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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทยีบการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสา ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบสอบถามและแบบ

สมัภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอ้างองิ    

ผลการวิจัยพบว่า  

การด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัย

เอกชน ในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการด าเนิน

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสา จ าแนกตามระยะเวลาก่อต้ังฝ่ายรับผิดชอบ

กิจกรรมด้านจิตอาสา พบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปัญหา พบว่า นักศึกษายังไม่

เข้าใจความหมายค าว่า “จิตอาสา” มากที่สุด ข้อเสนอแนะ คือ มหาวิทยาลัยเอกชนควรให้ความส าคัญใน

การก าหนดนโยบายการจัดกจิกรรมด้านจิตอาสา จัดหลักสูตรกิจกรรมด้านจิตอาสาในช้ันเรียนให้นักศึกษา

สามารถปฏบัิติกจิกรรมได้มากขึ้น  

 

THE  IMPLEMENTATION  OF  THE  VOLUNTARY  CHARACTERISTIC  

BUILDING  PROGRAM  IN  PRIVATE  UNIVERSITY  IN  BANGKOK 

 

ABSTRACT 

This research aims to study and compare the activities of graduate attributes desirable in 

volunteerism. to study problems and suggestions. The sample is the private universities in Bangkok. 

The instrument used for this research are questionnaires and interviews. The statistics used to 

analyze data is descriptive statistics and reference statistics. 

This research results revealed that  
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overall high level in the Implementation of the voluntary characteristic Building Program 

in private universities in Bangkok and considering that each aspect. Each side has performed at a 

high level. The comparison the Implementation of the voluntary characteristic Building Program. By 

period-founder responsible for the activities of volunteers showed no difference. Found that there 

was not different in general and each aspect of practicing. The problem found that the students also 

do not understand the word "volunteer" as possible. The suggestion is the private universities should 

focus on policy activities and volunteerism. Program activities, volunteering in the classroom, and 

more students can practice. 

 

1.ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

การด าเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลัก

ศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความย้ังคิด น าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ กเ็ท่ากับเป็นบุคคลที่

เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์ (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 8 กนัยายน พ.ศ. 2504) การแสวงหาแนวทางการพัฒนา

นิสิตนักศึกษายุคใหม่สู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) สถาบันอุดมศึกษาในฐานองค์กรทาง

สังคมที่มีหน้าที่โดยตรง จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงและเตรียมตัวเพ่ือสร้างบัณฑิตยุคใหม่ ที่ต้องมุ่งม่ันการ

เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตด้านจิตอาสามากขึ้น ซ่ึงเป็นประเดน็ส าคัญพ้ืนฐานของสังคมมากขึ้ นกว่าใน

อดีตที่ ผ่านมา ต้องปลูกฝัง ฝึกฝนแนวคิดจิตอาสาให้กับบัณฑิต โดยการปฏิบัติจริงทั้งในและนอก

สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน โดยการพัฒนาวิธกีารให้เอื้อต่อการพัฒนาบัณฑติให้สามารถด าเนินให้หลาย

วิธี เพ่ือความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองโลกในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม , 

2556, น. 1) 

 “จิตอาสา” หรือ อาสาสมัคร (Volunteer) เป็นค าที่น ามาใช้และรู้จักกันมากในประเทศไทย

จากเหตุการณ์ประสบภัยคล่ืนสึนามิ (tsunami) เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ก่อให้เกิดความ

ร่วมมือกนัระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมต่างๆ ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ท าให้เป็นจุดเร่ิมต้นของกระแสการเป็นอาสาสมัครที่เป็นการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน (มิชิตา จ าปาเทศ 

รอดสทุธ,ิ 2557) หลักสตูรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิารได้เพ่ิมหลักสตูรว่า ด้วยการให้และการอาสา

ช่วยเหลือสังคม  มีมาตรการเอื้ อประโยชน์ให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงาน

อาสาสมัคร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปลูกจิตส านึกอาสาสมัครที่เร่ิมจากเดก็และเยาวชนในโรงเรียนจนถึง

ระดับอุดมศึกษา  และในทิศทางของการเป็นประชาคมอาเซียนได้มีการส่งเสริมให้มีการสร้างอัตลักษณ์

ร่วมกัน สร้างสังคมที่เอื้ ออาทรและแบ่งปัน Caring and Sharing Society(ศูนย์อาสาสมัคร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2557) 
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วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2531, น.7) กล่าวว่า นิสิตนักศึกษาต้องตระหนักใน

