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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิธีการศึกษาประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการประเมินจากผู้เข้าร่วม
โครงการ เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถามปลายปิด โดยเก็บข้อมูลจากประชากร
จ านวน 178 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทั้งนี้จากผลการวิจัย พบว่า 1) ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบด้านเกณฑ์
มาตรฐาน 2) ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ 3) การเรียนรู้ 
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สัมฤทธิผล: โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชน
ท้องถิ่นด้านประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
Achievement: The Democracy and Local 
Community Development Project of 
Kamphaeng Phet Rajabhat University  
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เชิงพฤติกรรม สิ่งที่องค์กรและผู้เข้าร่วมได้รับ ตลอดจนความคิดเห็นในการเข้า
ร่วมกิจกรรมการศึกษาเร่ืองการประเมินผลโครงการประชาธิปไตย โดยสอดรับ
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของโครงการและเกิดความส าเร็จและ
ความคุ้มค่าทุกประการ 
 

ค าส าคัญ: สัมฤทธิผล  โครงการ  ประชาธิปไตย 

Abstract 
 The purpose of this research was to evaluate the program 
of promotion and development of the democratic local community 
network of Kamphaengphet Rajabhat University. The study consists 
of quantitative research. By Evaluating the Participants. The tool 
used is the closed-end query. Data were collected from 178 samples. 
The data were analyzed by means of standard deviation The 
results of the study revealed that: 1) the data of the standard test 
respondents; 2) the results obtained from the participation in 
various activities; 3) the behavioral learning of what the organization 
and the participants received. Including the opinions of participants 
in the study on democratic project evaluation. It meets the needs 
of the target group of the project and is successful and worthwhile 
in all respects. 
 

Keywords: Achievement, Project, Democracy. 

บทน า 

 โครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยถือว่าเป็นหน้าที่ของสถาบัน 
การศึกษาที่ต้องสร้างให้เกิดการพัฒนาการศึกษาประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับคนไทยทุกคน อ านาจอธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญ
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ของรัฐชาติหรือประเทศ เราจึงควรศึกษาส่วนส าคัญของความเป็นประชาธิปไตย 
สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นสถาบัน หน่วยงาน
ที่ส าคัญส าหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
สังคม ตลอดจนสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ประชาธิปไตยบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งสุจริตและเป็นธรรม กลไกป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ า และสร้างความ
เป็นธรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลไกของรัฐสามารถให้บริการ
ประชาชนได้ทั่วถึง รวดเร็ว การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 
และการส่งเสริมการประเมินเพื่อพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะสอดรับและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติทุกประการ รวมทั้งสอดคล้อง
พันธกิจด้านผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและบริการวิชาการที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร คณะผู้วิจัยเห็นว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อ
ประโยชนต์่อสังคมคือแนวปฏิบัติที่ดจีากการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ด้านประชาธิปไตย ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านต่าง ๆ การขยายผลไปยัง
โปรแกรมวิชาอื่น ทั้งการพัฒนาสังคม การบริหารการศึกษา ฯลฯ โดยเฉพาะ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าต่อการผลิตทาง
วิชาการทั้งระดับการศึกษาและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง การฝึก อบรม
ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างผู้ช านาญการ ตลอดจนการต่อยอดองค์
ความรู้ในการจัดการศึกษาด้านประชาธิปไตย และเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและสังคม คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
มิติต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง และการติดตามผลของการด าเนินกิจกรรมที่ผ่าน
มาว่าเป็นอย่างไร และต้องการน าแนวทางหรือองค์ประกอบส าคัญที่ได้จาก
กิจกรรมเข้าค่ายนี้ซึ่งประสบความส าเร็จ รวมทั้งกิจกรรมที่พัฒนาด้านประชาธิปไตย 
เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงสู่การคาดการณ์ถึงผลที่ได้จากการวิจัย จนน าไปสู่
แนวปฏิบัติที่ดีในเร่ืองที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่อไป 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



        วารสารพิกุล ปีที่ 16 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561  240 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     

