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บทคดัย่อ 

การประเมินประสิทธิผลโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “สร้างนักคิดจิตอาสา” วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลโครงการตามแนวคิดของ 
Stufflebeam คือ การประเมินแบบประยุต์ซิปป์ (CIPPA Model) โดยประเมินโครงการ 5 ด้าน คือ บริบท (Context) 
ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output)  และการประยกุต์ใช ้(Application) ท าการประเมินกบั
นกัศึกษาและบุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 65 คน ผลการวิจยั พบวา่ 1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสังกดัสาขาวิชาวิทยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์มมากท่ีสุด รองลงมา คือ ส่ือสาร
การตลาดดิจิทัล และมลัติมีเดีย และ 2. ประสิทธิผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 4.64 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ปัจจัยน าเขา้เหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.74 รองลงมา คือ กระบวนการ 
ค่าเฉล่ีย 4.68 ผลผลิต ค่าเฉล่ีย 4.63 และบริบท ค่าเฉล่ีย 4.53 ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี คือ 2.1) ปัจจยัน าเขา้อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด พบวา่ มีความพร้อมและความเพียงพอของวทิยากรในการท ากิจกรรมมากท่ีสุด 2.2) กระบวนการอยู่
ในระดับมากท่ีสุด พบว่า ทีมวิทยากรเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมงานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 2.3) ผลผลิตอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสาขาวิชา/คณะวชิา สร้างระบบการ
ท างานเป็นทีม และความร่วมมือระหว่างกันได้ และ 2.4) บริบทอยู่ในระดับมากท่ีสุด พบว่า โครงการน้ีเป็นเวที
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองการพฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลง จิตอาสา และความสามคัคี ตามล าดบั ส่วนดา้นการ
ประยุกต์ใชป้ระเมินจากการประกวดการออกแบบอินโฟกราฟิกจากนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมการอบรม โดยอนัดบัท่ี 1 คือ 
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สาขาวิชามลัติมีเดีย อนัดบัท่ี 2 คือ สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร และอนัดบัท่ี 3 คือ สาขาวิชาวิทยุ
และโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม 

 
ค ำส ำคญั: การประเมินประสิทธิผลโครงการ ผู้น า 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. บทน า 
 สงัคมในปัจจุบนัถูกครอบง าดว้ยความเจริญทางดา้นวตัถุ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหส้งัคมเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย 
เช่น ปัญหาสภาพจิต ปัญหาทางสังคม หรือปัญหาส่ิงแวดล้อม การปลูกฝังจิตส านึกให้กับบุคคลเพ่ือให้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคญัอยา่งยิง่ ดว้ยเหตุน้ี เพ่ือให้ผูค้นไดต้ระหนกัถึงความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกวา่ตนเอง จึงจ าเป็นตอ้งปลูกฝังเร่ือง “จิตอาสา” หรือ “จิตสาธารณะ” (Public Mind) ใหเ้กิด
กับคนทุกเพศทุกวนันั่นหมายถึง ทุกคนต้องมีการให้มากกว่าการรับ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จัก
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เสียสละร่วมแรงร่วมใจในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม การปลูกฝังให้มี “จิตอาสา” หรือ  “จิตสาธารณะ” ควรเร่ิม
ตั้งแต่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคญัและแนวทางในการสร้างจิต
อาสาหรือจิตสาธารณะข้ึน จิตอาสาท าให้ทุกคนในสังคมสามารถอยูร่่วมกนัได ้เป็นสังคมท่ีมีการให้และแบ่งปัน จิต
อาสาหรือจิตสาธารณะจึงเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์อยา่งหน่ึงท่ีจะตอ้งปลูกฝังอยา่งต่อเน่ือง ดงัท่ีชยัวฒัน์ สุทธิ
รัตน์ (2552) ให้ความหมายจิตสาธารณะวา่ เป็นการกระท าดว้ยจิตวิญญาณท่ีมีความรักความห่วงใย ความเอ้ืออาทรต่อ
คนอ่ืนและสงัคมโดยรวม การมีคุณธรรมจริยธรรม และการไม่กระท าท่ีเส่ือมเสียหรือเป็นปัญหาต่อสงัคม ประเทศชาติ
การมีจิตท่ีคิดสร้างสรรค์เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดในทางท่ีดีไม่ท าลายเบียดเบียน
บุคคล สังคม วฒันธรรมประเทศชาติและส่ิงแวดลอ้ม การกระท าและค าพูดท่ีมาจากความคิดท่ีดีการลดความขดัแยง้
และการใหข้วญัและก าลงัใจต่อกนัเพ่ือใหส้งัคมโดยส่วนรวมมีความสุข 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ (2558) กล่าววา่ จิตสาธารณะเป็นตวัสะทอ้นให้เห็นถึงการเห็นคุณค่าการเขา้มามีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมของประชาชน และเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัส่วนหน่ึงของค าวา่ “จิตส านึกพลเมือง” 
ซ่ึงการอยูร่่วมกนัเป็นสังคม ประชาชนแต่ละคนตอ้งมีจิตสาธารณะ คือ การตระหนักถึงความส าคญัของการเสียสละ
แบ่งทรัพยากรหรือผลประโยชน์ส่วนตนให้กบัสังคม เพ่ือสังคมน าส่ิงเหล่านั้นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัสมาชิกใน
สังคมร่วมกนั ดงันั้นกระบวนการสร้างเสริมจิตอาสาให้เกิดข้ึนมีแนวทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เยาวชนเกิดความรู้และ
ความเขา้ใจท่ีสามารถน าออกมาใชไ้ดใ้นลกัษณะการมีจิตอาสาต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น และน าไปสู่การมีพฤติกรรมใน
การช่วยเหลือและเป็นประโยชน์กบัสังคม จิตอาสาหรือจิตสาธารณะจึงเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ตอ้งการให้เกิด
ข้ึนกบันกัเรียนนกัศึกษา ซ่ึงถือไดว้า่เป็นกลุ่มบุคคลท่ีควรไดรั้บการปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีดีเพื่อเติบโตเป็นบุคคลท่ีเป็น
ก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศต่อไป 

 มหาวิทยาลยัรังสิตซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพท่ีจบการศึกษาเพื่อไปพฒันาประเทศ 
โดยไดรั้บการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ด าเนินการ “โครงการพฒันา
มหาวทิยาลยัรังสิตสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มหาวิทยาลยัมี
นโยบายสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ไดแ้ก่ การลดละเลิกบุหร่ีสุราและส่ิงเสพติด อาหารและโภชนาการปลอดภยั การ
ป้องกนัอุบติัเหตุจากจราจร การออกก าลงักายและการเล่นกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ความรักเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั การ
พฒันาจิต การแกไ้ขปัญหาทางจิตใจ การปรับตวัทางสงัคม และการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งน้ี
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศึกษา อาจารย ์บุคลากรมหาวทิยาลยัรังสิต และชุมชนรอบมหาวิทยาลยัมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวติท่ีดี รวมทั้งมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและเอ้ือต่อสุขภาพ (ฝ่ายกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต, 2559) 

ส าหรับประเด็นเร่ืองความรัก เพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั และตั้งครรภร์ะหวา่งการศึกษา เป็นหน่ึงภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงมหาวิทยาลยัรังสิตและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างได้ตระหนักและให้ความส าคญั ทั้ งน้ี
มหาวิทยาลยัรังสิตไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รภายนอกเพื่อด าเนินการดว้ย เช่น สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศ
ไทยฯ และส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติให้มีการด าเนินโครงการเป็นประจ าต่อเน่ืองมา  เน้นการสร้างความรู้
ความเขา้ใจและทศันคติท่ีดีต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงค ์การเสริมสร้างทกัษะการตดัสินใจ 
ท่ีมุ่งเนน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเพศหญิงรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง มีความตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์
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ท่ีไม่ปลอดภัย ตลอดจนสามารถใช้ทางเลือกอ่ืนในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศ ท าให้กลุ่มเป้าหมายชะลอการมี
เพศสมัพนัธ์จนกวา่จะถึงเวลาท่ีเหมาะสม และไม่ส่งผลต่อการตั้งครรภใ์นขณะศึกษาอยู ่  

จากผลการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนามยัเจริญพนัธ์ุ เพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั ท่ีไดมี้การศึกษาในมหาวิทยาลยั
รังสิต ประเด็นความรู้ความเขา้ใจ พฤติกรรม และทศันคติของกลุ่มเป้าหมายภายในท่ีมีต่อโครงการดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุ
ของมหาวิทยาลยัรังสิต (วรทยั ราวินิจ, 2558) พบว่า นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับวิธีการคุมก าเนิด การป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ดว้ยการใชถุ้งยางอนามยั และมีทศันคติสูงในประเด็นความรู้สึกนึกคิดเร่ืองเพศเม่ืออยูใ่กลก้นั
ตามธรรมชาติเพศหญิง คือ เร่ืองความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภยั ขณะท่ีเพศชายมีความรู้สึกนึกคิดเร่ืองเพศเม่ืออยู่
ใกลก้นัตามธรรมชาติ คือ ความรักและความใคร่ ตลอดจนการใชเ้วชภณัฑคุ์มก าเนิดเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ในขณะท่ีธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์ (2558) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อโครงการดา้นอนามยัการเจริญ
พนัธ์ุ ของมหาวิทยาลยัรังสิต ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจ 3 ประเด็นแรก คือ กิจกรรมการให้ความรู้ดา้น
อนามยัการเจริญพนัธ์ุสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการใชป้ระโยชน์ กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและการ
สร้างเครือข่ายในกลุ่มเยาวชนต่อการดูแลซ่ึงกนัและกนั และรูปแบบกิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายในมหาวิทาลยัเก่ียวกบัอนามยั
เจริญพนัธ์ุมีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมให้ความรู้แบบกลุ่มใหญ่/กลุ่มยอ่ย การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ นิทรรศการ 
การแจกถุงยางอนามยั/ยาคุมก าเนิด การลงพ้ืนท่ีไปท ากิจกรรมกบัคนภายนอกมหาวทิยาลยั ฯลฯ  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ส านักงานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดมี้การจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีตอบสนอง
ประเด็นดงักล่าว ไดแ้ก่ โครงการ Dream Maker เป็นโครงการของเครือข่ายมหาวิทยาลยัเอกชน โดยมหาวิทยาลยัรังสิตเป็น
มหาวิทยาลยัน าร่องในการขยายผลจากการรณรงคอ์อกไปยงัมหาวิทยาลยัอ่ืน การเปิดตวัโครงการบริการอนามยัการเจริญ
พนัธ์ุโดยขบวนพาเหรดรณรงคใ์นงานกีฬาพะยอมเกมส์ ค่ายแกนน านกัศึกษาโครงการรณรงคเ์ผยแพร่ความรู้ส่ือสารเพศ/
เล่าเร่ืองเพศ การศึกษาวิจยัในประเด็นอนามยัเจริญพนัธ์ุ และ Friendly Corner ศูนยใ์ห้การปรึกษาและบริการดา้นอนามยั
การเจริญพนัธ์ุท่ีจดัตั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เพ่ือให้นกัศึกษาและเยาวชนในชุมชนในละแวกใกลเ้คียงสามารถ
เข้ามาพูดคุยขอค าปรึกษาได้อย่างผ่อนคลายมากข้ึน (ปราณี บุญญา, รองผูอ้  านวยการส านักงานสวสัดิการสุขภาพ 
มหาวทิยาลยัรังสิต, สมัภาษณ์, กนัยายน 2561) 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้เห็นถึงความส าคัญและจ าเป็นในการด าเนินการเพื่อสร้างการตระหนักรู้และ
จิตส านึกให้เกิดกบันักศึกษาเก่ียวกบัการรณรงค์ปัญหาความรัก เพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั และตั้งครรภร์ะหวา่งการศึกษา 
จึงไดจ้ดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “สร้างนักคิดจิตอาสา : ความรักและเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยัในวยัเรียน” 
ทั้งน้ีไดจ้ดัให้มีการอบรมเชิงปฏิบติัการในประเด็น 1) จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 2) ความรัก เพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั 
และตั้งครรภร์ะหวา่งการศึกษา และ 3) การผลิตส่ืออินโฟกราฟิก โดยใชแ้นวคิดการปลูกจิตส านึกดา้นจิตอาสาหรือจิต
สาธารณะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการฝึกอบรม และน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกส่งกลบัมา
ประกวด ซ่ึงจะท าให้เกิดแกนน านักศึกษาเครือข่ายท่ีมีจิตส านึกการมีส่วนร่วมและมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม การสร้างคุณธรรมจริยธรรมจากภายในให้รู้จกัเสียสละและร่วมแรงร่วมใจในการท ากิจกรรมท่ีเพ่ือ
ส่วนรวม หรือกิจกรรมท่ีช่วยลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ในสังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างระบบการ
ท างานเป็นทีมของนกัศึกษาและบุคลากรวิทยาลยันิเทศศาสตร์ ผลิตส่ือเพื่อรณรงค ์เกิดการท างานดว้ยการลงมือปฏิบติั
จริง พร้อมท่ีจะพฒันาตนเองและมหาวทิยาลยัใหมี้ความแขง็แกร่ง สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาสงัคมต่อไป 
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จากการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “สร้างนักคิดจิตอาสา : ความรักและเพศสัมพันธ์ท่ี
ปลอดภยัในวยัเรียน” นั้น จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินประสิทธิผลโครงการวา่ประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคหรือไม่ เพ่ือจะไดน้ าผลการประเมินประสิทธิผลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินโครงการใน
อนาคต ดังท่ีสมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2553) ได้กล่าวไวว้่า การบริหารโครงการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้าน
เศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองการปกครอง จะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จ าเป็นตอ้งอาศัยการประเมิน
โครงการท่ีเป็นระบบ กล่าวคือ ผลจากการประเมินโครงการจะท าใหผู้บ้ริหารโครงการไดท้ราบจุดเด่นและจุดดอ้ยของ
โครงการ เพ่ือด าเนินการแกไ้ขไดท้นัท่วงที การประเมินโครงการจะตอ้งด าเนินการอยา่งมีระบบและมีความเป็นปรนยั 
ผลประเมินจึงจะเป็นประโยชน์คุม้ค่าและเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการปรับปรุงส่วนประกอบ
ของโครงการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัด าเนินการโครงการในแง่มุมต่างๆ อยา่งทนัท่วงทีในขณะท่ีโครงการนั้นก าลงั
ด าเนินอยูซ่ึ่งยอ่มน าไปสู่ผลส าเร็จของโครงการในท่ีสุด 

