัอุดมศกึษาอื่นทีไ่ม่ไดร้่วมโครงการ 
ตามล าดบั และเมือ่พจิารณาถงึดา้นการด าเนินการในโครงการพบว่านิสตินักศกึษามคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบั
ความเหมาะสมของการปฐมนิเทศในโครงการสงูทีสุ่ด รองลงคอื ความเหมาะสมของชุมชนภาคสนามทีเ่ขา้
ค่ายเรยีนรูใ้นโครงการ และความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการภาคสนาม ตามล าดบั 

ทัง้นี้นิสตินกัศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการน าองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์
ไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั พบว่านกัศกึษาส่วนใหญ่ระบุว่าสามารถน าองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ไป
ประยกุต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัในดา้นต่างๆ เช่น การวางแผนรปูแบบการใชช้วีติ น าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง
มาปรบัใช้ การยอมรบัในความคิดเห็นของผู้อื่น รู้ถึงความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซื่อสตัย์ กล้า
แสดงออก กระบวนการสรา้งความเขา้ใจซึง่กนัและกนั เป็นตน้ 

ในส่วนของประโยชน์ของโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรมน าชวีติพอเพยีงไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
อื่นนัน้ พบว่านิสตินกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรมน าชวีติพอเพยีง ปี 2553 จ านวนรอ้ยละ 
99.07 มคีวามคดิเหน็ว่าโครงการน้ีมปีระโยชน์ต่อชุมชนอื่นในสงัคมไทย และเมือ่พจิารณาถงึการน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นนัน้พบว่านิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่ายเรยีนรู้
คุณธรรมน าชวีติพอเพยีง ปี 2553จ านวนรอ้ยละ 98.84 มคีวามคดิเหน็ว่าจะน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่
ไดไ้ปถ่ายทอดใหก้บับุคคลอื่นเนื่องจากเป็นสิง่ทีด่ ีมปีระโยชน์ ปฏบิตัไิดจ้รงิ สามารถน าไปเป็นแบบอย่าง
ในการด าเนินชวีติ 
 ตอนท่ี 2 ผลาารประเนมินอภิมานรายงานาารด าเนนินโครงาารค่ายเนรียนรู้คณุธรรมน าชีวิต
พอเนพียงท่ีพิมพเ์นผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2552 

ผลการประเมนิอภมิานรายงานการด าเนินโครงการค่ายเรยีนรู้คุณธรรมน าชวีติพอเพยีงที่พมิพ์
เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถงึ 2552 ผูว้จิยัด าเนินการประเมนิคุณภาพงานประเมนิโครงการค่าย
เรยีนรู้คุณธรรมน าชวีิตพอเพยีงซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 30 เกณฑ์ ได้แก่ มาตรฐานด้านการใช้
ประโยชน์ จ านวน 7 เกณฑ ์ มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ จ านวน 3 เกณฑ ์ มาตรฐานด้านความ
เหมาะสม จ านวน 8 เกณฑ ์ และมาตรฐานดา้นความถูกต้อง จ านวน 12 เกณฑ ์ พบว่าในดา้นรวมทุก
มาตรฐานงานประเมนิโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรมน าชวีติพอเพยีง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.63 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั .14 อยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณามาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์พบว่า มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.71 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั .20 มคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก มาตรฐานดา้นความเป็นไป
ไดม้คี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.17 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั .24 มคีุณภาพอยู่ในระดบัด ีมาตรฐานดา้นความ
เหมาะสม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .35 มคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก และ
มาตรฐานดา้นความถูกต้อง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.54 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั .06 มคีุณภาพอยู่ใน
ระดบัดมีาก   
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 ตอนท่ี 3 ผลาารสงัเนคราะห์ชุมชนขัน้พื้นฐานท่ีนัาศึาษาค้นพบจาาาารเนข้าไปศึาษาชุมชน
ตวัอย่างและาารน าไปประยุาตใ์ช้  

3.1 องคป์ระาอบท่ีน าไปสู่ความเนข้มแขจงและาารพฒันาอย่างยัง่ยืน ประกอบดว้ย 
1. การเมอืง/การปกครอง โดยชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การปกครองในรูปแบบขององค์การ