 แนวคิดและทฤษฎีการประเมิน 
 ทฤษฎี หมายถึง สมมติฐานที่ได้รับการตรวจสอบและทดลองหลาย
คร้ังจนสามารถ อธิบายข้อเท็จจริง สามารถคาดคะเนท านายเหตุการณ์ทั่วไปที่
เกี่ยวข้องและมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จึงเป็นผลให้สมมติฐาน
กลายเป็นทฤษฎีโดยทฤษฎี เป็นข้อความนัยทั่วไปที่แสดงระบบความสัมพันธ์
ระหว่างหลักการหรือมโนทัศน์ที่ใช้ท าความเข้าใจ อธิบาย หรือท านายปรากฏ 
การณ์เฉพาะได้อยา่งสมเหตุสมผล (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554)  
 การประเมิน หมายถึง การตัดสินคุณค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาศัยผลจาก
การวัดมาประกอบการพิจารณา ควบคู่กับเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก าหนดขึ้น 
(สุวิมล ติรกานันท์, 2548, หน้า 101) 
 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลโครงการภาครัฐ การด าเนินงาน
และตรวจสอบติดตามโครงการ แผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ ว่าโครงการ แผนงาน กิจกรรมมีความเหมาะสม
เป็นไปได้ในการด าเนินงานเพียงใด เป็นไปตามกิจกรรมและทรัพยากรที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินงานได้ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมาย
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบอื่นตามมาอีกหรือไม่ 
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2553) 
 มาตรวัดที่จะใช้ในการประเมินผลต้องเป็นมาตรวัดที่มีความถูกต้อง 
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2554, หน้า 11 - 113) มีความเชื่อถือได้ ความเกี่ยวข้อง 
ความครบถ้วน ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
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วิธีการวิจัย 

 คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลที่เป็น
ประชากร โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดย
การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ 
วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  
มาเป็นข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง มาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ขั้นที่ 2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส าหรับในงานวิจัยนี้ คือ
แบบสอบถาม  
 ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ร่วมโครงการจ านวนทั้งหมด 
178 คน  
 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ (Research Instrument) คือ แบบสอบถาม เพื่อใช้เก็บ
ข้อมูล โดยมีค าถามอยู่ 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค าถาม
ปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ระดับของต าแหน่ง อายุ
งาน และรายได้  
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการโดยค าตอบเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (Likert, 1961) ตั้งแต่ระดับ 
เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วย น้อย และเห็นด้วย
น้อยที่สุด  
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิด ส าหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินโครงการ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 โดยวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ความ
สมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือตรง พิจารณาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง พรรณนาวิธีด าเนิน
งานวิจัยทุกขั้นตอนให้เชื่อว่างานวิจัยน่าเชื่อถือและเข้าใจบริบท (ลัดดาวัลย์ 
เพชรโรจน์ และ อัจฉรา ช านิประศาสน์, 2547, หน้า 45)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทราบคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
 2) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อโครงการ
และกิจกรรม ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3) การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัย 

 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 178 คน จ าแนกได้จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีต่ ากว่าอายุ 20 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7 รองลงมาคือ 
กลุ่มอายุ  20 - 40 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5   
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 178 คน พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 82 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.1 เป็นเพศหญิง จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 53 
 ส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 117 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.7 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.8 อาชีพนักเรียน จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาเป็น
ประชาชน จ านวน 45 คิดเป็นร้อยละ 25.3 
 2) ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบด้านเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า จ านวนของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งเพศชายและเพศหญิง มีจ านวน 178 คน มีระดับความ
คิดเห็นในการได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ คิดเป็นค่าสูงสุด
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เท่ากับ 5 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .61 โดยมีระดับความคิดเห็นว่าสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ไปใช้
ในการเรียน/ การสอนปฏิบัติงาน คิดเป็นค่าสูงสุดเท่ากับ 5 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 2 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4037 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .63 ซึ่งระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/ กิจกรรมนี้ตรงตามความคาดหวัง คิดเป็นค่าสูงสุด
เท่ากับ 5 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 2 และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4018 ทั้งนี้ความคิดเห็นของ
สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติเหมาะสม คิดเป็นค่าสูงสุดเท่ากับ 5 
ค่าต่ าสุดเท่ากับ 1 และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และสิ่งเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้
และพัฒนาความสามารถของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าสูงสุดเท่ากับ 5 ค่าต่ าสุด
เท่ากับ 1 และค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4045 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม (ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม) 

ความคิดเห็น N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
ข้อ 1. ความเหมาะสมของ 
การบรรยายการด าเนินการ 