ดังนั้ นผูว้ิจัยได้ในแนวคิดการประเมินโครงการของ Stufflebeam คือ การประยุกต์ซิปป์ (CIPPA Model) 
(2003) อันประกอบไปด้วยการประเมินโครงการ  5 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้าน
กระบวนการ (Process) และดา้นผลผลิต (Output) มาใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิผลโครงการ ซ่ึงผลการ
ประเมินโครงการอยา่งมีระบบ จะมีส่วนช่วยให้ผูจ้ดัโครงการตระหนกัถึงคุณภาพของแผนและโครงการท่ีก าหนดข้ึน
ไวว้า่ สามารถสนองตอบความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายหรือสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดม้ากนอ้ยเพียงใด และมี
ส่วนช่วยใหส้ามารถตดัสินใจในการด าเนินการ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงการให้มีความเหมาะสม ส่งผลให้โครงการ
ด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้(ประชุม รอดประเสริฐ, 2545) และการประเมินดา้น
การประยุกต์ใช ้(Application) เป็นการประเมินผลจากการท่ีนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี     
น าความรู้ไปใชใ้นการออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกเพ่ือรณรงค์เก่ียวกบัความรัก เพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั และตั้งครรภ์
ระหว่างการศึกษา และส่งเขา้ประกวดภายหลงั ซ่ึงผลงานทุกช้ินผูจ้ดัโครงการจะไดผ้ลิตจริงเป็นส่ือป้ายเอ็กซ์สแตน   
(X-Stand) ส าหรับส านกังานสวสัดิการสุขภาพ มหาวทิยาลยัรังสิตไดน้ าไปใชใ้นการรณรงคก์บันกัศึกษาและเยาวชนใน
ชุมชนละแวกใกลเ้คียง จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมด จึงเป็นมูลเหตุส าคญัท่ีท าใหผู้ป้ระเมินเห็นความจ าเป็นและสนใจท่ี
จะประเมินประสิทธิผลโครงการ เพื่อจะไดน้ าผลจากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับพฒันาในโครงการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และใหโ้ครงการมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพื่อศึกษาประสิทธิผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “สร้างนักคิดจิตอาสา” วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2561  
 
3. ระเบียบวธีิวจิยั 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงการประเมิน (Evaluation Research) โดยศึกษากับประชากร คือ นักศึกษาและ
บุคลากรวทิยาลยันิเทศศาสตร์ จ านวน 65 คน ท่ีเขา้ร่วมโครงการทุกคน การศึกษากบัทุกคนเน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมาย
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ท่ีเป็นนกัศึกษาแกนน าและบุคลากรท่ีถูกคดัเลือกเป็นตวัแทนของสาขาวิชา และเป็นบุคคลท่ีสามารถน าความรู้จากการ
เขา้ร่วมโครงการไปพฒันาต่อยอดขยายไปยงักลุ่มเป้าหมายอ่ืนต่อได ้
 ผูว้ิจัยได้ใช้แบบประเมินเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงสร้างข้ึนตามแนวคิดการประเมิน
โครงการของ Stufflebeam คือ ซิปป์โมเดล (CIPP Model) อนัประกอบไปดว้ยการประเมินโครงการ 4 ดา้น คือ ดา้น
บริบท (Context) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นผลผลิต (Output) โดยแบ่งออกเป็น 2 
ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมิน และตอนท่ี 2 การประเมินประสิทธิผลโครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง “สร้างนกัคิดจิตอาสา” วิทยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 จากนั้นท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในวนัสุดทา้ยของการอบรม ไดแ้บบประเมินคืนทั้งส้ิน 55 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.61 และท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  

ส าหรับการประเมินด้านการประยุกต์ใช้ (Application) เป็นการประเมินผลจากการท่ีนักศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี น าความรู้ไปใช้ในการออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกเพ่ือรณรงค์เก่ียวกับความรัก 
เพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั และตั้งครรภ์ระหว่างการศึกษา และส่งเขา้ประกวดภายหลงั ซ่ึงมีนักศึกษาท่ีส่งผลงานเขา้
ประกวดทั้งหมด 10 ทีม   
 
4. สรุปผลการวจิยั 
 จากผลการประเมินประสิทธิผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “สร้างนักคิดจิตอาสา” วิทยาลยันิเทศ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลการวิจยั พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา โดยสังกัดสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มมากท่ีสุด รองลงมา คือ ส่ือสาร
การตลาดดิจิทลั และมลัติมีเดีย 

ผลการประเมินประสิทธิผลโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “สร้างนกัคิดจิตอาสา” ของวทิยาลยันิเทศศาสตร์ ใน
ภาพรวมแต่ละด้าน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.64 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นดว้ยวา่ดา้นปัจจยัน าเขา้เหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.74 รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการ ค่าเฉล่ีย 
4.68 ดา้นผลผลิต ค่าเฉล่ีย 4.63 และดา้นบริบท ค่าเฉล่ีย 4.53 ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ดา้นปัจจยัน าเขา้โดยรวมเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.74 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบวา่ มีความพร้อมและ
ความเพียงพอของวิทยากรในการท ากิจกรรมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.83 รองลงมา คือ  ความพร้อมและความเพียงพอของ
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์/สถานท่ีในการท ากิจกรรม ค่าเฉล่ีย 4.82 และสถานท่ีในการจดักิจกรรม คือ ศาลากวนอิม (สถาบนั
จีน-ไทย) และหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มีความพร้อมและเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.70 ตามล าดบั 

ดา้นกระบวนการเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.68 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่า ทีมวิทยากรเปิด
โอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมงานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ค่าเฉล่ีย 4.93 รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมคร้ังน้ีมีความ
เหมาะสมและครอบคลุมประเด็นการพฒันากิจกรรมนักศึกษา การเป็นผูน้ า การท างานเป็นทีม และจิตอาสา ค่าเฉล่ีย 
4.73 และทีมวทิยากรมีการกระตุน้เร้าความสนใจของผูเ้ขา้ร่วมและมีความเป็นกนัเอง และทีมวิทยากรมีความรอบรู้และ
มีความสามารถในการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี ค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.68 ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบว่าอีกว่า ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการเห็นว่า รูปแบบกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ได้แก่ การบรรยายของวิทยากร การฝึกปฏิบัติออกแบบส่ือ       
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การแบ่งกลุ่มระดมสมอง การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ และกิจกรรมสันทนาการ ค่าเฉล่ีย 4.67 และเห็นว่า 
ความเหมาะสมของการจดักิจกรรม เร่ือง “สร้างนกัคิดจิตอาสา” ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.63 

ด้านผลผลิตโดยรวมเหมาะสมระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.63 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่า เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสาขาวิชา/คณะวิชา สร้างระบบการท างานเป็นทีม และความร่วมมือระหว่างกนัได ้
ค่าเฉล่ีย 4.78 รองลงมา คือ โครงการน้ีเป็นประโยชน์ส าหรับการพฒันาตนเอง ค่าเฉล่ีย 4.67 และผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิด
ภาวะการเป็นผูน้ าและจิตอาสา ค่าเฉล่ีย 4.65 ตามล าดบั 

ด้านบริบทเหมาะสมระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.53 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่า โครงการน้ีเป็นเวที
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองการพฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลง จิตอาสา และความสามคัคี  ค่าเฉล่ีย 4.58 รองลงมา คือ 
โครงการน้ีสอดคลอ้งกบับริบททางสังคมปัจจุบนั คือ การรณรงค์เก่ียวกบัการตั้งครรภห์รือมีบุตรในวยัเรียน ค่าเฉล่ีย 
4.57 และกิจรรมน้ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการจดัเพ่ือสร้างจิตส านึกและการตระหนกัรู้เก่ียวกบัจิตอาสา ค่าเฉล่ีย 
4.55 ตามล าดบั 
 นอกจากน้ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการยงัมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ พบวา่มีประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่
ใหค้วามส าคญั ความตระหนกั และเขา้ใจสภาพสงัคมในปัจจุบนัเก่ียวกบัการตั้งครรภห์รือมีบุตรระหวา่งการศึกษา และ
เห็นว่าส่ือเป็นตวัช่วยท่ีส าคญัในการเขา้ไปซึมซับกับกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่ือรณรงค์ถือว่าเป็นปัจจัยส าคญัในการ
ส่งเสริมและแกไ้ขปัญหา ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจในหลากหลายประเด็นและเห็นว่าการเป็นจิตอาสา
สามารถช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ดา้นได ้และเม่ือส้ินสุดโครงการผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นวา่ ตนเองมีความเป็นจิตอาสา 
เรียนรู้การผลิตส่ือรณรงค ์ตระหนกัถึงปัญหาและรู้วิธีการใชส่ื้อเพ่ือแกไ้ขปัญหา ตลอดจนไดค้วามสามคัคี ภาวะผูน้ า 
การท างานเป็นทีม รู้จกัเพ่ือนใหม่ และผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคนเห็นวา่ควรมีการจดัโครงการน้ีต่อไป 

ดา้นการประยุกตใ์ช ้คือ การประเมินผลจากการท่ีนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ี น า
ความรู้ไปใชใ้นการออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกเพ่ือรณรงคเ์ก่ียวกบัความรัก เพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั และตั้งครรภร์ะหวา่ง
การศึกษา และส่งเขา้ประกวดภายหลงั ซ่ึงมีนักศึกษาท่ีส่งผลงานเขา้ประกวดทั้งหมด 10 ทีม โดยผลงานทุกช้ินผูจ้ดั
โครงการจะไดผ้ลิตจริงเป็นส่ือป้ายเอ็กซ์สแตน (X-Stand) ส าหรับส านักงานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิตได้
น าไปใชใ้นการรณรงคก์บันกัศึกษาและเยาวชนในชุมชนละแวกใกลเ้คียง 

