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บทคัดย่ อ
การประเมิน ประสิ ทธิ ผลโครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ เรื่ อง “สร้างนักคิดจิ ตอาสา” วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ประจ าปี การศึ ก ษา 2561 มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลโครงการตามแนวคิ ด ของ
Stufflebeam คื อ การประเมิ นแบบประยุต์ซิป ป์ (CIPPA Model) โดยประเมิ นโครงการ 5 ด้าน คื อ บริ บท (Context)
ปั จจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และการประยุกต์ใช้ (Application) ทาการประเมินกับ
นักศึกษาและบุคลากรที่ เข้าร่ วมโครงการ จานวน 65 คน ผลการวิจยั พบว่า 1. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเป็ นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึ กษาสังกัดสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ มมากที่ สุด รองลงมา คือ สื่ อสาร
การตลาดดิ จิทัล และมัลติ มีเดี ย และ 2. ประสิ ทธิ ผลโครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติการฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ย 4.64 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปั จจัยนาเข้าเหมาะสมมากที่ สุด ค่าเฉลี่ ย 4.74 รองลงมา คือ กระบวนการ
ค่าเฉลี่ย 4.68 ผลผลิต ค่าเฉลี่ย 4.63 และบริ บท ค่าเฉลี่ย 4.53 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 2.1) ปั จจัยนาเข้าอยู่
ในระดับมากที่สุด พบว่า มีความพร้อมและความเพียงพอของวิทยากรในการทากิจกรรมมากที่สุด 2.2) กระบวนการอยู่
ในระดับมากที่ สุด พบว่า ที มวิทยากรเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วมงานมี การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน 2.3) ผลผลิตอยู่ใน
ระดับมากที่สุด พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างสาขาวิชา/คณะวิชา สร้างระบบการ
ท างานเป็ นที ม และความร่ ว มมื อ ระหว่างกัน ได้ และ 2.4) บริ บ ทอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด พบว่า โครงการนี้ เป็ นเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นในเรื่ องการพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลง จิตอาสา และความสามัคคี ตามลาดับ ส่ วนด้านการ
ประยุกต์ใช้ประเมินจากการประกวดการออกแบบอินโฟกราฟิ กจากนักศึกษาที่เข้าร่ วมการอบรม โดยอันดับที่ 1 คือ
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สาขาวิชามัลติมีเดีย อันดับที่ 2 คือ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร และอันดับที่ 3 คือ สาขาวิชาวิทยุ
และโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ม
คำสำคัญ: การประเมินประสิ ทธิ ผลโครงการ ผู้นา จิตอาสา

Abstract
The objective of this research is to evaluat the effectiveness of the project called ‘Voluntary Mind Leaders’
in the aspects of context, input, output, and process by applying Stufflebeam’s Concept of CIPPA. The research
samples were 65 project participants who were students and staffs. The research results revealed that 1) There were
more male participants than female participants with the majority from the Department of Multi-Platform Radio and
Television, followed by the Department of Digital Marketing Communication and the Department of Multimedia,
respectively 2) In the evaluation of the effectiveness of the workshop project, the overall result showed that most
samples strongly agreed (μ= 4.64); however, by considering each aspect in details, it showed that the participants
agreed that the input was strongly appropriate (μ= 4.47), respectively followed by the process (μ= 4.68), the output
(μ= 4.63), and the context (μ= 4.53) with the following details; 2.1) the input was highly effective, finding that the
most effective issue was the readiness of the speaker team in each activity, 2.2) the process was highly effective,
finding that the most effective issue was participants were unrestrictedly allowed to exchange the knowledge by the
speaker team, 2.3) the output was highly effective, finding that the most effective issue was knowledge exchange
occurring among different departments which created teamwork and co-operation system, and 2.4) the Context was
highly effective, finding that the most effective issue was the project was the opinion exchanging platform of leader
development as a change agent with volunteer and harmonious mind. For the application the results showed the
infographic design contest from students who participated in the training. The first place belonged to the Department
of Multimedia, the second place belonged to the Department of Public Relations and Organization Communication
and the third place belonged to the Department of radio and Television Multiplatform.
