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การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัเก่ียวกับจิต

บรกิารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั 2) เพื่อพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  และ 3) เพื่อประเมินรูปแบบและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 456 คน แบบ
ประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.991 แบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีจัดล าดับความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็น  (PNI) และค่าการทดสอบที (One 
sample t-test)  ผลวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวงัเก่ียวกับจิตบริการของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั พบว่า ดา้นที่มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุดคือ  คือ (1) ดา้นการรบัรูต้นเอง (ค่า 
PNI = 0.388) (2) ดา้นการแกไ้ขปัญหา(ค่า PNI = 0.385) (3) ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อผูอ้ื่น (ค่า 
PNI = 0.381)  (4)ดา้นทัศนคติเชิงบวก (ค่า PNI = 0.375)  (5) ดา้นการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง 
(ค่า PNI = 0.372) และ (6) ด้านการมีแรงจูงใจภายในตนเอง (ค่า PNI = 0.370)  2) ผลการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  ประกอบดว้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ 
(1) หลกัการ  (2) วตัถปุระสงค ์ (3) เนือ้หา และกระบวนการจดักิจกรรม ซึ่งจะประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน คือ 3.1 
ขัน้ก่อนเริ่มกิจกรรม  3.2 ขัน้ด าเนินกิจกรรมและเสริมสรา้งประสบการณจ์ิตบริการ และ 3.3 ขัน้ประเมินผลสรุป
อภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรูด้า้นจิตบริการ  และ (4) การวัดและประเมินผล  และ 3) ผลการ
ประเมินรูปแบบและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และไดแ้นวทางการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยพายัพระดับสถาบัน จ านวน 6 ข้อ และ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิต
บรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพัระดบัคณะ/วิทยาลยั จ านวน 6 ขอ้ 
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The objectives of this study were as follows: (1) to assess the current conditions and 

expectations regarding the development of activities to enhance the service mindedness of Payap 
University students; (2) to initiate service mindedness activities for Payap University students; (3) to 
provide policy recommendations to develop appropriate service mindedness activities for Payap 
University students. The population of 456 participants was analyzed through a questionnaire survey 
with a satisfactory reliability test of 0.991 for both items. The instruments included descriptive 
statistics; frequency, percentage, average score, standard deviation, priority needs index, and a 
single sample t-test were presented in this study. The results found the following: (1) the current 
conditions and expectations of the overall service mindedness activities of the students had a PNI 
value of 0.379; with the most required factors including the following: (1) self-recognition skills (PNI = 
0.388); (2) analytical and problem-solving skills (PNI = 0.385); (3) caring and scarifying value (PNI = 
0.381); (4) a positive mindset (PNI = 0.375); (5) self-responsibility (PNI = 0.372); and (6) self-
motivation (PNI = 0.370). The pattern of proper activities used to enhance the service mindedness 
consisted of four elements: (1) principles; (2) objectives; and (3) content and activity procedures, 
consisting of three steps: 3.1. the beginning of the activity; 3.2. starting the activity; 3.3. measuring 
and summarizing of the results via experience sharing; and (4) evaluation and assessment of the 
results and policy guidelines to enhance the service mindedness of Payap University students, the 
overall suitability was satisfactory at a statistically significant level of .01. The direction of the 
arrangement of activities to enrich the service mindedness of Payap University students at the 
institutional level included six items, and the faculty/college level also included six items. 
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ขอ้มลูเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางพีณา จนัทะแกว้ ผูอ้  านวยการส านกัแผนและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ผูใ้หค้  าปรกึษาในสนามศกึษา คอยใหก้ารดแูลเอาใจใส่อย่างใกลช้ิด เสียสละเวลา คอยสนบัสนนุ และมีความอดทน
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เอกจนส าเรจ็ รวมถึงเพื่อน ๆ รุ่น 57 ทุกคน พี่นอ้งชาวอดุมศกึษาผูค้อยใหค้  าปรกึษา ใหก้ าลงัใจในยามสบัสน อ่อน
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
สถาบนัอุดมศึกษาเป็นสถาบนัที่ใหก้ารศึกษาในระดับสูง เป็นแหล่งวิทยาการในการบ่ม