โดยผลจากการประกวด ไดแ้ก่ คือ อนัดบัท่ี 1 สาขาวชิามลัติมีเดีย อนัดบัท่ี 2 คือ สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์
และส่ือสารองคก์ร และอนัดบัท่ี 3 คือ สาขาวชิาวทิยแุละโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม 

 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1059 

 
 

รูปที่ 1 อนัดบัท่ี 1 สาขาวิชามลัติมีเดีย 
  

                                                                                                
 

รูปที่ 2 อนัดบัท่ี 2 สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองคก์ร        รูปที่ 3 อนัดบัท่ี 3 สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงมลัติแพลตฟอร์ม        

 
5. อภิปรายผล 

ประสิทธิผลดา้นปัจจยัน าเขา้ พบวา่ มีความพร้อมและความเพียงพอของวิทยากรในการท ากิจกรรม ความพร้อม
และความเพียงพอของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์/สถานท่ีในการท ากิจกรรม และสถานท่ีในการจดักิจกรรมมีความพร้อมและ
เหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากการอบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีไม่ใช่การด าเนินการคร้ังแรก ผูจ้ดัโครงการไดน้ าผลการประเมิน
คร้ังก่อนมาปรับปรุงปัจจยัน าเขา้และมีการเตรียมการอย่างดีและรอบคอบมากข้ึน จึงท าให้ด้านปัจจยัน าเขา้มีความ
พร้อมและความเหมาะสมมากท่ีสุดส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม ดงัท่ีสมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2553) กล่าววา่ การบริหาร
โครงการดา้นต่างๆ จะบงัเกิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด จ าเป็นตอ้งอาศยัการประเมินโครงการท่ีเป็นระบบ กล่าวคือ 
ผลจากการประเมินโครงการจะท าให้ผูบ้ริหารโครงการไดท้ราบจุดเด่นและจุดดอ้ยของโครงการ เพ่ือด าเนินการแกไ้ข
ไดท้นัท่วงที และเม่ือไดด้ าเนินการไปแลว้ยอ่มตอ้งการทราบวา่ โครงการนั้นไดบ้รรลุเป้าหมายหรือไม่เพียงใด คุม้กบั
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ทุนและแรงงานท่ีลงทุนไปหรือไม่ ผลประเมินจึงจะเป็นประโยชน์คุม้ค่าและเป็นท่ียอมรับโดยสรุปการประเมิน
โครงการยอ่มน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการปรับปรุงส่วนประกอบของโครงการ  

ดา้นกระบวนการ พบวา่ ทีมวิทยากรเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมงานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั มีการกระตุน้
เร้าความสนใจของผูเ้ขา้ร่วมและมีความเป็นกนัเอง และทีมวิทยากรมีความรอบรู้และมีความสามารถในการถ่ายทอดได้
เป็นอยา่งดี ทั้ งน้ีผูป้ระเมินเห็นวา่การด าเนินโครงการโดยใชที้มวิทยากรจะท าให้สามารถเขา้ถึงผูเ้ขา้รับการอบรมแต่
บุคคลได้ และส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการอบรมเป็นไปเป้าประสงค์ของโครงการท่ีก าหนดไว ้ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดคุณลักษณะวิทยากรของสมชาติ กิจยรรยง (2554) กล่าวถึง ลักษณะของวิทยากรท่ีประสบ
ความส าเร็จควรมีลกัษณะท่ีส าคญั ไดแ้ก่ มีบุคลิกดี กระตือรือร้น สนใจให้ความร่วมมือกบัผูเ้ขา้รับการอบรม และมี
ความสามารถในการถ่ายทอด และสอดคลอ้งกบัแนวคิดวิทยากรท่ีดีและมีประสิทธิภาพของผอ่งพรรณ จรัสจินดารัตน์ 
(2555) กล่าววา่ คุณสมบติัของวิทยากรท่ีพึงมี ไดแ้ก่ มีความสามารถในการถ่ายทอด มีความเป็นกลัยาณมิตร ยิม้แยม้ 
แจ่มใส เป็นกนัเอง คอยช่วยเหลือดว้ยความมีน ้ าใจ ยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีความยืดหยุน่ รับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่สรุปตดับทง่ายๆ เม่ือมีผูเ้สนอความคิดเห็นแตกต่างออกไป มีความจริงใจในการถ่ายทอดความรู้ 
และปฏิบติัตนต่อผูเ้ขา้รับการอบรมอยา่งเสมอภาค ทดัเทียม วางตนเหมาะสมกบัทุกคน  

