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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาเรื่อง "การศึกษาผลจากการเขารวมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ" เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสิ่งที่เยาวชนไดเรียนรูจากการเขารวม
โครงการฯ นี้ และเพื่ อประเมินวาสิ่ง ที่เ ยาวชนไดเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคของโครงการฯ โดย
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย การศึกษาจากเอกสารโครงการฯ รุนที่ 1-3 และศึกษาจาก
เยาวชนที่เขารวมโครงการฯ รุนที่ 1-3 รวมทั้งพี่เลี้ยงประจํากลุม โดยใชแบบคําถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูล และนํามาสรุปผลจากการเขารวมโครงการฯ
สรุปผลการศึกษา แบง ออกเปน 4 สวน คือ (1) ความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ ไดแก
เกี่ยวกับโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับ
ชีวิตที่พึ่งพาตนเอง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ประโยชนที่ไดจากการเขารวมโครงการฯ นี้ รวมทั้งปญหาและขอเสนอแนะ ผล
การศึกษาพบวา เยาวชนและพี่เลี้ยงที่เขารวมโครงการฯ นี้ สามารถอธิบายในประเด็นตางๆ ขางตนวา
ไดเรียนรูอยางไร และคิดเห็นอยางไร ซึ่งแสดงวาเยาวชนและพี่เลี้ยงนั้น มีความรูและความเขาใจใน
ระดับที่ดีมาก (2) การนําสิ่งที่เ ยาวชนไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการฯ ไปขยายผลและใชเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต พบวา เยาวชนไดนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการฯ นี้ไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการนําคําวา "พอเพียง" ไปใช และทําบัญชีรายรับ รายจาย การนําความรู
เรื่องการเกษตรมาปรับใชที่บาน การนําแนวคิดไมยึดตํารา หรือคิดนอกกรอบมาชวยแกไขปญหาตางๆ
อีกทั้งนําความรูที่ไดไปเผยแพรผานตัวบุคคล สื่อ และสื่อสังคมออนไลน ตลอดจนมีการสรางเครือขาย
ของเยาวชนจิตอาสา เพื่อชวยเผยแพรและประชาสัมพันธเรื่องราวและกิจกรรมดีๆ (3) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ พบวา เยาวชนสวนใหญเห็นวา
โครงการฯ นี้ เปนโครงการที่ดีมาก กิจกรรมมีความเหมาะสม รวมทั้งพี่เลี้ยงและคณะทํางานมีความ
เปนกันเองและดูแลผูเขารวมโครงการฯ เปนอยางดี และเห็นวาโครงการฯ นี้ควรไดรับการสนับสนุนให
มีอยางตอเนื่องตอไป และ (4) ปญหาและขอจํากัด พบวามีปญหาและขอจํากัดดานระยะเวลาของ
โครงการฯ การจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ที่ไมชัดเจน การคัดเลือกเยาวชนเขารวมโครงการฯ
คุณสมบัติของพี่เลี้ยงและคณะทํางาน สื่อประชาสัมพันธมีรายละเอียดไมชัดเจน และการติดตามและ
ประเมินผลที่ยังไมเปนรูปธรรม
จากผลการศึกษาขางตน มีขอเสนอแนะ ดังนี้ ขอเสนอแนะเชิง นโยบาย (1) สํานักราชเลขาธิการควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการฯ นี้อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อ
เปนการเปดโอกาสใหเยาวชนรุนตอๆ ไปไดมาเรียนรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ (2) ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมจิตอาสาเปน
ประโยชน ต อ สั ง คมในรู ป แบบต า งๆ อย า งต อเนื่ อ ง (3) ควรประสานความร ว มมื อ กั บ
สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุล ไทยประจําประเทศตางๆ และหนวยงานราชการอื่นใน
ตางประเทศ ใหเยาวชนที่เขารวมโครงการฯ มาประชาสัมพันธโครงการฯ และบอกเลาประสบการณ
จากการเขารวมโครงการฯ ใหชาวตางประเทศไดทราบในโอกาสงานตางๆ ที่ทางหนวยงานจัดขึ้น เชน

จ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เปนตน และ (4) ควรประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
ตางๆ ใหพิจารณาสงเยาวชนมาเขารวมโครงการฯ โดยกําหนดเงื่อนไขวา เยาวชนที่ไดรับคัดเลือกให
เขารวมโครงการฯ เมื่อผานการฝกอบรมและไดรับประกาศนียบัตรแลว สามารถนํามารวมเปนหนวยกิต
ในรายวิชาไดดวย เพื่อเปนการเพิ่มกลุมเปาหมาย รวมทั้งเผยแพรและประชาสัมพันธโครงการฯ ไปยัง
สถาบันการศึกษาใหทั่วถึงมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการดํ าเนิน การ เกี่ยวกับ โครงการ ผู รับ ผิด ชอบโครงการฯ ควรจัดทํ า
รายละเอียดโครงการฯ หลักใหชัดเจนที่สามารถอธิบายไดวาโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตาม
แนวพระราชดําริคืออะไร มีวัตถุประสงค และรายละเอียดตางๆ อยางไร สําหรับใชเปนหลักในการ
เขียนโครงการฯ ของแตละป สําหรับดานการบริหารจัดการ (1) ควรมีการพิจารณาเพิ่มระยะเวลาของ
การดําเนินโครงการฯ เพื่อใหเยาวชนไดมีเวลาในการลงพื้นที่เรียนรูชุมชน และทํากิจกรรมจิตอาสา
มากขึ้น (2) การคัดเลือกเยาวชนจากตางประเทศควรพิจารณาจากกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN)
เปนลําดับแรก เนื่องจากมีสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกับประเทศไทย ซึ่งเยาวชนจะไดนําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการเขารวมโครงการฯ ไปปรับใชและตอยอดในประเทศของตน (3) อาจจะ
พิจารณาเพิ่มกลุมเปาหมายเยาวชนจากสถาบันนานาชาติที่อยูในประเทศไทย ซึ่งเยาวชนเหลานี้จะ
สามารถเขารวมโครงการฯ ไดงายกวาเยาวชนที่มาจากตางประเทศ (4) คุณลักษณะของพี่เลี้ยงและ
คณะทํ า งานควรมี ค วามรู ค วามเข า ใจในงาน โดยเฉพาะพี่ เ ลี้ ย งประจํ า กลุ ม ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งมี
ประสบการณการทํางานคายอาสา และทัก ษะในการแกปญ หาเฉพาะหนาใหเ ยาวชนเมื่อประสบ
ปญหา (5) ควรใหเยาวชนรุนพี่ที่ผานการเขารวมโครงการฯ มาเปนพี่เลี้ยงในรุนตอไป เพื่อถายทอด
ความรูที่เปนประโยชน รวมทั้งใหความชวยเหลือและคําแนะนําแกรุนนอง (6) ควรใหผูเชี่ยวชาญและ
ผูมีประสบการณการทํากิจกรรมดานนี้ มาใหความรูเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติจริงและการแกไขปญหา
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแกพี่เลี้ยงและคณะทํางาน
(7) การลงพื้นที่ควรมีผูเชี่ยวชาญหรือผูรูประจํากลุมเพื่อใหความรูเพิ่มเติมแกเยาวชนขณะลงพื้นที่จริง
ซึ่งหากเกิดปญหาจะไดใหคําแนะนําและชวยแกปญหาได (8) สําหรับสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ใน
เว็บไซต ควรจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ใหชัดเจนกวานี้ (9) ควรมีการปรับปรุงแอปพลิเคชัน
Jitarsa ใหสามารถใชงานไดมีประสิทธิภาพ ดานการติดตามผลและการขยายผล (1) ควรกําหนดใหมี
ผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลเยาวชนที่เ ขารวมโครงการฯ ที่ชัดเจน (2) ควรจัดใหมี
กิจ กรรมคืนสูเ หยาชาวจิตอาสา เพื่อใหเ ยาวชนที่เ ขารวมโครงการฯ ทุ ก รุนไดมีโ อกาสมาพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ (3) ควรใหความสําคัญในการติดตามผลหลังจากจบโครงการฯ แลว โดย
พิจารณาวามีกิจกรรมใดบางที่จะชวยสนับสนุนใหเยาวชนนําไปตอยอดและขยายผลได
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง การศึกษาผลการเขารวมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริ เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ซึ่ง
สําเร็จ ลุลวงไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงของ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย สืบวิเศษ และ
อาจารยที่ปรึก ษาอีก สองทาน ไดแก เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ และ รองศาสตราจารย
ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ ที่ไดกรุณาตรวจแกขอบกพรองและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชน
ในการปรับปรุงรายงานฉบับนี้ใหมีความครบถวนสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ
โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ที่กรุณาจัดการอบรมหลักสูตรที่เปนประโยชนอยางยิ่ง เปนการเปดโลกทัศนใหมที่ทําใหไดความรู
แนวคิด และประสบการณ รวมทั้งเปนการสรางเครือขายนักบริหารการทูต ซึ่งจะไดนํามาปรับใชเพื่อ
ประโยชนในการบริหารราชการตอไป
ขอขอบพระคุณทานราชเลขาธิการที่กรุณาสนับสนุนใหผูศึก ษาไดม าเขารับการอบรมใน
หลักสูตรดังกลาว รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของทุก ทาน โดยเฉพาะพี่ๆ และเพื่อนขาราชการกองขาว
สํานักราชเลขาธิการ และเยาวชนที่เขารวมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
รุนที่ 1-3 ที่กรุณาใหความชวยเหลือดานขอมูล ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ซึ่งทําใหไดขอมูลที่เปน
ประโยชนอยางยิ่ง อันเปนสวนสําคัญที่ทําใหรายงานนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
คุณประโยชนอันเกิดจากการศึก ษาในครั้งนี้ ขอมอบใหบิดามารดา ครูอาจารย สมาชิก
ทุกคนในครอบครัว และบุคคลใกลชิด ตลอดจนพี่ๆ และเพื่อนๆ นักบริหารการทูต รุนที่ 8 ทุกคน ที่
คอยใหกําลังใจ ชวยเหลือ และสนับสนุนการทํารายงานฉบับนี้มาโดยตลอด
สุดทายนี้ ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้จะเปนประโยชน
สําหรับการจัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริในรุนตอไป เพื่อเปนสื่อกลาง
การเผยแพรประโยชนสุขที่ไดรับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเปนการเผยแพร
พระราชกรณียกิจใหเปนที่ประจักษอยางกวางขวางทั้งในและตางประเทศ
ศิริลักษณ ไตรศิริพานิช
สิงหาคม 2559
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เป นเวลากวา 7 ทศวรรษ ที่ พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหั วและสมเด็จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ผานมาทรง
ดูแลราษฎรอยางทั่วถึง ไมวาพื้นที่นั้นจะเดินทางไปดวยความลําบากเพียงใด จะเสด็จพระราชดําเนิน
ไปพระราชทานความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน อีกทั้งทรงวางรากฐานชีวิตความเปนอยู
ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาอาชีพของราษฎรใหพออยูพอกิน และมีความสุขบนวิถีแหงความพอเพียง
บนหลักการทรงงานที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ประโยชนสวนรวม ซึ่งในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
และการพระราชดําริในการพัฒนาและชวยเหลือพสกนิกร จะทรงคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปน
สําคัญ ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา "...ใครตอใครบอกวาขอใหเสียสละสวนตัวเพื่อสวนรวม อัน
นี้ฟงจนเบื่อ อาจจะรําคาญดวยซ้ําวา ใครตอใครมาก็บอกวา ขอใหคิดถึงประโยชนสวนรวม อาจมานึก
ในใจวา ใหๆ อยูเรื่อยแลวสวนตัวจะไดอะไร ขอใหคิดวาคนที่ใหเพื่อสวนรวมนั้นมิไดใหสวนรวมแต
อยางเดียว เปนการใหเ พื่อตัว เอง สามารถที่จ ะมีส วนรวมที่จ ะอาศั ยได ..." (คณะอนุก รรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550: 19)
แมวาในปจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
จะไมไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร แตแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไวยังคงมีการ
สืบสานเกิดเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา 4,000 โครงการ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
และดวยการทรงงานที่ทรงยึดหลัก การดําเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคลองกับ สิ่งที่อยู
รอบตัวและสามารถปฏิบัติไดจริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดคนหาแนวทางพัฒนาเพื่อ
มุงสูประโยชนตอประชาชนสูงสุด นับเปนแนวทางการพัฒนา เปนศาสตร และภูมิปญญาอันมีคายิ่ง
และควรยึดเปนแบบอยางในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท การเรียนรูและนําไปปฏิบัติ เพื่อให
บังเกิดผลตอตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป
ในฐานะที่สํานักราชเลขาธิการเปนหนวยงานซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค
พันธกิจที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การเผยแพรพระราชกรณียกิจใหเปนที่ประจักษอยางกวางขวางทั้ง
ในและตางประเทศ ดังนั้นสํานักราชเลขาธิการจึงไดดําเนินการโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรี ยนรู
ตามแนวพระราชดําริ ซึ่งโครงการฯ นี้ เปนโครงการหนึ่งที่เผยแพรพระราชกรณียกิจใหเปนที่ประจักษ