บรหิารส่วนต าบล (อบต.) และมชีุมชนบางส่วนทีอ่ยู่ภายใต้การปกครองในรูปแบบของเทศบาล ส่วนการ
บรหิารจดัการภายในชุมชนหรอืภายในหมูบ่า้นมกีารปกครองในรปูของคณะกรรมการหมู่บา้น  

2. วฒันธรรม/ประเพณี/ความเชื่อที่ชุมชนส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติติดต่อกันมาจากอดีตจนถึง
ปจัจุบนั โดยส่วนใหญ่ในการจดักิจกรรมประเพณีหรอืวนัส าคญัต่างๆ คนในชุมชนจะมสี่วนร่วมในการ
ก าหนดวนัหรอืขอ้ตกลงร่วมกนั เพื่อความเป็นหนึ่งเดยีวกนั และส่งเสรมิให้รู้จกัวฒันธรรมอนัดงีามของ
ชุมชนแลว้น ามาปฏบิตัแิละรกัษาใหค้งไวต่้อไป   

3. ภูมปิญัญาท้องถิน่ โดยชุมชนแต่ละชุมชนมกีารสรา้งองค์ความรูเ้พื่อการพฒันาวถิกีารด าเนิน
ชวีติอยา่งต่อเน่ือง จนเกดิเป็นภมูปิญัญาดา้นต่างๆ สัง่สมสบืทอดต่อกนัมา เช่น ภูมปิญัญาดา้นการแพทย ์                
ภมูปิญัญาดา้นศลิปะและการแสดง ภมูปิญัญาดา้นอาชพี และภมูปิญัญาดา้นหตัถกรรม เป็นตน้  

4. แบบแผนการใช้ชวีติ โดยแนวทางการแสดงถงึแบบแผนการใช้ชวีตินัน้อาจมาจากบุคคลหรอื 
คณะบุคคลท าเป็นตวัแบบ แล้วต่อมาคนส่วนใหญ่กป็ฏบิัตสิบืต่อๆ กนัมา แบบแผนการใชช้วีติย่อมมกีาร
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ดงันัน้การรกัษาไว้ซึง่แบบแผนการใชช้วีติเดมิ จงึต้องมี             
การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาใหเ้หมาะสมมปีระสทิธภิาพก้าวทนัตามยคุสมยั   
 5. ทุนทรพัยากร โดยทรพัยากรธรรมชาติทีม่อียู่ในชุมชนทุกแห่งทีส่ าคญั  คอื ทรพัยากรดนิ และ
ทรพัยากรน ้า ซึง่แต่ละแห่งจะมลีกัษณะของคุณภาพดนิและน ้าทีแ่ตกต่างกนัออกไป นอกจากทรพัยากร
ดนิและน ้าแล้ว  ยงัมทีรพัยากรป่าไม้  ซึ่งจะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะภูมปิระเทศ และภูมอิากาศ                 
โดยทรพัยากรป่าไมเ้ป็นส่วนหน่ึงของพื้นที่ของชุมชนและนับได้ว่าเป็นแหล่งสรา้งรายได้ให้แก่ครวัเรอืน
ภายในชุมชน   

6. ทุนทรพัยากรบุคคล โดยในแต่ละชุมชนจะมทีรพัยากรบุคคลทัง้ 1) ระดบัปจัเจกบุคคลอย่าง
ปราชญ์ชาวบ้านที่ส ัง่สมความรูแ้ละภูมปิญัญาด้านต่างๆ และ 2) ระดบักลุ่มคน ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่มกีาร
รวมตวักนัของคนในชุมชนจดัตัง้เป็นกลุ่มต่างๆ  

 
3.2 แนวทางาารน าหลาัเนศรษฐาิจพอเนพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนั ประกอบดว้ย 
1. รูจ้กัวางแผนการใชช้วีติ เช่น วางแผนการใชเ้งนิใหเ้หมาะสมกบัรายรบั - จ่าย มกีารท าบญัชี

รายรบั - จา่ย แบ่งสรรเงนิในการออมเงนิไวใ้ช้ในยามจ าเป็น พจิารณาการซือ้ของตามความจ าเป็นโดยจด
รายการการซือ้ของล่วงหน้า และมเีป้าหมายในชวีติเกีย่วกบัการใชจ้่ายอย่างเหมาะสม 