Keywords: Evaluation of effectiveness, Leadership, Voluntary mind Leader

1. บทนา
สังคมในปั จจุบนั ถูกครอบงาด้วยความเจริ ญทางด้านวัตถุ ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้สงั คมเกิดปั ญหาต่างๆ มากมาย
เช่ น ปั ญ หาสภาพจิ ต ปั ญ หาทางสั งคม หรื อ ปั ญ หาสิ่ งแวดล้อ ม การปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก ให้กับ บุ ค คลเพื่ อ ให้ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจึงมีความจาเป็ นและมีความสาคัญอย่างยิง่ ด้วยเหตุน้ ี เพื่อให้ผคู ้ นได้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าตนเอง จึงจาเป็ นต้องปลูกฝังเรื่ อง “จิตอาสา” หรื อ “จิตสาธารณะ” (Public Mind) ให้เกิด
กับคนทุ กเพศทุ ก วันนั่น หมายถึ ง ทุ กคนต้องมี การให้มากกว่าการรั บ มี ค วามรั บ ผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู ้ จัก
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เสี ยสละร่ วมแรงร่ วมใจในการทาประโยชน์เพื่อส่ วนรวม การปลูกฝั งให้มี “จิ ตอาสา” หรื อ “จิ ตสาธารณะ” ควรเริ่ ม
ตั้งแต่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรี ยนนักศึ กษาเพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญและแนวทางในการสร้างจิ ต
อาสาหรื อจิ ตสาธารณะขึ้น จิ ตอาสาทาให้ทุกคนในสังคมสามารถอยูร่ ่ วมกันได้ เป็ นสังคมที่ มีการให้และแบ่งปั น จิ ต
อาสาหรื อจิ ตสาธารณะจึงเป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างหนึ่ งที่จะต้องปลูกฝั งอย่างต่อเนื่ อง ดังที่ ชยั วัฒน์ สุ ทธิ
รัตน์ (2552) ให้ความหมายจิตสาธารณะว่า เป็ นการกระทาด้วยจิตวิญญาณที่มีความรักความห่ วงใย ความเอื้ออาทรต่อ
คนอื่นและสังคมโดยรวม การมีคุณธรรมจริ ยธรรม และการไม่กระทาที่เสื่ อมเสี ยหรื อเป็ นปั ญหาต่อสังคม ประเทศชาติ
การมีจิตที่ คิดสร้างสรรค์เป็ นกุศล และมุ่งทากรรมดี ที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม คิดในทางที่ ดีไม่ทาลายเบี ยดเบี ยน
บุคคล สังคม วัฒนธรรมประเทศชาติและสิ่ งแวดล้อม การกระทาและคาพูดที่ มาจากความคิดที่ ดีการลดความขัดแย้ง
และการให้ขวัญและกาลังใจต่อกันเพื่อให้สงั คมโดยส่วนรวมมีความสุข
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ (2558) กล่าวว่า จิตสาธารณะเป็ นตัวสะท้อนให้เห็ นถึงการเห็นคุณค่าการเข้ามามีส่วน
ร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมของประชาชน และเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญส่วนหนึ่ งของคาว่า “จิตสานึกพลเมือง”
ซึ่ งการอยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคม ประชาชนแต่ละคนต้องมีจิตสาธารณะ คือ การตระหนักถึงความสาคัญของการเสี ยสละ
แบ่ งทรัพยากรหรื อผลประโยชน์ส่วนตนให้กบั สังคม เพื่อสังคมนาสิ่ งเหล่านั้นมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์กบั สมาชิ กใน
สังคมร่ วมกัน ดังนั้นกระบวนการสร้างเสริ มจิตอาสาให้เกิดขึ้นมีแนวทางที่หลากหลาย เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู ้และ
ความเข้าใจที่สามารถนาออกมาใช้ได้ในลักษณะการมีจิตอาสาต่อตนเองและต่อผูอ้ ื่น และนาไปสู่ การมีพฤติกรรมใน
การช่วยเหลือและเป็ นประโยชน์กบั สังคม จิตอาสาหรื อจิตสาธารณะจึงเป็ นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตอ้ งการให้เกิด
ขึ้นกับนักเรี ยนนักศึกษา ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่ ดีเพื่อเติบโตเป็ นบุคคลที่เป็ น
กาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
มหาวิทยาลัยรังสิ ตซึ่ งเป็ นสถาบันการศึ กษาที่ มุ่งผลิตบัณฑิ ตที่ มีคุณภาพที่ จบการศึ กษาเพื่อไปพัฒนาประเทศ
โดยได้รับการสนับสนุ นจากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ให้ดาเนิ นการ “โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิ ตสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาพ” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี
นโยบายสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่ การลดละเลิกบุหรี่ สุราและสิ่ งเสพติด อาหารและโภชนาการปลอดภัย การ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุจากจราจร การออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพ ความรักเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การ
พัฒนาจิต การแก้ไขปั ญหาทางจิตใจ การปรับตัวทางสังคม และการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริ มสุขภาพ ทั้งนี้
เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิ ต และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี รวมทั้งมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อสุขภาพ (ฝ่ ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2559)
สาหรับประเด็นเรื่ องความรัก เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และตั้งครรภ์ระหว่างการศึกษา เป็ นหนึ่ งภายใต้โครงการ
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งมหาวิทยาลัยรังสิ ตและสถาบันการศึ กษาระดับอุดมศึ กษาต่างได้ตระหนักและให้ความสาคัญ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกเพื่อดาเนิ นการด้วย เช่น สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ งประเทศ
ไทยฯ และสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติให้มีการดาเนิ นโครงการเป็ นประจาต่อเนื่ องมา เน้นการสร้างความรู ้
