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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือถอดบทเรียนการดําเนินการโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนํา
ชีวิตพอเพียง ป 2550-2553 ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยแบบผสมผสานวิธี         
การสอบถามกับกลุมตัวอยางจากประชาชน 6 ภูมิภาค จํานวน 360  คน โดยการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ
และการสัมภาษณระดับลึก และการสนทนากลุมจากประชาชนโดยคัดเลือก จาก12 ชุมชน 6 ภูมิภาค 
ชุมชนละ 10 คน รวม 120 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือท่ีใชศึกษาไดแก แบบวิเคราะห
เอกสาร แบบสอบถาม การสัมภาษณระดับลึก และการสนทนากลุม สถิติถือเปนรอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที  และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหเนื้อหา 
         ผลการวิจัยพบวา  
  1) ผลท่ีเกิดจากการเรียนรูในการฝกงานในชุมชนท่ีศึกษา ประกอบดวยการเรียนรูจากความรู
ชุมชนท่ีหลากหลายในชีวิตและอาชีพ บรรทัดฐานของชุมชน แนวทางการดําเนินชีวิตการมองคุณคา
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเครือญาติ ภูมิปญญา  การปรับใชในการเสริมสรางนิสัยและ
การปรับตัวจากแบบอยางท่ีดีๆ  การพัฒนาตนเองในการใชชีวิต ปลูกจิตสํานึกการเปนผูนํา การทํางาน
เปนระบบ  และผลท่ีเกิดขึ้นคือ พ่ึงตนเองได มีโลกทัศนกวางขวางขึ้น เกิดจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม  และ
รวมสรางสังคมใหอยูเย็นเปนสุข   

                                                
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 อาจารย  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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  2) บทเรียนคืออะไร ขอเสนอตอการฝกงานของนิสิต นักศึกษาในโครงการคายเรียนรูคุณธรรม 
นําชีวิตพอเพียง ไดแก  การเรียนรูจากการลงมือ  ปฏิบัติจริง ไดเรียนรูวัฒนธรรมความเปนอยู/อาชีพ 
เศรษฐกิจพอเพียงตองอยูในวิถีของตนเอง ปฏิบัติอยางตอเนื่อง ใชหองเรียนชุมชนเปนแหลงศึกษา ควร
อนุรักษภูมิปญญา เชนสมุนไพร ผาไหม วัฒนธรรมชุมชน ไมท้ิงถ่ินฐานถ่ินเกิด แตกลับมาพัฒนา
ชุมชนตนเอง ตั้งใจเรียนใชเวลาใหเปนประโยชน เคารพผูใหญ/ผูมีประสบการณ ปลูกฝงคุณธรรมตั้งแต
เล็ก สรางจิตอาสา ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางซ่ึงกันและกัน  
  3) ทุกชุมชนท่ีศึกษามีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาเพ่ือการดํารงชีวิต เปน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการลดรายจาย เพ่ิมรายไดและการออม ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ ผูนํา
และสมาชิกมีสวนรวม ระบบเครือญาติและจิตสํานึก การเรียนรูมี 3 รูปแบบ คือ 1) การเรียนรูจาก
ภายใน ไดแก จากการปฏิบัติจริง และจากการแกปญหา และ 2) การเรียนรูจากภายนอกไดแก 
สถาบันการศึกษา ส่ือ หนวยงานราชการตางๆ และ 3) การเรียนรูแบบบูรณาการท้ังกระบวนการการ
เรียนรูจากภายในและภายนอก  
 
คําสําคัญ : ถอดบทเรียน /คายเรียนรูคุณธรรม/ชีวิตพอเพียง 

 
Abstract 

 This research aimed to synthesize and draw up the lessons of university students 

learnt from Decencies Learning Camp toward Sufficiency Life Project which was 

implemented during the years 2007-2010. It was based on the mixed methods research. 

An interview was conducted with 360 participants from 6 regions. They were selected by 

strafed sampling method and in-depth interviews and group discussions.  Then 120 

participants were selected from 12 communities from 6 regions, ten people from each 

community by purposive sampling method. The research instruments were a 

documentary research form a questionnalre, in-depth interviews and focus group 

discussions.  The stastistics used were percentage, mean, standard deviation independent 

t-test, one-way ANOVA and content analysis.          

 The findings were : as folioing.  

  1) The knowledge gained from this project was about the diversities of community 

knowledge about lives and occupations, social norms lifestyles, appreciation of 

sufficiency economy kinship system, local wisdom these applications of  building up 

their good habit and self-adaptation learnt from many good models, development of how 
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to live, resting consciousness of leadership and working systematic. These yielded self-

reliance and wider worldviews, consciousness and capabilities of participation in 

building up the happiness in the society. 

  2) The lessons learnt from the students recommendations were that : they learnt     

many things from their hands-on experiences earnt  cultures occupations. In addition. 

The sufficiency economy should be part of their life and continuously carried out. They 

should use the community as a learning resource. Many of their local products and 

wisdoms such as herbs and silk should be conserved. The students should not leave their 

hometown, but develop it. They should concentrate on their study and spend their time 

wisely. They should respect elders old hands. Virtue should he festered since they were 

young. Public mind should be promoted. They should also learn to accept different 

opinions.  

 3) All of the studied communities had used the sufficiency economy philosophy to 

improve their lifestyle. They became sufficiency economy communities by decreasing 

their expenditure and increasing savings. The factors of success were leaders, 

participation of community members, kinship system and consciousness.  The three types 

of learning were; 1) internal learning such as hands-on experience and problem-salving, 

2) external learning such as educational institutions, media and government offices and 

3) the integrated learning integrating internal and external learning. 

