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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือประเมินบริบทด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

ของโครงการการบริหารจัดการสําหรับผู้นําชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่2) เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสมของปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในโครงการการบริหารจัดการสําหรับผู้นําชุมชนในมิติพุทธและ
วิทยาการสมัยใหม่3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการดําเนินการจัดกิจกรรมของโครงการการ
บริหารจัดการสําหรับผู้นําชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่4) เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ
การบริหารจัดการสําหรับผู้นําชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่ 5) เพ่ือประเมินผลกระทบที่มี
ต่อโครงการการบริหารจัดการสําหรับผู้นําชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่ประชากรท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ีคือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการการบริหารจัดการสําหรับผู้นําชุมชนในมิติพุทธและ
วิทยาการสมัยใหม่ที่อยู่ร่วมตลอดกิจกรรมจํานวน 72รูป/คน  โดยใช้โมเดล CIPP ของสตัฟเฟิลบีม
(Stufflebeam’s CIPP  Model)  ซ่ึงจะประเมินความสอดคล้องของโครงการในด้าน บริบท ปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ และผลผลิต  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ี
คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(μ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )  
 ผลการวิจัยพบว่า 

1) การประเมินความเหมาะสมด้านบริบทพบว่า วัตถุประสงค์การบริหารจัดการสําหรับผู้นํา
ชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2) การประเมินปัจจัยนําเข้าพบว่าปัจจัยนําเข้าโครงการมีความเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32, 3.62 และ 4.14 ตามลําดับ 

3) การประเมินกระบวนการ พบว่า กระบวนการดําเนินโครงการฯ มีความเหมาะสมมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29, 4.11และ 4.00 ตามลําดับ 

4) การประเมินผลผลิตพบว่าโครงการฯ ก่อให้เกิดผลผลิตที่มีความเหมาะสมมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และ 4.06 ตามลําดับ เม่ือประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้นําชุมชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ ซ่ึงประกอบด้วย รูปแบบกิจกรรมโดยรวม เวลา การเดินทาง สถานท่ี ยานพาหนะ 
อาหาร และกิจกรรมย่อย พบว่าผู้นําชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 

5) การประเมินผลกระทบที่มีต่อโครงการการบริหารจัดการสําหรับผู้นําชุมชนในมิติพุทธและ
วิทยาการสมัยใหม่  พบว่า ผู้นําชุมชนมีระดับการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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คําสําคัญ: การประเมินผล, การดําเนินงาน, ผู้นําชุมชน 
 
Abstract 

This research aims: 1) to evaluate the context of The Implementation of The 
Project Management for Community Leaders in The Approach Buddhism Dimension 
and Modern Science 2) to evaluate of the input Factors of The Implementation of 
The Project Management for Community Leaders in The Approach Buddhism 
Dimension and Modern Science 3) to evaluate the feasibility of implementing the 
activities of The Implementation of The Project Management for Community Leaders 
in The Approach Buddhism Dimension and Modern Science 4) to evaluate the 
productivity of The Implementation of The Project Management for Community 
Leaders in The Approach Buddhism Dimension and Modern Science 5) to evaluate 
the impact of The Implementation of The Project Management for Community 
Leaders in The Approach Buddhism Dimension and Modern Science. The population 
in this study Stakeholders of Project Management for Community Leaders in The 
Approach Buddhism Dimension and Modern Science number 72 person using CIPP 
model of Stoughton Waffle Beam. (Stufflebeam's CIPP Model), which will be evaluate 
in the context of project, input, process,product and tools used to collect the data, 
the researchers created a questionnaire. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean and standard deviation. 
 The results showed that : 

1) The evaluation the context that project objectives consistent with the 
objectives of Mahachulalongkornrajavidyalaya university education. 

2) The evaluation of input that input project is very appropriate. The mean 
score was 4.32, 3.62 and 4.14 respectively. 

3) The evaluation found that the process of the project. Very suitable The 
maen score was 4.29,4.11 and 4.00 respectively. 