178 3 5 4.36 .58 

ข้อ 2. การฝึกอบรมของวิทยากร 
ปฏิบัติงาน 

178 2 5 4.43 .67 

ข้อ 3. ประโยชน์ของกิจกรรม 
ต่อการเรียนของผู้เข้าอบรม 

178 2 5 4.47 .62 

ข้อ 40 ความเหมาะสม 
ในการบริหารโครงการ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

178 3 5 4.39 .63 

ข้อ 5. ความคุ้มค่าในการเข้า 
ร่วมกิจกรรม 

178 2 5 4.49 .66 

 178 3.00 5.00 4.42 .47 

 ผลจากการศึกษาในตารางที่ 1 ข้อมูลจากผลที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมพบว่า จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งเพศชายและเพศหญิง  
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มีจ านวน 178 คน มีระดับความคิดเห็นในการความเหมาะสมของหัวข้อ
การบรรยาย คิดเป็นค่าสูงสุดเท่ากับ 5 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 058 โดยมีระดับความคิดเห็นการด าเนินการ
การฝึกอบรมของวิทยากรปฏิบัติงานดีเยี่ยม คิดเป็นค่าสูงสุดเท่ากับ 5 ค่าต่ าสุด
เท่ากับ 2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 067 ซึ่งระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ของกิจกรรมต่อการเรียนของผู้เข้าอบรม คิดเป็น
ค่าสูงสุดเท่ากับ 5 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 2 และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานการด าเนินการการฝึกอบรมของวิทยากรปฏิบัติงานเท่ากับ 062 ทั้งนี้
ความคิดเห็นของความเหมาะสมในการบริหารโครงการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ คิดเป็นค่าสูงสุดเท่ากับ 5 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 063 และความคุ้มค่าในการเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าค่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าสูงสุดเท่ากับ 5 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 2 และ
ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 066 

ตารางที่ 2 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม การเรียนรู้ เชิงพฤติกรรม สิ่งที่องค์กร
และผู้เข้าร่วมได้รับ 

ความคิดเห็น N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ข้อ 1. การเรยีนรูต้าม
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ 

178 3 5 4.38 .65 

ข้อ 20 ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น 

178 2 5 4.43 .65 

ข้อ 30 ภายหลังจากร่วม
กิจกรรม คาดว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม ่

178 2 5 4.29 .67 
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ความคิดเห็น N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
ข้อ 4. ความคิดเป็นของผลงาน
ด้านปริมาณและคณุภาพที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

178 2 5 4.20 .72 

ข้อ 5. การลดความขัดแย้ง 
บัตรสนเท่ห์ ข้อร้องเรียน 

178 2 5 4.19 .72 

ข้อ 60 ทักษะด้านต่าง ๆ พร้อม
ที่ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