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การเสริ มสร้างทักษะการตัดสิ นใจ
ที่มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้ าหมายโดยเฉพาะเพศหญิงรู ้สึกถึงคุณค่าในตนเอง มีความตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
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ที่ ไม่ ปลอดภัย ตลอดจนสามารถใช้ทางเลื อกอื่ น ในการจัดการกับอารมณ์ ทางเพศ ท าให้ กลุ่ มเป้ าหมายชะลอการมี
เพศสัมพันธ์จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม และไม่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ในขณะศึกษาอยู่
จากผลการศึ กษาวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับอนามัยเจริ ญพันธุ์ เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ที่ ได้มีการศึ กษาในมหาวิทยาลัย
รังสิ ต ประเด็นความรู ้ความเข้าใจ พฤติกรรม และทัศนคติของกลุ่มเป้ าหมายภายในที่มีต่อโครงการด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์
ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (วรทัย ราวินิจ, 2558) พบว่า นักศึ กษามี ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับวิธีการคุมกาเนิ ด การป้ องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดว้ ยการใช้ถุงยางอนามัย และมีทศั นคติสูงในประเด็นความรู ้สึกนึ กคิดเรื่ องเพศเมื่ออยูใ่ กล้กนั
ตามธรรมชาติเพศหญิง คือ เรื่ องความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัย ขณะที่เพศชายมีความรู ้สึกนึ กคิดเรื่ องเพศเมื่ออยู่
ใกล้กนั ตามธรรมชาติ คือ ความรักและความใคร่ ตลอดจนการใช้เวชภัณฑ์คุมกาเนิดเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ในขณะที่ธิราภรณ์ กลิ่นสุ คนธ์ (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการด้านอนามัยการเจริ ญ
พันธุ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ 3 ประเด็นแรก คือ กิจกรรมการให้ความรู ้ดา้ น
อนามัยการเจริ ญพันธุ์สอดคล้องกับความต้องการในการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่เข้าร่ วมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและการ
สร้างเครื อข่ายในกลุ่มเยาวชนต่อการดูแลซึ่ งกันและกัน และรู ปแบบกิจกรรมที่ จดั ขึ้นภายในมหาวิทาลัยเกี่ยวกับอนามัย
เจริ ญพันธุ์มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมให้ความรู ้แบบกลุ่มใหญ่/กลุ่มย่อย การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ นิ ทรรศการ
การแจกถุงยางอนามัย/ยาคุมกาเนิด การลงพื้นที่ไปทากิจกรรมกับคนภายนอกมหาวิทยาลัย ฯลฯ
ตั้งแต่ปีการศึ กษา 2557 สานักงานสวัสดิการสุ ขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนอง
ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ โครงการ Dream Maker เป็ นโครงการของเครื อข่ายมหาวิทยาลัยเอกชน โดยมหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ น
มหาวิทยาลัยนาร่ องในการขยายผลจากการรณรงค์ออกไปยังมหาวิทยาลัยอื่น การเปิ ดตัวโครงการบริ การอนามัยการเจริ ญ
พันธุ์โดยขบวนพาเหรดรณรงค์ในงานกีฬาพะยอมเกมส์ ค่ายแกนนานักศึกษาโครงการรณรงค์เผยแพร่ ความรู ้สื่อสารเพศ/
เล่าเรื่ องเพศ การศึ กษาวิจยั ในประเด็นอนามัยเจริ ญพันธุ์ และ Friendly Corner ศูนย์ให้การปรึ กษาและบริ การด้านอนามัย
การเจริ ญพันธุ์ที่จดั ตั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้นกั ศึกษาและเยาวชนในชุมชนในละแวกใกล้เคียงสามารถ
เข้ามาพู ดคุ ยขอค าปรึ กษาได้อย่างผ่ อนคลายมากขึ้ น (ปราณี บุ ญ ญา, รองผูอ้ านวยการส านั กงานสวัสดิ การสุ ขภาพ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต, สัมภาษณ์, กันยายน 2561)
วิท ยาลัย นิ เทศศาสตร์ ได้เห็ น ถึ ง ความส าคัญ และจาเป็ นในการด าเนิ น การเพื่ อ สร้ างการตระหนักรู ้ และ
จิตสานึ กให้เกิดกับนักศึ กษาเกี่ยวกับการรณรงค์ปัญหาความรัก เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และตั้งครรภ์ระหว่างการศึ กษา
จึงได้จดั โครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ เรื่ อง “สร้างนักคิดจิ ตอาสา : ความรักและเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในวัยเรี ยน”
ทั้งนี้ ได้จดั ให้มีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการในประเด็น 1) จิตอาสาหรื อจิ ตสาธารณะ 2) ความรัก เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
และตั้งครรภ์ระหว่างการศึกษา และ 3) การผลิตสื่ ออินโฟกราฟิ ก โดยใช้แนวคิดการปลูกจิตสานึ กด้านจิตอาสาหรื อจิต
สาธารณะเป็ นพื้นฐานสาหรับการฝึ กอบรม และนาความรู ้ที่ได้จากการอบรมไปออกแบบสื่ ออินโฟกราฟิ กส่ งกลับมา
ประกวด ซึ่ งจะทาให้เกิ ดแกนนานักศึ กษาเครื อข่ายที่ มีจิตสานึ กการมี ส่วนร่ วมและมีจิตอาสา มี ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม การสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมจากภายในให้รู้จกั เสี ยสละและร่ วมแรงร่ วมใจในการทากิจกรรมที่ เพื่อ
ส่ วนรวม หรื อกิจกรรมที่ ช่วยลดปั ญหาที่เกิ ดขึ้นแล้วในสังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างระบบการ
ทางานเป็ นทีมของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ผลิตสื่ อเพื่อรณรงค์ เกิดการทางานด้วยการลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและมหาวิทยาลัยให้มีความแข็งแกร่ ง สามารถเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมต่อไป