4) The evaluation showed that the project contributes to a more reasonable 
yield by an mean of 4.17and 4.06respectively, and when evaluate the overall 
satisfaction of the community leaders who attended  project Consisting of Overall 
activity patterns Community leaders were participating in the high level of 
satisfaction. The mean score was 4.14 

5) The evaluation impact on the project found that Community leaders have 
a level of performance overall at a high level. 
Keywords :evaluate,Implementation, Community Leaders  
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ความสําคัญและที่มาของปัญหา 
ผู้บริหารยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลาย ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมจะต้องทํางานในแต่ละวันที่ยาวนาน ต้องแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนตลอดเวลา ต้องเผชิญกับ
สภาพการแข่งขันทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ ต้องใช้เวลาติดตามระเบียบ
ข้อบังคับของรัฐและถูกกดดันจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย  นับวันงานบริหารจะยุ่งยากมาก
ขึ้นอันเกิดจากสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภาวะวิกฤติทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ลักษณะงานของผู้บริหารจึงไม่แน่นอน เสี่ยงกับ
ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความหลากหลายต่างๆ แต่ขณะเดียวกันในภาวะที่ท้าทายเหล่านั้น
ผู้บริหารที่มีความสามารถก็อาจแสวงหาโอกาสและความได้เปรียบให้เกิดแก่องค์กรได้  เพราะผู้บริหาร
คือคนที่รับผิดชอบผลการปฏิบัติงานท่ีสัมพันธ์ผู้อ่ืน ดังน้ัน ผู้บริหารงานในองค์กรจะต้องรับผิดชอบผล
การทํางานของคนในองค์การที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรให้ได้รับ
บริการท่ีดีและมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ให้ประสบความสําเร็จได้น้ัน
จําเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบที่สําคัญ เช่น ทรัพยากรหรือปัจจัยทางการบริหารที่มีความพร้อมและมี
คุณภาพ มีกระบวนการบริหารที่ชัดเจนมีการควบคุมให้การดําเนินงานเป็นไปตามท่ีกําหนด มีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารเช่นต้องเป็นไปอย่างประหยัด ผลงานมีประสิทธิผลและมีการใช้
ทรัพยากรหรือปัจจัยการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ตามการบริหารด้วยองค์ประกอบดังกล่าวก็ยังประสบปัญหาอยู่เนื่องจากผู้บริหารไม่
เปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับโลก
ภายนอก ขาดความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาสากล ขาดการเรียนรู้เรื่องกฎหมายและการเข้าใจ 
ไม่ตรงกัน  ไม่ปรับเปลี่ยนองค์กรไม่ทันต่อสถานการณ์ และท่ีสําคัญคือขาดการให้ความสําคัญกับหลัก
ธรรมาภิบาลเช่น ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ขาดมาตรฐานในการอํานวยความยุติธรรม จาก
ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวสิ่งท่ีผู้บริหารองค์กรกําลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของรัฐ ภาคเอกชน 
ท้องถิ่นและพระสังฆาธิการจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขทั้งกระบวนการจัดการในด้านการบริหารแนว
ใหม่และบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้การ
บริหารองค์กรดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดความสุข
แก่สมาชิกขององค์กรและผู้รับบริการ อน่ึงความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ในทางบวก เพ่ือ
ตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้อ่ืนและมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนถือเป็นทักษะทางสังคมซ่ึงผู้นํา จําเป็นต้องใช้เพ่ือ
จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลการจัดการความไม่ลงรอย แก้ไขข้อขัดแย้ง และประสานผู้คน
เข้าด้วยกัน ความสามารถท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ นับว่าเป็นสิ่งจําเป็นในองค์กรสมัยใหม่ ที่ยึดการ
ทํางานเป็นคณะและมีความสําคัญต่อผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพในทุกๆ องค์กรด้วยหลักมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ช่วยในการประสานงานให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น ซ่ึงโดยแท้ที่จริงแล้วมนุษย์มีการประสานงานกันอยู่ตาม
ธรรมชาติความร่วมมือนั้นเกิดจากความร่วมใจ เต็มใจในการทํางานท่ีต้องร่วมกันคิด ร่วมทําและร่วม
รับผิดชอบ (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2545)ดังน้ัน การบริหารจัดการโดยนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาไป
ประยุกต์ใช้จึงมีความสําคัญสําหรับผู้นําชุมชนเป็นอย่างมาก 

แผนและโครงการมากมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา จําเป็นต้องใช้จ่ายทรัพยากรเป็นจํานวน
มากท้ังท่ีเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ กําลังคน  แผนและโครงการบางโครงการมีประโยชน์มากและเห็น
คุณค่าอย่างชัดเจนแต่บางโครงการเม่ือทําไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ทําให้สิ้นเปลืองทรัพยากร   การท่ีจะ
ระบุว่าโครงการใดมีประโยชน์มีคุณค่าหรือไม่นั้นทําได้โดยใช้วิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนหรือ
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โครงการ ดังน้ัน การประเมินผลการดําเนินงานจึงเป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็นที่จะทําให้เราสามารถ
คาดคะเนได้ว่าแผนและโครงการที่กําหนดขึ้นน้ันหากนําไปปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด
หรือในขณะนําไปปฏิบัติและพิจารณาดูแล้วว่าโครงการน้ีน่าจะดําเนินการต่อไปหรือไม่ หรือเม่ือเสร็จ
ส้ินโครงการแล้วผลของโครงการจะทําให้เกิดประโยชน์กับสังคมเพียงใด ควรที่จะดําเนินการต่อไปหรือ
ปรับปรุงแก้ไขประการใด  

ดังน้ัน คณะผู้วิจัยจึงเห็นสมควรทําการศึกษาวิเคราะห์ผลการดําเนินงานโครงการการบริหาร
จัดการสําหรับผู้นําชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่ซ่ึงเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นได้จัดข้ึนเพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการ
ดําเนินงานซ่ึงเป็นประโยชน์สําหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานให้เหมาะสม และ
สามารถพัฒนาการบริหารจัดการในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่ที่สําคัญให้แก่ผู้นําชุมชน ตลอดถึง
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง และใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดรูปแบบของโครงการในครั้ง
ต่อไปให้มีประสิทธิภาพ  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินบริบทด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการการบริหารจัดการ
สําหรับผู้นําชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่ 

2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในโครงการการบริหารจัดการสําหรับ
ผู้นําชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่ 

3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการดําเนินการจัดกิจกรรมของโครงการการบริหารจัดการ
สําหรับผู้นําชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่ 

4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการการบริหารจัดการสําหรับผู้นําชุมชนในมิติพุทธและ
วิทยาการสมัยใหม่  

5. เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีมีต่อโครงการการบริหารจัดการสําหรับผู้นําชุมชนในมิติพุทธ
และวิทยาการสมัยใหม่ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้ให้ข้อมูลมีจํานวน80  รูป/คนประกอบด้วย   
     (1) ผู้นําชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ จํานวน  62คน 
     (2) ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) คืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  จํานวน  12รูป/คน 
     (3) ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) คือเจ้าหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นจํานวน  6  รูป 
2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     (1)  ลักษณะเครื่องมือวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้สร้างตาม

วัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
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ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นข้อมูลท่ัวไป มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจเช็ครายการ (Check list) ประกอบด้วย สถานะ  และ อายุ   

ตอนท่ี 2เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นข้อคําถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5ระดับประกอบด้วย 
  - แบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทของโครงการจํานวน 7 ข้อ  
  - แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยนําเข้าของโครงการจํานวน 11 ข้อ 

- แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการของโครงการ จํานวน 6 ข้อ 
- แบบสอบถามเก่ียวกับผลผลิตของโครงการจํานวน 8 ข้อ 
- แบบสอบถามเก่ียวกับผลกระทบของโครงการ จํานวน 10ข้อ 

3) การตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
(1) คณะผู้วิจัยนําเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน ไปให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน  พิจารณาความ

ตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)         
(2)  นําเคร่ืองมือไปปรึกษากับที่ปรึกษาโครงการวิจัยจากน้ันนําแบบสอบถามท่ีผ่านการ

ตรวจแก้ของผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) 

(3) นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริง แต่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มในการวิจัยน้ี จํานวน 30 คน แล้วนําผลการตอบ
แบบสอบถาม ไปหาค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach)ซ่ึงได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ .94 

(4) นําแบบสอบถามมาปรับปรุง แล้วเสนอท่ีปรึกษาโครงการวิจัยพิจารณาจัดพิมพ์และ
นําไปใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักและวิธีต่างๆ ดังนี้ 