ความส าคัญของกิจกรรมอันเป็นส่วนเสริมให้เกิดพลังการที่สมบูรณ์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตนการมี

ส่วนร่วมในสังคม การท าประโยชน์ต่อผู้อื่น การให้ผู้อื่น การท าตามหรือเสียสละเพ่ือผู้อื่น การฝึกการ

ท างาน การตัดสินใจ การเป็นผู้น า ความรับผิดชอบ ตลอดจนการฝึกให้ในระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ ์ 

การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสารทั้ง ภาษาเขียน ภาษาพูด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามต้องการ 

ตลอดจนฝึกความเป็นประชาธิปไตยอีกด้วย ผู้ที่ท  ากิจกรรมดีย่อมท าให้ตนเองมีความสามารถเหนือผู้อื่น

ในด้านการติดต่อ ความคล่องตัว การจัดการ ซ่ึงเป็นคุณสมบัติส าคัญที่นายจ้างในปัจจุบันต้องการเป็นส่วน

ใหญ่  

มหาวิทยาลัยเอกชน มีความหลากหลายในด้านต่างๆ เป็นที่ยอมรับและเช่ือม่ันของสังคมเพ่ิม

มากขึ้ น ประกอบด้วยกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆ เช่ือมโยงกับสภาวะการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของกระแสสังคมโลกในรูปแบบของโลกไร้พรมแดน (borderless 

world) และโลกาภิวัตน์ (globalization) มีความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกับการด าเนินกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสา ผู้วิจัยคาดหวังจะได้ทราบข้อมูล เป็นทางแนวทางในการ

ส่งเสริม สนับสนุน ตามจุดมุ่งหมายการพัฒนากิจกรรมพัฒนาบัณฑิตด้านจิตอาสาอย่างเหมาะสมและเป็น

ประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพพัฒนาประเทศชาติ และสามารถด ารงชีวิตใน

สงัคมแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างย่ังยืนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1. เ พ่ือศึกษาการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ด้านจิตอาสาของ

มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาของ

มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานครตามกลุ่มมหาวิทยาลัย และระยะเวลาการก่อตั้งฝ่ายรับผิดชอบ

กจิกรรมด้านจิตอาสา 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน

จิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

 

3.  สมมติฐานของการวิจยั 

1. กลุ่มมหาวิทยาลัยต่างกนั มีการด าเนินกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสา

ของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั   

2. ระยะเวลาก่อตั้งฝ่ายรับผิดชอบกิจกรรมด้านจิตอาสาต่างกัน มีการด าเนินกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4.  กรอบแนวคิดการวิจยั 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การน านโยบายและแผนไปปฏบัิติ  การส่งเสริมและสนับสนุน การก ากับและติดตาม การสร้าง

แรงจูงใจ การประเมินผล การน าผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงและบริบทที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ซ่ึงได้ได้มาจากการสังเคราะห์ ชุดวิชา 23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ปี

การศึกษา 2557 โดยผู้วิจัยบูรณาการเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี ปรากฏตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

               ตวัแปรตน้                   ตวัแปรตาม 

 

ข้อมูลทางภมูสิงัคม 

 การด าเนินกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะบณัฑติ 

ที่พึงประสงคด้์านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรงุเทพมหานคร 

แบ่งออกเป็น 6 ด้าน 

1. กลุ่มมหาวิทยาลัย 

    1.1  มฝ่ีายรับผดิชอบกจิกรรม ด้านจิต

อาสา 

    1.2 ไม่มีฝ่ายรับผิดชอบ กิจกรรมด้าน

จิตอาสา 

2. ระยะเวลาการก่อตั้งฝ่ายรับผิดชอบ

กจิกรรม ด้านจิตอาสา 

     2.1  น้อยกว่า 15 ปี 

     2.2  15 ปี ขึ้นไป 

 1.  การน านโยบายและแผนการจัดกจิกรรมด้านจิตอาสาไปปฏบิตัิ 

2.  การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติการจัดกิจกรรมด้านจิต

อาสา 

3.  การก ากบัและตดิตามการปฏบิตักิารจัดกจิกรรมด้านจิตอาสา 

4.  การสร้างแรงจูงใจผู้ปฏบิตักิารจัดกจิกรรมด้านจิตอาสา 

5.  การประเมนิผลการปฏบิตักิารจัดกจิกรรมด้านจิตอาสา 

6.  การน าผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมด้านจิต

อาสา  

 