ดวยการสรางประสบการณเรียนรูวิถีชีวิตพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดําริใหกับเยาวชน ผานการ
ลงมือทํา เรียนรูจากประสบการณจริง สรางพลังจิตอาสาสูการพัฒนาสังคม รวมทั้ งเปนการสราง
เครือขายเยาวชนที่มีความรู และทําหนาที่เปนสื่อกลางการเผยแพรประโยชนสุขที่ไดรับจากโครงการ
อันเนื่ องมาจากพระราชดํา ริสูส าธารณชนทั้ ง ในประเทศและตา งประเทศ ซึ่ง เยาวชนที่เ ข ารว ม
โครงการฯ จะไดม องเห็นคุณคาวิถีชีวิตไทยใตรมพระบารมี เขาใจผูอื่น และพัฒนาตนเองสูก ารมี
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จิตอาสาชวยเหลือสังคมสวนรวม อีกทั้งเยาวชนเหลานี้จะเปนกําลังสําคัญในการนําสิง่ ทีไ่ ดเรียนรูไ ปตอยอด
ปรับใช และขยายผล รวมทั้งจะเปนสื่อกลางในการเผยแพรสิ่งที่ไดเรียนรูและประโยชนของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสูเพื่อนเยาวชน และไมเพียงแตเยาวชนในประเทศเทานั้น ยังมีเยาวชนใน
ตางประเทศที่เขารวมโครงการฯ ที่จะเปนสวนสําคัญ ในการนําความรูและประโยชนที่ไดจ ากการ
เขารวมโครงการฯ ไปขยายผลใหเปนที่ประจักษในตางประเทศดวย
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาสิ่งที่เยาวชนไดเรียนรูจ ากการเขารวมโครงการฯ นี้
1.2.2 เพื่อประเมินวาสิ่งที่เยาวชนไดเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ดานเนื้ อหา ศึ ก ษาจากที่ม าของโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูต ามแนว
พระราชดําริ รวมทั้งจากเอกสารโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ รุนที่ 1-3
1.3.2 ดานประชากร เยาวชนที่เ ขารวมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ รุนที่ 1-3 และพี่เลี้ยงประจํากลุม
1.4 วิธกี ารดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจาก
1.4.1 ขอมูล ปฐมภูมิ โดยการสง แบบคําถามไปยัง เยาวชนที่เ ขารวมโครงการเยาวชน
จิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ รุนที่ 1-3 รวมทั้งพี่เลี้ยงประจํากลุม
1.4.2 ขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสารโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ รุนที่ 1-3
1.5 สมมุติฐานการศึกษา
กลุมเยาวชนที่เขารวมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริมีการเรียนรู
วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดําริ สรางเครือขายเยาวชนที่มีความรู และเปนสื่อกลางการ
เผยแพรประโยชนสุขที่ไดรับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสูสาธารณชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทั้งเยาวชนมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกราษฎรในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ไดทราบถึงสิ่งที่เยาวชนไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการฯ นี้
1.6.2 ไดทราบสิ่งที่เยาวชนไดเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
1.6.3 ผลการศึกษานี้จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการจัดโครงการฯ ในรุนตอไป
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1.7 นิยามศัพท
โครงการเยาวชนจิ ต อาสาเพื่ อ เรี ย นรู ต ามแนวพระราชดํ า ริ เป น โครงการที่ ส ร า ง
ประสบการณการเรียนรูวิถีชีวิต พึ่งพาตัวเองตามแนวพระราชดําริใหกับเยาวชน ผานการลงมือทํา
เรียนรูจากประสบการณจ ริง สรางพลังจิตอาสาสูการพัฒนาสัง คมและสรางเครือขายเยาวชนที่มี
ความรูและทําหนาที่เปนสื่ อกลางในการเผยแพรป ระโยชนสุขที่ประชาชนไดรับ จากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสูส าธารณชนทั้ง ในประเทศไทยและตางประเทศ (สํานัก ราชเลขาธิการ,
2559)
เยาวชน คือ เยาวชนที่ศึก ษาในระดับ อุ ดมศึก ษาที่มีอายุร ะหวาง 18-23 ป ที่ศึก ษาใน
ประเทศไทย และที่ศึกษาในตางประเทศ รวมทั้งเยาวชนที่ศึกษาวิชาเอกไทยศึกษา (Thai Studies) ที่
สามารถสื่อสารภาษาไทยได

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาหัวขอเรื่อง "การศึกษาผลการเขารวมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตาม
แนวพระราชดําริ" ผูศึกษาไดคนควาเอกสารวิชาการ งานเขียนตางๆ รวมทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปรากฏแนวคิดและทฤษฎี ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory)
4. แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัคร
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.1.1 ความเปนมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินกลับจากทรงไปศึกษาจาก
ประเทศสวิส เซอรแลนดในปพุทธศักราช 2494 มีพระราชดําริที่จะดําเนินการกิจ กรรมตางๆ เพื่อ
บําบัดทุก ข บํารุง สุขของพสกนิ กรของพระองคใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดวยเหตุนี้ พระองคจึง มี
พระราชปรารถนาที่จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรใหทั่วทุกแหง ไมวาจะเปนปาลึกหรือ
ขุนเขาทุรกันดาร นอกเหนือจากพระราชประสงคที่จะไดสัมผัสชีวิตความเปนอยูไดรวมทุกขรวมสุขกับ
พสกนิกรของพระองคอยางใกลชิดแลว ยังมีพระราชประสงคที่จะทราบถึงความเดือดรอนและความ
ตองการของราษฎร เพื่อที่จะไดทรงใชทรัพยากรทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู มาชวยปดเปา หรือสนองตอบ
ความตองการของเขาเหลานั้น
ในชวงที่พุทธศักราช 2495 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินไป
ยังพื้นที่ชนบทภาคกลางกอนเปนภาคแรก ในลักษณะเปนการสวนพระองค ขณะเสด็จพระราชดําเนิน
แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในขณะที่มี
พระชนมพรรษาเพียง 25 พรรษา แตดวยน้ําพระราชหฤทัยมุงมั่นที่เปยมไปดวยพระมหากรุณาธิคุณ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการแรก จึงไดถือกําเนิดขึ้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
นายมนู ญ มุ ข ประดิ ษ ฐ รองเลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในขณะนั้น ไดเขียนเลาไวในเรื่อง
"ประทีปแหง แผนดิน" ในหนัง สือเรื่อง พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวกับ งานจัดการทรัพยากรน้ํา
ถึงที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการแรก สรุปความไดวา
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ในปพุทธศักราช 2495 ที่บานหวยมงคล ตําบลหินเหล็กไฟ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
และอยูห า งไกลความเจริญ ไม ถึ ง 20 กิ โ ลเมตร แตก็ ยั ง ไมมี "ถนน" จากหมู บ านสูต ลาดหัว หิ น
ประชาชนไดรับความลําบากในการเดินทางติดตอกับภายนอกเปนอยางมาก
เชาวันหนึ่ง รถยนตพระที่นั่งไดเขาไปถึง "บานหวยมงคล" แลวไปติดหลม ลุงรวย
งามขํา เกษตรกรใจอารี พรอมเพื่อนบานได เ ขามาชวยเหลือโดยที่ไมท ราบวา เจาของรถที่ขับ มา
ติดหลมอยูนั้นเปนใคร เมื่อเจาของรถลงมาปรากฏแกตาจึงไดนึกถึงคําบอกเลาจากผูใหญบานวา
"พระเจาอยูหัว" กับ "สมเด็จพระราชินี" จะเสด็จพระราชดําเนินมาที่หัวหิน
กอนเสด็จพระราชดําเนินกลับไดรับสั่งถามถึงปญหาของหมูบาน และทรงทราบวา
สิ่งที่ชาวบานหวยมงคลตองการมากที่สุดคือ "ถนน" และตอมาอีกไมนานโครงการพัฒนาราชดําริเพื่อ
การกอสราง "ถนนสายหวยมงคล" จึงไดเกิดขึ้น ซึ่งเปน "ถนนมงคล" สายแรกเริ่มที่ทอดไปสูโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริแขนงตางๆ ซึ่งปจจุบันมีม ากกวา 2000 โครงการ (ในขณะนั้น) และ
กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ (กรุงเทพมหานคร, 2540: 42-43)
2.1.2 ลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ (2538: 10) ไดกลาวถึง โครงการพระราชดําริในระยะแรกๆ แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1) โครงการที่มีลักษณะศึก ษา คนควา ทดลองเปนการสวนพระองค โครงการ
ดังกลาวนี้เทากับเปนการเตรียมพระองคในดานขอมูลและความรอบรู ที่จะทรงนําไปประยุกตใชใน
การแกปญหาและเผยแพรแกเกษตรกร รวมทั้งเปนการแสวงหาแนวทางการพั ฒนาที่ถูกตอง และ
เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย สภาพแวดลอมในแตละทองถิ่นดวย
2) โครงการที่มีลักษณะเริ่มเขาไปแกไขปญหาของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกร
ประสบปญหาและอุปสรรคในการทําเกษตรกรรมมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งในขณะที่พระองคทรงดําเนินการ
โครงการทดลองและเรียนรูไปดวยนั้น ก็ทรงเริ่มกาวสูการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาของเกษตรกรรม
อยางแทจ ริง ระยะแรกโครงการยัง จัดขอบเขตอยูเฉพาะบริเ วณรอบๆ ที่ป ระทับ ในสวนภูมิภาค
รูปแบบของการพัฒ นาแกไขปญ หาคือ การพัฒ นาแบบผสมผสาน (Integrated Development)
หลังจากนั้น โครงการในลักษณะนี้ก็คอยๆ ขยายขอบเขตออกไปสูสังคมเกษตรในพื้นที่ ที่กวางขึ้น
2.1.3 ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่กําลัง ดําเนินงานอยูในขณะนี้ มีขอบเขต
ครอบคลุมการพัฒนาในหลายดาน ไดแก
- ดานการพัฒนาแหลงน้ําและการชลประทาน
- ดานการเกษตรและสงเสริมอาชีพ
- ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
- ดานการจัดการและพัฒนาที่ดิน
- ดานการพัฒนาคมนาคม
- ดานการสาธารณสุข
- ดานการศึกษา
- ดานการวิจัย
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- ดานการสงเคราะหตางๆ และอื่นๆ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกิดขึ้นในหลายๆ ดานนั้นมีอยูมากมาย ซึ่ง
ในระยะแรกมีชื่อเรียกแตกตางกันไป คือ
1) โครงการตามพระราชประสงค หมายถึง โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติ
เปนการสวนพระองค โดยทรงศึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญในวงการ ทรงแสวงหาวิธีทดลองปฏิบัติ
ทรงพัฒนาและสงเสริมแกไขดัดแปลงวิธีการเปนระยะเวลาหนึ่ง เพื่ อดูแลผลผลิตทั้งในพระราชฐาน
และนอกพระราชฐาน ซึ่งทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคในการดําเนินงานทดลองจนกวาจะเกิด
ผลดี จนทรงแนพระทัยวาโครงการนั้นๆ ไดผลดีและเปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง จากนั้น
จึงจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหรัฐบาลรับไปดําเนินการตอไป
2) โครงการหลวง หมายถึง โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาตนน้ําลําธารบริเวณปา
เขาทางภาคเหนือ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ลุมลางซึ่งเปนเขตชายแดนชาวไทยภูเขา ทรงพัฒนาชาวเขา
ใหอยูดีกินดี และเลิกการปลูกฝน การตัดไมทําลายปา ทําไรเลื่อนลอย รวมถึงการเลิกการคาสิ่งผิด
กฎหมาย
3) โครงการในพระบรมราชานุเ คราะห หมายถึง โครงการที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานขอแนะนําและแนวพระราชดําริใหเอกชนไปดําเนินการ เชน โครงการ
พัฒนาหมูบานสหกรณเนินดินแดง โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เปนตน
4) โครงการตามพระราชดํ าริ หมายถึ ง โครงการที่ ท รงวางแผนพั ฒ นาและ
พระราชทานขอเสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริ โดยทรงรวมงานกับหนวยงาน
รัฐบาล ซึ่งมีทั้งพลเรือน ทหาร ตํารวจ ปจจุบันเรียกวา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมถึง
งานที่มีลักษณะเปนงานดานวิชาการ เชน งานวิจัย เปนตน
2.1.4 หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในการดํ า เนิ น งานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ใ ห เ ป น ไปตาม
แนวพระราชดําริและบรรลุวัตถุประสงค ควรดําเนินการโดยมีหลักการสําคัญ คือ
1) การแกปญ หาเฉพาะหนา พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหั วทรงเน นเสมอว า
โครงการของพระองคนั้นเปนโครงการที่มุงชวยเหลือแกไขปญหาเฉพาะหนาที่ราษฎรประสบอยู ดังมี
พระราชดํารัสถึงความจําเปนนี้วา "...ถาปวดหัวก็คิดอะไรไมออก ...เปนอยางนั้นตองแกการปวดหัวนี้กอน
แตปวดหัวใชยาแกปวด ... หรือยาอะไรก็ตามที่แกปวดหัวนั้นมันไมไดแกอาการจริง แตตองแกปวดหัวกอน
เพื่อที่จะอยูในสภาพที่คิดได แลวอีกอยางก็คือ แบบ Macro นี้ เขาจะทําแบบรื้อทั้งหมด ฉันไมเห็นดวย ...
อยางบานคนเราอยู เราบอกบานนั้นมันผุตรงโนนผุตรงนี้ ไมคุมที่จะไปซอม ... เอาตกลงรื้อบานนี้
ระเบิดเลย เราจะไปอยูที่ไหน ไมมีที่อยู ก็ตองค้ําเสียกอน แลวคอยๆ ดูตรงนี้ยังพออยูได ...ไปรื้อตรง
หองโนนแลวก็คอยๆ สรางแลวมารื้อตรงหองนี้ ... วิธีทําจะตองคอยๆ ทํา จะไประเบิดหมดไมได ..."
ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เนนหลักมุงแกไขปญหาเฉพาะหนา
ซึ่งตองการแกไขอยางรีบดวน ไดแก การปองกันน้ําทวมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีผลในระยะยาว
ตอไป
2) การพัฒนาตองเปนไปตามขั้นตอน ตามลําดับความจําเปน และประหยัด ทั้งนี้
เพื่ อ ให มี ร ากฐานที่ มั่ น คงก อ นแล ว จึ ง ดํ า เนิ น การเพื่ อ ความเจริ ญ ก า วหน า ในลํ า ดั บ ต อ ๆ ไป
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนการพัฒนาที่มุงสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในลักษณะการ
พึ่งตนเอง ทรงใชคําวา "ระเบิดจากขางใน" นั่นคือ ทําใหชุมชนและหมูบานมีความเขมแข็งกอนตาม
ความจําเปนและความเหมาะสมกับสถานภาพ เพื่อทีราษฎรเหลานั้นจะไดพึงตนเองได แลวจึงคอย
ออกมาสูสังคมภายนอกไดอยางไมลําบาก มิใชการนําความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเขาไป
หาชุมชนที่ยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัว
3) การพึ่งตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพื่อแกไขปญหาในเบื้องตนดวย
การแกปญหาเฉพาะหนา เพื่อใหมีความแข็งแรงที่จะมีแนวคิดในการดํารงชีวิตตอไปแลว ขั้นตอนตอไป
ก็คือ การพัฒ นาใหป ระชาชนสามารถอยูในสังคมไดตามสภาพและสามาร "พึ่ง ตนเอง" ไดในที่สุด
ดัง พระราชดํารัส วา "...การเขาใจถึง สถานการณของผูที่เ ราจะชวยเหลือนั้นเปนสิ่ง ที่สําคัญ ที่สุด
การชวยเหลือใหเขาไดรับสิ่งที่เขาควรจะไดรับตามความจําเปนอยางเหมาะสม จะเปนการชวยเหลือที่
ไดผลดีที่สุด เพราะฉะนั้นในการชวยเหลือแตละครั้งแตละกรณีจําเปนที่เราจะตองพิจารณาถึงความ
ตองการและความจําเปนกอน และตองทําความเขาใจกับผูที่เราจะชวยใหเขาใจดวยวาเขาอยูในฐานะ
อยางไร สมควรที่จะไดรับความชวยเหลืออยางไร เพียงใด อีกประการหนึ่งในการชวยเหลือนั้น ควรยึดหลัก
สําคัญวา เราจะชวยเขาเพื่อใหเขาสามารถชวยตนเองไดตอไป ..."
4) การสงเสริมความรูและเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม ทรงเห็นควรที่จะ
สรางเสริมสิ่งที่ราษฎรในชนบทขาดแคลนและเปนความตองการ คือ ความรูในการทํามาหากิน การทํา
การเกษตร โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม พระองคเนนถึงความจําเปนที่จะตองมีตัวอยางของความสําเร็จ
มีพระราชประสงคที่จะใหราษฎรในชนบทมีโอกาสไดรูไดเห็นตัวอยางของความสําเร็จนี้ และนําไป
ปฏิบัติไดเอง จึงพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเปนสถานที่ศึกษาทดลองวิจัย และแสวงหาความรูเทคนิควิชาการ
สมัยใหมที่ราษฎรไดรับ นําไปดําเนินการเองได และเปนวิธีการที่ประหยัด เหมาะสม และสอดคลอง
กับสภาพแวดลอม และการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยูในภูมิประเทศนั้นๆ เมื่อไดผลจาก
การศึกษาแลว จึงไดนําไปสงเสริมใหเกษตรกรไดใชในการประกอบอาชีพตอไป พระองคปรารถนาที่
จะใหตัวอยางของความสําเร็จทั้งหลายไดกระจายไปสูทองถิ่นตางๆ ทั่วประเทศ และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดผลอยางจริงจัง
5) การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
สนพระราชหฤทัยในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการพัฒนาประเทศที่
ผ า นมานั้ น เน น การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เป น สํ า คั ญ ทํ า ให มี ก ารใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติกับอยางฟุมเฟอย โดยมิไดมีการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายใหกลับคืนสู
สภาพเดิม จนในที่สุดทรัพยากรธรรมชาติไดเสื่อมโทรมลงอยางเห็นไดชัด พระองคทรงเห็นการพัฒนา
เพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติจะมีผลโดยตรงตอกี่พัฒนาการเกษตร จึงทรงมุงที่จะใหมีการพัฒนาและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดอยางมากที่สุด เพื่อเปน รากฐาน
ของการพัฒนาประเทศในระยะยาว และยังไดทรงสงเสริมใหราษฎรรูจักการใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดอยางประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุดถูก ตองตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชนในระยะยาว
ซึ่งเปนการพัฒนาแบบยั่งยืน
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6) การส ง เสริ ม และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม ช ว งแรกของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่สูงและรวดเร็ว
โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนไปสูการผลิตที่มีภาคอุตสาหกรรมและบริการเปนหลัก
มีผลใหสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสูความเปนสังคมเมืองมากขึ้น ความเจริญสวนใหญ
มัก จะอยูที่เ มืองหลักในภูมิภาคและรอบกรุง เทพมหานคร กอใหเ กิดปญ หาความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดลอม และภาวะมลพิษที่เปนอันตรายตอมนุษย พระองคจึงมีพระราชดําริที่จะแกไขปญหา
ดังกลาว ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในเมืองจึงเกิดขึ้น
เชน การกําจัดน้ําเสียโดยวิธีตางๆ ตามความเหมาะสม การกําจัดขยะอยางถูกตองและไมเปนการ
ทําลายสภาพแวดลอมทางอากาศและในแหลงน้ําใตดิน เปนตน
2.2 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
"...เศรษฐกิจ พอเพี ยง เปน เสมือ นรากฐานของชี วิต รากฐานความมั่ นคงของแผ นดิ น
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูก ตอกรองรับ บานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่
เสาเข็ม แตคนสวนมากมักไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป..."
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากวารสารชัยพัฒนา ประจําเดือนสิงหาคม
2542 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551: 4)
2.2.1 ความหมายของความพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่
จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน
เศรษฐกิ จ พอเพีย ง เปนปรัชญาที่พ ระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว พระราชทาน
พระราชดําริชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมานานกวา 30 ป เปนปรัชญาชี้ถึง
แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต ระดับครอบครัว ระดับ ชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน และพรอมรับต อการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และ
ใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ
เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจ ที่สามารถอุมชูตัวเองได ใหมีความ
พอเพียงกับตัวเอง (Self Sufficiency) อยูไดโดยไมสรางความเดือดรอนใหตนเอง และผูอื่น ซึ่งตอง
สรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอนมีความพอกินพอใช สามารถพึ่งพาตนเองได ยอม
สามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได
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2.2.2 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตองตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไมประมาท โดยคํานึงถึงหลักการ 3 ประการ ดังนี้
1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมม ากเกินไป
โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
2) ความมีเ หตุผ ล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ ระดับ ความพอเพียง จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ
3) การสรางภูมิคุมกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึง ความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 2
ประการ ดังนี้
(1) เงื่ อ นไขความรู ประกอบด ว ย ความรอบรู เ กี่ ย วกั บ วิช าการต างๆ ที่
เกี่ยวของรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
(2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต

แผนภาพที่ 1 องคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง (ที่มา: เศรษฐกิจพอเพียง.net)
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2.2.3 การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวปรัชญาที่ทุกคน สามารถนําไปปฏิบัติในการดํารงชีวิต
ประจํ าวัน และพัฒ นาธุร กิจ การคา ได ไมว าจะเปน นัก เรียน เกษตรกร ข าราชการ ชุ ม ชน และ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบริษัท หางราน สถาบันตางๆ ทั้งนอกภาคการเกษตรและในภาคการเกษตร
ซึ่งสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงดังกลาวมาประยุก ตใชได ดังนี้ (สํานัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551: 12-21)
1) การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว
เริ่มตนจากการเสริมสรางคนใหมีการเรียนรูวิชาการและทักษะตางๆ ที่จําเปน
เพื่อใหสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ พรอมทั้งเสริมสรางคุณธรรม จนมีความเขาใจ
และตระหนัก ถึงคุณคาของการอยูรวมกันของคนในสังคม และอยูรวมกับระบบนิเ วศอยางสมดุล
เพื่อจะไดละเวนการประพฤติมิชอบ ไมตระหนี่ เปนผูให เกื้อกูล แบงปน มีสติยั้งคิดพิจารณาอยาง
รอบคอบกอนที่จ ะตัดสินใจหรือกระทําการใดๆ จนกระทั่ง เกิดเปนภูมิคุมกันที่ดีในการดํารงชีวิต
โดยสามารถคิดและกระทําบนพื้นฐานของความมีเ หตุผ ล พอเหมาะ พอประมาณกับ สถานภาพ
บทบาท และหนาที่ของแตละบุคคลในแตละสถานการณ แลวเพียรฝกปฏิบัติเชนนี้จนสามารถทําตน
ใหเปนที่พึ่งของตนเองได และเปนที่พึ่งของผูอื่นไดในที่สุด
2) การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน
ชุมชนพอเพียง ประกอบดวย บุคคลและครอบครัวตางๆ ที่ใฝหาความกาวหนา
บนพื้นฐานของปรัชญาแหงความพอเพียง คือมีความรูและคุณธรรมเปนกรอบในการดําเนินชีวิตจน
สามารถพึ่ ง ตนเองได บุค คลเหล านี้ ม ารวมกลุม กั นทํ ากิ จ กรรมตา งๆ ที่ ส อดคลองเหมาะสมกั บ
สถานภาพ ภูมิสังคมของแตละชุมชน โดยพยายามใชทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชน
สูงสุด ผานการรวมแรงรวมใจ รวมคิดรวมทํา แลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลหลายสถานภาพในสิ่งที่จะ
สรางประโยชนสุขของคนสวนรวมและความกาวหนาของชุมชนอยางมีเ หตุผลโดยอาศัยสติปญญา
ความสามารถของทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ย วข อ ง และบนพื้ น ฐานของความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต อดกลั้ น ต อ การ
กระทบกระทั่ง ขยันหมั่นเพียร และมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือแบงปนกันระหวางสมาชิกชุมชน
จนนําไปสูการพัฒนาของชุมชนที่สมดุลและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ จนกระทั่งสามารถ
พัฒนาไปสูเครือขายระหวางชุมชนตางๆ
3) การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
แผนการบริหารจัดการประเทศ สงเสริมใหบุคคล/ชุมชนตางๆ มีวิถีปฏิบัติมี
ความรวมมือ และ การพัฒ นาในสาขาตางๆ ตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและ
ดําเนินการตามแผนดังกลาวอยางรอบคอบเปนขั้นตอน เริ่มจากการวางรากฐานของประเทศใหมคี วาม
พอเพียงโดยสงเสริมใหประชาชนสวนใหญสามารถอยูอยางพอมีพอกิน และพึ่งตนเองไดดวยมีความรู
และทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ และมีคุณธรรมซื่อสัตย
สุจ ริต ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟอแบงปน และใชสติปญ ญาในการตัดสินใจและดําเนินชีวิตพรอมทั้ง
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางกลุมคนตางๆ จากหลากหลายภูมิสังคม หลากหลายอาชีพ
หลากหลายความคิด ประสบการณเ พื่อสรางความเขาใจและรูความเปนจริง ระหวางกันของคนใน
ประเทศจนนําไปสูความสามัคคีและจิตสํานึกที่จะรวมแรงรวมใจกันพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไป
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อยางสอดคลองสมดุลกับสถานภาพ ความเปนจริงของคนในประเทศอยางเปนขั้นเปนตอนเปนลําดับ
ตอไป
4) การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมเกษตรกร
ไดแก เกษตรทฤษฎีใหม
ขั้นตอนที่ 1 เปนแนวทางการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในระดับครอบครัวที่
สอดคลองสมดุลกับระบบนิเวศ เพื่อใหพออยูพอกิน สมควรแกอัตภาพในระดับที่ประหยัดและเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได
ขั้นตอนที่ 2 การรวมกลุมในรูปสหกรณ รวมมือกันในการผลิต จัดการตลาด
และพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบตางๆ เปนการสรางความสามัคคีภายในทองถิ่น และเตรียม
ความพรอมกอนกาวสูโลกภายนอก
ขั้นตอนที่ 3 ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อจัดหาทุน วิชาการ
ความรูเทคโนโลยีจากธุรกิจเอกชน เชน ธนาคาร บริษัท หางราน เอกชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ
มูลนิธิตางๆ มาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยสรุป แนวพระราชดําริสงเสริมใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดและมีการ
รวมกลุ ม กั น และเชื่ อมโยงเครือ ข า ยในดา นต างๆ เพื่ อ ให เ กิ ดความก า วหน า ไปอยา งสมดุ ล กั บ
สภาพแวดลอมในแตละทองถิ่นที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนขั้นตอน โดยประยุกตใชความรู
ภูมิปญญา และทรัพยากรดานตางๆ ที่มีอยูอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟอแบงปน และใชสติปญญาในการตัดสินใจและดําเนินชีวิต
5) การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมนักธุรกิจ
นัก ธุ ร กิ จ พอเพีย งจะคํ านึ ง ถึง ความมั่น คงและยั่ ง ยืน ของการดํ าเนิ นธุ ร กิ จ
มากกวาการแสวงหาผลประโยชนระยะสั้น ฉะนั้นจึงตองมีความรอบรูในธุรกิจที่ตนดําเนินการอยูและ
มีการศึกษาขอมูล ขาวสารอยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ มีความ
รอบคอบในการตัดสินใจในแตละครั้ง เพื่อปองกันขอบกพรองเสียหายตางๆ ไมใหเกิดขึ้น และตองมี
คุณธรรม คือมีความซื่อสัตยสุจริตในการประกอบอาชีพ ไมผลิตหรือคาขายสินคาที่กอโทษหรือสราง
ปญหาใหกับคนในสังคมและสิ่งแวดลอม มีความขยันหมั่นเพียร อดทนในการพัฒนาธุรกิจไมใหมีความ
บกพรองและกาวหนาไปอยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงสินคาและ
คุณภาพใหทันกับความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและในขณะเดียวกันตอง
มีความรับผิดชอบตอสังคม และระบบนิเวศในทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ โดยการรักษาสมดุลใน
การแบง ปนผลประโยชนของธุร กิจ ในระหวางผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ อยางสมเหตุส มผลตั้ง แต
ผูบริโภค พนักงาน บริษัทคูคา ผูถือหุน และสังคมวงกวาง รวมถึงสิ่งแวดลอม
2.3 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory)
2.3.1 ความหมายของการเรียนรู
Klein กลาววา การเรียนรู (Learning) คือ กระบวนการของประสบการณที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางคอนขางถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ไมไดมาจากภาวะ
ชั่วคราว วุฒภิ าวะ หรือสัญชาตญาณ
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การเรี ย นรู (Learning) คื อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมซึ่ ง เนื่ อ งมาจาก
ประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือจากการฝกหัด (สุรางค โควตระกูล, 2539)
การเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวร โดยเปนผลจากการ
ฝกฝนเมื่อไดรับการเสริมแรง มิใชเปนผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติที่เรียกวา ปฏิกิริยาสะทอน
(Kimble and Garmezy) การเรียนรูเปนกระบวนการที่ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อัน
เปนผลจากการฝกฝนและประสบการณ แตมิใชผลจากการตอบสนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Hilgard
and Bower) การเรียนรูเปนการแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเปนผลเนื่องมาจาก
ประสบการณที่แตละคนไดประสบมา (Cronbach) การเรียนรูเปนกระบวนการที่บุคคลไดพยายาม
ปรับพฤติกรรมของตน เพื่อเขากับสภาพแวดลอมตามสถานการณตางๆ จนสามารถบรรลุถึงเปาหมาย
ตามทีแ่ ตละบุคคลไดตั้งไว
การเรียนรู คือ
1) การเรียนรูทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2) การเรียนรูเปนผลจากการฝกฝน
3) การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวรจนเปนนิสัย มิใชการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซื่อตรง
4) การเรียนรูไมอาจสังเกตไดโดยตรง แตทราบจากการกระทําที่เปนผลจากการ
เรียนรู
สรุปไดวา การเรียนรู หมายถึง กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
จากเดิมไปสูพฤติกรรมใหม ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณและการฝกฝน
เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. การเปลี่ ย นแปลงทางด า นความรู ความเข า ใจ และความคิ ด (Cognitive
Domain) หมายถึง การเรียนรูเ กี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม จะทําใหผูเ รียนเกิดความรูความเขาใจ
สิ่งแวดลอมตางๆ ไดมากขึ้น เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง
2. การทางดานอารมณ ความรูสึก ทัศนคติ คานิยม (Affective Domain) หมายถึง
เมื่ อ บุ คคลไดเ รี ย นรู สิ่ ง ใหม ก็ทํ า ใหผู เ รี ยนเกิ ด ความรูสึ ก ทางด า นจิ ต ใจ ความเชื่ อ ความสนใจ
เปลี่ยนแปลง
3. ความเปลี่ยนแปลงทางดานความชํานาญ (Psychomotor Domain) หมายถึง
การที่บุคคลไดเกิดการเรียนรูทั้งในดานความคิด ความเขาใจ และเกิดความรูสึกนึกคิด คานิยม ความ
สมใจดวยแลว ไดนําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูไปปฏิบัติ จึงทําใหเกิดความชํานาญมากขึ้น เชน การใชมือ เปนตน
2.3.2 กฎแหงการเรียนรู
กฎแหงการเรียนรู ประกอบดวย 3 กฎ ไดแก
1) กฎแหงผล (Law of Effect) คือ การเรียนรูจะเกิดผลดีถามีการเชื่อมโยงสิ่งเรา
กับการตอบสนองในลักษณะที่พอใจ
2) กฎแหงการฝก (Law of Exercise) การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่ออินทรียไดรับการ
ฝกฝนบอยครั้ง
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- กฎแหงการใช (Law of Used) มีการกระทําหรือใชบอยๆ การเรียนรูจะยิ่ง
คงทนถาวร
- กฎแหงการไมใช (Law of Disused) ไมมีการกระทําหรือไมใชการเรียนรูก็
อาจเกิดการลืมได
3) กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียน
พรอมที่จะเรียน
2.3.3 ธรรมชาติของการเรียนรู
ธรรมชาติของการเรียนรูเปนกระบวนการชนิดหนึ่ง ประกอบดวย
1) จุดมุงหมายของผูเรียน (Goal) หมายถึงสิ่งที่ผูเรียนตองการหรือสิ่งที่ผูเรียน
มุงหวัง การเรียนอยางไมมีจุดมุงหมาย คือไมทราบวาจะเรียนไปทําไม ยอมจะไมบังเกิดผลดีขึ้นได
ครูควรชี้ใหผูเรียนเขาใจถึงจุดมุงหมายในการเรียนวิชาตางๆ วาคืออะไร เพื่ออะไร
2) ความพรอม (Readiness) เปนลักษณะเฉพาะตัวของนักเรียนหรือผูเรียนแตละคน
หมายรวมถึงวุฒิภาวะของผูเ รียนดวย คนที่มีความพรอมจะเรียนไดดีกวาทั้ง ๆ ที่อยูในสถานการณ
เดียวกัน จึงควรสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับนักเรียนเพื่อใหเขาพรอมที่จะเรียนได
3) สถานการณ (Situation) หมายถึง สิ่งแวดลอมหรือสิ่งเราตางๆ ที่มากระทําตอ
ผูเ รียน เชน การเรียนการสอน สถานการณตางๆ ฯลฯ คนหรือสัตวจะเรียนรูไดดีเ มื่อไดเ ขาไปมี
ประสบการณในสถานการณตางๆ อยางแทจริง
4) การแปลความหมาย (Interpretation) เปนการศึกษาหาลูทางในสถานการณที่
กําลัง เผชิญ อยูเ พื่อเขาไปสูจุดมุง หมาย หรือการวางแผนการกระทําเพื่อใหบ รรลุจุดมุง หมายโดย
พิจารณานําสิ่ง แวดลอมหรือสถานการณมาใชใหเปนประโยชน การจะบรรลุจุดมุง หมายนั้นอาจมี
หลายวิธี และอาจจะมีวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด การที่คนจะเลือกวิธีใดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถในการแปล
ความหมายเปนสําคัญ
5) ลงมือกระทํา (Action) เมื่อแปลสถานการณแลว ผูเรียนจะลงมือตอบสนอง
สถานการณหรือสิ่งเราในทันที การกระทํานั้นผูเรียนยอมจะคาดหวังวาจะเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําใหเขา
บรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว
6) ผลที่ตามมา (Consequence) หลังจากตอบสนองสิ่งเราหรือสถานการณแลว
ผลที่ตามมาคือ อาจจะประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย จะเกิดความพอใจ (Confirm) ถาไมประสบ
ผลสําเร็จยอมไมพอใจ ผิดหวัง (Contradict) ถาประสบผลสําเร็จก็จะเปนแรงจูงใจใหทํากิจกรรม
อยางเดิมอีก ถาไมบรรลุจุดมุงหมายอาจหมดกําลังใจ ทอแทที่จะตอบสนองหรือทําพฤติกรรมตอไป
7) ปฏิ กิ ริย าต อความผิ ด หวัง (Contradict) ซึ่ ง จะกระทํ าใน 2 ลั ก ษณะคื อ
ปรับปรุงการกระทําของตนใหมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย โดยยอนไปพิจารณาหรือแปลสถานการณ
หรือสิ่งเราใหม แลวหาวิธีกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายปลายทางใหได อีก
ประการหนึ่ง อาจเลิกไมทํากิจกรรมนั้นอีก หรืออาจจะกระทําซ้ําๆ อยางเดิมโดยไมเกิดผลอะไรเลยก็ได
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัคร
2.4.1 ความหมายของอาสาสมัคร
“อาสาสมั ค ร” เป น คํ า ที่ เ ที ย บเคี ย งความหมายกั บ ศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษว า
“Volunteer” โดยที่คําวา “Volunteer” นี้ ไดมีการใชครั้งแรกในชวงศตวรรษที่ 17 ซึ่งหมายถึงผูที่
สมัครเขาเปนทหารโดยไมไดถูกบังคับใหเปนตามปกติ กลาวคือสมัครใจที่จะเปนเอง และความหมายนี้
ยัง ใชร วมไปถึง การสมัครใจทํางานใดๆ โดยไมรับ คาตอบแทน (Oxford English Dictionary)
นอกจากนี้มีคําศัพทในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับคําวา “อาสาสมัคร” อีก 2 คํา คือ “Voluntarism”
และ “Volunteerism” โดยคําแรกมีความหมายที่ใชกับกิจกรรมที่ทําบนความสมัครใจ ใชกันใน
องคกรเอกชนที่ไมไดถูกระบุทําหนาที่นั้นๆ ตามกฎหมาย สวนคําที่ 2 คือ Volunteerism นี้ เปนคําที่
ใชกันมากและมีความหมายที่กวางกวาคําแรก กลาวคือ เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวของกับตัวอาสาสมัคร หรือ
การอาสาเขาไปทําเรื่องใดๆ โดยไมจํากัดประเภทของกลุมหรือองคกร ดังนั้นจุดตางที่ชัดเจนของ 2 คํา
นี้อยูตรงที่ “Voluntarism” เนนที่ตรงองคกรเอกชนที่ไมหวังผลกําไร ขณะที่ “Volunteerism” มี
ความหมายถึงกิจกรรมอาสาสมัครที่ครอบคลุมหนวยงานทุกประเภทซึ่งรวมถึงหนวยงานภาครัฐดวย
(ศุภรัตน รัตนมุขย, "อาสาสมัคร: การพัฒนาตนเองและสังคม": 1)
2.4.2 ปจจัยที่สงผลตอสภาวะการเปนอาสาสมัคร
จากสภาวะการมีจิตใจและพฤติกรรมอาสาสมัคร มีความพยายามในการศึกษาวา มี
ปจจัยอะไรบางที่สงเสริมใหคนประสงคเปนอาสาสมัครเพื่อนําไปสูกระบวนการในการสงเสริมใหเกิด
การมีจิตใจอาสาสมัครมากยิ่งขึ้นในทุกๆ สังคม เพราะ “อาสาสมัคร” จัดไดวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคา
อยางสูงในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอสภาวะการเปน
อาสาสมัคร เราอาจแบงปจจัยนี้ออกเปน 2 ประเภทดวยกันคือ
1) ปจจัยสวนบุคคล โดยที่ปจจัยสวนบุคคลไดแกสิ่งที่เปนทุนเดิมของตนเอง อัน
ไดแก การศึกษาและทักษะฝมือตางๆ โดยจากการศึกษาพบวาผูที่มีระดับการศึกษาและอาชีพสูงมี
แนวโนมที่จะรวมเปนอาสาสมัคร
2) ปจจัยทางสังคม ไดแก ระบบเครือขายดานสังคมตางๆ เชน เพื่อนๆ ที่สนใจ
งานอาสาสมัครเชนกัน ครอบครัวสนับสนุน ความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัว การนับถือศาสนาและ
การไปโบสถ
2.4.3 ประโยชนที่ตัวอาสาสมัครไดรับ
1) กอใหเ กิดการพัฒ นาสภาวะจิตใจและอารมณใหมีความมั่นคงสูง ขึ้น Mary
Pipher (1996) นักจิตวิทยาคลินิกไดทําการศึกษากลุมวัยรุนและครอบครัวพบวา การเขามาเกี่ยวของ
กับงานอาสาสมัครทําใหบุคคลเหลานี้ชวยลดสภาวะความหมกมุนตอตนเอง ชวยลดอาการชอบพูดจา
ถากถาง (Cynicism) ผูอื่น แกอาการซึมเศรา (Depression) และอาการหลงตนเอง (Narcissism)