     (1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

     (2) วิเคราะห์การบริหารจัดการสําหรับผู้นําชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่โดยหา
ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามของโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้นํา
ชุมชน ร้อยละ  75  เป็นอาจารย์ ร้อยละ  16.67  และเป็นเจ้าหน้าท่ี  ร้อยละ   8.33ผู้ตอบ
แบบสอบถามของโครงการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ58.33  รองลงมาอายุ 
41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ27.78  และน้อยท่ีสุดคือกลุ่มท่ีมีอายุ 18 – 30  ปีคิดเป็นร้อยละ 13.89 

2) ผลการประเมินโครงการ 
(1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเปรียบเทียบ

กับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย พบว่า1) วัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่ 1 (เพ่ือจัดกิจกรรม
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ฝึกอบรม สัมมนาพระสังฆาธิการและผู้นําชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการบริหารจัดการ
ตามแนวพุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่)สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยข้อท่ี 2 (เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรมเป็นผู้นําสังคมด้านจิตใจ
และปัญญา)สําหรับในส่วนของแบบสอบถามการประเมินในด้านบริบท(Context Evaluation) และ
ความต้องการจําเป็นโดยยึดวัตถุประสงค์ จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้แก่ อาจารย์ 
ผู้นําชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าท่ี พบว่า โครงการมีความสอดคล้องด้านวัตถุประสงค์ในเร่ือง
ของการส่งเสริมทักษะทางสังคม การก่อเกิดความรักและความสามัคคีต่อเพ่ือนร่วมรุ่น การส่งเสริม
การมีวินัยต่อตนเอง และความสนิทสนมของผู้นําชุมชนกับอาจารย์และความต้องการจําเป็น ซ่ึง
ประกอบด้วย ความจําเป็นของกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางสังคม ความจําเป็นเร่ืองระเบียบวินัยต่อ
ตนเองและสังคม และความสําคัญของความรักและความสามัคคีของผู้นําชุมชนอยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44, 4.26 และ 4.24 ตามลําดับ 

(2) การประเมินปัจจัยนําเข้า(Input Evaluation) จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ได้แก่ อาจารย์ ผู้นําชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าท่ี เม่ือประเมินในภาพรวม
ซ่ึงประกอบด้วย ความเหมาะสมเพียงพอและความคุ้มค่าหรือประสิทธิภาพของงบประมาณความ
เหมาะสมของวิทยากรการทํางานเป็นทีม ความรับผิดชอบ ทุ่มเท และความเหมาะสมของเจ้าหน้าท่ี
สถานท่ีอุปกรณ์ คุณภาพของรูปแบบกิจกรรม ยานพาหนะ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
พบว่าปัจจัยนําเข้าโครงการมีความเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32, 4.14และ3.62 
ตามลําดับ 

(3) การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation) จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ได้แก่ อาจารย์ ผู้นําชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าท่ี เม่ือประเมินในภาพรวม
ซ่ึงประกอบด้วย เวลา การวางแผน  การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การจัดกิจกรรม และการ
อํานวยความสะดวก พบว่ากระบวนการดําเนินโครงการฯ มีความเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.29, 4.11 และ 4.00 ตามลําดับ 

(4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จากผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ได้แก่ อาจารย์ ผู้นําชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าท่ี เม่ือประเมินในภาพรวม
ซ่ึงประกอบด้วย การประเมินกิจกรรมต่างๆ พบว่าโครงการฯ ก่อให้เกิดผลผลิตท่ีมีความเหมาะสมมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06, 4.06และ 4.17 ตามลําดับ และเม่ือประเมินความพึงพอใจโดยรวมของ
ผู้นําชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงประกอบด้วย รูปแบบกิจกรรมโดยรวม เวลา การเดินทาง สถานท่ี 
ยานพาหนะ อาหาร และกิจกรรมย่อย พบว่าผู้นําชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 