Key Words: Lesson Learnt /Moral /Living with Sufficiency  

 

บทนํา 

การเรียนรูผานระบบการศึกษา จึงเปนการ
หลอหลอมและปลูกฝงใหคนทุกคน ไดซึมซับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําองคความรูนี้
ไปใชในการประกอบอาชีพและดําเนินชีวิต 
ถายทอดใหกับสังคมตลอดจนใหเกิดการพัฒนา
ท่ียั่งยืน รวมถึงการสรางภูมิคุมกันทางความรู
ใหกับการประกอบอาชีพ นั่นคือการเรียนรูผาน
การศึกษาท่ีเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ 

กอใหเกิดการรังสรรคความสมดุลในชีวิตชุมชน
สามารถจัดการความรูภายในชุมชน เกิดการ
เปล่ียนแปลงกระบวนทัศน และเจตคติท่ีดีตอ
ชีวิตและสังคม มิใช เปนการปฏิเสธระบบ      
ทุนนิยม แตใหรูเทาทันกับการเปล่ียนแปลงของ
โลกมีความรอบคอบในการดําเนินชีวิต สราง
การผลิตแบบพอเพียง เพ่ือความผาสุก ความอยู
เย็นเปนสุข มีการใหความสําคัญในมิติทางสังคม 
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เรียกวา “ดัชนีความสุข (Happiness Index)” ควบคู
กับ  “คุณธรรมนําความรู”  มากขึ้น 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เปนหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ไดสนอง
ตามนโยบายรัฐ เพ่ือใหบรรลุพันธกิจการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับท่ี 10 จึงเห็นสมควรจัดใหมี     
การดําเนินงานโครงการกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
ในลักษณะ “คายเรียนรูคุณธรรม” เพ่ือเปนสวน
หนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมใหสังคมไทยเปนสังคม 
“อยูเย็นเปนสุข (Green and Happiness Society) 
โดยกิจกรรมจะประกอบไปดวยการเรียนรูและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญของ
แตละชุมชนและองคความรูหรือศาสตรเฉพาะ
ในแตละสาขาท่ีนําไปสูความสุข ความเขมแข็ง
ของชุมน โดยใชช่ือวา “คายเรียนรูคุณธรรม นํา
ชีวิตพอเพียง”  

โครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิต
พอเพียง เปนหนึ่งในโครงการคุณธรรมนําความรู
ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงไดดําเนินการตอเนื่อง มา
ตั้ ง แ ต ป  2550-2553 แ ต ละป มี พ้ื น ท่ี  ท่ี นิ สิต
นักศึกษาในโครงการไดไปเรียนรูคุณธรรม
พ้ืนฐานท่ีสําคัญของแตละชุมชน อันเปนเหตุ
ปจจัยสําคัญ นําไปสูการเปน “ชุมชนเขมแข็ง  
อยูเย็นเปนสุข” รวม 4 ป ไมต่ํากวา 400 ชุมชน
ท่ัวประเทศ ดั งนั้นในการวิจั ยการดํ า เนิน
โครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง   
ป  2550-2553 คณะผูวิ จัยจะดํ าเนินการวิจั ย    
ดวยการสังเคราะหและถอดบทเรียนผลการ
ดําเนินการโครงการ จากการฝกปฏิบัติในพ้ืนท่ี
ของนิสิต/นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
พ้ืนท่ีตางๆท่ัวประเทศ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ในการดําเนินโครงการ วิเคราะห ผลการดําเนินงาน 

และขอเสนอแนะ อันจะนําไปสูผลสําเร็จของ
การเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมภายใต
ปรัชญาการดําเนินชีวิตบนฐานคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทําใหชุมชนสังคม มีความสุข 
มีความเขมแข็ง เกิดการปฏิบัติ  ท่ีดีรวมถึงการ
ไดบทเรียนจากการดําเนินงานของโครงการ
ดังกลาว 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพ่ือศึกษาวิเคราะหกระบวนการเรียน    
รูคายเรียนรูคุณธรรม ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดม 
ศึกษาตางๆ ท่ีเขารวมโครงการ 
  2.  เพ่ือศึกษาการปฏิบัติท่ีดีของชุมชน
และของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
ท่ีเขารวมโครงการในการประยุกตใชคุณธรรม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.  เพ่ือศึกษาผลการดําเนินการโครงการ 
คายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ป 2550-
2553 ของนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ ท่ีเขารวมโครงการ  
  4.  เพ่ือถอดบทเรียน การดําเนินการ
โครงการ คายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง  
ป 2550-2553 ของนิสิตนักศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษาตางๆ ท่ีเขารวมโครงการ 

 
แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับโครงการคุณธรรมนํา

ชีวิตพอเพียงและงานวิจัยทีเกียวข้อง  
          แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมแนวคิดของ Piaget (1932)  และ 
Kohlberg (1976,1984) ท่ีกลาวถึง การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ในแตละขั้นตามระดับ
พัฒนาการของมนุษย กลุมท่ีสองไดรับอิทธิพล
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มาจากแนวคิดของ Kitchener (2000) และ 
Gilligan ( 1 9 8 2 )  แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง (สุเมธ  ตันติเวชกุล, 2543 : 
287-288) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู 
ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  
(Piager’s theory  of  intellectual  development)  
(อางในสุชาติ ศรีสุขไพบูลย, 2528) แนวคิด
เกี่ยวกับการเทียบเคียงสมรรถนะและการปฏิบัติ
ท่ีดี (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ, 2545 :  3-10) 
แนวคิด เกี่ ยวกับควา มเขมแข็ง ของชุมช น      
(นภาภรณ หะวานนทและคณะ, 2550)  แนวคิด
เกี่ยวกับความอยูเย็นเปนสุข (สํานักงานปฏิรูป
ระบบสุขภาพแหงชาต,ิ 2549 : 25)  
  สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (2542) 
ไดศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม ไดศึกษาเพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการ
ในการสรางพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา และปญหาอุปสรรค ฯ 
หนวยงานท้ังหมด 252 หนวยงาน มีขอเสนอแนะ
โดยเห็นวาควรจะเริ่มการเสริมสราง ตั้งแต      
วัยเยาว โดยการสรางส่ิงแวดลอมของครอบครัว 
ในชุมชน และสังคมมากท่ีสุด รองลงมาไดแก
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ควรมีการ
จัดทําอยางจริงจังเปนระบบและตองมีความ
ตอเนื่องเปนรูปธรรม เพ่ือเปนการปลูกฝงให
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมาก และ
ไดเสนอแนะวาผูบริหาร หรือผูนําควรตองทํา
ตนใหเปนตัวอยางท่ีดี ผูมีอํานาจควรใหความ
สนใจและเอาใจใสตอการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมอยางตอเนื่อง โดยจะตองลงมาสัมผัส
ดวยตนเอง และใหทุกคนมีสวนรวม  

  ลาเนียร (Lanier, 1993 : 1680-A) ไดทํา
การวิจัย เรื่ อง  การจัดการศึกษาเ พ่ือพัฒนา