2) ทําใหรูสึกวาชีวิตเองมีคามีประโยชนตอผูอื่นและสังคม ซึ่งเปนความรูสึกเชิงบวก
ตอตนเองในกลุมคนทุก วัย นอกจากนี้ ยัง เปนการสรางนิสัยออนโยนนุม นวล จิตใจดีงาม และชอบ
ชวยเหลือผูคน
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3) ไดเรียนรูความรูและทักษะการทํางานใหมๆ อันเปนการเพิ่มศักยภาพกับอาชีพ
การงานในอนาคต กรณีที่เปนวัยรุน ประสบการณนี้ยัง อาจสงผลตอการไดรับการพิจ ารณาในการ
สมัครงานตอไปรวมถึงทางเลือกในอาชีพที่มากขึ้น
4) หลุดพนจากความซ้ําซากจําเจในชีวิต โดยการทํากิจกรรมอาสาสมัครที่อาจพบ
ความสนุกและความทาทาย
5) พัฒนาผลการเรียนไดดีขึ้น จาการสํารวจในกลุมเยาวชนที่ทํางานอาสาสมัครใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา สวนใหญมีผลการเรียนที่ดีขึ้นหลังจากการเขามาเปนอาสาสมัคร ซึ่งอาจ
เปนเพราะการเขามาเปนอาสาสมัครทําใหเยาวชนเหลานี้ตระหนักถึงคุณคาของการใชเวลาใหเปน
ประโยชนแกตนเองและผูอื่น ทําใหมีการจัดเวลาใหกับตนเองดานการศึกษาอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
6) ไดเพื่อนใหมๆ เนื่องจากการทํางานอาสาสมัครสวนใหญมักทํากันกลุมเปนทีม
อาสาสมัครจึงไดมีโอกาสรูจักเพื่อนใหมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางผูที่มีความสนใจและใสใจตอการแกไข
ปญหาสังคมรวมกัน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนและขยายโลกทัศนสวนตัวใหกวางขึ้น
7) เรียนรูการใหความเคารพตอผูอื่น กลาวคือนอกจากไดเพื่อนใหมแลว การที่
อาสาสมัครไดทํางานใหบริการผูดอยโอกาส ทําใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับปญหาที่แตละคนประสบซึ่ง
อาจแตกตางกันออกไป รวมถึงอารมณความรูสึก ความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรม สิ่งนี้ยอม
กอใหเกิดความเขาใจในความแตกตางกันของเพื่อนมนุษย ทําใหผูเปนอาสาสมัครเปนผูใหความเคารพ
ตอผูอื่น
8) พัฒ นาภาวะความเป นผู นํา ให กั บ ตนเอง อาสาสมั ค รอาจตอ งตัด สิน ใจใน
กิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบทําอยู และการที่ตองทํางานรวมกับเพื่อนอาสาสมัครและผูรับบริการ สิ่งนี้
นําไปสูการเรียนรูและพัฒนาภาวะความเปนผูนําในภายภาคหนา
9) พัฒนาการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ การเปนอาสาสมัครทําใหเกิด
การเรียนรูเรื่องสิทธิและหนาที่ของความเปนพลเมือง ความรับผิดชอบตอสังคม บุคคลเหลานี้หากมี
โอกาสไดเปนตัวแทนหรือผูนําของประเทศ ยอมเปนผูที่มีความรูและเขาใจปญหาสังคมของประเทศได
เปนอยางดี

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง "การศึกษาผลของการเขารวมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตาม
แนวพระราชดําริ" ผูศึกษาไดสงแบบคําถามไปยังเยาวชนที่เขารวมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ รุนที่ 1-3 และพี่เลี้ยงประจํากลุม โดยเนนสิ่งที่เยาวชนไดรับรู เรียนรู และเขาใจ
จากการที่ไดเขารวมโครงการฯ รวมทั้งไดศึกษาจากเอกสารโครงการฯ รุนที่ 1-3 และอาศัยแนวคิดที่
กลาวไวในบทที่ 2 นํามาประมวลเปนแนวทาง ซึ่งมีผลการศึกษา ดังนี้
1. ความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ
1.1 โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
1.2 เศรษฐกิจพอเพียง
1.3 ชีวิตที่พึ่งพาตนเอง
1.4 พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ
1.5 ประโยชนที่ไดจากการเขารวมโครงการฯ นี้
2. การนําสิ่งที่เยาวชนไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการฯ ไปขยายผลและใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
3.1 เกี่ยวกับการจัดการโครงการ ฯ
3.2 เกี่ยวกับกิจกรรม
3.3 เกี่ยวกับพี่เลี้ยง/คณะทํางาน
3.4 ขอเสนอแนะ
4. ปญหาและขอจํากัด
3.1 ความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ
3.1.1 โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
โครงการเยาวชนจิ ต อาสาเพื่ อ เรี ย นรู ต ามแนวพระราชดํ า ริ เป น โครงการที่
ดําเนินการโดยสํานักราชเลขาธิการ มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อใหเยาวชนรู เขาใจ เห็นคุณคาของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2) เพื่อใหเยาวชนรู เขาใจหลักการทรงงาน (3) เพื่อใหเยาวชน
สามารถนําความรูไปประยุกตใชได และ (4) เพื่อใหเกิดเครือขาย นําความรูไปเผยแพร และขยายผลตอ
โดยมี แ นวคิ ด ของหลั ก สู ต ร คื อ "การเรี ย นรู ผ า นการลงมื อ ทํ า " ได เ รี ย นรู เ กี่ ย วกั บ โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งไดมีโอกาสเรียนรูวิถีการดําเนินชีวิตและใชชีวิตรวมกับชุมชนชนบท ลงมือ
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ปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับเพื่อนเยาวชนจิตอาสา และทํากิจกรรมจิตอาสารวมกับ
ชุมชน ซึ่งใชเวลาประมาณ 3 สัปดาห
โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ ไดเริ่มดําเนินการในปแรก
คือ ป 2556 ปจจุบันมีเยาวชนที่เขารวมโครงการฯ แลวจํานวน 3 รุน และขณะนี้อยูระหวางดําเนิน
โครงการฯ ในรุนที่ 4 (ระหวางวันที่ 4-29 กรกฎาคม 2559) ทั้งนี้ เยาวชนที่เขารวมโครงการฯ คือ
เยาวชนไทยที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ หรือเยาวชนตางประเทศที่
ศึกษาวิชาไทยศึกษา (Thai Studies) ที่สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยได
การคัดเลือกเยาวชนเพื่อเขารวมโครงการฯ สวนหนึ่งคือเยาวชนที่อยูในประเทศไทย
อีกสวนหนึ่งคือเยาวชนที่มาจากตางประเทศทั้งที่เปนคนไทยหรือชาวตางประเทศที่ศึกษาหลักสูตรไทย
ศึก ษา (Thai Studies) ที่ส ามารถสื่อสารภาษาไทยได โดยจะคัดเลือกจากบทความที่เ ยาวชน
ทั่วประเทศสงเขามาตามหัวขอที่กําหนด ซึ่งไดมีการประชาสัมพันธโครงการฯ ใหเยาวชนไดรับทราบ
ขอมู ล โครงการฯ ณ มหาวิ ท ยาลั ยและสถาบัน การศึก ษาตางๆ ในระดับ อุ ดมศึก ษาทั่ ง ประเทศ
พร อ มร ว มส ง บทความเพื่ อ ให ค ณะกรรมการคั ด เลื อ ก นอกจากจะมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ณ
สถาบั น การศึ ก ษาต า งๆ แล ว ยั ง มีก ารประชาสั ม พัน ธ ผ า นสื่อ ต า งๆ รวมทั้ ง เว็ บ ไซต ของสถาน
เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศตางๆ เพื่อเชิญชวนใหเยาวชนในตางประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดรวมสงบทความเพื่อคัดเลือกตอไป จํานวนเยาวชนที่ เ ข าร วมโครงการฯ รุนที่ 1-3 กํา หนด
จํานวนรุนละประมาณ 40 คน เปนเยาวชนในประเทศไทยจํานวน 30 คน และเยาวชนในตางประเทศ
จํานวน 10 คน แต 3 รุนที่ผานมา เยาวชนจากตางประเทศมีจํานวนไมเพียงพอตามที่กําหนดไว จึงได
เพิ่มจํานวนเยาวชนในประเทศไทยใหครบตามจํานวน แตสําหรับในรุนที่ 4 ซึ่งอยูร ะหวางดําเนิน
โครงการฯ มี จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น เป น ประมาณ 50 คน ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง เยาวชนในประเทศและจาก
ตางประเทศ
การดําเนินการโครงการฯ นั้น ในสองปแรก คือ รุนที่ 1 และ 2 สถานที่ดําเนิน
กิจ กรรม ณ ศู น ยศึ ก ษาการพั ฒ นาห ว ยฮอ งไคร อั นเนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ จั ง หวัด เชี ยงใหม
ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท ภายนอก สวนในรุนที่ 3 และ 4 ดําเนินกิจ กรรม ณ ศูนยศึก ษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จั ง หวัดสกลนคร ซึ่ง สํานักราชเลขาธิก ารเปนผูดําเนินการเอง
เนื่องจากผูบริห ารสํานักราชเลขาธิการเห็นวาสํานักราชเลขาธิก ารสามารถดําเนินการโครงการใน
ลักษณะนี้ไดเ อง อีกทั้ง เห็นวาบุคลากรสํานัก ราชเลขาธิการมีความสามารถและมีศัก ยภาพในการ
ดําเนินการโครงการฯ นี้ไดเ ชนกัน และเพื่ อใหบุคลากรของสํานัก ราชเลขาธิก ารไดมีโ อกาสเรียนรู
เชนเดียวกับเยาวชน และไดมีประสบการณการทํางานและเปนพี่เลี้ยงนอกเหนือจากงานประจําที่ทําดวย
สําหรับ การดําเนินกิจ กรรมเยาวชนจิตอาสาฯ นั้น เปนกิจ กรรมคายอบรมเชิง
ปฏิบัติก ารแบบค างคืน ระยะเวลา 21 วัน สํา หรับ รุนที่ 1-2 และ 24 วัน สําหรั บ รุนที่ 3 ซึ่ง เน น
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ผสานความรูเชิงวิชาการและลงมือปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมแบงเปน
4 สวน ไดแก
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1) พิธีเปดโครงการ
2) กิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย กิจ กรรมการเติม ความรูเพื่อเตรียมความ
พรอมเยาวชนจิตอาสา กิจกรรมศึกษาดูงานแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมฝกปฏิบัติในชุมชนขยายผล
3) กิจกรรมสรางความสัมพันธสูการสรางเครือขายเยาวชนจิตอาสา
4) พิ ธี แ ถลงผลการดํ า เนิ น การโครงการ "เยาวชนจิ ต อาสาเพื่ อ เรี ย นรู ต าม
แนวพระราชดําริ" ซึ่งในวันดังกลาวนี้ จะเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความรูสึก และความคิดเห็น
ตางๆ เกี่ยวกับการเขารวมโครงการฯ นี้
จากการศึก ษาพบวา เยาวชนมีความเห็นเกี่ยวกับโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริวา เปนโครงการที่ดําเนินการโดยสํานักราชเลขาธิการ จัดขึ้นเพื่อเปด
โอกาสใหเยาวชนไทยและเยาวชนไทยในตางประเทศที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาไดมาศึกษา
และเรียนรูพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ดวยการเขาคายที่ทําใหเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรูง านที่พอทํา
โดยเรียนรูจากประสบการณจริง ไดเรียนรูวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใหมีความ "เขาใจ เขาถึง
และพัฒ นา" รวมทั้งไดแสดงพลังจิตอาสาที่เยาวชนแตล ะคนมีสูโครงการที่เ ปนประโยชนตอชุมชน
ตลอดจนจะไดเปนผูนําความรู ประสบการณที่ไดรับจากโครงการฯ ไปถายทอดบอกตอสูเพื่อนเยาวชน
และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป

แผนภาพที่ 2 แนวคิดของหลักสูตร
ที่มา: สํานักราชเลขาธิการ, 2557: 8
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3.1.2 เศรษฐกิจพอเพียง
จากการศึกษาพบวาเยาวชนที่เขารวมโครงการฯ มีความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากยิ่งขึ้นและเขาใจดวยวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปดวย 3 หวง 2 เงื่อนไข โดย
3 หวง คือ (1) ความพอประมาณ ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความพอดี รูจักตนเองวาเปนอะไร มีอะไร
รูจักสิ่งที่จะทํา การวางตัว รวมถึงการใชชีวิต (2) ความมีเหตุผล คือ รูวาเหตุผลคืออะไร เขาใจและ
ตัดสินใจดวยเหตุผลมากกวาใชอารมณ และ (3) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง คือ การเตรียมความพรอม
ที่จ ะเผชิญ หรือ เปลี่ ยนแปลงเหตุ ก ารณที่จ ะเกิ ดขึ้น ในอนาคต และต องตั้ ง อยู บ น 2 เงื่ อนไข คื อ
(1) เงื่อนไขความรู คือ ความรูดานวิชาการตางๆ และ (2) เงือ่ นไขคุณธรรม คือ การใชชีวิตดวยความเพียร
อดทน ซื่อสัตยสุจริต
นอกจากนี้ ทําใหเยาวชนไดเขาใจวาเศรษฐกิจพอเพียงไมใชเรื่องที่ไกลตัว เปนวิถี
อยางไทยแทที่บ รรพบุ รุษไดป ฏิบั ติสืบ ตอกัน มา ซึ่ง ไม ใชเ ปนหลั ก คิดเฉพาะกับ เกษตรกรเทานั้ น
แตสามารถนํามาใชไดกับทุกสาขาอาชีพ และสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน โดยตั้งอยู
บนพื้นฐาน 3 หวง 2 เงื่อนไขขางตน อีก ทั้ง เศรษฐกิจ พอเพียงเปนปรัชญาที่ส อนใหเ ดินสายกลาง
พึ่งพาตนเอง ไมเ บียดเบียนผูอื่น ใชชีวิตดวยความมีส ติร อบคอบระมัดระวัง รูจักประหยัดอดออม
ใชเงินและใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน
การที่ไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการฯ นั้น เยาวชนเห็นวา นอกจากการเกษตร
แบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริที่มีการใชพื้นที่หรือสิ่งที่มีอยูใหเกิดประโยชนและสามารถดํารงชีวติ
อยูไดแลวนั้น ยังไดเรียนรูหลักการใชชีวิตแบบพอเพียง หมายถึง การรูจักพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เห็นได