5.  วิธีการด าเนนิการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ี เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองในการ

รวบรวมข้อมูล ซ่ึงรายละเอยีดการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

ประชากร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 17 มหาวิทยาลัย สังกัด

ส า นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ งขึ้ นตามพระราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2550 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยก าหนดจ านวนตาม

ตารางสุ่มของเครซ่ี และมอร์แกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอ

กะกุล, 2543) ที่ความเช่ือมั่น 95 % (.95) หรือมีความคลาดเคล่ือนที่เกิดข้ึน 5% (.05) ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 12 มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑติด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายกจิกรรมนักศึกษา เป็น

ผู้ให้สัมภาษณ์และเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 12 คน  บุคลากรฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  เป็นผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ที่สร้างข้ึนจากการศึกษา 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทางภูมิ

สงัคมของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ตอนที่ 2 การด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ  ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานครเป็นค าถามปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ จากผลการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และจากการ

ทดลองใช้ (Try Out) ได้ค่าความเช่ือมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 ไม่สามารเกบ็รวบรวม

ข้อมูลให้ครบได้ ซ่ึงเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนที่ก  าหนดไว้ แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้บริหารฝ่ายกจิกรรมนักศึกษา ส่วนที่ 2 แนวคิด

และหลักการ แนวทางการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสา ปัญหาและ

แนวทางการแก้ไขปัญหา การด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสา เป็น

ค าถามปลายเปิด ส่วนที่ 3 บทสรุปของการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิต

อาสา ภาพรวม บทเรียนหรือแนวปฏิบัติที่ดี และข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยได้

สัมภาษณ์ ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 10 คน ติดตามรวบรวมแบบสอบถาม ได้ทั้งหมด  60 

ฉบับ ไม่สามารเกบ็รวบรวมข้อมูลให้ครบได้ ซ่ึงเป็นร้อยละ 83.33 ของจ านวนที่ก  าหนดไว้ ผู้วิจัย

เหน็สมควรว่ามีจ านวนมากพอ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าสถิติร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย 

( X  ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ t-test การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 

6.  สรุปผลการวิจยั  

การด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัย

เอกชน ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิต

อาสา ของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  
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ตางรางที่ 2   ค่าเฉล่ีย ( X  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการด าเนินกจิกรรมพัฒนา  

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  

จ าแนกเป็นรายด้าน (n=60) 

การด าเนินกิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์     ดา้น

จิตอาสาของมหาวิทยาลยัเอกชน  ในกรุงเทพมหานคร 
X  S.D แปลผล อนัดบั 

การน านโยบายและแผนงานไปปฏบิตักิารจัดกจิกรรมด้านจิตอาสา 4.04 0.80 มาก 1 

การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏบิตักิารจัดกจิกรรมด้านจิตอาสา 3.96 0.78 มาก 2 

การก ากบัและตดิตามการปฏบิตักิารจัดกจิกรรมด้านจิตอาสา 3.96 0.80 มาก 3 

การสร้างแรงจูงใจผู้ปฏบิตักิารจัดกจิกรรมด้านจิตอาสา 3.88 0.75 มาก 5 

การประเมนิผลการปฏบิตักิารจัดกจิกรรมด้านจิตอาสา 3.89 0.86 มาก 4 

การน าผลการปฏบิตังิานไปปรับปรงุการจัดกจิกรรมด้านจิตอาสา 3.82 0.80 มาก 6 

รวม 3.93 0.80 มาก  

 

จากตารางที่ 2  พบว่า การด าเนินกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสา

ของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.93) และเมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับการปฏิบัติอยู่ระดับมาก  ด้านการน านโยบายและแผนงานไป

ปฏิบัติการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา ( X  = 4.04) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติการจัด

กิจกรรมด้านจิตอาสา  ( X  = 3.96) ด้านการก ากับและติดตามการปฏบัิติการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา 

( X  = 3.96)  ด้านการประเมินผลการปฏบัิติการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา ( X  = 3.89)   ด้านการสร้าง

แรงจูงใจผู้ปฏิบัติการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา ( X  = 3.88)  และด้านการน าผลการปฏิบัติงานไป

ปรับปรุงการจัดกจิกรรมด้านจิตอาสา ( X  = 3.82)  ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  
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ตางรางที่ 3  ผลการเปรียบเทยีบการด าเนินกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ด้านจิต 

               อาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัย (n=60 

การด าเนินกิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตท่ี

พงึประสงคด์า้นจิตอาสา 

มฝ่ีายรับผดิชอบ

กจิกรรมด้านจิต

อาสา (n=36) 

ไม่มฝ่ีาย

รับผดิชอบ

กจิกรรมด้านจิต

อาสา (n=24) 

t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

การน านโยบายและแผนงานไปปฏิบัติ การจัด

กจิกรรมด้านจิตอาสา 

4.06 .65 4.00 .62 .353 .73 

การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏบิตัิการจัดกจิกรรม

ด้านจิตอาสา 

4.07 .68 3.79 .59 1.694 .10 

การก ากับและติดตามการปฏิบัติการจัดกิจกรรม

ด้านจิตอาสา 

4.05 .64 3.83 .63 1.241 .22 

การสร้างแรงจูงใจผู้ปฏิบัติการจัดกิจกรรมด้านจิต

อาสา 

3.89 .58 3.84 .61 .331 .74 

การประเมินผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมด้านจิต

อาสา 

3.87 .79 3.91 .75 -.244 .81 

การน าผลการปฏบิตังิานไปปรับปรุงการจัดกจิกรรม

ด้านจิตอาสา 

3.88 .81 3.74 .56 .712 .48 

รวม 3.97 .69 3.85 .63 .6812 .51 

 

จากตารางที่ 3  พบว่า การเปรียบเทียบการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยแตกต่าง

กัน พบว่า ในภาพรวม  มีการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาของ

มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทยีบการด าเนินกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ด้าน         

               จิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระยะเวลาก่อตั้งฝ่าย  

               รับผิดชอบกจิกรรมด้านจิตอาสา (n=36) 

การด าเนินกิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึ

ประสงคด์า้นจิตอาสา 

น้อยกว่า 15 ปี

(n=20) 

15 ปี ขึ้นไป 

(n=16) t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

การน านโยบายและแผนงานไปปฏิบัติการจัดกิจกรรม

ด้านจิตอาสา 

3.99 .65 4.15 .66 -.757 .45 

การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติการจัดกิจกรรม

ด้านจิตอาสา 

4.08 .64 4.06 .74 .090 .93 

การก ากบัและตดิตามการปฏบิัติการจัดกจิกรรมด้านจิต

อาสา 

4.01 .61 4.10 .70 -.418 .68 

การสร้างแรงจูงใจผู้ปฏบิตัิการจัดกจิกรรมด้านจิตอาสา 3.93 .50 3.86 .69 .331 .74 

การประเมนิผลการปฏบิตัิการจัดกจิกรรมด้านจิตอาสา 3.83 .68 3.91 .94 -.307 .76 

การน าผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม

ด้านจิตอาสา 

3.79 .63 3.99 1.01 -.718 .48 

รวม 3.94 .62 4.01 .79 -.297 .67 

 

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทยีบการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ตามระยะเวลาก่อตั้งฝ่ายรับผิดชอบกิจกรรม

ด้านจิตอาสา แตกต่างกนั พบว่า ในภาพรวม ในการด าเนินกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์

ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑติที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า นักศึกษายังไม่เข้าใจความหมายค า ว่า “จิตอาสา” มากที่สุด 

รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่ จัดโครงการ แผนงานกิจกรรมด้านจิตอาสา โดยไม่ให้

นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอและลดน้อยลง การ

จัดกิจกรรมตรงกับช่วงเวลาในการเรียนการสอนส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

บุคลากรมีจ านวนน้อย จึงไม่สามารถลงพ้ืน ก ากับและติดตาม ประเมินผลการปฏบัิติการจัดกิจกรรมด้าน

จิตอาสาได้อย่างทั่วถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่น าผลการปฏบัิติงานไปพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัด

กิจกรรม ส่วนข้อเสนอแนะ คือ มหาวิทยาลัยเอกชนควรให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายการจัด

กิจกรรมด้านจิตอาสาให้มากกว่าย่ิงขึ้ น จัดหลักสูตรกิจกรรมด้านจิตอาสาในช้ันเรียนเพ่ือให้นักศึกษา

สามารถปฏบัิติกิจกรรมได้มากขึ้น รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ น าผลการปฏบัิติงานมาพัฒนา ปรับปรุง

กระบวนการ  
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ตอนที่  4  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา การด าเนินกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่า พ้ืนที่ในการพัฒนา

นักศึกษาให้มีความรู้ เอื้ อเฟ้ือเพ่ือแผ่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม น าความรู้และ