จริยธรรมของนักเรียนช้ันท่ี 11 และ 12 ใน
โรงเรียนชนบท โดยมีแนวคิดท่ีวาเด็กนักเรียน
ในชนบทไดรับการอบรมใหคิดและปฏิบัติตาม
ตอๆกันมา ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
สังคมในยุคโลกาภิวัตน การทดลองไดแบง
นักเรียนออกเปนกลุมควบคุมใหไดรับการฝก
การใหคําแนะนํา และการจัดประสบการณ 
สํ า ห รั บ อี ก ก ลุ ม ห นึ่ ง เ ป น ก ลุ ม นั ก เ รี ย น ท่ี
ประกอบดวยนักเรียนในโรงเรียนระดับกลาง
จนถึงระดับสูงสุด ผลการวิจัย พบวา การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนท้ัง 2 กลุม  
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05     
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Method Research)  ท้ั ง ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative Method)โดยการวิเคราะหเอกสาร 
(Documentary Research) การสอบถาม และ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)โดย
การสัมภาษณระดับลึก การสนทนากลุม หนวย
ของการวิเคราะห (Unit of Analysis) คือ ชุมชน 
การวิจัยเ ช่ือมโยงระดับมหภาคและจุลภาค 
(Macro-micro Linking) ตามพ้ืนท่ีท่ีศึกษาท้ัง     
6 ภูมิภาค ไดแก  ภาคเหนือ ภาคตะวันออก   
เ ฉี ย ง เ ห นื อ  ภ า ค ก ล า ง  ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก             
ภาคตะวันตก  และภาคใต ในโครงการคุณธรรม 
นําชีวิตพอเพียง ป 2550-2553  

ในการวิจัยนี้  คณะผูวิจัยกําหนดขอบเขต
การวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 
1. ขั นตอนที  1 เปนวิธีการศึกษาเชิง

ป ริ ม า ณ โ ด ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ศึ ก ษ า เ อ ก สา ร 
(Documentary Research)  จํานวน 403 เลม จาก
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รายงานผลการดําเนินโครงการคายเรียนรู
คุณธรรม นําชีวิตพอเพียงในป  2550-2553 
เครื่องมือท่ีใชแบบสังเคราะหเอกสาร เพ่ือศึกษา
ผลการดํา เนินงาน การวิ เคราะหกระบวน       
การเรียนรูและการปฏิบัติท่ีดีจากการฝกปฏิบัติ
ของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท้ัง     
99 สถาบันท่ีเขารวมโครงการ ท้ัง 6 ภูมิภาค         
ท่ัวประเทศในโครงการคายเรียนรูคุณธรรม    
นําชีวิตพอเพียง ป 2550-2553  

2. ขั น ต อ นที  2  เ ป น วิ ธี ก า ร ศึ ก ษ า        
เชิงปริมาณ โดยใชเครื่องมือ แบบสอบถาม    
จํานวน 1 ชุด สอบถามผู มีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders)  ใ น ชุม ช นเ พ่ื อศึ ก ษา ผ ลก า ร
ดําเนินงาน การวิเคราะหกระบวนการเรียนรู 
และการปฏิบัติท่ีดี จากการฝกปฏิบัติของนิสิต/
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท้ัง 99 สถาบันท่ี
เขารวมโครงการ 6 ภูมิภาคๆ ละ 2 ชุมชน รวม 
12 ชุมชนท่ัวประเทศ สุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling) กับผูนําชุมชน 
ปราชญชาวบาน และประชาชน ชุมชนละ       
30 คน  รวมกลุมตัวอยางจํานวน 360  คน การ
ทดลองใช (Try out) ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมท่ี
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถาม กระบวนการเรียนรู
กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียง = .9816 บทเรียน
ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจพอเพียง = .9709 การปฏิบัติท่ีดี /
เหมาะสมท่ีถือเปนผลสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ = .9717 บทเรียนท่ีไดรับจากการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบ
อาชีพ = .9753 ความเขมแข็งของชุมชน = .9425 
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
=.9796 
  3. ขั น ต อ นที  3 เ ป น วิ ธี ก า ร ศึ ก ษ า        
เชิงคุณภาพ โดยใช เครื่องมือ แนวทางการ
สัมภาษณระดับลึก แนวทางการสนทนากลุม  
เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงาน การวิ เคราะห
กระบวนการเรียนรู  การปฏิบัติท่ีดีและถอด
บทเรียนของโครงการคายเรียนรูคุณธรรม       
นํา ชีวิตพอเพียง  ป  2550-2553 ของนิ สิต /
นัก ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข ารวม
โครงการท่ัวประเทศ โดยสัมภาษณระดับลึก 
และสนทนากลุม ท้ัง 12 ชุมชนจาก 6 ภูมิภาค 
ผูใหขอมูลหลัก ไดแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบล กํานัน ผูใหญ บาน ผูชวยผูใหญบาน 
อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการหมูบาน 
ปราชญชาวบาน และประชาชนท่ัวไป ชุมชนละ 
10 คน รวมท้ังหมด 120 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) และตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) 

การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด     
6 ภูมิภาค  การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สถิติท่ีใชในการวิจัย  
สถิติพ้ืนฐาน คือ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติวิเคราะห ขอมูล 2 กลุมดวย 
Independent t-test วิเคราะหขอมูล 2 กลุมขึ้นไป
ดวยสถิติ F-test และวิเคราะหคารายคูดวยวิธี 
เชฟเฟ และการวิเคราะหเนื้อหา 

 
ผลการวิจัย 
         1. วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ ค่าย

เรียนรู้ คุณธรรม นําชีวิตพอเพียงของนิสิต
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นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทีเข้าร่วม