178 3 5 4.38 .66 

 178 2.67 5.00 4.31 .54 

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง 
จ านวน 178 คน ในด้านการเรียนรู้ เชิงพฤติกรรม สิ่งที่องค์กรและผู้เข้าร่วม  
มีระดับความคิดเห็นต่อผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ คิดเป็นค่าสูงสุดเท่ากับ 5 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 3 ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.38 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .65 โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น (ความรู้สึกของตนเอง) คิดเป็นค่าสูงสุดเท่ากับ 5 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 2 
ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4043 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 065 ส าหรับความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามว่าเมื่อกลับจากการร่วมกิจกรรม คาดว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ คิดเป็นค่าสูงสุดเท่ากับ 5 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 3 ค่าเฉลี่ย
คิดเป็น 4.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 067 โดยระดับความคิดเป็นของ
ผลงานในด้านปริมาณและคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คิดเป็นค่าสูงสุด
เท่ากับ 5 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 2 ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .72 การลดความขัดแย้ง บัตรสนเท่ห์ ข้อร้องเรียนจากการเข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นค่าสูงสุดเท่ากับ 5 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 23 ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.19 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 072 และทักษะด้านต่าง ๆ พร้อมที่ปฏิบัติงาน
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ในหน้าที่ความรับผิดชอบ คิดเป็นค่าสูงสุดเท่ากับ 5 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 3 ค่าเฉลี่ย
คิดเป็น 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 066   
 3) ผลการวิจัยค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากผู้ตอบ
แบบสอบถามโครงการได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 
 ผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้วิจัย อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถือเป็น
ทรัพยากรมนุษย์อันเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนตาม
นโยบายสถานศึกษาของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
เมื่อสิ้นสุดการวิจัยนี้ คือ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการเสริมสร้างประสทิธิภาพ
การจัดการศึกษาด้านประชาธิปไตย ตลอดจนต่อยอดการจัดการเรียนรู้ในการ
ปลูกฝังคุณค่าด้านประชาธิปไตยเป็นเป้าหมายส าคัญ เสมือนคู่มือการจัดการ
เรียนรู้ โดยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรก คือ เยาวชนทุกคนตลอดจนครูอาจารย์ 
สามารถน าคู่มือเล่มนี้อันเป็นผลการวิจัยที่มีคุณค่าไปประกอบเป็นแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรมหรือสามารถน าไปประยุกต์ หรือปรับใช้กับสถานศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาอย่างเหมาะสมทันที ตั้งแต่รูปแบบกิจการจัดกิจกรรมและ
การพัฒนา ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายประชาธิปไตย เยาวชนต้องท า
กิจกรรมสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ความส าคัญของ
ปัญหา ขั้นตอน รูปแบบการด าเนินกิจกรรม การประเมินผลและติดตาม วิธีวัด
ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ เพื่อเสนอการพัฒนาการ
จัดการความรู้ในการปลูกฝังคุณค่าด้านประชาธิปไตยแบบบูรณาการต่อไป 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย ถือเป็นหน้าที่ของสถาบัน 
การศึกษาที่สร้างให้เกิดการพัฒนาได้นัน้ ควรจัดการศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้นี้ 
สิ่งที่กล่าวทั้งหมดเห็นว่า ประชาธิปไตยมีความส าคัญ การศึกษามีความส าคัญ 
ท าอย่างไรจึงจัดการศึกษาเพื่อให้ตระหนักในคุณค่า คือ การเชื่อมโยงและ
บูรณาการหลายส่วน 
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 ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัย 
 ผลส าเร็จของโครงการวิจัยนี้ที่ได้ คือ กิจกรรมการเข้าค่ายและโครงการ
ประสบผลส าเร็จในเบื้องต้นเป็นรูปธรรม เช่น รูปแบบการจัดการจัดกิจกรรมที่
สามารถด าเนินกิจกรรมในระยะต่อไป ความส าเร็จของวัตถุประสงค์การวิจัยนี้ 
ตั้งแต่การส่งเสริมประสิทธิภาพ การติดตามประเมินผลกิจกรรม ด้านประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณในการจัดการศึกษา (กิจกรรมส่งเสริมด้านประชาธิปไตย) 
ด้านผลลัพธ์โดยพิจารณาผลในการด าเนินงาน แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ชุมชน และด้านคุณภาพ
ด้านจัดการศึกษาและการบริการ การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภายนอก 
และด้านพัฒนาองค์การสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้
ในมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
การประกันคุณภาพการศึกษา การยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถมาเชื่อมโยง
ผลส าเร็จ โดยการขยายผลการศึกษาและต่อยอดในการท ากิจกรรม เพื่อหาแนว
ทางการบริหารหรือเทคนิคที่ได้ จนกระทั่งน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ คือ
แนวปฏิบัติที่ดีจากกิจกรรมด้านประชาธิปไตยทีป่ระสบความส าเร็จ องค์ประกอบ
จากกิจกรรมสู่ผลลัพธ์และสัมฤทธิ์ผลที่ได้นอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้การ
ปลูกคุณค่าด้านประชาธิปไตย สามารถปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการ
ปลอดยาเสพติด นักศึกษา ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
น าความรู้ที่ได้รับ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้ง
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สรุป 

 ด้านผลผลิต 
 1. การจัดอบรมด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน 
 2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 3. เยาวชนมีวิสัยทัศน์ จิตส านึก ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 4. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้อง 
 5. มีผลกระกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน 
 6. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
มากยิ่งขึ้น 
 ด้านตัวชี้วัดความส าเร็จประกอบด้วยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
    1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 โรงเรียน 
  2. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการกับการเรียนการสอน   
 เชิงคุณภาพ  
   10 เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ จิตส านึก ยึดมั่นกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   20 โรงเรียนเป้าหมายหรือนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ด้าน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปขยายผลในสถานศึกษาหรือชุมชน 
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     30 นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. จัดอบรมด้าน
ประชาธิปไตย 
แก่เยาวชน 
2. บูรณาการการเรียน
การสอนกับการ
ให้บริการวิชาการ 
แก่สังคม 
 

1. เยาวชน มีวิสัยทัศน์ ความคดิ 
จิตส านึก และยดึมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข 
2. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจดา้น
การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สรา้ง
คุณค่าต่อสังคม หรือชุมชนท้องถิ่น 
3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
มากยิ่งข้ึน 

เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการไมน่้อยกว่า 10 โรงเรียน 
  2. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการกบัการเรยีนการสอน  
ไม่น้อยกว่า (บูรณาการ) 
เชิงคุณภาพ  
  10 เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ จิตส านึก 
ยึดมั่นกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่น้อยกว่า 
(โครงการ) 
  20 โรงเรียนเป้าหมายหรือนักเรยีนผู้เข้าร่วมกิจกรรมน า
ความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปขยาย
ผลในสถานศึกษาหรือชุมชนไม่น้อยกว่า (โครงการ) 
  30 นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรม  
เชิงเวลา 
  10 ด าเนินโครงการเสรจ็สิ้นภายใน 30 กันยายน 2559 
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การอภิปรายผล 

 การประเมินโครงการเป็นการประเมินประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาด้านประชาธิปไตย โดยศึกษาตั้งแต่กระบวนการบริหารงาน ซึ่ง
ครอบคลุมตามรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารการศึกษา เทคนิค
การบริหารงาน การผสมผสานมาเชื่อมโยงทั้งแนวคิด และทฤษฎี เพื่อพัฒนาสู่
องค์ความรู้ ทฤษฎีที่น าปรับใช้ได้ทุกขั้นตอนในเรื่องที่ศึกษา ผู้วิจัยน าทฤษฎี
วิเคราะห์ระบบของ Dye (2008) ว่าก าหนดนโยบาย โครงการเกิดขึ้นมาอย่างไร
เบื้องต้น พร้อมน าหลักทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ที่สอดคล้องกับเรื่องศึกษา 
ความเป็นระบบโดยน าสิ่งที่ต้องการใส่เข้าไป (Input) ผ่านวิธีด าเนินงาน (Process) 
เพื่อให้ได้ผลผลิต (Output) กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จสู่ผลประโยชน์ที่ได้จาก
ผลผลิตล าดับแรก มีเจ้าภาพฐานะผู้รับผิดชอบด าเนินงานโครงการ คือ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อต่อยอด
และเพื่อขยายองค์ความรู้สู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ กรอบการวิเคราะห์เริ่มตั้งแต่
ศึกษาโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ความส าคัญในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐ 
วัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมด้านประชาธิปไตย หลักการส่งเสริม
ประสิทธิภาพและการติดตามประเมินผลของกิจกรรมเข้าค่ายฯ ความสามารถ
ของบุคลากรในการบริหารงานที่ท าให้โครงการส าเร็จตามเป้าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพื่อให้ได้แนวทางที่ส่งผลต่อความส าเร็จภายใต้ผลงาน 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อแรกและข้อสองการบริหารงานโดยใช้
มหาวิทยาลัยให้ได้กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านประชาธิปไตยเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ การสังเคราะห์ปัจจัย หรือองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อกิจกรรม
มาเป็นแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ด้านประชาธิปไตย และสังเคราะห์จาก
การประยุกต์เชื่อมโยงระหว่างแนวคิด ทฤษฎี ตามแนวทางศึกษาแบบอุปนัย
ทางหนึ่ง ส าหรับต่อยอดความส าเร็จนอกเหนือจากหลักบริหารงานทั่วไป และ
รากฐานการบริหารการพัฒนา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งพัฒนายกระดับองค์
ความรู้ คือ ผลที่ได้จากผลกระทบ ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมด้าน
ประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในการจัดการความรู้ด้าน
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ประชาธิปไตยที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับและพัฒนาทุกขั้นตอนของกิจกรรม 
อันน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการฯ ที่ได้จากการประเมินโครงการส่ งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตยต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรบูรณาการกับ
การเรียนสอนและความสอดคล้องของศาสตร์ต่าง ๆ เชิงสหวิทยาเพิ่มเติมให้
หลากหลายวิชา ทั้งการพัฒนาสังคมและเชื่อมโยงการบริการวิชากับการเรียน
การสอน การเพิ่มโอกาสขยายแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมกับในเชิงวิชาการ 
และศึกษาเชิงคุณภาพร่วมด้วยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและมีประโยชน์ต่อการบริหารงานต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการศึกษาข้อเสนอแนะส าหรับแนวทาง 
การพัฒนา ทุกฝ่ายควรให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกด้านประชาธิปไตยทุกระดับ ตลอดจน
เสริมสรา้งและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล  
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