ประสบการณ์ คิดสร้างสรรค์ออกแบบกจิกรรมพัฒนาสงัคมและสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมเสริมและใน

หลักสูตรการเรียนการสอน ที่สอดคล้องปรัชญาและนโยบาย ร่วมหลักปรัชญาทางศาสนา และจริยธรรม 

ให้นักศึกษามีอุดมการณ์ในทางที่ถูกที่ควร น้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนว

พระราชด าริเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เกดิห่วงโซ่กบัผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

ปัญหาที่พบ คือ มหาวิทยาลัยเอกชน ยังขาดผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่มีความช านาญใน

การปฏิบัติงานกิจกรรมด้านจิตอาสา งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ขาดกระบวนการประชาสัมพันธ์ แนว

ทางการแก้ไขปัญหา คือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เครือข่าย องค์กร ร่วมสร้าง

นโยบายการพัฒนากจิกรรมด้านจิตอาสาของประเทศ สนับสนุนความรู้ ส่งเสริมกระบวนการประชาสัมพันธ ์

สนับสนุนงบประมาณ ช้ีแนะแก่นักศึกษา ให้จัดโครงการในพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ที่มีสภาพการขาด

แคลนในด้านอื่นๆ เพ่ือลดระยะเวลาการเดิน ให้สามารถจัดกิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้ นตามสภาพ

บริบท 

 

7.  อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยมีประเดน็ส าคัญที่น าอภิปรายผล ดังน้ี  

1. ด้านการน านโยบายและแผนงานไปปฏบัิติการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา พบว่า แผนการจัด

กจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกจิกรรมนักศึกษา มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือพัฒนากลยุทธแ์ละแผนงาน

กจิกรรมจิตอาสา และผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ร่วมสร้างกลยุทธ์และแผนงานกิจกรรม

จิตอาสา มีค่าเฉล่ียในคะแนนต ่ากว่าข้ออื่น แสดงให้เหน็ว่าการใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้บริหารและ

บุคลากรฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา จ านวนมากยังขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถข้อมูลและสารสนเทศ มา

พัฒนากลยุทธแ์ละแผนงานกจิกรรมจิตอาสา เน่ืองจากสภาวะการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็และรุนแรงของ

กระแสสังคมโลกในรูปแบบของโลกไร้พรมแดน (borderless world) และโลกาภิวัตน์ (globalization) 

สอดคล้องกับ (ศุภรัตน์  รัตน์มุขย์  , 2545) ระบุว่า นอกจากน้ีผู้บริหาร อาจารย์ได้รับประสบการณ์ที่

เกดิข้ึนเกี่ยวกบัความวุ่นวายเม่ือคร้ังอดีต เช่น การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาในกจิกรรมบันเทงิ การยกเลิก

การแข่งขันกฬีาภายในเน่ืองจากปัญหาอุทกภัย การลงทุนเพ่ือธุรกจิการศึกษาและผลก าไรของมหาวิทยาลัย

เอกชน เป็นต้น เป็นเหตุให้ผู้บริหาร อาจารย์ไม่กล้าเสี่ยง สนับสนุนการจัดกิจกรรม อย่างแท้จริง สิ่งเหล่าน้ี

เกดิจากความไม่เข้าใจถึงประโยชน์แท้จริงของการจัดกจิกรรมนักศึกษา   

1277



10 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏบัิติการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา พบว่า มหาวิทยาลัย

สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดกจิกรรมจิตอาสา  มีค่าเฉล่ียในคะแนนต ่ากว่าข้ออื่น แสดง

ให้เหน็ว่า การด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ไม่สอดคล้องกับรูปแบบ เช่ือมโยง

กบัวิถีชีวิตของนักศึกษาที่มีหลากหลายมากขึ้น สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2556) 

การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนพิจารณาปัญหาของบัณฑิต ระบุว่า ขาดทกัษะการงาน จาก

ปัญหาการผลิตบัณฑติไปแล้วท างานไม่ได้ ภาคอุตสาหกรรมต้องไปอบรมสอนความรู้ใหม่ อันมีสาเหตุจาก

การขยายตัวทางการศึกษาอย่างรวดเรว็แต่ไม่มีประสทิธภิาพ บัณฑิตจึงไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ท างานได้

ทนัทแีต่ต้องไปเรียนรู้ ใหม่ หลักสตูรขาดความเช่ือมโยงกบัประสบการณ์จริง ขาดการสนับสนุนงบประมาณ