โครงการ  

            1. การเรียนรูของคนในชุมชนท่ี
ศึกษาในภูมิภาคตางๆ ประกอบดวยการเรียนรู  
3 รูปแบบ คือ 1) การเรียนรูจากภายใน ไดแก 
จากการปฏิบัติจริง และการแกปญหา และ 2) 
การเรียนรูจากภายนอกไดแก สถาบันการศึกษา 
ส่ือ และแหลงความรู หนวยงานราชการ ตางๆ 
และ 3) การเรียนรูแบบบูรณาการ ท้ังความรูเดิม
และความรูใหมในลักษณะของการจัดการ
ความรู รวมถึงการมีศูนยการเรียนรูชุมชนใน
ชุมชนท่ีศึกษามีความเขมแข็ง เกิดการรวมกลุม 
แตจากการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา การแสวงหา
ความรูจากภายนอกมากท่ีสุด รอยละ 37.40 และ
แสวงหาความรูจากภายในรอยละ 35.50 เปน
ความรูท่ีมาจากหลายส่ือ   
    2. ในขณะท่ีการเรียนรูจากการลง
มือปฏิบัตจิริง จะเนนการบูรณาการ ในลักษณะ 
ของการจัดการความรู  เริ่มจากการแสวงหา
ความรู  ท้ังความรูจากภายในและความรูจาก
ภายนอก มีการคนหาความรูของชุมชนในแตละ
ประเภท/กลุมอาชีพ  มีการรวบรวมองคความรู
ในการประกอบอาชีพของชุมชนท่ีศึกษา มีการ
จัด เ ว ที ช า วบ า น ห รื อ เ ว ทีป ร ะ ชา ค ม เ พ่ื อ
แลกเปล่ียนเรียนรู  การพูดคุยถึงปญหาและ   
แนวทางการแกไขและพัฒนา  การประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน มีการใชความรูจาก
บทเรียนในการทําการเกษตรแบบทุนนิยมหรือ
เชิงเดี่ยว ท่ีตองมีการพ่ึงสารเคมี ปุยเคมี ท่ีทําให
เกิดหนี้สิน ไดมี “การวิจัยชีวิต” ท่ีเปนการปฏิบัติ
ลงมือกระทําจริง  
   3. ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น สู ห มู บ า น
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมุงเนนการสรางอาชีพแบบ

พอเพียง  ท้ังการเกษตร ปศุสัตว วิสาหกิจชุมชน 
และผลิตภัณฑชุมชนและทอง ถ่ิน (OTOP)      
ส่ิงสําคัญชุมชนไดมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
และจัดทําแผน เรียกวา “แผนชุมชน” และจัด
เวทีชาวบาน เพ่ือตอบสนองความตองการท่ี
แทจริงของชุมชน  มีการจัดตั้งเปน “ศูนยการ
เรียนรูชุมชน” เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ถายทอด
ความรู  และการรวมกลุมสรางเครือขาย เชน 
กลุมอาชีพ เปนตน และขยายสูการวางแผน
ยุทธศาสตรของภาคสวนตางๆ และการกําหนด
แนวทางการพัฒนาใหเกิดการพ่ึงตนเอง และ
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก    
   4. บทเรียนจากกระบวนการเรียนรู
กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.67, S.D.= 
0.747)   มีการรักษาวัฒนธรรมชุมชน เรียนรูจาก
ภายนอก ลดรายจาย เพ่ิมรายได และการออม    
มีการแลกเปล่ียนเรียนรูกัน เพ่ือปรับตัวรับการ
เปล่ียนแปลง การรวมกลุม เรียนรูจากการเกษตร
เชิงเดี่ยว เรียนรูวิธีคิด การไมใชเงินเปนตัวตั้งใน
การพัฒนา ใชความสุขเปนตัวนํา เรียนรูชีวิตจริง 
และเรียนรูจากกิจกรรม  
   2.  การปฏิบัติทีดีของชุมชนและของ

นิสิต/นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทีเข้า

ร่วมโครงการในการประยุกต์ใช้คุณธรรมและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  บทเรียนจากการปฏิบัติท่ีดี/ท่ีเหมาะสม ท่ี
ถือเปนผลสําเร็จในการประกอบอาชีพหรือ
ดําเนินชีวิตในชุมชนท่ีศึกษาท้ัง 12 ชุมชน ใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.75, S.D.= 
0.756) มีการปฏิบัติท่ีดีในแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถหลุดพนจากหนี้สิน   
มีบัญชีครัวเรือน รูรายรับ รายจาย มีการปรับตัว



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย                                            ถอดบทเรียนจากโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ป 2550-2553 
ปที่ 4 ฉบับที่ 12 (กรกฎาคม – ธันวาคม)              นรินทร สังขรักษา – ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ – ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม – จรีวรรณ จันพลา 

 62

ในอาชีพ ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  ความเช่ือม่ัน
ของคนในชุมชน ชวยเหลือกัน แบงปนกัน       
มีความสามัคคี ความซ่ือสัตย ศูนยการเรียนรู 
การรวมกลุม ปรับปรุงตนเองในการประกอบ
อาชีพ การมีจิตอาสา สรางธนาคารความดี 
ชาวบานมีเวทีแสดงความคิดเห็น สรางความ     
ดีงามของคนในชุมชน มีภูมิคุมกัน การคัดกรอง
ส่ิงท่ีเขามาในชุมชน ผูนําและสมาชิกมีสวนรวม
และไววางใจ เ ช่ือม่ันในตัวผูนํา และผูนํามี
วิสัยทัศนในการพัฒนา ส่ิงสําคัญ คือ การมุง
สราง “ทุนทางสังคม” ประกอบดวย ทุนมนุษย 
ทุนทรัพยากร ทุนสถาบัน และองคกร ชุมชนมี
การปฏิบัติท่ีดี /เหมาะสมหลายประการ และ
แตกตางกันไปตามบริบทของชุมชนในแตละ
ภูมิภาค    
  3.  ผลการดําเนินการโครงการค่ายเรียนรู้

คุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ปี 2550-2553 ของ

นิสิต/นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที

เข้าร่วมโครงการ  
  ผลท่ีเกิดจากการเรียนรูในการฝกงาน ใน
ชุมชนท่ีศึกษา ประกอบดวยการเรียนรูจาก
ความรู ท่ีหลากหลายในชีวิตและอาชีพ แนว
ทางการดําเนินชีวิต การเห็นคุณคาของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประสบการณ/ขอคิด/
คุ ณ ธร ร ม จ า ก โ ค ร ง ก า ร ท่ี นิ สิต  นั ก ศึ ก ษ า          
ฝกปฏิบัติงานชุมชน ไดแก  
  -  ระดับบุคคล ไดเรียนรูการดํารงชีวิตใน
สภาวะขาวยากหมากแพง คือ “ความพอเพียง” 
การบริหารและการปกครองของชุมชนท่ีดีควร
ใชหลักคุณธรรม ผูนําใหความสําคัญกับหลัก
ประชาธิปไตย การเรียนรูตนเอง จัดทําบัญชี
ครัวเรือน เยาวชนไดมีสวนรวมทํากิจกรรมของ