จากตัวอยางเกษตรกรที่เยาวชนไดอาศัยอยูดวยวา มีความพอประมาณ พอเพียงในสิ่งที่ตนเองมี และ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ สิ่งของเครื่องใชแมวาจะไมไดมีราคาแพง แตเปนสิ่งของที่ใชไดตามวัตถุประสงค
หรือทดแทนกันได มีความเปนอยูแบบพอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขได
3.1.3 ชีวิตที่พึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดําริ
จากการเขารวมโครงการฯ นี้ ทําใหเ ยาวชนไดเขาใจวา ชีวิตที่พึ่ง พาตนเองตาม
แนวพระราชดําริเปนการใชชีวิตดวยความไมประมาท ทําใหตนเองมีอยู มีกิน มีใช และมีความสมบูรณ
ของธรรมชาติ ดวยการประกอบอาชีพที่สุจ ริต และเมื่อ มีก ารเปลี่ยนแปลงของโลก เชน เกิดภั ย
ธรรมชาติ หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ก็มีภูมิคุมกันในตัวเองที่ดีในระดับหนึ่ง อาจจะเดือดรอนบาง แตก็
ยังสามารถพึ่งพาตนเองได และเมื่อมีโอกาส มีกําลังกาย กําลังความสามารถ หรือกําลังทรัพยมากพอก็
แบงปนใหผูที่เดือดรอนหรือตองการความชวยเหลือ ซึ่งจะทําใหสังคมเปนสังคมที่เขมแข็ง ที่รูจักการ
แบงปน และเปนสังคมที่มีความสุข
สําหรับชีวิตที่พึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดําริที่เยาวชนไดเรียนรูเกี่ยวกับจากการ
เขารวมโครงการฯ นี้นั้น เยาวชนไดเรียนรูวา การพึ่งพาตนเอง คือ การที่สามารถอยูไดดวยตนเอง
เปนนายของตัวเอง โดยไมตองไปเปนลูก จาง มีความสุขกับสิ่ง ที่เ ปนอยู โดยการพึ่ง พาตนเองตาม
แนวพระราชดําริ คือ การนําเอาความรูหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาประยุกตใชกับ
ตัวเอง โดยไมไดนํามาทั้งหมด แตเปนการปรับใชเพื่อใหเหมาะกับตนเอง เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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3.1.4 พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ
จากการเข าร ว มโครงการฯ นี้ ทํ า ใหเ ยาวชนเห็ นว า พระมหากรุ ณ าธิคุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถนั้น มีมากมายเปนลนพน
จนมิอาจบรรยายได แตสิ่งที่เยาวชนไดเรียนรูนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงสละความสุขสวนพระองคและทรงงานหนักเพื่อพสกนิกร และแมจะตองทุม เท
พระวรกายเพียงใดแตก็ทรงทําดวยเหตุผลเพียงอยากเห็นพสกนิกรของพระองคอยูดีกินดี ไมวาจะที่ใด
บนผืนแผนดินไทยที่มีความเดือดรอนยากไร หรืออยูหางไกลความเจริญเพียงใด จะเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานความชวยเหลือ บําบัดทุก ข บํารุง สุข แกไข และพัฒ นาความเปนอยูใหแ ก
ประชาชน ทรงทําใหเห็นวาแตละพื้นที่สามารถทําใหดีขึ้นได ตามสภาพแวดลอมของพื้นที่นั้นๆ อีกทั้ง
ยังพระราชทานพระราชดําริเกิดเปนโครงการตางๆ มากมาย รวมทั้งโครงการฟารมตัวอยางเพื่อให
ประชาชนมีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใหมีก ารพึ่ง พาตนเอง และใชชีวิตแบบพอเพี ยงและมี
ความสุข
3.1.5 ประโยชนที่ไดจากการเขารวมโครงการฯ นี้
เยาวชนมีความเห็นวา การไดเขารวมโครงการฯ นี้นั้น ไดรับประโยชนเปนอยางมาก
ซึ่งมากกวาที่คิดไวกอนเขารวมโครงการฯ สรุปไดดังนี้
1) ดานความรู เยาวชนไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ไดแก
- เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
- เกี่ยวกับแนวทางตามพระราชดําริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- ไดเขาใจคําวา "เศรษฐกิจพอเพียง"
- ไดเรียนรูหลักคิด แนวคิดการใชชีวิตจากเกษตรกรตัวอยาง
- ไดเรียนรูเทคนิคการทําเกษตร และแนวคิดในการประกอบอาชีพในอนาคต
2) ดานประสบการณ เยาวชนไดรับประสบการณในหลายดาน ไดแก
- ไดเ รียนรูการใชชีวิตเกี่ยวกับ การใชชีวิตรวมกับผูอื่น และการทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกัน
- ไดลงพื้นที่จริงในการทําโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนรวมกับชุมชน
- ทําใหมีความกลาแสดงออกมากยิ่งขึ้น
- ไดเครือขายเยาวชนที่มีความรัก ความผูกพัน มีความเปนจิตอาสา พรอมที่
จะเปนผูใหเมื่อมีโอกาส
- ไดรับความสุข ไมมีสุขไหนจะเทากับการให การไดทําตัวใหมีคุณคา ทํางาน
เพื่อคนอื่น เปนความสุขที่หาซื้อไมได
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3.2 การนําสิ่งที่เยาวชนไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการฯ ไปขยายผลและใชเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิต
จากการศึกษาพบวาเยาวชนไดนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการฯ นี้ไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน และขยายผล ดังนี้
1) นําคําวา "พอเพียง" ไปใช โดยการลดทอนคาใชจายที่ไมจําเปน เลือกซื้ออาหารใหพอดี
ไมเหลือทิ้ง ซื้อสิ่งของโดยคํานึงถึงประโยชนและความจําเปนเปนหลัก และทําบัญชีรายรับ รายจาย
ทุกเดือน
2) นําความรูเกี่ยวกับการเกษตรมาปรับใช ดวยการปลูกผักสวนครัวที่บาน เชน มะละกอ
พริก มะเขือเทศ ขา ตะไคร เปนตน
3) นําแนวคิด "การไมยึดตํารา" โดยเห็นวา ไมมีสิ่งใดจะถูกตองหรือตรงตามทฤษฎี ซึ่งแตละสิ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ หากเรารูจักคิดเผื่อ หรือคิดนอกกรอบ จะทําใหมีโอกาสพบสิ่งใหมๆ
หรือแกไขปญหาตางๆ ไดมากขึ้น
4) นํ า ความรู ที่ ไ ด ไ ปเผยแพร สู ค รอบครั ว เพื่ อ นเยาวชน และรุ น น อ ง เพื่ อ เป น การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ในหลากหลายชองทาง ทั้งจากตัวบุคคล จากสื่อสังคมออนไลน เชน เว็บไซต
Facebook แอพลิเ คชัน Line หรือ Blog สวนตัวของเยาวชนจิตอาสา รวมทั้งสื่อมวลชน เชน
โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน
5) จากการเขารวมโครงการฯ มีการสรางเครือขายของเยาวชนจิตอาสา เพื่อชวยเผยแพร
เรื่องราวดีๆ ที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ และประชาสัม พันธกิจกรรมดีๆ เผยแพรเ รื่องราว
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยใหเยาวชนรุนพี่ไปถายทอดประสบการณแกนกั ศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆ รวมทั้งผานรายการเสียงตามสายสํานักราชเลขาธิการ
และทางสถานีวิทยุสราญรมย
6) ที่ผานมาหลังจากจบโครงการฯ แลวเยาวชนจิตอาสาไดตอยอดจัดทําโครงการจิตอาสา
ไดแก กิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ และโครงการเยาวชนจิตอาสารัก ษ
สิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดําริ จังหวัดชลบุรี และจันทบุรี ซึ่งเปนการสรางเครือขายเยาวชนจิต
อาสารุนตอรุน รวมทั้งทําหนาที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรพระราชกรณียกิจใหเปนที่ประจักษดวย
3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
3.3.1 เกี่ยวกับการจัดการโครงการ
เยาวชนสวนใหญเห็นวาโครงการฯ นี้ เปนโครงการที่ดีมาก เพราะทําใหเยาวชนได
เรียนรู และไดแสดงศักยภาพที่มีออกมาไดอยางเต็มที่ ไดมีโอกาสทําในสิ่งที่ยังไมเคยรูดวยการลงมือ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งไดใชชีวิตรวมกับชาวบานจริงๆ ทําใหไดเ ห็นจริงวาแนวพระราชดํารินั้น สามารถ
นํามาใชและปรับใชไดจริง เปนโครงการหนึ่งที่เปดโลกทัศนใหกับเยาวชนที่เขารวมโครงการฯ
3.3.2 เกี่ยวกับกิจกรรม
เยาวชนเห็นวากิจกรรมมีความเหมาะสม มีวิทยากรที่มีความรูและประสบการณ
ถายทอดความรูไดดีมาก ซึ่งแตล ะกิจกรรมให ความรูและประสบการณม ากมาย ดวยการลงชุมชน
ลงมือทํา ทําใหเห็นภาพจริง มีการกระตุนใหคิด และวิเคราะห นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนันทนาการให
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ผอนคลายในชวงเย็น เพื่อใหเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอื่นๆ มากมาย อยางไรก็ตาม
แมวาเยาวชนฯ ทุกคนจะเห็นวาทุกกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ดี แตมีบางสวนเห็นวา ตารางกิจกรรมนั้น
แนนเกินไป จนบางครั้งไมสามารถควบคุมเวลาหรือจัดการเวลาไดลงตัว ทําใหขามรายละเอียดการ
เรียนรูของเยาวชน
3.3.3 เกี่ยวกับพี่เลี้ยง/คณะทํางาน
เยาวชนมีความเห็นเกี่ยวกับพี่เลี้ยง/คณะทํางาน วาดูแลผูเขารวมโครงการฯ ไดดีมาก
มีความเปนจิตอาสา มีความเปนกันเอง
นอกจากนี้ เยาวชนเห็นวาเกษตรกรตัวอยาง หรือที่เยาวชนเรียกวา "พอครู แมครู"
ที่เยาวชนไดไปพักอาศัยอยูดวยนั้น ใหการตอนรับและดูแลดีมาก รวมทั้งใหความรัก ความเมตตา และ
ใหความรูเสมือนลูกของตนเอง
3.3.4 ขอเสนอแนะ
เยาวชนมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรมีกิจกรรมในแตละบานที่หลากหลาย มีการเยี่ยมเยือนศึกษาอีกหมูบาน
อยางจริงจังเพื่อใหเกิดประสบการณที่หลากหลาย เพื่อใหมีการลงมือเรียนรูและปฏิบัติจริงมากขึ้น
2) ในการลงชุมชน ควรใหมีผูที่มีความรู หรือผูเชี่ยวชาญไปคอยใหความรูเพิ่มเติม
เพื่อนําไปแกปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไดอยางมีคุณภาพ
3) ระยะเวลาของโครงการฯ คือ ประมาณ 3 สัปดาห ซึ่งเห็นวาควรเพิ่มระยะเวลา
ของโครงการฯ เปน 4 สัป ดาห หรือ 1 เดือน เพื่อใหมีเ วลาในการลงพื้นที่เ รียนรูชุม ชน และทํ า
กิจกรรมจิตอาสา
4) การคัดเลือกพี่เลี้ยง ควรคัดเลือกพี่เลี้ยงที่มีประสบการณคายอาสา และเห็นวา
เยาวชนควรมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นตอพี่เลี้ยง โดยที่ขอมูลจะเปนความลับ เพื่อพิจารณาในการ
รับเปนพี่เลี้ยงในรุนตอไป
5) เปนโครงการที่ควรไดรับการสนับสนุนใหมีอยางตอเนื่อง เพื่อใหเยาวชนไดมี
ความรูความเขาใจในงานตามพระราชดําริ และสามารถนํามาประยุกตใชกับตัวเยาวชนเองได
3.4 ปญหาและขอจํากัด
จากการศึกษาจากเอกสารโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ รุนที่
1-3 รวมทั้งจากการตอบแบบคําถามของเยาวชนและพี่เลี้ยง พบปญหาและขอจํากัด ดังนี้
1) การจัดทํารายละเอียดโครงการฯ หลักที่อธิบายในภาพรวมวาโครงการเยาวชนจิตอาสา
เพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ คืออะไร มีวัตถุป ระสงค และรายละเอียดตางๆ อยางไรบางนั้น
ยัง ไมมีความชัดเจนเพียงพอ ซึ่ง จากการศึก ษามีเพียงเฉพาะรายละเอียดโครงการของแตล ะป ที่มี
รายละเอียดที่แตกตางกันไป
2) ระยะเวลาของการดําเนินโครงการฯ ประมาณ 3 สัปดาห ยังไมเพียงพอสําหรับการลง
พื้นที่เรียนรูชุมชน และทํากิจกรรมจิตอาสา ประกอบกับกิจกรรมที่กําหนดไวมีเปนจํานวนมากทําให
เรียนรูกิจกรรมไดไมครบถวน
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3) การคัดเลือกเยาวชนที่เขารวมโครงการฯ มีขอสังเกตวาเยาวชนที่มาจากตางประเทศ
สวนใหญมาจากประเทศในแถบยุโรปหรืออเมริกา ซึ่งมีความแตกตางทางวัฒนธรรม อาจเปนไปไดวา
เพราะเยาวชนเติ บ โตและอาศั ย อยู ต า งประเทศซึ่ ง อยู ใ นบริ บ ทสั ง คมที่ ไ ม ใ ช สั ง คมไทย
ทั้งสภาพแวดลอม ความเปนอยู และวัฒนธรรม ความรูสึกของความเปนไทยอาจจะมีนอย ดังนั้นเมื่อ
ไดมาเขารวมโครงการฯ อาจจะซึมซับสิ่งที่ไดเรียนรูกลับไปและนําไปใชบางในระยะแรก แตเมื่อเวลา
ผานไปจึงอาจไมมีการตอยอดใดๆ
4) การดําเนินโครงการฯ ที่ผานมาในรุนที่ 1 และรุนที่ 2 ดําเนินการโดยบริษัทภายนอกที่มี
ประสบการณในการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ ดังนั้น คณะทํางานหรือพี่เลี้ยงที่ดูแลเยาวชนจึงเปนคนที่
มีความสามารถและมีทัก ษะในดานนี้ สําหรับ โครงการฯ รุนที่ 3 และรุนที่ 4 สํานักราชเลขาธิการ
ดําเนินการเองในทุก ขั้นตอน ซึ่ง คณะทํางานและพี่เลี้ยงคือบุ คลากรของสํานัก ราชเลขาธิก าร ยัง มี
ขอจํากัดเรื่องประสบการณการทํางานในดานนี้ อีกทั้งพี่เลี้ ยงและคณะทํางานที่มาชวยงานมานั้นมา
จากกลุมงานและกองตางๆ ซึ่งพิจารณาจากความประสงคและยินดีที่จะมาชวยงานโดยไมไดคํานึงถึง
คุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณที่ควรมี
5) เนื่องจากสํานัก ราชเลขาธิการไมไดดําเนินโครงการในลักษณะนี้มากนัก พี่เ ลี้ยงและ
คณะทํางานจึงไมมีประสบการณหรือทักษะในดานนี้ อีกทั้งไมมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรที่จะมา
เปนพี่เลี้ยงและคณะทํางาน ซึ่ง 3 รุนที่ผานมา ไมมีการอบรมใหความรู แตสําหรับรุนที่ 4 ไดมีการ