และอุปกรณ์การเรียนที่ทนัสมัย สอดคล้องกับ จิรวัฒน์ วีรังกร (2557, น. 27-29) ได้น าเสนอ ประเดน็

ท้าทายด้านการพัฒนานักศึกษา (Challenge) และแนวคิดการด าเนินงานกิจการนักศึกษา การพัฒนา

สมรรถนะจ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระบุว่า 1) จัดหาหรือสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นหา 

ค้นพบโอกาสใหม่ ๆ จากโลกที่เปิดกว้าง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาได้อย่างไร  2) สร้างมูลค่าเพ่ิมในตัว

นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในโลกยุคใหม่ผ่านโปรแกรมการพัฒนานักศึกษา 3) วิธีการใดที่จะสร้าง

ความตระหนักแก่นักศึกษาในการพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (Life 

Skill for Pluralistic Society) และสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมแก่นักศึกษา 4) เราจะแน่ใจได้

อย่างไรว่านักศึกษาของเราจะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี (well trained) และมีความพร้อมที่จะแข่งขัน

ในตลาดแรงงานต่างประเทศ (Equipped to be competitive enough for the International Marketplace) 

5) กจิการนักศึกษาควรมีบทบาท ตลอดจนการปรับตัวและเตรียมการอย่างไรในการด าเนินงานเพ่ือมีส่วน

สนับสนุนการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตยุคใหม่ และ 6) เราจะพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกิจการ

นักศึกษาให้เพียงพอต่อการพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่ได้อย่างไร 

3. ด้านการประเมินผลการปฏบัิติการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา พบว่า ผู้บริหารและบุคลากร

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ร่วมศึกษาผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ หลังการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา  มี

ค่าเฉล่ียในคะแนนต ่ากว่าข้ออื่น แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเอกชนจ านวนมากไม่ให้ความส าคัญ 

ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ร่วมศึกษาผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ หลังการปฏบัิติ

กิจกรรมจิตอาสา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการประเมินนโยบายและทิศทางการด าเนินกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ เกจ็กนก เอื้อวงศ์ (2557, น.5-8) ความส าคัญของการ

ประเมินโครงการ เป็นกจิกรรมส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการบริหารจัดการโครงการ เพราะการประเมินโครงการ

มีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อนโยบาย ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี  1) 

ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่น าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดโครงการ 

การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินโครงการ ตลอดจนความ

เป็นไปได้ในการจัดท าโครงการ  2) ช่วยให้ทราบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 3) ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความส าเรจ็และความล้มเหลวของ

โครงการที่น ามาใช้ในการตัดสินใจและวินิจฉัยว่า จะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปอย่างไร  4) ช่วยให้ได้
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ข้อมูลสารสนเทศที่บ่งบอกถึงประสทิธภิาพของโครงการว่าเป็นอย่างไร คุ้มค่ากบัการลงทุนหรือไม่  5) ช่วย

ให้เกดิการเสริมแรง สร้างพลังจูงใจให้กับผู้ปฏบัิติงานในโครงการเมื่อทราบผลส าเรจ็ จุดเด่น หรือจุดด้อย

ของโครงการโดยจะมุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินโครงการให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นซ่ึงจะ

เกดิคุณค่าและประโยชน์สงูสดุต่อผู้รับบริการหรือองค์กร 

4. ด้านการน าผลการปฏบัิติงานไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา พบว่า มหาวิทยาลัย

ปรับปรุงระบบการจัดกิจกรรมจิตอาสาให้ทันสมัย มีค่าเฉล่ียในคะแนนต ่ากว่าข้ออื่นอาจเป็นเพราะ 

มหาวิทยาลัยเอกชนจ านวนมาก มีกระบวนการจัดการการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากร 

อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การ

ปรับปรุงระบบการจัดกิจกรรมจิตอาสาให้ทันสมัย เน่ืองจากสภาวะการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ

รุนแรงของกระแสสังคมโลก ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานรับผิดชอบ ไม่ได้ท าหน้าที่เพียงอย่างเดียว มี

ภาระมากขึ้ น จึงท าให้การปรับปรุงระบบการจัดกิจกรรมจิตอาสาให้ทันสมัยล่าช้า สอดคล้องกับ ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการน าผลการประเมินโครงการไปใช้  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557, น. 85-86) ได้ศึกษาและค้นคว้า

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลการประเมิน (Alkin et. al., 1979; Alkin & Dailak, 1985; Cousins & 

Leithwood, 1986; Greene, 1988; Owen et. al., 1994; อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี,  2552, น. 