ชุมชน ระดับครอบครัว สมาชิกภายในครอบครัว
จะตองมีเวลาใหกันมากขึ้น   
 - ระดับชุมชน การรวมกันปฏิบัติตาม
ขอตกลงของชุมชน การชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
ชุมชนเขมแข็งจะเปนชุมชนท่ีมีผูนํามีความเอา
ใจใสการอยูรวมกันแบบพ่ีนองการใชประโยชน
จากทรัพยากรภายในชุมชนอยางคุมคา จัดตั้ง 
“ธรรมนูญหมูบาน” การสรางภูมิคุมกันของ
ชุมชน ชุมชนจะเขมแข็งไดตองเริ่มท่ีคนใน
ชุมชน ใชระบบเครือญาติ  
 - ระดับสังคม คือ การใชความรู/ภูมิปญญา
ของชุมชน การรวมกลุมแตละกลุมเขาดวยกัน 
วิถีการอยูรวมกัน มีวินัย สามัคคี  และมีน้ําใจ       
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จนนํา ไปสูสังคม
อยูเย็นเปนสุข  การไมเบียดเบียนทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ 
 ขอเสนอตอการฝกงานของนิสิต/นักศึกษา
ในโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 
ไดแก  มิใชแคการดูงานแตตอง ลงมือปฏิบัติจริง 
(ไมใชทฤษฎีแตสัมผัสจริง) ไดเรียนรูวัฒนธรรม
ความเปนอยู/อาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงตองอยูใน
วิถีของตนเอง ปฏิบัตอิยางตอเนื่อง ใชหองเรียน
ชุมชนเปนแหลงศึกษา/แหลงเรียนรู ควรอนุรักษ
ภูมิปญญา เชนสมุนไพร ผาไหม วัฒนธรรม
ชุมชน รักถ่ินฐานกลับมาพัฒนาชุมชนตนเอง 
ตั้งใจเรียน ใชเวลาใหเปนประโยชน เคารพ
ผูใหญ/ผูมีประสบการณ ปลูกฝงคุณธรรมตั้งแตเล็ก    
สรางคุณธรรมตั้งแตครอบครัว สรางจิตอาสา 
ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน 
  4.  ถอดบทเรียน จากการดําเนินการ

โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นําชีวิตพอเพียง  

ปี  2 5 5 0 -2 5 5 3 ข อ ง นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
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สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทีเข้าร่วมโครงการ 

ไดแก 
   1.  บทเรียนจาก “ทุนชุมชน” ทุก
ชุมชนท่ีศึกษามีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการพัฒนาเพ่ือการดํารงชีวิต และเปน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง มีการทําการเกษตร
อินทรีย  ทุกชุมชนท่ี ศึกษามีความเขมแข็ง
แตกตางกัน ประกอบดวยผูนํา สมาชิกและ
ประชาชนท่ีมีสวนรวมเปนอยางดี มีการรวม 
กลุม  มีทุนทางสังคมมากมาย นอกจากนี้หลาย
ชุมชนยังเปนตนแบบการพัฒนาบางชุมชนมี  
ภูมิปญญาท่ีสามารถดํารงอยูไดทุกชุมชนมีการ
จัดการความรู (Knowledge Management) กิจกรรม 
หลักคือ การแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังภายในชุมชน
ผานเวทีชาวบาน เวทีประชาคม และการศึกษา   
ดูงานของคนจากภายนอกชุมชน รวมถึงการ 
บูรณาการความรูจากภูมิปญญาและความรูจาก
ภายนอก ผานการเรียนรู มีศูนยการเรียนรูชุมชน 
จนประสบความสําเร็จในระดับท่ีแตกตางกัน 
บางชุมชนมีผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เชน    
น้ําทวม 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดชัยภูมิ แตสามารถปรับตัวได แตชุมชน
ทอง เท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม ไดรับ
ผลกระทบจากการทองเท่ียวท่ีคนสวนใหญไม
คอยไดรับประโยชนจากการทองเท่ียวกลับมี
ปญหา เชน พ้ืนท่ีริมคลองพังเสียหายจากเรือวิ่ง
ชมห่ิงหอย  มีเสียงดังของเรือท่ีไปชมห่ิงหอย 
เปนตน  
  2.  บทเรียน จาก “การพัฒนาชุมชน” 
ของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท่ีศึกษา
มีการจัดการชุมชนท่ีมีรูปแบบแตกตางกันไป 
บางชุมชนใชแผน ตั้งแตบัญชีครัวเรือน แผน
ชุมชน แผนยุทธศาสตร จัดตั้งกลุม กองทุนตางๆ 