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จากการด าเนิ น โครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติ การ เรื่ อ ง “สร้ างนักคิ ด จิ ต อาสา : ความรั กและเพศสั ม พัน ธ์ ที่
ปลอดภัยในวัยเรี ยน” นั้น จาเป็ นจะต้องมีการประเมินประสิ ทธิ ผลโครงการว่าประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใด มี
ปั ญหาอุปสรรคหรื อไม่ เพื่อจะได้นาผลการประเมินประสิ ทธิผลไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการดาเนินโครงการใน
อนาคต ดังที่ สมหวัง พิธิยานุ วฒั น์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การบริ หารโครงการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นโครงการด้าน
เศรษฐกิ จ สังคม หรื อการเมื องการปกครอง จะบังเกิ ดผลอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จาเป็ นต้องอาศัยการประเมิ น
โครงการที่เป็ นระบบ กล่าวคือ ผลจากการประเมินโครงการจะทาให้ผบู ้ ริ หารโครงการได้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของ
โครงการ เพื่อดาเนินการแก้ไขได้ทนั ท่วงที การประเมินโครงการจะต้องดาเนินการอย่างมีระบบและมีความเป็ นปรนัย
ผลประเมินจึงจะเป็ นประโยชน์คุม้ ค่าและเป็ นที่ยอมรับ ซึ่ งจะนาไปสู่การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการปรับปรุ งส่วนประกอบ
ของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดดาเนิ นการโครงการในแง่มุมต่างๆ อย่างทันท่วงทีในขณะที่โครงการนั้นกาลัง
ดาเนินอยูซ่ ่ ึงย่อมนาไปสู่ผลสาเร็ จของโครงการในที่สุด
ดังนั้น ผูว้ ิจัยได้ในแนวคิ ดการประเมิ น โครงการของ Stufflebeam คื อ การประยุกต์ซิป ป์ (CIPPA Model)
(2003) อัน ประกอบไปด้วยการประเมิ น โครงการ 5 ด้าน คื อ ด้านบริ บ ท (Context) ด้านปั จ จัย น าเข้า (Input) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) มาใช้เป็ นแนวทางในการประเมินประสิ ทธิ ผลโครงการ ซึ่ งผลการ
ประเมินโครงการอย่างมีระบบ จะมีส่วนช่วยให้ผจู ้ ดั โครงการตระหนักถึงคุณภาพของแผนและโครงการที่กาหนดขึ้น
ไว้วา่ สามารถสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายหรื อสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด และมี
ส่วนช่วยให้สามารถตัดสิ นใจในการดาเนิ นการ ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความเหมาะสม ส่ งผลให้โครงการ
ดาเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ บรรลุถึงเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้ (ประชุม รอดประเสริ ฐ, 2545) และการประเมินด้าน
การประยุกต์ใช้ (Application) เป็ นการประเมิน ผลจากการที่ นักศึ กษาที่ เข้าร่ วมโครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติการครั้งนี้
นาความรู ้ไปใช้ในการออกแบบสื่ ออิ นโฟกราฟิ กเพื่อรณรงค์เกี่ ยวกับ ความรัก เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และตั้งครรภ์
ระหว่างการศึ กษา และส่ งเข้าประกวดภายหลัง ซึ่ งผลงานทุกชิ้นผูจ้ ดั โครงการจะได้ผลิตจริ งเป็ นสื่ อป้ ายเอ็กซ์สแตน
(X-Stand) สาหรับสานักงานสวัสดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้นาไปใช้ในการรณรงค์กบั นักศึกษาและเยาวชนใน
ชุมชนละแวกใกล้เคียง จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด จึงเป็ นมูลเหตุสาคัญที่ทาให้ผปู ้ ระเมินเห็นความจาเป็ นและสนใจที่
จะประเมินประสิ ทธิ ผลโครงการ เพื่อจะได้นาผลจากการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับพัฒนาในโครงการให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และให้โครงการมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่ อศึ กษาประสิ ท ธิ ผ ลโครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติ การ เรื่ อ ง “สร้ างนักคิ ดจิ ตอาสา” วิท ยาลัยนิ เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา 2561
3. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นวิจัย เชิ งการประเมิ น (Evaluation Research) โดยศึ ก ษากับ ประชากร คื อ นักศึ กษาและ
บุคลากรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จานวน 65 คน ที่เข้าร่ วมโครงการทุกคน การศึกษากับทุกคนเนื่องจากเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
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ที่เป็ นนักศึกษาแกนนาและบุคลากรที่ถูกคัดเลือกเป็ นตัวแทนของสาขาวิชา และเป็ นบุคคลที่สามารถนาความรู ้จากการ
เข้าร่ วมโครงการไปพัฒนาต่อยอดขยายไปยังกลุ่มเป้ าหมายอื่นต่อได้
ผูว้ ิจัยได้ใช้แบบประเมิ น เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ซึ่ ง สร้ างขึ้ น ตามแนวคิ ด การประเมิ น
โครงการของ Stufflebeam คือ ซิ ปป์ โมเดล (CIPP Model) อันประกอบไปด้วยการประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ ด้าน
บริ บท (Context) ด้านปั จจัยนาเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) โดยแบ่งออกเป็ น 2
ตอน คื อ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบประเมิ น และตอนที่ 2 การประเมิ นประสิ ทธิ ผลโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิ บตั ิการ เรื่ อง “สร้างนักคิดจิตอาสา” วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึ กษา 2561 จากนั้นทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลในวันสุ ดท้ายของการอบรม ได้แบบประเมินคืน ทั้งสิ้ น 55 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 84.61 และทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