159-160) สามารถจัดกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการน าผลการประเมินโครงการไปใช้ ระบุว่า 1)  กระบวนการ

ประเมิน การก าหนดค าถามหรือประเด็นส าคัญของการประเมินได้สอดคล้องกับความต้องการใช้

สารสนเทศของผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องสนใจติดตามการประเมิน 2)  ผลการประเมิน ข้อค้นพบที่ได้ต้อง

สนองความต้องการ (responsiveness) หรือผลการประเมินต้องมีความถูกต้อง (accuracy) เที่ยงตรง 

เที่ยงธรรมและทนัเวลาต่อการน าไปใช้ในการตัดสินใจ 3)  คุณลักษณะของนักประเมิน มีความน่าเช่ือถือ 

(credibility) ความเช่ียวชาญทางการประเมิน มีใจเป็นธรรม ไม่มีอคติ มีทักษะการสื่อสารที่ดี 

(communication) มีศิลปะในการนาเสนอที่ดี สามารถเจรจา ประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สภาพ

ทางการเมืองขององค์กร (political climate) บรรยากาศทางเศรษฐกิจขององค์กร (financial climate)  

ลักษณะการตัดสนิใจ (type of decision)  

5. ผลการเปรียบเทยีบการด าเนินกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสา

ของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัย พบว่า ในภาพรวม การ

ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ี กลุ่มมหาวิทยาลัยมีฝ่ายรับผิดชอบกิจกรรมด้านจิตอาสาและไม่มี

ฝ่ายรับผิดชอบกิจกรรมด้านจิตอาสา มีความเข้าใจและแนวทางการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาชัดเจน  มีความคิดเห็นและความเข้าใจ แนวทางการด าเนินกิจกรรม

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

สอดคล้องกับ  วิ จิตร ศรีสอ้าน (2518,  14) ระ บุ ว่า  จุด มุ่งหมายของการอุดมศึกษา ช้ี ชัด ว่ า

สถาบันอุดมศึกษาน้ันเป็นสถาบันทางวิชาการที่สังคมมอบหมายให้ท าหน้าที่สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทาง

วิชาการ เพ่ือก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญาและคุณธรรมแก่บุคคลและสังคม สอดคล้องกับ
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เขต

ภาคกลาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2556, น. 1) ได้เสนอแนวคิด สถาบันอุดมศึกษาในฐาน

องค์กรทางสังคมที่มีหน้าที่โดยตรง  จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงและเตรียมตัวเพ่ือสร้างบัณฑิตยุคใหม่  ที่ต้อง

มุ่งมั่นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตด้านจิตอาสามากขึ้น ซ่ึงเป็นประเดน็ส าคัญพ้ืนฐานของสังคมมาก

ข้ึนกว่าในอดีตที่ผ่านมา ต้องปลูกฝัง ฝึกฝนแนวคิดจิตอาสาให้กบับัณฑติ โดยการปฏบัิติจริงทั้งในและนอก

สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน โดยการพัฒนาวิธกีารให้เอื้อต่อการพัฒนาบัณฑติให้สามารถด าเนินให้หลาย

วิธี เพ่ือความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองโลกในอนาคต และสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมผลิตบัณฑิต

ไทยในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ Ouyang Kang (2012, n. 4) ได้น าเสนอในการประชุม สมาคม

กิจการนักศึกษาภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก: นักศึกษา (The 31th Asia Pacific Student Services Association 

International Conference: Student Program) ระบุว่า มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 1) 

ต้องมีความพร้อมในการร่วมสร้างประเทศ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม และ 2) สร้าง

คนดีให้ประเทศ ซ่ึงการศึกษาทุกระบบจะต้องมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันน้ี โดยใช้พ้ืนฐาน 6 ประการ คือ 1)

การพัฒนาระบบการศึกษา  สร้างเครือข่าย (construction of a party/system)  2) สร้างบรรทดัฐานด้าน

ศีลธรรมให้แก่สังคม (Public morality) 3) การสร้างและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ( technological 

innovation)  4) การฝึกปฏบัิติทางสังคม (social practice) 5) ใช้วิทยาศาสตร์อย่างมีคุณค่า (scientific 

values) 6) พัฒนาสุขภาพจิต (mental health) ดังน้ัน งานของฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงจะต้องสร้างสรรค์