(5) การประเมินผลกระทบที่มีต่อโครงการการบริหารจัดการสําหรับผู้นําชุมชนในมิติ
พุทธและวิทยาการสมัยใหม่  พบว่า ผู้นําชุมชนมีระดับการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีระดับการปฏิบัติมากที่สุดคือ ข้อ 10 สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลาทํางานได้ อยู่ในระดับมาก  (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69)  
รองลงมาคือ ข้อ 6 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้ ข้อ 7 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและครอบครัว ข้อ 9 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46)และ ข้อ 8สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38) ตามลําดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การประเมินความเหมาะสมด้านบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์โครงการที่สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย พบว่า วัตถุประสงค์โครงการการบริหารจัดการ
สําหรับผู้นําชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมเป็นผู้นําสังคมด้านจิตใจและ
ปัญญา และเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถนําพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
และพัฒนาชีวิตและสังคม โดยจากผลการประเมินจะพบว่าวัตถุประสงค์โครงการมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. การประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านปัจจัยนําเข้าได้แก่ ความพร้อมและความ
เหมาะสม ด้านบุคลากร  งบประมาณ   วัสดุอุปกรณ์  และการบริหารจัดการของโครงการ พบว่า 
ปัจจัยนําเข้าของโครงการมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพมาก ซ่ึงโครงการฯได้
ตระหนักและให้ความสําคัญกับองค์ประกอบดังกล่าว เพ่ือการดําเนินงานประสบความสําเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยได้มีการเตรียมการวางแผนการดําเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยนําเข้าอย่างต่อเน่ือง  

3. การประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านกระบวนการ ได้แก่  การวางแผน  
การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การอํานวยความสะดวก  การจัดกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรคพบว่า 
กระบวนการดําเนินโครงการฯ ซ่ึงประกอบด้วย  เวลา การวางแผน   การประชาสัมพันธ์  
การรับสมัคร การจัดกิจกรรม และการอํานวยความสะดวก มีความเหมาะสมมาก เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ี
ได้ให้ความสําคัญกับการวางแผน โดยเฉพาะรูปแบบกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน รวมถึง 
การวางแผนประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้นําชุมชนเพ่ือเข้าร่วม อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยได้ให้
ความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการอย่างเต็มท่ี เพียงพอ และเหมาะสมการ
ประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านผลผลิต ได้แก่ ทักษะสังคมของผู้นําชุมชนซ่ึงประกอบด้วย
การส่ือสาร การชมและการเตือน การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน และภาวะผู้นํา ผู้ตามที่ ดี โดยยึด
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นเกณฑ์พบว่า โครงการสามารถส่งเสริมให้ผู้นําชุมชนพัฒนาทักษะทาง
สังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสาร การมีวินัยในตนเอง การมีความรักและความสามัคคีกับคนใน
ชุมชน และการความสนิทสนมกับคนในชุมชน  โดยผู้นําชุมชนมีพ้ืนฐานทักษะดังกล่าวอยู่ในระดับมาก 
โดยสอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ (รัชนีกรเศรษโฐ, 2532, น.74-75)ที่ได้
กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในเรื่องทักษะทางสังคมในด้านมนุษยสัมพันธ์ การปรับตัว 
และการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารแลความสัมพันธ์ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ
แบทเทินที่ได้กล่าวถึงลักษณะประชากรท่ีมีคุณภาพจนจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ (mature) จนถึงขั้น
เรียกได้ว่าเป็นผู้เจริญหรือมีคุณภาพดีพึงมีลักษณะท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ เป็นผู้มีความชํานาญใน
การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของตนโดยผู้นําชุมชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ 
จะมีทักษะทางสังคมดังกล่าวมากข้ึนจากก่อนการเข้าร่วมโครงการ  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้นําชุมชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมบอกเล่าเก้าสิบในระดับ
มากแต่มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าข้ออ่ืน  ดังน้ัน ต่อไปควรหาแนวทางจัดกิจกรรมน้ีให้หลากหลาย ให้สามารถ
พัฒนากิจกรรมดังกล่าวได้จนถึงระดับมากที่สุด 

2. ควรมีการจัดรูปแบบกิจกรรมที่ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การได้อย่างเต็มท่ีและจําเป็นต้องมี
การปรับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเพ่ิมเติมแนวคิดของการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป 

1. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการทุกโครงการท่ีได้รับการอนุมติจาก
มหาวิทยาลัย 

2. ควรทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบโครงการที่เหมาะสมกับภาวะผู้นําในชุมชนเพ่ือหา
แนวทางในการจัดโครงการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

เอกสารอ้างอิง 

รัชนีกรเศรษโฐ. (2532). โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2545).เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีวัดความสุขและความสําเร็จของชีวิต.

กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. 
 
 
  

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

 Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce


	ต้นฉบับ-part1
	ต้นฉบับ-part2
	ต้นฉบับ-part3 (1)