นอกจากน้ียงัการประเมินดา้นกระบวนการยงัพบประเด็นท่ีน่าสนใจอีกวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นวา่ รูปแบบ
กิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ไดแ้ก่ การบรรยาย การฝึกปฏิบติัออกแบบส่ือ การแบ่งกลุ่มระดมสมอง การแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์ และกิจกรรมสันทนาการ และความเหมาะสมของการจดักิจกรรม เร่ือง “สร้างนักคิดจิต
อาสา” ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผลการประเมินในประเด็นดงักล่าวช้ีให้เห็นวา่การด าเนินการกิจกรรมใน
คร้ังน้ีมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัประเด็นการอบรมเร่ืองจิตอาสา ปัญหาความรัก เพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั และตั้งครรภ์
ระหวา่งการศึกษา และการผลิตส่ืออินโฟกราฟิก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการฝึกอบรมมีความส าคญัหลายประการ
ตามท่ีนอ้ย ศิริโชติ (2552) กล่าวไวคื้อ การฝึกอบรมช่วยป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยการสร้างเสริมความรู้ความ
เขา้ใจให้กบับุคลากร เป็นกรรมวิธีช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ โดยการสร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการ
แกปั้ญหาและฝึกปฏิบติัการแกปั้ญหานั้น ๆ และเป็นวิธีท่ีช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และเพ่ิมเติมประสบการณ์ อีก
ทั้งยงัเป็นไปตามแนวทางการประเมินผลโครงการ Stufflebeam (2003) ท่ีกล่าววา่ เป็นการประเมินเพ่ือก ากบัติดตาม
การประเมิน หาจุดดีจุดดอ้ย ผลการประเมินจะเป็นสารสนเทศให้ผูบ้ริหารใช้ในการปรับปรุงประเมินให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ดา้นผลผลิต พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสาขาวิชา/คณะวิชา สร้าง
ระบบการท างานเป็นทีม และความร่วมมือระหว่างกัน โครงการน้ีเป็นประโยชน์ส าหรับการพฒันาตนเอง และเกิด
ภาวะการเป็นผูน้ าและจิตอาสา จะเห็นไดว้า่ผลจากการเขา้อบรมท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้เก่ียวกบัจิตอาสา 
การผลิตส่ือ ตลอดจนเกิดภาวะผูน้ า การท างานเป็นทีม ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บของ
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ี ทั้ งน้ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการประเมินของพิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2557) กล่าววา่ การ
ประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินหลงัจากเสร็จส้ินโครงการ เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการเพื่อมุ่งตรวจสอบวา่โครงการประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้หรือไม่
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เพียงใด ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจว่าควรยุติโครงการ ด าเนินโครงการต่อไปหรือปรับขยาย
โครงการในช่วงระยะต่อไป 

ดา้นบริบท พบวา่ โครงการน้ีเป็นเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองการพฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลง จิตอาสา 
และความสามัคคี สอดคล้องกับบริบททางสังคมปัจจุบัน คือ การรณรงค์เก่ียวกับการตั้ งครรภ์หรือมีบุตรระหว่าง
การศึกษา และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการจดัเพ่ือสร้างจิตส านึกและการตระหนกัรู้เก่ียวกบัจิตอาสา ทั้งน้ีผูป้ระเมิน
เห็นว่าถึงแมด้้านบริบทมีผลการประเมินประสิทธิผลท่ีน้อยกว่าดา้นอ่ืนๆ แต่ก็ยงัอยู่ในระดับมากท่ีสุด ช้ีให้เห็นว่า
โครงการสอดคลอ้งกบัทั้งสภาพสังคมปัจจุบนั ความตอ้งการของบุคคล และยงัช่วยสร้างเครือข่ายนกัศึกษาจิตอาสาท่ี
ตระหนักถึงประเด็นการตั้งครรภ์หรือมีบุตรระหว่างการศึกษาได ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจัยของพชันี สมพงษ ์
(2555) ไดท้ าการประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป (การรักษาโรค
เบ้ืองตน้) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ พบวา่ วตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาอบรมมีความ
สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นสาธารณสุข สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการศึกษาอบรม ปัญหาและสภาพสังคม
ปัจจุบนั อนัน าไปสู่ความจ าเป็นของการด าเนินโครงการ  
 
6. บทสรุป  
 จากการประเมินประสิทธิผลโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “สร้างนกัคิดจิตอาสา” วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามแนวคิดการประเมินโครงการของ Stufflebeam คือ การประยกุตซิ์ปป์ 
(CIPPA Model) ผลประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น และผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจเร่ืองการเป็นจิตอาสา ตระหนกั
ถึงปัญหาและรู้วิธีการใช้ส่ือเพ่ือแก้ไขปัญหา สามารถน าความรู้จากการอบรมไปสร้างสรรค์ผลงานอินโฟกราฟิก
ส าหรับการรณรงคก์บันกัศึกษาและเยาวชนในชุมชนละแวกใกลเ้คียงไดอี้กดว้ย โดยผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะส าหรับองคก์ร 
1. จากผลการประเมิน พบวา่ ดา้นบริบทมีผลการประเมินท่ีนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ แต่ก็ยงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึง

ช้ีให้เห็นวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการอาจจะไม่เขา้ใจวตัถุประสงค์ของโครงการเท่าท่ีควร ดงันั้นผูจ้ดัโครงการควรจะตอ้งมี
การประชาสมัพนัธ์หรือช้ีแจงใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดเ้ขา้ใจมูลเหตุของการจดัโครงการในคร้ังน้ี 

2. ควรมีการขยายกลุ่มเป้าหมายในการเขา้ร่วมโครงการจากนกัศึกษาคณะวชิาอ่ืนๆ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายแกนน านกัศึกษาจิตอาสา และเป็นการสร้างความตระหนกัในประเด็นดงักล่าว 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาวิจัย เชิงประเมินคร้ังน้ี  ได้ประเมินใน 5 ด้าน คือ บริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) 

กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และการประยุกต์ใช้ (Application) ซ่ึงเป็นเพียงการประเมินกระบวนการ
ด าเนินงานและผลการน าไปประยุกต์ใชต้่อ ดงันั้น การศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมการประเมินดา้นผลลพัธ์ (Outcome) 
หรือผลกระทบ (Impact) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกถึงผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนกบัตวัผูเ้ขา้อบรมหรือผูจ้ดัโครงการดว้ย 

2. ควรศึกษาวิจยัประเด็นการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตเก่ียวกบัปัญหา
ความรัก เพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั และตั้งครรภ์ระหวา่งการศึกษา ซ่ึงอาจจะศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมภายในมหาวทิยาลยัท่ีจดัข้ึนเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว  
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7. กติตกิรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณผูใ้ห้การสนับสนุน คือ ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ทุนการวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิตท่ีให้โอกาสในการศึกษาวิจยั
ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (RSU Healthy 
Campus) ขอขอบคุณส านกังานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีอนุเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับการศึกษาวจิยั 
ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าซ่ึงเป็นประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงและแกไ้ขเคร่ืองมือในการ
วจิยั และขอขอบคุณนกัศึกษาและคณาจารย ์วทิยาลยันิเทศศาสตร์ ท่ีใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมคร้ังน้ี 
 
8. เอกสารอ้างองิ 
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. แนวทางการสร้างจิตสาธารณะในสงัคมไทย. [ออนไลน์]. 2558. แหล่งท่ีมา : 

http://timebanksociety.org/category/news/. [20 ตุลาคม 2561]. 
ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์. (2552). สอนเดก็ให้มจิีตสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร : วี ปร้ินท.์ 
ธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์. (2558). ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อโครงการดา้นอนามยัการเจริญพนัธ์ุของมหาวทิยาลยั 

รังสิต. (รายงานการวจิยั). ปทุมธานี : มหาวทิยาลยัรังสิต. 
นอ้ย ศิริโชติ. (2552). เทคนิคการฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. (2557). เทคนิคการประเมินโครงการ. (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร : เฮา้ส์ออ๊ฟเคอร์มีสท.์  
พชันี สมพงษ.์ (2555). การประเมินโครงการศึกษาอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป (การ 

รักษาโรคเบ้ืองตน้) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนคริทรวโิรฒ. ปริญญานิพนธ์วทิยาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวทิยาการประเมิน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนคริทรวโิรฒ.  

ผอ่งพรรณ จรัสจินดารัตน์. เทคนิคการเป็นวทิยากรและการสร้างส่ือประกอบ. [ออนไลน์]. 2555. แหล่งท่ีมา : 
http://www.nsdv.go.th/main/attachments/129_2012unit5.pdf. [22 กนัยายน 2561].  

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต. (2559). รายละเอียดโครงการพัฒนามหาวิทยาลยัรังสิตสู่การเป็นมหาวิทยาลยั 
สร้างเสริมสุขภาพ. ปทุมธานี : เอกสารอดัส าเนา. 

ประชุม รอดประเสริฐ. (2545). การบริหารโครงการ. (พิมพค์ร้ังท่ี 6). กรุงเทพมหานคร : เนติกลุการพิมพ.์  
ปราณี บุญญา. รองผูอ้  านวยการ ส านกังานสวสัดิการสุขภาพ มหาวทิยาลยัรังสิต. สมัภาษณ์, กนัยายน 2561. 
วรทยั ราวนิิจ. (2558). ความรู้ความเขา้ใจ พฤติกรรม และทศันคติของกลุ่มเป้าหมายภายในท่ีมีต่อโครงการดา้นอนามยั 

เจริญพนัธ์ุของมหาวทิยาลยัรังสิต. (รายงานการวจิยั). ปทุมธานี : มหาวทิยาลยัรังสิต.  
สมชาติ กิจยรรยง. (2554). เทคนิคการเป็นวิทยากรท่ีประสบความส าเร็จ. กรุงเทพมหานคร : บริษทัพิมพดี์ จ ากดั.  
สมหวงั พิธิยานุวฒัน์. (2553). วิธีวิทยาการประเมิน : ศาสตร์แห่งคุณค่า. (พิมพค์ร้ังท่ี 5). กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
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.  