กิจกรรมต่างๆ ที่จะปลูกฝังและสร้างแรง ขับเคล่ือนให้นักศึกษาร่วมกันสร้างประเทศและเป็นคนดีของ

ประเทศด้วยเช่นกนั  

6. ผลการเปรียบเทยีบการด าเนินกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสา

ของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งฝ่ายรับผิดชอบฝ่าย

กิจกรรมด้านจิตอาสา พบว่า ในภาพรวม ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน โดยจ าแนกตามตามระยะเวลา

การก่อตั้งฝ่ายรับผิดชอบฝ่ายกิจกรรมด้านจิตอาสามีความเข้าใจและแนวทางการด าเนินกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาชัดเจน สอดคล้องกับ วรากรณ์ สามโกเศศ ( 2558, น. 1)  

ได้กล่าวว่า การศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทกัษะ แต่การสร้างทศันคติที่ดี ต้อง

เป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ การลงมือปฏิบัติที่จะท าให้เกิดพฤติกรรม จะต้องมี

ค่านิยมที่ถูกต้องในการใช้ชีวิต การสร้างอาสาสมัครให้เป็นพลเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีดังน้ี 1) 

ทกัษะ 2) ความรู้ 3) ทศันคติ 4) พฤติกรรม และ 5) ค่านิยม  สอดคล้องกับ เครือข่ายจิตอาสา (2558) 

การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร คร้ังที่ 1 (1st National Conference on Volunteerism) วันที่ 7-

8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้สรุปประเดน็ กระบวนการอาสาสมัคร จากประสบการณ์อาสาสมัครของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ 10 ระบุว่า สถาบันการศึกษาเป็นภาคส่วนส าคัญ ที่มีทรัพยากรบุคคล ความรู้ 

และสามารถสร้างช่องทางให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานผ่าน

กจิกรรมงานอาสาเพ่ือสงัคม  อกีบทบาทส าคัญของอาสาสมัครในการท างานกบัชุมชน คือ การท างานข้อมูล
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ให้ชาวบ้านเหน็สภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน ผ่านการให้คนใน

ชุมชนเข้าใจปัญหาที่เกิดข้ึนและให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเอง การปรับ

โครงสร้างองค์กร การจัดหลักสูตรเอื้ อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิต

อาสาและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแบบที่นิสิตนักศึกษาต้องการและเหมาะสม ไม่ให้เป็น

อุปสรรคต่อการจัดกิจกรรม ร่วมทั้งการจูงใจและส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม

นิสตินักศึกษา ซ่ึงผู้มีความส าคัญมากต่อการพัฒนากจิกรรม 

 

8.  ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การน านโยบายและแผนการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสาไปปฏบัิติ ผู้บริหารและบุคลากรฝ่าย

กิจกรรมนักศึกษา มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือพัฒนากลยุทธ์และแผนงานกิจกรรมจิตอาสา  และ

เผยแพร่ผลงานจิตอาสา ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อใหม่ (New Media) เช่น Online Media, 

Social Media เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น 

2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ

ไทยและมหาวิทยาลัยเอกชน ร่วมกันพัฒนานโยบายและแผนงานส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาที่ต่อเน่ือง สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การ

ท างานและสงัคมในปัจจุบัน 

 

ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 

1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ

ไทยและมหาวิทยาลัยเอกชน ให้ความส าคัญในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือพัฒนากลยุทธ์และ

แผนงานกิจกรรมจิตอาสา และเผยแพร่ผลงานจิตอาสา ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อใหม่ (New 

Media) เช่น Online Media, Social Media เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น 

2. ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ควรให้ควรส าคัญร่วมศึกษาผลการด าเนิน

แผนงาน/โครงการ หลังการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ร่วมน าข้อมูลป้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไขปัญหา

กจิกรรมจิตอาสา พัฒนาจัดกจิกรรมด้านจิตอาสาอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมจิตอาสา ให้สามารถ

ด าเนินกจิกรรมได้อย่างมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

4. มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบการจัดกิจกรรมจิตอาสาให้ทนัสมัย สอดคล้องกับการเตรียม

ความพร้อมบัณฑติสู่การท างานและสงัคมในปัจจุบัน 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาท าการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือพัฒนากลยุทธ์และแผนงาน

กจิกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน 

1281



14 

2. ควรศึกษาท าการวิจัยเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานจิตอาสา ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทศัน์ วิทยุ 

สื่อใหม่ (New Media) เช่น Online Media, Social Media  
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