2. วางแผนในการใช้สาธารณูปโภค เช่น การรดีผ้าแต่ละครัง้มจี านวนผ้ามากพอควร ถอดปลัก๊
เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีไ่ม่ไดใ้ชทุ้กครัง้ (หลงัการใช)้ ไม่ควรทิง้น ้าทีใ่ชห้ลงัจากการซกัผา้ ควรน าไปรดน ้าต้นไม้
แทน เป็นตน้ 

3. ปฏบิตัิตามหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องด้านการเรยีนหนังสือและหน้าที่การงาน รู้จกัและ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หด้ทีีสุ่ด 
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4. มหีลกัการน าคุณธรรมและจรยิธรรมมาใช้ในกระบวนการคิด ได้แก่ ความประหยดั ความ
ซื่อสตัย ์ความอดทน และความขยนั พอใจในสิง่ทีต่นมแีละเหน็คุณค่าของสิง่ๆ นัน้ 

5. ด าเนินชวีติดว้ยความไมป่ระมาท มสีตแิละความรอบคอบ และไมท่ าอะไรเกนิตวั 
ตอนท่ี 4 ข้อเนสนอแนะในาารด าเนนินงานโครงาารต่อหน่วยงานท่ีเนา่ียวข้อง 
4.1 ข้อเนสนอแนะส าหรบัส านัางานคณะารรมาาราารอดุมศึาษา 

 1. ควรมกีารประชาสมัพนัธ์ชี้แจงให้สถาบนัการศึกษาต่างๆ ทราบรายละเอียดของโครงการ
ล่วงหน้า และมกีารจดัท าปฏทินิการปฏบิตังิานโครงการ ในภาพรวมทัง้หมดใหส้ถาบนัการศกึษาทุกแห่ง
ทราบ 

2. ควรก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินโครงการที่ยืดหยุ่นตามลักษณะบริบทของแต่ละ
มหาวทิยาลยั เพื่อความสะดวกและความมปีระสทิธภิาพของการบรหิารโครงการมากยิง่ขึน้ 

3. ควรมกีารประสานงานกบัสถาบนัการศกึษาและชุมชนภาคสนามก่อนเริม่ด าเนินโครงการเพื่อ
สถาบนัการศกึษาจะไดม้รีะยะเวลาในการเตรยีมตวัมากยิง่ขึน้  

4. ควรมกีารประสานงานกบัพื้นที่เป้าหมายอย่างเป็นทางการในการเตรยีมความพร้อมและสิง่
อ านวยความสะดวกส าหรบัการลงภาคสนามของนิสตินกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

5. ควรมกีารจดัสมัมนาอาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัเกี่ยวกบัแนวทางการด าเนิน
โครงการ เพื่อจะไดม้ทีศิทางเดยีวกนั และนกัศกึษากจ็ะไดร้บัประโยชน์จากโครงการอยา่งเต็มที ่ 

6. ควรจดัหาแนวทางจดัสรรงบประมาณและเบีย้เลีย้งใหม้คีวามเหมาะสมกบัลกัษณะของพืน้ที่ 
7. ในระหว่างด าเนินโครงการหรอืสิน้สุดโครงการ ควรจดัเวทกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้พื่อให้ได้รบั

ความรูแ้ละประสบการณ์จากชุมชนภาคสนามอื่นทีม่คีวามหลากหลาย  
 

4.2 ข้อเนสนอแนะส าหรบัสถาบนัาารศึาษาท่ีเนข้าร่วมโครงาาร 
 1. ควรมกีารจดัปฐมนิเทศเพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ แก่อาจารยท์ีป่รกึษา ผูน้ าชุมชน และนิสติ
นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ  

2. ควรมกีารประชาสมัพนัธ์เพื่อรบัสมคัรและคดัเลอืกนักศกึษาที่มคีวามเหมาะสมในการเขา้ร่วม
โครงการ เพื่อจะไดเ้พิม่จ านวนนิสตินกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการอย่างทัว่ถงึมากขึน้ 

3. ควรสรา้งความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในพืน้ทีใ่นการก ากบัดูแลนิสตินักศกึษาเพื่อจะ
ไดเ้กดิการเรยีนรู ้ตลอดจนการอ านวยความสะดวก และการรกัษาความปลอดภยั 

4. ควรมกีารประสานงานกบัส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา เพื่อก าหนดเวลาจดัโครงการใน
ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมกบับรบิทของแต่ละสถาบนั 

5. ควรจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัอาจารยท์ีป่รกึษาใหเ้พยีงพอกบัจ านวนนิสตินักศกึษาทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ และเพิม่บทบาทการนิเทศ ตดิตามการลงภาคสนามของนิสตินกัศกึษาใหม้ากยิง่ขึน้ 

 

4.3 ข้อเนสนอแนะส าหรบัชุมชนท่ีเนข้าร่วมโครงาาร 
1. ควรจดัหาที่พกักบัชาวบ้านที่มคีวามพรอ้มและความเหมาะสม ตลอดจนการประสานงานกบั

หน่วยงานราชการในทอ้งถิน่เพื่ออ านวยความสะดวก และการรกัษาความปลอดภยั 
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2. ควรมกีารจดัประชุมหรอืจดัเวทจีดัประชาคมในชุมชนทีน่ิสตินักศกึษาลงฝึกภาคสนามเพื่อที่จะ
ได้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจกบัคนในพื้นที่ และเกดิความร่วมมอืระหว่างชุมชนพื้นที่กบัสถาบนัการศกึษา 
ในการจดักิจกรรมให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการเรียนรู้ ท าให้โครงการบรรลุ
ประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 
 
อภิปรายผลาารวิจยั 

1. การประเมินผลสัมฤทธิใ์นการด าเนินงานโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม น าชีวิตพอเพียง                   
ปี 2553 ตามความคดิเห็นของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัโครงการ 3 กลุ่ม คอื ผู้บรหิารสถาบนัอุดมศึกษา 
อาจารยท์ีป่รกึษาโครงการ และนิสตินกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ ผลการประเมนิพบว่าการด าเนินโครงการ
ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้ในดา้นของขัน้ตอนการด าเนินการ รายละเอยีดของคู่มอืการ
ด าเนินการ การก าหนดชุมชนภาคสนาม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ฯลฯ ทัง้นี้เนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มกีารก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการไว้ในคู่มอืการปฏิบตัิงาน
โครงการค่ายเรยีนรู้คุณธรรม น าชวีติพอเพยีง ปี 2553 อย่างชดัเจน ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการมี
แนวทางในการด าเนินโครงการอย่างชดัเจน ทัง้นี้จงึเป็นผลให้โครงการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้ 
 2. การประเมนิอภมิานรายงานการด าเนินโครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรมน าชวีติพอเพยีงที่พมิพ์
เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถงึ 2552 ผลการประเมนิพบว่าในดา้นรวมทุกมาตรฐานงานประเมนิ
โครงการค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรมน าชวีติพอเพยีง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.63 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั .14 
อยูใ่นระดบัดมีาก เมือ่พจิารณามาตรฐานดา้นการใชป้ระโยชน์พบว่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.71 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั .20 มคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก มาตรฐานด้านความเป็นไปได้มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.17 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .24 มคีุณภาพอยู่ในระดบัด ีมาตรฐานด้านความเหมาะสม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .35 มคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก และมาตรฐานด้านความ
ถูกตอ้ง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.54 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั .06 มคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก อย่างไรก็
ตามจากผลการประเมินอภิมานมีข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อให้ผลการประเมนิโครงการ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวด้งันี้ (1) จากการจดัท ารายงานการประเมนิทีม่ ี
การระบุถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholder) กบัโครงการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั อาจารยท์ี่
ปรกึษา และนิสตินักศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการนัน้ ทัง้นี้กย็งัขาดการระบุถงึผูม้สี่วนได้เสยีที่ส าคญับางกลุ่ม 
เช่น ชาวบา้นทีอ่ยูใ่นชุมชน ทีม่คีวามส าคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการอย่างมาก (2) การไม่มี
ประเด็นในการรายงานเกี่ยวกับงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตามในการประเมนิโครงการนัน้ สถาบนัที่
ด าเนินการประเมนิโครงการก็ได้ด าเนินการจดัท ารายงานงบประมาณการเงนิของโครงการต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาในฐานะผูว้่าจา้งอยู่แลว้ (3) กระบวนการประเมนิโครงการทีด่ าเนินการเสรจ็
สิ้นนัน้ไม่ได้มกีารประเมนิอภิมาน เพื่อตรวจสอบรายงานการประเมนิซ ้าอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งข้อเสนอแนะ
ดงักล่าวนัน้สถาบนัที่ด าเนินการประเมนิผลโครงการจะต้องน าไปพจิารณาเพื่อให้การประเมนิโครงการ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 



เอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวจิยัและวทิยานพินธ ์ปี พ.ศ. 2555 หน้า 22 
 

3. ผลการสงัเคราะห์ชุมชนขัน้พื้นฐานที่นักศึกษาเข้าไปศึกษา พบว่ามีการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปประยุกต์ใช้ ดงันี้ (1) รูจ้กัวางแผนการใชช้วีติ (2) ปฏบิตัติามหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง                  
(3) น าหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมมาใชใ้นกระบวนการคดิ  (4) ด าเนินชวีติดว้ยความไม่ประมาท มสีตแิละ
ความรอบคอบ และไมท่ าอะไรเกนิตวั (5) ไมฟุ่่มเฟือย (6) การจดัสรรเวลา (7) การใหก้ าลงัใจตนเองยามมี
ปญัหาเพื่อใหม้พีลงัในการท าประโยชน์ต่อสงัคม (8) ความสามคัคใีนหมู่คณะ (9) การวางตวัในสงัคมและ
เคารพผูอ้าวุโส (10) การใหค้วามส าคญักบัการศกึษา (11) มคีวามคดิสรา้งสรรค ์(12) น าทรพัยากรใกลต้วั
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (13) รวมกลุ่มเพื่อการป้องกันและแก้ปญัหาเพื่อการพัฒนาความมัน่คง                          
(14) อนุรกัษ์สืบสาน สืบทอดประเพณี เผยแพร่ เพื่อความคงอยู่ของประเพณี และ (15) สร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดใีนสงัคม โดยการมนี ้าใจ เชื่อใจและช่วยเหลอื  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุนันท ์                 
ดีพลงาม (2549) ที่ท าการวิจยัเรื่อง “การประเมนิโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด ารทิฤษฎใีหม่ในโรงเรยีนแกนน าสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ เขต 2 ” ซึง่พบว่า
นักเรียนมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข และความกระตือรือร้นในการท างาน ครู
ผูร้บัผดิชอบโครงการมคีวามตัง้ใจและพยายามผลกัดนัการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายโรงเรยีน มี
การบูรณาการวชิาการต่างๆ กบัวชิาเกษตร ซึ่งจากการประเมนิของผู้บรหิารโรงเรยีน ครูผู้รบัผดิชอบ
โครงการมคีวาม      พงึพอใจมคีวามพอใจในระดบัมาก โดยสรุปแล้วโครงการนี้ด าเนินการบรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึสมควรด าเนินการอยา่งต่อเนื่องต่อไป  

4. ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัโครงการเหน็ว่าควรมกีารปรบัปรุงการบรหิารงานโครงการในประเดน็
ต่างๆ เช่น การวางแผนโครงการ การประชาสมัพนัธ์โครงการ การประสานกบัหน่วยงานในพื้นทีใ่นการ
ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจ และการเผยแพร่รายงานผลของโครงการโดยทัว่กันนัน้ นอกจากนี้ผู้ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัโครงการเหน็ว่าควรเพิม่ระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณใหเ้หมาะสมกบัสภาพบรบิทของ
ชุมชนภาคสนาม ซึง่สอดคล้องกบั สมศกัดิ ์ลาด ี(2543) ที่ได้ท าการวจิยัเรื่อง การศกึษาการด าเนินงาน
โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านักงานการประถมศกึษาจงัหวดัอุดรธานี 
ผลการวิจยัพบว่าโรงเรยีนต้องการให้มกีารวางแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ ครูมคีวามเข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพยีง การได้รบังบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพยีง และผู้ปกครองเห็นความส าคญัและ
สนับสนุนใหน้ักเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม และสอดคลอ้งกบั ทวศีกัดิ ์ เรอืนมณี (2551) ที่ได้ท าการวจิยัเรื่อง 
“การประเมนิผลโครงการนิคมเศรษฐกจิพอเพยีง ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ ” พบว่า
ปญัหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ ได้แก่ การจดัสรรงบประมาณมคีวามล่าช้า งบประมาณ               
มจี ากัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการภาระงาน การศึกษาครัง้นี้มี
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุกระบวนการจดัสรรงบประมาณ บุคลากร เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปฏบิตังิาน
อย่างเพยีงพอ ควรใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการให้เกดิความตระหนักตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
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