เพ่ือสนับสนุนชวยเหลือในอาชีพ สวัสดิการ 
และอ่ืนๆตามจุดประสงคของกองทุนและกลุม
ตางๆ ไดบทเรียนชีวิต  การรวมกลุมสราง
เครือขาย ไดคุณคาและความสัมพันธของกลุม 
และมีแผนชุมชน ท่ีตรงกับความตองการของ
ทองถ่ิน ทําให ชุมชนไดปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับมาก รอยละ 99.72 
ชุมช นมีก าร ปฏิบั ติต ามป รัชญ าเ ศรษ ฐกิ จ
พอเพียง ประกอบดวย 3 หวง 2 เง่ือนไข ไดแก           
1) ความมีเหตุผล ไดแก  ยึดหลักประชาธิปไตย 
จัดระบบขอมูล จัดกิจกรรมรวมกัน ลดการ    
ใชจายฟุมเฟอย เพ่ิมรายได มีกลุมออมทรัพย       
2) ความพอประมาณ ไดแก  ทําแผนชุมชน 
ประหยัด ขยัน ลดตนทุนการผลิต การใชจาย 
ไมเกินตัว เอ้ืออาทร แบงปนกัน 3) การสราง
ภูมิคุมกัน ไดแก ปลูกพืชผสมผสาน/หลากหลาย 
การลงทุนเพ่ือพัฒนา วางแผน ระยะยาว เง่ือนไข
ความรู ไดแก ทักษะความรูในอาชีพ จัดเวที
ประชาคมสมํ่าเสมอ ศึกษาดูงาน เครือขาย
องคกรชุมชน การประชุมรวมกัน การแสวงหา
ความรูท้ังจากภายในและความรูจากภายนอก 
สวนเง่ือนไขคุณธรรม ไดแก ปฏิบัติตามหลัก 
ศาสนธรรม มีความสามัคคี แบงปนเอ้ืออาทร 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรม ความ
พอเพียง และสรางแบบแผนชีวิตจากเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสุขภาพพอเพียง สามารถทําใหชุมชน
เขมแข็ง ความซ่ือสัตย ยึดคุณธรรม 4 ประการ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชสอย การออม 
และพ่ึงตนเองได เกิดผลลัพธ 3 ประการ คือ     
1 )  ความรัก ชุ มชน 2)  ขยัน  ปลดหนี้  และ           
3) รากฐานการประกอบอาชีพปรับตัวดําเนิน
ชีวิตแบบพอเพียง สรางความม่ันคงใหชุมชน  
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  3.  บทเรียนจาก  “สภาพของความ
เขมแข็ง” ในชุมชนท่ีศึกษาในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก ( X = 3.76, S.D.= 0.746) ชุมชน
เขมแข็งมาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 
การมีกิจกรรมตางๆ ผานเวทีประชาคมในการ
ระดมความคิดเห็น การใช “บวร” คือ บาน วัด 
โรงเรียน เปนศูนยยึดเหนี่ยว ชวยเหลือกัน การมี
แผนชุมชน ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน จากรากฐานการปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีทําใหคนไมเอาเงินตราเปน
ตัวตั้ง แตเอาความสุขเปนตัวนํา การมีทุนชุมชน 
ประกอบดวย 4 อยางคือ 1) ทุนผูนํา 2) ทุน
ทรัพยากร 3) ทุนองคกรภายนอก และ 4) ทุน
สถาบัน รวมถึงปจจัยภายนอก จากนักพัฒนา 
จากหนวยงานภาครัฐมาสนับสนุน สงเสริมและ
สงเสริมพลังอํานาจใหกับชุมชน ดวยทรัพยากร
ในกิจกรรมตางๆ ส่ิงสําคัญ ชุมชนตองกําหนด
ชะตาชีวิตดวยตัวเอง (Self-determination) ท่ีมี
ความม่ันคงและยั่งยืนมากกวาถูกกําหนดจากรัฐ         
มีกระบวนการคิด/วิเคราะหฐานคิด/แนวคิด/
กระบวนทัศน/หลักการพัฒนาในการสรางความ
เขมแข็งแกชุมชน ประกอบ ดวย 1) ความสามัคคี 
2) การมีสวนรวม 3) การสรางภูมิคุมกัน  4) การ
อนุรักษทรัพยากรอยางยั่งยืน 5)  การเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6) มีวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาของชุมชน 7) มุงประโยชนสวนรวม  
และ 8) การพ่ึงตนเอง    
   ปจจัยแหงความสําเร็จของชุมชนในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประกอบ 
ดวย 1) ผูนําชุมชน ตองเปนคนดี มีวิสัยทัศน    

ใหเกียรติผูอ่ืน 2) คํานึงถึงประโยชนสวนรวม 
ไดแก รวมกําหนดเปาหมาย รวมคิด รวมทํา 
รวมรับผิดชอบ  สรางกลุม  เครือขายในสังคม 
เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม และสมาชิกในชุมชน
หรือชาวบานประกอบดวยการเรียนรูดวยตนเอง 
เอ้ืออาทร เครือญาติ มีจิตสํานึก พ่ึงตนเอง สละ
สิทธ์ิสวนตัว รูจักใชภูมิปญญา รูจักวิเคราะห
ขอมูล และใฝเรียนรู 
  4. บทเรียนจาก “ความอยูเย็นเปนสุข” 
ในชุมชนท่ีศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X  = 3.76, S.D. = 0.746) ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การไมอพยพ  
ไปทํางานท่ีอ่ืน การยึดวัดเปนศูนยรวมจิตใจ การ
ไมขัดแย งในชุมชน เรี ยบง าย  การแบงป น          
เอ้ืออาทร มีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การไมเบียดเบียน
กันชุมชนมีภูมิคุมกัน การพูดคุยกันเอง แบบ
สังคมเครือญาติ ไมลักขโมย การมีความสามัคคี
ในชุมชน ผาไหมเปนศูนยรวมทางเศรษฐกิจ
ชุมชน การมีจิตอาสา มีความสุขจากการท่ีได
ชวยเหลือสังคม การแลกเปล่ียนเรียนรูแบบ      
พ่ีนอง ความรวมมือกัน การสรางความภาค 
ภูมิใจ ครอบครัวอบอุน ม่ันคง รักธรรมชาติ   
มากขึ้น การมีจิตอาสา  การมีเวลาทํากิจกรรม
เพ่ือชุมชน คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน ความสุขจากการ
ทําด ีไมแบงสี ไมแตกแยก ความอยูเย็นเปนสุข 
ไดผลลัพธ 4 ประการ คือ 1)สวัสดิการ 2) ใช
ความดี 3) ใชเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) ความ
สามัคคี สรางทุนมนุษยแบบมหาวิทยาลัยชีวิต
อยางยั่งยืน  
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กรอบมโนทัศน์ทีได้จากการวิจัย 
1. การบูรณาการ ในโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นําชีวิตพอเพียง 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
           แผนภูมิที 1 แสดงการบูรณาการในโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง 
 

          จากแผนภูมิ ท่ี  1  พบวาโครงการคาย
เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง มีการบูรณาการ
การเรียนรูจากภายใน ไดแก ความรูพ้ืนบาน   
ภูมิปญญาทองถ่ิน และประสบการณชีวิต และ
การเรียนรูจากภายนอก ไดแก หนังสือ ตํารา 
บุคคล อินเตอรเน็ต หนวยงานราชการและการ
เรียนรูแบบบูรณาการ ไดแก การเรียนรูจาก
ภายในและภายนอกเช่ือมโยงกับการประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 3 หวง คือ 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุมกัน 
2 เง่ือนไข คือ ความรูและคุณธรรม ลดรายจาย 
เพ่ิมรายได และการออม การแบงปน เอ้ืออาทร 
และจิตอาสา ท่ี ชุมชนได ยึดหลักคุณธรร ม 
จริยธรรม ไดแก  การยึดหลักศาสนธรรม/
ศีลธรรม ยึดหลักคุณธรรม 8  ประการยึ ด
หลักการพ่ึงตนเอง และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 