สาหรั บ การประเมิ น ด้านการประยุกต์ใช้ (Application) เป็ นการประเมิ น ผลจากการที่ นักศึ กษาที่ เข้าร่ ว ม
โครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติการครั้งนี้ นาความรู ้ไปใช้ในการออกแบบสื่ ออิ นโฟกราฟิ กเพื่ อรณรงค์เกี่ ยวกับความรั ก
เพศสัมพัน ธ์ที่ปลอดภัย และตั้งครรภ์ระหว่างการศึ กษา และส่ งเข้าประกวดภายหลัง ซึ่ งมี นักศึ กษาที่ ส่งผลงานเข้า
ประกวดทั้งหมด 10 ทีม
4. สรุปผลการวิจยั
จากผลการประเมินประสิ ทธิ ผลโครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติการ เรื่ อง “สร้างนักคิ ดจิ ตอาสา” วิทยาลัยนิ เทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา 2561 ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ส่ ว นใหญ่ เป็ นนัก ศึ ก ษา โดยสั งกัด สาขาวิช าวิท ยุและโทรทัศ น์ ม ัล ติ แ พลตฟอร์ ม มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ สื่ อ สาร
การตลาดดิจิทลั และมัลติมีเดีย
ผลการประเมินประสิ ทธิผลโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “สร้างนักคิดจิตอาสา” ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ใน
ภาพรวมแต่ล ะด้าน โดยรวมมี ค วามเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ค่าเฉลี่ ย 4.64 เมื่ อพิ จ ารณาโดยละเอี ยด พบว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเห็นด้วยว่าด้านปั จจัยนาเข้าเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.74 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ย
4.68 ด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ย 4.63 และด้านบริ บท ค่าเฉลี่ย 4.53 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านปั จจัยนาเข้าโดยรวมเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.74 เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความพร้อมและ
ความเพียงพอของวิทยากรในการทากิ จกรรมมากที่ สุด ค่าเฉลี่ย 4.83 รองลงมา คือ ความพร้อมและความเพียงพอของ
เครื่ องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ ในการทากิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.82 และสถานที่ ในการจัดกิจกรรม คือ ศาลากวนอิม (สถาบัน
จีน-ไทย) และห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์มีความพร้อมและเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.70 ตามลาดับ
ด้านกระบวนการเหมาะสมระดับ มากที่ สุด ค่าเฉลี่ ย 4.68 เมื่ อพิ จารณาโดยละเอี ยด พบว่า ที มวิทยากรเปิ ด
โอกาสให้ ผูเ้ ข้าร่ วมงานมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่ว มกัน ค่ าเฉลี่ ย 4.93 รองลงมา คื อ การจัด กิ จ กรรมครั้ งนี้ มี ค วาม
เหมาะสมและครอบคลุมประเด็นการพัฒนากิ จกรรมนักศึกษา การเป็ นผูน้ า การทางานเป็ นที ม และจิ ตอาสา ค่าเฉลี่ย
4.73 และทีมวิทยากรมีการกระตุน้ เร้าความสนใจของผูเ้ ข้าร่ วมและมีความเป็ นกันเอง และทีมวิทยากรมีความรอบรู ้และ
มีความสามารถในการถ่ายทอดได้เป็ นอย่างดี ค่าเฉลี่ยเท่ ากัน คือ 4.68 ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั พบว่าอี กว่า ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการเห็ นว่า รู ปแบบกิ จกรรมที่ มีความหลากหลาย ได้แก่ การบรรยายของวิทยากร การฝึ กปฏิ บัติออกแบบสื่ อ
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การแบ่งกลุ่มระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ และกิจกรรมสันทนาการ ค่าเฉลี่ย 4.67 และเห็นว่า
ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม เรื่ อง “สร้างนักคิดจิตอาสา” ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.63
ด้านผลผลิ ต โดยรวมเหมาะสมระดับ มากที่ สุ ด ค่ าเฉลี่ ย 4.63 เมื่ อ พิ จ ารณาโดยละเอี ย ด พบว่า เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างสาขาวิชา/คณะวิชา สร้างระบบการทางานเป็ นที ม และความร่ วมมือระหว่างกันได้
ค่าเฉลี่ย 4.78 รองลงมา คือ โครงการนี้เป็ นประโยชน์สาหรับการพัฒนาตนเอง ค่าเฉลี่ย 4.67 และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเกิด
ภาวะการเป็ นผูน้ าและจิตอาสา ค่าเฉลี่ย 4.65 ตามลาดับ
ด้านบริ บ ทเหมาะสมระดับ มากที่ สุ ด ค่ าเฉลี่ ย 4.53 เมื่ อ พิ จ ารณาโดยละเอี ยด พบว่า โครงการนี้ เป็ นเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องการพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลง จิตอาสา และความสามัคคี ค่าเฉลี่ย 4.58 รองลงมา คือ
โครงการนี้ สอดคล้องกับบริ บททางสังคมปั จจุบนั คือ การรณรงค์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรื อมีบุตรในวัยเรี ยน ค่าเฉลี่ย
4.57 และกิจรรมนี้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อสร้างจิตสานึ กและการตระหนักรู ้เกี่ยวกับจิตอาสา ค่าเฉลี่ย
4.55 ตามลาดับ
นอกจากนี้ ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการยังมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ส่ วนใหญ่
ให้ความสาคัญ ความตระหนัก และเข้าใจสภาพสังคมในปั จจุบนั เกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรื อมีบุตรระหว่างการศึกษา และ