อบรมและทําความเขาใจแกคณะทํางานและพี่เลี้ยงทุกคนกอนปฏิบัติจริง แตเปนเพียงเปนการให
ความรูเกี่ยวกับการดําเนินโครงการลักษณะนี้เทานั้น นอกจากนี้ ยังไมมีการใหความรูเรื่องการปฐม
พยาบาลในกรณีฉุกเฉินแกพี่เลี้ยงและคณะทํางานดวย
6) สื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ในเว็บไซตยังไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ที่ชัดเจน
ทั้งรูปแบบกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม กําหนดการ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับเยาวชนแตละรุน รวมทั้ง
แอปพลิเคชัน Jitarsa ยังไมสามารถใชงานไดมีประสิทธิภาพ
7) การติดตามและประเมินผลเยาวชนหลัง จากที่เ ขารวมโครงการฯ แลว ยัง ไมมีก าร
ดําเนินการที่ชัดเจนวามีการดําเนินการอยางไรบาง
กลา วโดยสรุป ในบทนี้ผูศึ ก ษาได นํา ขอมู ล ที่ ไดจ ากการตอบแบบคํ าถาม มาสรุป และ
วิเคราะหตามวัตถุประสงคของการศึกษา โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ (1) ความรูความเขาใจในเรื่อง
ตางๆ ไดแก เกี่ยวกับโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงเกี่ยวกับชีวิตที่พึ่งพาตนเอง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ประโยชนที่ไดจากการเขารวมโครงการฯ นี้ รวมทั้ง ปญหาและ
ขอเสนอแนะ ผลการวิเคราะหพบวา เยาวชนและพี่เลี้ยงที่เขารวมโครงการฯ นี้ สามารถอธิบายใน
ประเด็นตางๆ ขางตนวาไดเรียนรูอยางไร และคิดเห็นอยางไร ซึ่งแสดงวาเยาวชนและพี่เลี้ยงนั้น มี
ความรูและความเขาใจในระดับที่ดีมาก (2) การนําสิ่งที่เยาวชนไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการฯ ไป
ขยายผลและใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต พบวา เยาวชนไดนําสิ่งที่ไดเรียนรูจ ากการเขารวม
โครงการฯ นี้ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และขยายผล ไมวาจะเปนการนําคําวา "พอเพียง" ไปใช และ
ทําบัญชีรายรับ รายจาย การนําความรูเกี่ยวกับการเกษตรมาปรับใชที่บาน การนําแนวคิดไมยึดตํารา
หรือคิดนอกกรอบมาชวยแกไขปญหาตางๆ อีกทั้งนําความรูที่ไดไปเผยแพรผานตัวบุคคล จากสื่อ และ
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จากสื่อสังคมออนไลน ตลอดจนมีการสรางเครือขายของเยาวชนจิตอาสา เพื่อชวยเผยแพรเรื่องราวดีๆ
และประชาสัมพันธกิจกรรมดีๆ (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตาม
แนวพระราชดําริ พบวา เยาวชนสวนใหญเห็นวาโครงการฯ นี้ เปนโครงการที่ดีมาก มีกิจกรรมที่มี
ความเหมาะสม รวมทั้งพี่เลี้ยงและคณะทํางานมีความเปนกันเองและดูแลผูเขารวมโครงการฯ เปน
อยางดี และเห็นวาโครงการฯ นี้ควรไดรับการสนับสนุนใหมีอยางตอเนื่องตอไป และ (4) ปญหาและ
ขอจํากัด พบวา มีปญหาและขอจํากัดดานระยะเวลาของโครงการ ฯ การจัดทํารายละเอียดโครงการฯ
ที่ ไ ม ชั ด เจน การคั ด เลื อ กเยาวชนเข า ร ว มโครงการฯ คุ ณ สมบั ติ ข องพี่ เ ลี้ ย งและคณะทํ า งาน
สื่อประชาสัมพันธมีรายละเอียดไมชัดเจน และการติดตามและประเมินผลที่ยังไมเปนรูปธรรม
อนึ่ง การศึก ษาในครั้ง นี้ แมวาจะมีขอจํากัดดานระยะเวลาทําใหการติดตอประสานกับ
เยาวชนที่เขารวมโครงการฯ เปนไปคอนขางลําบาก อยางไรก็ตาม ทําใหไดเรียนรูวา สิ่งที่เยาวชนรุนที่
1-3 ได รับ จากการเข ารว มโครงการฯ นั้น มีป ระโยชน อย า งยิ่ ง ไมว าจะเป นความรู ความเข าใจ
ในหลักการทรงงาน และเห็นคุณคาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในแงของดานวิชาการ
รวมทั้งประสบการณที่ไดจากการลงมือปฏิบัติจริงและใชชีวิตรวมกับเกษตรกรที่เรียกวา "พอครู แมครู"
ซึ่งทําใหเยาวชนไดเรียนรูวิถีชีวิตของเกษตรกรจากประสบการณจริง ทั้งการทําการเกษตรและการใช
ชีวิตอยางพอเพียง ซึ่งเยาวชนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ ยังมี
การสรางเครือขาย นําความรูไปเผยแพร และขยายผลตอไปดวย

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
การศึก ษาเรื่อง "การศึกษาผลจากการเขารวมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตาม
แนวพระราชดําริ" เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อศึกษาสิ่งที่เยาวชนไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการฯ นี้
2) เพื่อประเมินวาสิ่งที่เยาวชนไดเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
โดยแหลงขอมูล ที่ใชในการศึก ษา ประกอบดวย การศึกษาจากเอกสารโครงการเยาวชน
จิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ รุนที่ 1-3 และศึกษาจากเยาวชนที่เขารวมโครงการเยาวชน
จิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ รุนที่ 1-3 รวมทั้งพี่เลี้ยงประจํากลุม โดยใชแบบคําถามเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล และนํามาสรุปผลจากการเขารวมโครงการฯ ซึ่งจากการศึกษามีขอ สรุปและ
ขอเสนอแนะ ดังนี้
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ
จากการตอบแบบคําถามของเยาวชนที่เขารวมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ รุนที่ 1-3 รวมทั้งพี่เ ลี้ยง มีความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ ไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนี้
1) มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ โครงการเยาวชนจิ ต อาสาเพื่ อ เรี ย นรู ต าม
แนวพระราชดําริวา เปนโครงการที่ดําเนินการโดยสํานักราชเลขาธิการจัดขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไทย
และเยาวชนไทยในตางประเทศที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาไดมาศึกษาและเรียนรูพระราชกรณี ย กิ จ และแนวพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งไดเรียนรูวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเรียนรูจากประสบการณจริง
พรอมทั้งนําความรู ประสบการณที่ไดรับจากโครงการฯ ไปถายทอดบอกตอสูเพื่อนเยาวชน และนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป
2) มีค วามรู แ ละเข า ใจหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ง ได เ ขา ใจว า
เศรษฐกิจ พอเพียงไม ใชเ รื่องที่ไ กลตัว สามารถนํามาใชไดกับ ทุ ก สาขาอาชี พ และสามารถนําไป
ประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน
3) มีความเขาใจวาชีวิตที่พึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดําริเปนการใชชีวิตดวย
ความไมประมาท ทําใหตนเองมีอยู มีกิน มีใช สามารถอยูไดดวยตนเอง มีความสุขกับสิ่งที่เปนอยู
โดยนําเอาความรูหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาประยุกตใชกับตัวเอง เพื่อใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
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4) มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเยาวชนเห็นวาพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งสิ่งที่ทั้งสองพระองคทรงทําเพื่อ
ประชาชนนั้น มีมากมายเปนลนพนจนมิอาจบรรยายได
5) เยาวชนมีความเห็นวาการไดเขารวมโครงการฯ นี้นั้น ไดรับประโยชนเปนอยางมาก
ไม ว า จะเป น ด า นความรู ซึ่ ง เยาวชนได เ รี ย นรู เ กี่ ย วกั บ พระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ แนวทางตามพระราชดําริ และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งไดเขาใจคําวา "เศรษฐกิจพอเพียง" ตลอดจนไดเ รียนรูหลักคิด
แนวคิดการใชชีวิตจากเกษตรกรตัวอยาง เทคนิคการทําเกษตร และแนวคิดในการประกอบอาชีพใน
อนาคต
นอกจากนี้ เยาวชนยังไดรับประสบการณในหลายดาน โดยไดเรียนรูการใชชีวิต
เกี่ยวกับการใชชีวิตรวมกับผูอื่น และการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดลงพื้นที่จริงในการทําโครงการ
จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนรวมกับชุมชน สงผลใหเยาวชนมีความกลาแสดงออกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได
เครือขายเยาวชนที่มีความเปนจิตอาสาที่ยังคงมีการรวมตัวเพื่อทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
และสังคม
4.1.2 การนําสิ่งที่เยาวชนไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการฯ ไปขยายผลและใชเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต
จากการศึกษาพบวาเยาวชนไดนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการฯ นี้ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยยึดหลักพอเพียง และแนวคิดการไมยึดตํารา รวมทั้งไดนําความรูดาน
การเกษตรมาปรับใชดวยการปลูกผักสวนครัวที่บานดวย นอกจากนี้เยาวชนไดนําสิ่งตางๆ เหลานี้ไป
ขยายผลตอดวยการเผยแพรสูครอบครัว เพื่อนเยาวชน และรุนนอง ผานสื่อสังคมออนไลนตางๆ และ
จากการเขารวมโครงการฯ นี้ มีการสรางเครือขายของเยาวชนจิตอาสา เพื่อชวยเผยแพรเรื่องราว
เกี่ ย วกั บ โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สิ่ ง ที่ ไ ด รั บ จากการเข า ร ว มโครงการฯ และ
ประชาสัมพันธกิจกรรมดีๆ ดวย
4.1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
1) เยาวชนสวนใหญเห็นวาโครงการฯ นี้ เปนโครงการที่ดีมาก เปนอีกโครงการหนึ่ง
ที่เปดโลกทัศนใหกับเยาวชนที่เขารวมโครงการฯ เพราะทําใหเยาวชนไดมีโอกาสเรียนรู และทําในสิ่งที่
ยังไมเคยรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งไดมีโอกาสแสดงศักยภาพที่มีออกมาไดอยางเต็มที่
2) เยาวชนเห็นวากิจกรรมที่กําหนดไวนั้นมีความเหมาะสม ซึ่งแตละกิจกรรมให
ความรูและประสบการณมากมาย ดวยการลงชุมชน ลงมือทํา ทําใหเห็นภาพจริง มีการกระตุนใหคิด
และวิเคราะห นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรที่มีความรูและประสบการณถายทอดความรูไดดีมากดวย
3) เยาวชนมีความเห็นเกี่ยวกับพี่เลี้ยง/คณะทํางาน วาดูแลผูเขารวมโครงการฯ
ไดดีมาก มีความเปนจิตอาสา และมีความเปนกันเอง
นอกจากนี้ เยาวชนเห็นวาเกษตรกรตัวอยาง หรือที่เยาวชนเรียกวา "พอครู แมครู"
ที่เยาวชนไดไปพักอาศัยอยูดวยนั้น ก็ใหการตอนรับและดูแลดีมาก รวมทั้งใหความรัก ความเมตตา
และใหความรูเสมือนลูกของตนเอง
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4.1.4 ปญหาและขอจํากัด
1) การจัดทํารายละเอียดโครงการฯ หลักที่อธิบายในภาพรวมวาโครงการเยาวชน
จิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ คืออะไร มีวัตถุประสงค และรายละเอียดตางๆ อยางไรบาง
ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ
2) ระยะเวลาของการดําเนินโครงการฯ ไมเพียงพอสําหรับการลงพื้นที่เ รียนรู
ชุมชน และทํากิจกรรมจิตอาสา
3) การคัดเลือกเยาวชนที่เ ขารวมโครงการฯ จากตางประเทศสวนใหญมาจาก
ประเทศที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม เติบโตและอาศัยอยูตางประเทศซึ่งอยูในบริบทสังคมที่ไมใช
สังคมไทย ความรูสึกของความเปนไทยอาจจะมีนอย
4) คณะทํางานหรือพี่เลี้ยงที่ดูแลเยาวชน ยังมีขอจํากัดเรื่องประสบการณก าร
ทํางานในดานนี้
5) กอนการดําเนินโครงการไมมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรที่จะมาเปนพี่เลี้ยง
และคณะทํางาน รวมทั้ง ยัง ไมมีก ารใหความรูเ รื่องการปฐมพยาบาลในกรณีฉุก เฉินแกพี่เลี้ยงและ
คณะทํางานดวย
6) สื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ในเว็บไซตยังไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ
ที่ชัดเจน รวมทั้งแอปพลิเคชัน Jitarsa ยังไมสามารถใชงานไดมีประสิทธิภาพ
7) การติดตามและประเมินผลเยาวชนหลังจากที่เขารวมโครงการฯ แลว ยังไมมี
การดําเนินการที่ชัดเจนวามีการดําเนินการอยางไรบาง
4.1.5 สรุปผล
จากการศึก ษาพบวากลุมเยาวชนที่เขารวมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริมีก ารเรียนรูวิถีชีวิตพึ่ง พาตนเองตามแนวพระราชดําริ มีก ารสรางเครือขาย
เยาวชนที่มีความรู และเปนสื่อกลางการเผยแพรประโยชนสุขที่ไดรับจากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสูสาธารณชนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งเยาวชนมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรง
บําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกราษฎรในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
และตรงตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
4.2 ขอเสนอแนะ
จากการดํ าเนิน การโครงการเยาวชนจิ ตอาสาเพื่ อเรีย นรู ตามแนวพระราชดํ าริ ซึ่ ง ได
ดําเนิน การมาแลว 3 รุน ขณะนี้อยูร ะหวางดําเนิน การโครงการฯ รุนที่ 4 (ระหวา งวันที่ 4-29
กรกฎาคม 2559) สํานักราชเลขาธิการซึ่ง เปนผูดําเนินโครงการฯ ไดมีการนําขอบกพรองจากการ
ดําเนินการโครงการฯ 3 รุนที่ผานมา มาพิจารณาและปรับใชเพื่อความเหมาะสม อยางไรก็ตาม จากที่
ไดศึก ษาผลการเขารวมโครงการฯ ทั้ง จากเอกสารโครงการรวมทั้งจากเยาวชนที่เขารวมโครงการ
ผูศึกษามีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
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4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สํานักราชเลขาธิการควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการฯ นีอ้ ยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อเปนการเปดโอกาสใหเยาวชนรุนตอๆ ไปไดมาเรียนรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนการตอยอด
และนําไปขยายผลตอไปและเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจประการหนึ่งของสํานักราชเลขาธิการ คือ
การเผยแพรพระราชกรณียกิจใหเปนที่ประจักษอยางกวางขวางทั้งในและตางประเทศ
2) สํานักราชเลขาธิการควรสงเสริมใหมีกิจกรรมจิตอาสาเปนประโยชนตอสังคม
ในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง ใหเยาวชนไดรวมกันทํากิจกรรมดีๆ เพื่อเปนการสรางเครือขายเยาวชน
จิตอาสารุนตอรุน รวมทั้งทําหนาที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรพระราชกรณียกิจใหเปนที่ประจักษ
ตอไป
3) สํานักราชเลขาธิการควรประสานความรวมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย
และสถานกงสุลไทยประจําประเทศตางๆ และหนวยงานราชการอื่นในตางประเทศ เมื่อมีการจัดงาน
ในโอกาสสําคัญ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เปนตน อาจจัดนิทรรศการโดยใหเยาวชนที่
เขารวมโครงการฯ มาชวยประชาสัมพันธโครงการฯ รวมทั้งบอกเลาประสบการณจากการเขารวม
โครงการฯ ใหชาวตางประเทศไดทราบอีกทางหนึ่ง
4) สํานักราชเลขาธิการควรประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ ให
พิจารณาสงเยาวชนมาเขารวมโครงการฯ โดยกําหนดเงื่อนไขวา เยาวชนที่ไดรับคัดเลือกใหเขารวม
โครงการฯ เมื่อผานการฝกอบรมและไดรับประกาศนียบัตรแลว สามารถนํามารวมเปนหนวยกิ ตใน
รายวิชาไดดวย เพื่อเปนการเพิ่มกลุมเปาหมาย รวมทั้งเผยแพรและประชาสัมพันธโครงการฯ ไปยัง
สถาบันการศึกษาใหทั่วถึงมากขึ้นดวย
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
4.2.2.1 เกี่ยวกับโครงการฯ
ควรจัดทํารายละเอียดโครงการฯ หลักใหชัดเจนที่สามารถอธิบายไดวา
โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริคืออะไร มีวัตถุประสงค และรายละเอียด
ตางๆ อยางไรบาง สําหรับ ใชเ ปนหลักในการเขียนโครงการฯ ของแตละป ซึ่ง จะมีรายละเอียดที่
แตกตางกันไป และใหผูที่ส นใจหรือศึก ษาไดเ ขาใจเกี่ยวกับ ภาพรวมของโครงการฯ ทั้ง นี้ หากมี
รายละเอียดและขั้นตอนที่ชัดเจน จะเปนจุดเริ่มตนของการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อใหโครงการฯ
นี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.2.2.2 การบริหารจัดการ
1) ควรมีการพิจารณาเพิ่มระยะเวลาของการดําเนินโครงการฯ ใหมากขึ้น
จากเดิมคือประมาณ 3 สัปดาห เปน 4 สัปดาห หรือ 1 เดือน เพื่อใหเยาวชนไดมีเวลาในการลงพื้นที่
เรียนรูชุมชน และทํากิจกรรมจิตอาสามากขึ้น และไดเรียนรูกิจกรรมไดอยางครบถวน
2) การคัดเลือกเยาวชนที่เ ขารวมโครงการฯ ควรพิจ ารณาจากกลุม
ประเทศอาเซียน (Asean) เปนลําดับแรก มากกวาในประเทศแถบยุโรป เนื่องจากมีสภาพแวดลอมที่
คลายคลึง กับประเทศไทย อีกทั้ง กลุม ประเทศเหลานี้ก็มีความรวมมือกับประเทศไทยอยูแลว เชน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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และสาธารณรัฐอินโดนีเชีย เปนตน ซึ่งนาจะสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการเขารวม
โครงการฯ ไปปรับใชและตอยอดในประเทศตนไดงายขึ้น
3) ผูดําเนินโครงการฯ อาจจะพิจารณาเพิ่มกลุมเปาหมายเยาวชนจาก
สถาบันนานาชาติที่อยูในประเทศไทย ดวยเหตุผลที่วาเยาวชนเหลานี้จะสามารถเขารวมโครงการฯ ไดงาย
กวาเยาวชนที่มาจากตางประเทศ อีกทั้งเยาวชนเหลานี้สวนใหญมาจากครอบครัวที่มีฐานะ จึงอาจมี
ทัศนะที่ไมพอเพียง หรือมีการใชจายเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองไดโดยไมตองคิด ซึ่งหาก
ไดมาเขารวมโครงการฯ อาจจะทําใหเยาวชนเหลานี้ไดเรียนรูและเปลี่ยนทัศนคติได
4) ควรกําหนดคุณลักษณะของพี่เลี้ยงและคณะทํางานที่มีความรูความ
เข า ใจในงาน โดยเฉพาะพี่ เ ลี้ ย งประจํ า กลุ ม ซึ่ ง จะต อ งใช ชี วิ ต ร ว มกั บ เยาวชน จํ า เป น ต อ งมี
ประสบการณการทํางานคายอาสา และทัก ษะในการแกปญ หาเฉพาะหนาใหเ ยาวชนเมื่อประสบ
ปญหาได
5) ควรใหเยาวชนรุนพี่ที่ผานการเขารวมโครงการฯ นี้มาแลว มาเปนพีเ่ ลีย้ ง
ในรุนตอๆ ไป เนื่องจากมีประสบการณจากการเขารวมโครงการฯ มาแลว เพื่อใหความชวยเหลือและ
คําแนะนํา ตลอดจนใหความรูที่เปนประโยชนแกรุนนอง ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับตัวรุนพี่เองที่จะได
นําความรูที่ไดมาตอยอด และเปนการขยายเครือขายเยาวชนจากรุนพี่สูรุนนองดวย
6) ควรใหผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณการทํากิจกรรมดานนี้ มาให
ความรูแกพี่เลี้ยงและคณะทํางาน เกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งปญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีแกไข
เพิ่มเติมจากการใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ รวมทั้ง ควรมีการใหความรูเรื่องการ
ปฐมพยาบาลแกพี่เลี้ยงและคณะทํางาน เพื่อจะไดปฐมพยาบาลในเบื้องตนไดหากมีเหตุฉุกเฉิน
7) การลงพื้ นที่ ควรมี ผูเ ชี่ ยวชาญหรื อผูรู ป ระจํา กลุ ม เพื่ อใหความรู
เพิ่มเติมแกเยาวชนขณะลงพื้นที่จริง ซึ่งหากเกิดปญหาจะไดใหคําแนะนําและชวยแกปญหาหาได
8) สํ า หรั บ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ต า งๆ เช น ในเว็ บ ไซต ควรจั ด ทํ า
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ใหชัดเจนกวานี้ ทั้งรูปแบบกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม กําหนดการ
รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับเยาวชนแตละรุน ควรมีการรวบรวมไวในเว็บไซตดวย เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูที่
สนใจศึกษา และสําหรับเยาวชนเพื่อประกอบการตัดสินใจเขารวมโครงการฯ
9) ควรมีก ารปรับ ปรุง แอปพลิเ คชัน Jitarsa ใหส ามารถใชง านไดมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเขาใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและสะดวกยิ่งขึ้น
4.2.2.3 การติดตามผลและการขยายผล
1) ควรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลเยาวชนที่
เขารวมโครงการฯ ที่ชัดเจน เพื่อใหก ารติดตามผลภายหลังจากจบโครงการฯ เปนรูปธรรมมาขึ้น
เพื่อจะไดนําผลที่ไดมาสรุปผลและใชเปนแนวทางในการดําเนินโครงการฯ ในปตอๆ ไป
2) ควรจัดใหมีกิจกรรมคืนสูเหยาชาวจิตอาสา เพื่อใหเยาวชนที่เขารวม
โครงการฯ รุ นที่ ผา นมาไดมี โ อกาสมาพบปะ บอกเลา และแลกเปลี่ ยนประสบการณที่ ผา นมา
โดยอาจจะพิจารณาชวงเวลาที่เยาวชนจากตางประเทศที่กลับมาเยี่ยมครอบครัวหรือกลับมาเที่ยว
ประเทศไทยดวย แมวาจะเปนคนสวนนอยแตก็เปนสวนหนึ่งของเยาวชนที่เขารวมโครงการฯ
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3) ควรใหความสําคัญ ในการติดตามผลหลัง จากจบโครงการฯ แลว
โดยพิจ ารณาว ามี กิจ กรรมใดบ างที่จ ะชว ยสนับ สนุน ให เ ยาวชนนํ าไปต อยอดและขยายผล เช น
หากเยาวชนนั้นมีความสามารถในการเขียน อาจจะเขียนบอกเลาสิ่งที่ไดทํา หรือนําไปใช ภายหลังจาก
เขารวมโครงการฯ แลวระยะหนึ่ง และสงมายังผูดําเนินโครงการฯ เพื่อเปนขอมูลในการติดตามผล
สําหรับเยาวชนตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศตางๆ ซึ่งเปนหนวยงานสําคัญใน
การคัดเลือกเยาวชนในตางประเทศมาเขารวมโครงการฯ จะตองสงมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อ
สงกลับมายังสํานักราชเลขาธิการดวยเชนกัน
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แบบคําถามสําหรับเยาวชนที่เขารวมโครงการฯ
แบบคําถามสําหรับเยาวชนที่เขารวมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
รุนที่ 1-รุนที่ 3
******************************
คําชี้แจง แบบคําถามนี้จัดทําโดยนางสาวศิริลักษณ ไตรศิริพานิช วิทยากรชํานาญการพิเศษ สํานัก
ราชเลขาธิการ ผูเขารวมการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ประจําป 2559 ซึ่งไดจัดทํา
รายงานสวนบุคคลในหัวขอ "การศึกษาผลจากการเขารวมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตาม
แนวพระราชดําริ" การนี้ จึงขอความกรุณาผูเขารวมโครงการ ฯ รุนที่ 1 - 3 ตอบคําถามตามคําถาม
ดานลางนี้ พรอมอธิบายเพื่อจะไดนําขอมูลจากการตอบแบบคําถามของทานมาประกอบการจัดทํา
รายงานสวนบุคคลดังกลาว
หมายเหตุ กรุณาสงคําตอบกลับมาทางอีเมล meawmeawyy@gmail.com
********************************
1. โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ คืออะไร โปรดอธิบาย
2. จากการเขารวมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ ทานไดเ รียนรูและ
เขาใจ ในเรื่องตอไปนี้อยางไรบางโปรดอธิบาย
2.1 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ชีวิตที่พึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดําริ
2.3 พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว และสมเด็จ พระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ
3. ทานคิดวาทานไดประโยชนจากการเขารวมโครงการ ฯ นี้หรือไมอยางไร
4. ทานไดนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการ ฯ นี้ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน หรือนําไปตอ
ยอดอยางไรบาง
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
5.1 เกี่ยวกับการจัดการโครงการ
5.2 เกี่ยวกับกิจกรรม
5.3 เกี่ยวกับพี่เลี้ยง/คณะทํางาน
5.4 ขอเสนอแนะ
ขอขอบคุณนอง ๆ ทุกทานที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามขางตน
4 กรกฎาคม 2559
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กําหนดการโครงการฯ รุนที่ 1-3
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ภาพกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
การเรียนรูเ กี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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การเรียนรูเ กี่ยวกับการนอมนําพระราชดําริไปปฏิบัติ

49
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

50
กิจกรรมจิตอาสา
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การเผยแพรแนวพระราชดําริ หลักการทรงงาน และกิจกรรมของโครงการฯ
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ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นางสาวศิริลักษณ ไตรศิริพานิช

ประวัติการศึกษา

– ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร) สถาบันราชภัฏพระนคร
– ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน
ตําแหนงปจจุบัน

วิทยากร 3 กองขาว
วิทยากร 4 กองการในพระองค
วิทยากร 5 กองการในพระองค
วิทยากร 5 กลุมชวยอํานวยการผูบริหาร 1 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร 6 กลุมชวยอํานวยการผูบริหาร 1 (กรุงเทพฯ)
วิทยากรชํานาญการ กองอํานวยการนักบริหาร
วิทยากรชํานาญการพิเศษ กองอํานวยการนักบริหาร
วิทยากรชํานาญการพิเศษ
กองอํานวยการนักบริหาร
สํานักราชเลขาธิการ