-การเรียนรูจากภายใน : ความรูพื้นบาน        
ภูมิปญญาทองถิ่น และประสบการณชีวิต 
-การเรียนรูจากภายนอก : หนังสือ ตํารา บุคคล 
อินเตอรเน็ต หนวยงานราชการ 
-การเรียนรูเชิงบูรณาการ : การเรียนรูจาก
ภายในและภายนอก 

การเรียนรู ้
/การจัดการความรู้ ชุมชน 

หลักคุณธรรม จริยธรรม การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-ยึดหลักศาสนธรรม/ศีลธรรม 
-ยึดหลักคุณธรรม 8 ประการ 
-ยึดหลักการพึ่งตนเอง 
-ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

-3 หวง คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และภูมิคุมกัน 
-2 เง่ือนไข คือ ความรูและคุณธรรม 
-ลดรายจาย เพิ่มรายได และการออม 
-การแบงปน เอื้ออาทร และจิตอาสา 
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2. การสังเคราะห์บทเรียนทีได้จากการ

วิจัย   

      จากแผนภูมิท่ี 1 คณะผูวิจัยไดสังเคราะห 
และขยายประเด็นรายละเอียดใหเห็น รูปแบบ

การพัฒนาโครงการคายคุณธรรม นํ าชีวิต
พอเพียงท่ี มีความเช่ือมโยงเปนพลวัตแบบ    
องครวม ดังแผนภูมิท่ี 2 
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                                                3หวง 2 เง่ือนไข ลดรายจาย เพิ่มรายได การออม 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                               แลกเปลี่ยนเรียนรู ฐานขอมูล 
 

 

 

 

แผนภูมิที 2 แสดงรูปแบบการพัฒนาโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง  
 

ทุนชุมชน 
-ทุนภูมิปญญา 
-ทุนทรัพยากร 
-ทุนทางสังคม 
-ทุนมนุษย 

ผู ้นํา 
-วิสัยทัศน 
-ทุมเท เสียสละ 
-ความวางใจ 
-จิตอาสา 

กิจกรรมการพัฒนา 
-การรวมกลุม 
-ชุมชนรวมมือ 
-ความปรองดอง 
-ความสมานฉันท 
-เวทีชาวบาน 

วัฒนธรรม

การแบ่งปัน 
ความสมานฉันท 
 

การเรียนรู้แบบแผนชีวิต 
-บูรณาการจากภายในและภายนอก 
-บัญชีครัวเรือน 
-แผนชุมชน 
-แผนแมบทชุมชน 

การปฏิบัติทีดี 

ชุมชนเข้มแข็งพึงตนเองได้ 

   การจัดการความรู ้

เศรษฐกิจชุมชนแบบพึงตนเอง 
(การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง) 

-ยึดหลักศีลธรรม 
-ยึดหลักคุณธรรม 
-ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

-ในตนเอง 
-ในงาน 
-ในชุมชน 
-ในสังคม 

ความอยู ่เย็นเป็นสุข ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน 
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           จากแผนภูมิท่ี 2 จะเห็นไดวารูปแบบการ
พัฒนาโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนําชีวิต
พอเพียงประกอบดวย 1) ผูนํา : ท่ีมีวิสัยทัศน 
ทุมเท ไววางใจ เสียสละ และจิตอาสา  2) กิจกรรม 
การพัฒนา : งานท่ีหลากหลาย เวทีชาวบาน 
ชุมชนรวมมือ และการรวมกลุม การประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 3 หวง 2 เง่ือนไข : ลด
รายจาย  เพ่ิมรายได  และการออม มีการปฏิบัติ 
ท่ีดี : ในตนเอง  ในงาน ในชุมชน และในสังคม 
ผานกระบวนการเรียนรูจากภายใน และภายนอก   
มีการบูรณาการ การจัดการความรู ท้ังวิสัยทัศน  
แลกเปล่ียนเรียนรู และฐานขอมูล ผานวัฒนธรรม
การแบงปนสูวัฒนธรรมการพ่ึงตนเอง จัดทํา
บัญชีครัวเรือน แผนชุมชน และแผนยุทธศาสตร 
ทําใหชุมชนเขมแข็งพ่ึงตนเองได ชุมชนอยูเย็น
เปนสุขและชุมชนมีภูมิคุมกันเทาทันกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
        1.  จากผลการวิจัยพบวา ชุมชนหลาย
แหงท่ีนิสิต/นักศึกษาไปฝกปฏิบัติงานมีหนี้สิน 
ไมมีท่ีดินทํากิน และบางสวนวางงาน ดังนั้น
ผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนตองนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการลดรายจายดวยการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน รูรายรับรายจาย ใชใน
ส่ิงจําเปน เพ่ิมรายไดการแสวงหาอาชีพเสริมท่ี
เหมาะสม เรี ยนรู ในอาชีพท่ี เปนไปไดใน        
ภูมิปญญาท่ีตนมีอยูและมีการเก็บหอบรอบริบ
ดวยการออมวันละเล็กวันละนอย ผอนคลายการ
ปลดหนี้สินจากการกูยืมในการบริหารความ
เส่ียง เพ่ือการลงทุนเทานั้น   
  2.  ชุมชนหลายแหงท่ีนิสิต/นักศึกษาไป
ฝกปฏิบัติงานมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพ

ติด ท้ังการเสพ การขาย  ดังนั้นผูนําชุมชนและ
สมาชิกในชุมชนตองรวมกันสรางนโยบาย
สาธารณะ ใชธรรมนูญหมูบาน จากเวทีชาวบาน
ไมสังคมกับผูเกี่ยวของกับยาเสพติด รวมสราง
ชุมชนปลอดยาเสพติด ดวยการสงเสริมการใช
เวลาใหเกิดประโยชน และลานกีฬาตานยาเสพติด 
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง หมูบานอยูดีมีสุข 
เปนตน รวมถึงการจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับยา
เสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง 
  3.  ชุมชนหลายแหงท่ีนิสิต/นักศึกษาไป
ฝกปฏิบัติงานมีประเด็นในการไมมีภูมิคุมกันท่ีดี
พอกับการดําเนินชีวิต ไมสามารถพ่ึงตนเองได 
ตองพ่ึงพิงภายนอก ดังนั้นผูนําชุมชนและสมาชิก
ในชุมชนควรมีการคัดกรองส่ิงท่ีเขามาในชุมชน 
ดวยพลังชุมชนยึดถือการปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เง่ือนไข 
อยางเปนรูปธรรม รวมถึงการสงเสริมดวยการ
เรียนรูและจัดการแลกเปล่ียนเรียนรูของชุมชน
นักป ฏิบัติ ตาม หลัก การ ปรัช ญาเ ศรษ ฐกิ จ
พอเพียง รวมถึงการเปนแบบอยางท่ีดี  (Role 
Model) ในการดําเนินชีวิต ดวยการลดรายจาย 
เพ่ิมรายได การออม และการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
  4. ชุมชนหลายแหงท่ีนิสิต/นักศึกษาไปฝก
ปฏิบัติงานมีประเด็นในเรื่องของภูมิปญญา
พ้ืนบานท่ีขาดการอนุรักษ ฟนฟู ส่ิงดีๆในการ
ดําเนินชีวิต ดังนั้นผูนําชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชนควรคนหาส่ิงดีๆท่ีมีอยูในภูมิปญญาของ
ชุมชน สนับสนุนและสงเสริมการอนุรักษและ
ฟนฟูภู มิปญญาและวัฒนธรรมชุมชนอยาง
จริงจังและตอเนื่อง เชน การดูแลสุขภาพดวย
การใชสมุนไพร การสงเสริมอาชีพผลิตภัณฑ
ชุมชนและทองถ่ินในการสรางคุณคาใหเกิด
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มูลค า  ฟน ฟูวัฒนธร รมท่ีดี งาม ของชุมช น      
เปนตน 
  5.  ชุมชนหลายแหงท่ีนิสิต/นักศึกษาไป
ฝกปฏิบัติงานมีประเด็นในเรื่องของหนี้สิน    
อันเนื่องการทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว การใช
ปุยและสารเคมีท่ีตองนําเขามาจากตางประเทศ 
และมีอันตรายตอสุขภาพ ดังนั้นผูนําชุมชนและ
สมาชิกในชุมชนควรสงเสริมและสนับสนุน
การเกษตรอินทรีย เกษตรชีวภาพ เพ่ือลดตนทุน
และผลดีตอสุขภาพ ดวยการพัฒนาศูนยการ
เรียนรู ชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สงเสริมอยางจริงจัง เชน การใชปุยชีวภาพท่ี
ผลิตเอง การทําน้ําสมควันไม และอ่ืนๆ รวมถึง
การแลกเปล่ียนเรียนรู  มีการศึกษาดูงานใน
ชุมชนท่ีมีการปฏิบัติเปนแบบอยาง 
  6.  ชุมชนหลายแหงท่ีนิ สิต/นักศึกษา   
ไปฝกปฏิบัติงานมีประเด็นในเรื่องคุณธรรม
พ้ืนฐาน 8 ประการและ 9 คําสอนพอ ความดีงาม 
ดังนั้นผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนตองสราง
พลังชุมชน สรางความเขมแข็ง การอยูดีมีสุข 
สงเสริมคุณธรรม ความดีงาม เชน ธนาคารความด ี
เชิดชูคนดีของแผนดิน และสรางคานิยมท่ี
ถูกตอง 
  7.  ผูนํามีบทบาทในการพัฒนาความสํา เร็จ 
ของชุมชน ดังนั้นผูนําชุมชนท่ีเปนทาง การและ
ไมเปนทางการ ควรเปดพ้ืนท่ีใหสมาชิกใน
ชุมชน คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือทุกคนไดมีมี
สวนรวม และมีเวที แสวงหาคนมีจิตอาสาใน
กระบวนการพัฒนา ผานบัญชีครัวเรือน แผน
ชุมชน และแผนแมบทชุมชน รวมรับประโยชน
จากการพัฒนาในความเปนเจาของรวมกัน     
จนสามารถกําหนดชะตาชีวิตดวยตนเอง 

  8.  ชุมชนมีท้ังท่ีประสบความสําเร็จ เปน
ชุมชนท่ีเขมแข็ง และอยูดีมีสุข แตยังมีชุมชน    
ท่ียังไม เขมแข็งและลมเหลวในการพัฒนา 
ดังนั้นผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนควรนํา
บทเรียนจากอดีต บทเรียนจากการพัฒนามาเปน
แนวทางปฏิบัติใหกับคนในชุมชนของตนเอง 
รวมถึงการใช “ทุนชุมชน” ประกอบดวยทุนทาง
สังคม ทุนมนุษย ทุนภูมิปญญา ทุนสถาบัน/
องคกร และทุนทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
ตลอดจนการรวมกลุมใหเกิดประโยชนกับ
ชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครังต่อไป 
  1.   ควรมีการวิจัยเชิงประเมินและถอด
บทเรียนตอเนื่องทุกป เพ่ือติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นํา
ชีวิตพอเพียง  
  2.  ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (PAR) โครงการคายเรียนรูคุณธรรม 
นําชีวิตพอเพียงเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียได
เรียนรูทางวิชาการอยางแทจริง 
 3.  ควรมีการวิจัยการพัฒนารูปแบบ
คุณธรรมนําชีวิตพอเพียงของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาตางๆ เพ่ือสรางตนแบบในการ
ดํารงชีวิตแบบพอเพียง  
  4.  ควรมีการวิจัยเชิงยุทธศาสตรในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะของนิสิต นักศึกษาใน
การสรางคุณธรรมความดีงามตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.  ควรมีการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
สรางคนดีศรีแผนดินเพ่ือการอยูดีมีสุขในชุมชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.  ควรมีการวิจัยการจัดการความรู     
ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนท่ีศึกษาในการ
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คนหาและจัดการความรูส่ิงดีๆท่ีมีอยูในชุมชน 
รว มถึงก า รแ ลก เ ปล่ียน เ รีย นรู ข อง ชุม ช น         
นักปฏิบัติ 
  7.  ควรมีการวิจัยรูปแบบการพัฒนาแบบ
แผนการดําเนินชีวิตดวยการสรางภูมิคุมกัน

ใหกับชุมชน ในโครงการคายเรียนรูคุณธรรม 
นําชีวิตพอเพียง   
  8.  ควรมีการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
สรางความสมานฉันทของชุมชน รวมถึงการ
เทียบเคียงและการปฏิบัติ ท่ีดีของชุมชนใน
ภูมิภาคตางๆ  
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