เห็ นว่าสื่ อเป็ นตัวช่วยที่ สาคัญในการเข้าไปซึ มซับกับกลุ่มเด็กและเยาวชน สื่ อรณรงค์ถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
ส่ งเสริ มและแก้ไขปั ญหา ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความรู ้ความเข้าใจในหลากหลายประเด็นและเห็ นว่าการเป็ นจิ ตอาสา
สามารถช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้านได้ และเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเห็นว่า ตนเองมีความเป็ นจิตอาสา
เรี ยนรู ้การผลิตสื่ อรณรงค์ ตระหนักถึงปั ญหาและรู ้วิธีการใช้สื่อเพื่อแก้ไขปั ญหา ตลอดจนได้ความสามัคคี ภาวะผูน้ า
การทางานเป็ นทีม รู ้จกั เพื่อนใหม่ และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทุกคนเห็นว่าควรมีการจัดโครงการนี้ต่อไป
ด้านการประยุกต์ใช้ คือ การประเมิน ผลจากการที่นักศึ กษาที่เข้าร่ วมโครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการครั้งนี้ นา
ความรู ้ไปใช้ในการออกแบบสื่ ออินโฟกราฟิ กเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับความรัก เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และตั้งครรภ์ระหว่าง
การศึ กษา และส่ งเข้าประกวดภายหลัง ซึ่ งมี นักศึ กษาที่ ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 10 ที ม โดยผลงานทุกชิ้นผูจ้ ดั
โครงการจะได้ผลิตจริ งเป็ นสื่ อป้ ายเอ็กซ์สแตน (X-Stand) สาหรับสานักงานสวัสดิ การสุ ขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้
นาไปใช้ในการรณรงค์กบั นักศึกษาและเยาวชนในชุมชนละแวกใกล้เคียง
โดยผลจากการประกวด ได้แก่ คือ อันดับที่ 1 สาขาวิชามัลติมีเดีย อันดับที่ 2 คือ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
และสื่ อสารองค์กร และอันดับที่ 3 คือ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ม
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รูปที่ 1 อันดับที่ 1 สาขาวิชามัลติมีเดีย

รูปที่ 2 อันดับที่ 2 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร

รู ปที่ 3 อันดับที่ 3 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงมัลติแพลตฟอร์ม

5. อภิปรายผล
ประสิ ทธิ ผลด้านปั จจัยนาเข้า พบว่า มีความพร้อมและความเพียงพอของวิทยากรในการทากิจกรรม ความพร้อม
และความเพียงพอของเครื่ องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ ในการทากิ จกรรม และสถานที่ ในการจัดกิ จกรรมมีความพร้อมและ
เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบตั ิการครั้งนี้ไม่ใช่การดาเนินการครั้งแรก ผูจ้ ดั โครงการได้นาผลการประเมิน
ครั้งก่ อนมาปรับปรุ งปั จจัยนาเข้าและมีการเตรี ยมการอย่างดี และรอบคอบมากขึ้น จึ งทาให้ด้านปั จจัยนาเข้ามี ความ
พร้อมและความเหมาะสมมากที่ สุดสาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม ดังที่ สมหวัง พิธิยานุ วฒั น์ (2553) กล่าวว่า การบริ หาร
โครงการด้านต่างๆ จะบังเกิดผลอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด จาเป็ นต้องอาศัยการประเมินโครงการที่เป็ นระบบ กล่าวคือ
ผลจากการประเมินโครงการจะทาให้ผบู ้ ริ หารโครงการได้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของโครงการ เพื่อดาเนิ นการแก้ไข
ได้ทนั ท่วงที และเมื่อได้ดาเนิ นการไปแล้วย่อมต้องการทราบว่า โครงการนั้นได้บรรลุเป้ าหมายหรื อไม่เพียงใด คุม้ กับ
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ทุ น และแรงงานที่ ลงทุ นไปหรื อไม่ ผลประเมิ นจึ งจะเป็ นประโยชน์ คุม้ ค่าและเป็ นที่ ยอมรับ โดยสรุ ป การประเมิ น
โครงการย่อมนาไปสู่การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการปรับปรุ งส่วนประกอบของโครงการ
ด้านกระบวนการ พบว่า ทีมวิทยากรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน มีการกระตุน้
เร้าความสนใจของผูเ้ ข้าร่ วมและมีความเป็ นกันเอง และที มวิทยากรมีความรอบรู ้และมีความสามารถในการถ่ายทอดได้
เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ ผปู ้ ระเมินเห็ นว่าการดาเนิ นโครงการโดยใช้ทีมวิทยากรจะทาให้สามารถเข้าถึงผูเ้ ข้ารับการอบรมแต่
บุ คคลได้ และส่ งผลให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้และการอบรมเป็ นไปเป้ าประสงค์ของโครงการที่ กาหนดไว้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ แนวคิ ด คุ ณ ลักษณะวิท ยากรของสมชาติ กิ จ ยรรยง (2554) กล่ าวถึ ง ลักษณะของวิท ยากรที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จควรมีลกั ษณะที่ สาคัญ ได้แก่ มีบุคลิกดี กระตือรื อร้น สนใจให้ความร่ วมมือกับผูเ้ ข้ารับการอบรม และมี
ความสามารถในการถ่ายทอด และสอดคล้องกับแนวคิดวิทยากรที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพของผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์
(2555) กล่าวว่า คุณสมบัติของวิทยากรที่พึงมี ได้แก่ มีความสามารถในการถ่ายทอด มีความเป็ นกัลยาณมิตร ยิม้ แย้ม
แจ่มใส เป็ นกันเอง คอยช่วยเหลือด้วยความมีน้ าใจ ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความยืดหยุน่ รับฟังความ
คิดเห็ นของผูอ้ ื่น ไม่สรุ ปตัดบทง่ายๆ เมื่อมีผูเ้ สนอความคิดเห็ นแตกต่างออกไป มีความจริ งใจในการถ่ายทอดความรู ้
และปฏิบตั ิตนต่อผูเ้ ข้ารับการอบรมอย่างเสมอภาค ทัดเทียม วางตนเหมาะสมกับทุกคน
นอกจากนี้ ยงั การประเมินด้านกระบวนการยังพบประเด็นที่น่าสนใจอีกว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเห็นว่า รู ปแบบ
กิจกรรมที่มีความหลากหลาย ได้แก่ การบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิออกแบบสื่ อ การแบ่งกลุ่มระดมสมอง การแลกเปลี่ยน
ความรู ้ และประสบการณ์ และกิ จกรรมสันทนาการ และความเหมาะสมของการจัดกิ จกรรม เรื่ อง “สร้างนักคิดจิ ต
อาสา” ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่ งผลการประเมินในประเด็นดังกล่าวชี้ ให้เห็นว่าการดาเนิ นการกิ จกรรมใน
ครั้งนี้ มีรูปแบบที่ เหมาะสมกับประเด็นการอบรมเรื่ องจิ ตอาสา ปั ญหาความรัก เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และตั้งครรภ์
ระหว่างการศึ กษา และการผลิตสื่ ออินโฟกราฟิ ก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดการฝึ กอบรมมีความสาคัญหลายประการ
ตามที่นอ้ ย ศิริโชติ (2552) กล่าวไว้คือ การฝึ กอบรมช่วยป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการสร้างเสริ มความรู ้ความ
เข้าใจให้กบั บุคลากร เป็ นกรรมวิธีช่วยแก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้นแล้ว โดยการสร้างเสริ มความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับวิธีการ
แก้ปัญหาและฝึ กปฏิบตั ิการแก้ปัญหานั้น ๆ และเป็ นวิธีที่ช่วยให้บุคลากรเกิดการเรี ยนรู ้และเพิ่มเติมประสบการณ์ อีก
ทั้งยังเป็ นไปตามแนวทางการประเมินผลโครงการ Stufflebeam (2003) ที่ กล่าวว่า เป็ นการประเมินเพื่อกากับติดตาม
การประเมิ น หาจุดดี จุดด้อย ผลการประเมิ นจะเป็ นสารสนเทศให้ผูบ้ ริ หารใช้ในการปรั บปรุ งประเมิ นให้สามารถ
ดาเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ด้านผลผลิ ต พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างสาขาวิชา/คณะวิชา สร้ าง
ระบบการท างานเป็ นที ม และความร่ วมมื อระหว่างกัน โครงการนี้ เป็ นประโยชน์ สาหรับการพัฒนาตนเอง และเกิ ด
ภาวะการเป็ นผูน้ าและจิตอาสา จะเห็นได้วา่ ผลจากการเข้าอบรมทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้รับความรู ้เกี่ยวกับจิตอาสา
การผลิตสื่ อ ตลอดจนเกิดภาวะผูน้ า การทางานเป็ นทีม ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของ
โครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการครั้งนี้ ทั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของพิชิต ฤทธิ์ จรู ญ (2557) กล่าวว่า การ
ประเมินผลรวมสรุ ป (Summative Evaluation) เป็ นการประเมินหลังจากเสร็ จสิ้ นโครงการ เป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการเพื่อมุ่งตรวจสอบว่าโครงการประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายตามที่ กาหนดไว้ หรื อไม่
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เพียงใด ผลการประเมินจะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจว่าควรยุติโครงการ ดาเนิ นโครงการต่อไปหรื อปรับขยาย
โครงการในช่วงระยะต่อไป
ด้านบริ บท พบว่า โครงการนี้ เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องการพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลง จิตอาสา
และความสามัคคี สอดคล้องกับ บริ บ ททางสังคมปั จจุ บัน คื อ การรณรงค์เกี่ ยวกับ การตั้งครรภ์ห รื อมี บุ ต รระหว่าง
การศึกษา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อสร้างจิตสานึกและการตระหนักรู ้เกี่ยวกับจิตอาสา ทั้งนี้ผปู ้ ระเมิน
เห็ นว่าถึงแม้ด้านบริ บทมี ผลการประเมิ นประสิ ท ธิ ผลที่ น้อยกว่าด้านอื่น ๆ แต่ก็ยงั อยู่ในระดับมากที่ สุด ชี้ ให้เห็ นว่า
โครงการสอดคล้องกับทั้งสภาพสังคมปั จจุบนั ความต้องการของบุคคล และยังช่วยสร้างเครื อข่ายนักศึกษาจิ ตอาสาที่
ตระหนักถึ งประเด็นการตั้งครรภ์หรื อมี บุตรระหว่างการศึ กษาได้ สอดคล้องกับผลการศึ กษาวิจัยของพัชนี สมพงษ์
(2555) ได้ทาการประเมินโครงการศึ กษาอบรมหลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป (การรักษาโรค
เบื้ องต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ พบว่า วัตถุประสงค์ของการจัดการศึ กษาอบรมมีความ
สอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุ ข สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรม ปั ญหาและสภาพสังคม
ปั จจุบนั อันนาไปสู่ความจาเป็ นของการดาเนินโครงการ
6. บทสรุป
จากการประเมินประสิ ทธิผลโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “สร้างนักคิดจิตอาสา” วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา 2561 ตามแนวคิดการประเมินโครงการของ Stufflebeam คือ การประยุกต์ซิปป์
(CIPPA Model) ผลประเมินอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเข้าใจเรื่ องการเป็ นจิตอาสา ตระหนัก
ถึงปั ญ หาและรู ้ วิธีการใช้สื่ อเพื่อแก้ไขปั ญ หา สามารถนาความรู ้ จากการอบรมไปสร้างสรรค์ผลงานอิ นโฟกราฟิ ก
สาหรับการรณรงค์กบั นักศึกษาและเยาวชนในชุมชนละแวกใกล้เคียงได้อีกด้วย โดยผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับองค์กร
1. จากผลการประเมิน พบว่า ด้านบริ บทมีผลการประเมินที่นอ้ ยกว่าด้านอื่นๆ แต่ก็ยงั อยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่ ง
ชี้ให้เห็นว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการอาจจะไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเท่าที่ ควร ดังนั้นผูจ้ ดั โครงการควรจะต้องมี
การประชาสัมพันธ์หรื อชี้แจงให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการได้เข้าใจมูลเหตุของการจัดโครงการในครั้งนี้
2. ควรมีการขยายกลุ่มเป้ าหมายในการเข้าร่ วมโครงการจากนักศึกษาคณะวิชาอื่นๆ หรื อสถาบันการศึกษาอื่น
เพื่อเป็ นการสร้างเครื อข่ายแกนนานักศึกษาจิตอาสา และเป็ นการสร้างความตระหนักในประเด็นดังกล่าว
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. การศึ ก ษาวิ จัย เชิ ง ประเมิ น ครั้ งนี้ ได้ ป ระเมิ น ใน 5 ด้ าน คื อ บริ บท (Context) ปั จจัย น าเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) ผลผลิ ต (Output) และการประยุกต์ใช้ (Application) ซึ่ งเป็ นเพี ยงการประเมิ น กระบวนการ
ดาเนิ นงานและผลการนาไปประยุกต์ใช้ต่อ ดังนั้น การศึ กษาครั้งต่อไปควรเพิ่มการประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcome)
หรื อผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกถึงผลสาเร็ จที่เกิดขึ้นกับตัวผูเ้ ข้าอบรมหรื อผูจ้ ดั โครงการด้วย
2. ควรศึ กษาวิจยั ประเด็นการตระหนักรู ้และการมีส่วนร่ วมของนักศึ กษามหาวิทยาลัยรังสิ ตเกี่ ยวกับปั ญหา
ความรัก เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และตั้งครรภ์ระหว่างการศึกษา ซึ่ งอาจจะศึกษาเปรี ยบเที ยบก่อนและหลังการเข้าร่ วม
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยที่จดั ขึ้นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
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7. กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิจัย ครั้ งนี้ ส าเร็ จลุ ล่ วงไปได้ด้ว ยดี ต้อ งขอขอบคุ ณ ผูใ้ ห้ ก ารสนับ สนุ น คื อ ส านัก งานกองทุ น
สนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ที่ ให้ความอนุ เคราะห์ทุนการวิจยั มหาวิทยาลัยรังสิ ตที่ ให้โอกาสในการศึ กษาวิจยั
ภายใต้โ ครงการพัฒ นามหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต สู่ ก ารเป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้ ม หาวิท ยาลัย สร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ (RSU Healthy
Campus) ขอขอบคุณสานักงานสวัสดิการสุ ขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่อนุเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นสาหรับการศึกษาวิจยั
ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาซึ่ งเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุ งและแก้ไขเครื่ องมือในการ
วิจยั และขอขอบคุณนักศึกษาและคณาจารย์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ที่ให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมครั้งนี้
8. เอกสารอ้ างอิง
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์. แนวทางการสร้างจิตสาธารณะในสังคมไทย. [ออนไลน์]. 2558. แหล่งที่มา :
http://timebanksociety.org/category/news/. [20 ตุลาคม 2561].
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2552). สอนเด็กให้ มจี ิ ตสาธารณะ. กรุ งเทพมหานคร : วี ปริ้ นท์.
ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการด้านอนามัยการเจริ ญพันธุ์ของมหาวิทยาลัย
รังสิ ต. (รายงานการวิจยั ). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
น้อย ศิริโชติ. (2552). เทคนิคการฝึ กอบรม. กรุ งเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์ .
พิชิต ฤทธิ์จรู ญ. (2557). เทคนิคการประเมินโครงการ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพมหานคร : เฮ้าส์ออ๊ ฟเคอร์มีสท์.
พัชนี สมพงษ์. (2555). การประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป (การ
รักษาโรคเบื้องต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ. ปริ ญญานิพนธ์วทิ ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการประเมิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ.
ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์. เทคนิคการเป็ นวิทยากรและการสร้างสื่ อประกอบ. [ออนไลน์]. 2555. แหล่งที่มา :
http://www.nsdv.go.th/main/attachments/129_2012unit5.pdf. [22 กันยายน 2561].
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิ ต. (2559). รายละเอียดโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรั งสิ ตสู่การเป็ นมหาวิทยาลัย
สร้ างเสริ มสุขภาพ. ปทุมธานี : เอกสารอัดสาเนา.
ประชุม รอดประเสริ ฐ. (2545). การบริ หารโครงการ. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุ งเทพมหานคร : เนติกลุ การพิมพ์.
ปราณี บุญญา. รองผูอ้ านวยการ สานักงานสวัสดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิ ต. สัมภาษณ์, กันยายน 2561.
วรทัย ราวินิจ. (2558). ความรู ้ความเข้าใจ พฤติกรรม และทัศนคติของกลุ่มเป้ าหมายภายในที่มีต่อโครงการด้านอนามัย
เจริ ญพันธุ์ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต. (รายงานการวิจยั ). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
สมชาติ กิจยรรยง. (2554). เทคนิคการเป็ นวิทยากรที่ประสบความสาเร็ จ. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั พิมพ์ดี จากัด.
สมหวัง พิธิยานุวฒั น์. (2553). วิธีวิทยาการประเมิน : ศาสตร์ แห่ งคุณค่ า. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP Model for Evaluation. In D. L. Stufflebeam & T. Kellaghan
(Eds.), The International Handbook of Evaluation. Boston, MA. : Kluwer Academic Publishers.

1062