เพาะและพัฒนาบ ัณฑิตใหม้ีความรู ้ความสามารถใหเ้กิดความเจริญงอกงามทางดา้น
สติปัญญา กระบวนการในการผลิตบณัฑิตในระดบัอดุมศึกษา จ าเป็นตอ้งผลิตบณัฑิตใหเ้กิดความรู ้
ความรอบรู ้รูล้ึก รูร้อบ จิตส านึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ดว้ยการพฒันาหลกัสตูรใหม้ีกิจกรรมควบคู่ไปกบัการเรียนการสอน ในขณะที่ปัจจุบนัสงัคมโลกถูก
เปิดออกอย่างกวา้งขวาง เนื่องจากการสื่อสารไรพ้รมแดน หรือเรียกว่าโลกาภิวัตน ์สืบเนื่องมาจาก
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ท าใหข้อ้มูล ข่าวสารต่างๆ ถูกแพร่กระจายไปทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ ณ 
จุดใดสามารถรบัรู ้สมัผสั และรบัผลกระทบจากทุกเหตกุารณ ์ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ท าใหค้นใน
สังคมต้องเผชิญกับปัญหาของชีวิตที่ซับซ้อนขึน้ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ความคิด ความเชื่อ 
รูปแบบ และการด าเนินชีวิตของคนในสงัคม สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งตระหนักถึงภารกิจในการ
ผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และมีคุณลกัษณะตามที่สังคมตอ้งการ ดังนัน้สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมี
การปรบัเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการสรา้งและพัฒนารูปแบบในการเรียนรู ้รวมถึงการออกแบบการ
พฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณุลกัษณะของนกัศึกษาในสถาบนัใหม้ีความเหมาะสมกบัยุค
สมัยที่เปลี่ยนไป และสอดคล้องกับยุทธศาสตรใ์นการพัฒนานักศึกษาใหม้ีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2547, p. 6)  

การจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษาตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรฐาน
การอดุมศึกษาดา้นมาตรฐานดา้นคณุภาพบณัฑิต ซึ่งบณัฑิตในระดับอดุมศึกษาควรเป็นผูม้ีความรู ้
มีคณุธรรม จริยธรรม มีความสามารถดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้
เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ทั ้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึก และ
ความรบัผิดชอบในฐานะพลเมือง และพลโลก (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอุดมศึกษา, 2549, pp. 5-7) ท าใหส้ถาบนัอดุมศกึษาไม่เพียงแต่จะมุ่งเนน้ผลิตนกัศึกษาดา้น
ทกัษะและความรูท้างวิชาการเท่านัน้ หากตอ้งมุ่งพัฒนาคณุลกัษณะนักศึกษาทางคุณธรรมจริยธรรม 
ใหเ้ขา้ใจและยอมรบัความแตกต่างทางความคิด และเล็งเห็นมิติในสงัคมอันหลากหลาย ดังนัน้
รูปแบบในการจดัการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาใหม้ีจิตบริการและจิตสาธารณะ ถือเป็นหวัใจ 
และมีความส าคัญ ใน เรื ่อ งของค ุณ ภาพบ ัณฑ ิต  เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้น าความ รู ้
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ความสามารถของตนไปใชใ้ห้ความช่วยเหลือบริการผูอ่ื้นอย่างเต็มใจและเต็มศกัยภาพของตนเอง 
บ่มเพาะให้เป็นบุคคลที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ค านึงถึงผลประโยชนส์ว่นรวม (กรรยา พรรณา, 2559) ในขณะที่ยงัศกึษาอยู่
ในสถาบัน และเมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม ซึ่งสอดคลอ้งกับ (ลินลี่ 
ศิริพร, 2557, p. 42) กล่าวว่า การศึกษาที่ ดีหมายถึงการเรียนเพื่อที่จะรู ้ ซึ่งเป็นการพัฒนา
คุณลักษณะผูเ้รียนด้านความพรอ้มในทักษะทางวิชาชีพ ความใฝ่รู ้และทักษะที่จะเป็นต่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตเพื่อน าไปใชใ้นการปรบัตวัในสงัคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแลว้ การตระหนกัรูใ้น
บทบาทหนา้ที่ของตนเองที่จะอยู่ร่วมกันกับคนในสงัคมอย่างมีความสุข โดยไม่ละทิง้คุณค่าของ
การเสียสละ เห็นอกเห็นใจเพื่อมนุษยจ์ึงเป็นสิ่งส  าคัญรวมไปถึงการตระหนักในคุณค่าของตนเอง รู ้
จดุยืนของตนเองและเรียนรูท้ี่จะรูท้นัความรูส้กึของตนเองและของคนอ่ืน  

กระบวนการในการพัฒนานักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่สถาบัน 
อดุมศึกษาควรใหค้วามส าคัญเป็นหนึ่งในบทบาทที่จะตอ้งเสริมสรา้งนักศึกษาใหม้ีพัฒนาการอย่าง
สมบูรณ์ ซึ่งแนวทางอย่างหนึ่งที่จะช่วยใหน้ ักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอ งได้ ได้แก่ การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาใหต้อบสนองความตอ้งการและการเสริมสรา้ง
การพัฒนาที่เป็นประโยชนต่์อนักศึกษา ซึ่งนักศึกษายุคเจเนอเรชนัใหม่ตอ้งปรบัต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติรอบดา้นของสงัคม หากตอ้งการเปลี่ยนแปลงนักศึกษา จ าตอ้งปรบัเปลี่ยน
แนวทางในการพัฒนานักศึกษาดว้ย โดยใหใ้หย้ึดเป้าหมาย เรียนเพื่อรู ้เพื่ อน าไปปฏิบัติจริง 
เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน และเรียนรูเ้พื่อชีวิต (จักรกฤษณ์ โปณะทอง, ไพฑูรย ์สินลารตัน์, วาสนา 
วิสฤตาภา , & นักรบ หมี แ้สน , 2560) กิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการหนึ ่งสามารถ
เสริมสรา้งใหน้ ักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ซึ่งตามทฤษฎีขอ ง ชิกเกอริ่งและไรเซอร ์
(Chickering A.W. and Reisser, 1993) ไดก้ าหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาไว ้7 ดา้นหลักๆ 
ไดแ้ก่ 1) การพัฒนาความสามารถของนักศึกษา 2) การพัฒนาทางอารมณ์ของนักศึกษา 3) การ
พัฒนาความเป็นตัวของตัวเองของนักศึกษา 4) การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอ่ืนของ
นกัศึกษา 5) การพฒันาความเป็นเอกลกัษณข์องนักศึกษา 6) การพัฒนาเป้าหมายของนกัศึกษา 7) 
การพัฒนาการบูรณาการ  ซึ่งทฤษฎีของชิกเกอริ่งและไรเซอรม์ุ่งเนน้การพัฒนาคุณลกัษณะองค์
รวมของนักศึกษาทุกดา้น ดังนัน้สถาบนัอุดมศึกษามิใช่แต่จะมุ่งผลิตบณัฑิตเพื ่อใหส้  าเร็จ
หลกัส ูตรหรือออกไปประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น แต่สถาบันอุดมศึกษาควร
ตระหนักถึงการผลิตบุคคลที่เพียบพรอ้มทางดา้นวิชาการ ความรู ้ความสามารถ ประสิทธิภาพทั้ง 
รา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม เรียนรูท้ี่จะปรบัตวั สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูอ่ื้นได ้มีเป้าหมายชีวิตที่ดี 
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และสามารถน าความคิด ไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อนักศึกษาจะไดก้า้วสู่สงัคมภายนอกที่
ซบัซอ้น หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดว้ยความมั่นใจ และเป็นบณัฑิตที่มีคณุลกัษณะที่
สงัคมตอ้งการในปัจจุบนั (นรีรตัน ์วิจิตรแกว้, 2542, p. 47) ดังนัน้ การผลิตบณัฑิตใหม้ีมาตรฐาน
เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญาในยุคเจเนอเรชั่นแซท (Generation Z)  
ควรท าความเขา้ใจถึงลักษณะของกลุ่มบุคคลที่เกิดในยุคเจเนอเรชั่นแซทดว้ย ทั้งนี ้เด็กยุค Gen Z นี ้
เติบโตมาพรอ้มเทคโนโลยีและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีมากกว่า
จิตใจมนุษย ์(พัทธวรรณ ชูเลิศ, 2560) มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์กลา้แสดงออกดีมาก ฉลาดรอบรู้
เพราะพวกเขาเติบโตมากับความรูร้อบด้าน แต่ข้อเสียคือมีโลกส่วนตัวสูง นึกถึงแต่เรื่องของตัวเอง 
ปัญหาที่เกิดขึน้ส  าหรบัเด็กในยุคนี ้ส่วนใหญ่เกิดจากการมีความนับถือในตนเองต ่า (Self Esteem) 
เพราะการตระหนักว่าตัวเองมีคุณค่านั้นส าคัญยิ่งกว่าไอคิว นอกจากนี ้ยังพบว่ามีความเชื่อมั่นใน
ตวัเองสูง ใจรอ้น ความอดทนต ่า เกิดมาพรอ้มเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญของชีวิต จึงเป็นเด็กมี
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์มีความรูร้อบดา้น สามารถคน้พบขอ้มูลบนโลกนีไ้ดเ้องผ่านอินเทอรเ์นต
อย่างเสรีภาพ ซึ่งท าใหก้ลายเป็นขอ้เสียของเด็กยุคนี ้คือ มีโลกส่วนตวัสงู สนใจแต่เรื่องของตนเอง 
(จิราภรณ์ อรุณากูร, 2557) ท าใหไ้ม่อยากออกไปมีส่วนร่วมท ากิจกรรมนอกบา้น มักไม่เชื่อในสิ่งที่
สังคมมองว่าเป็นเรื่องควรปฏิบัติ (Common Sense) บางครั้งน าไปสู่การใช้ชีวิตที่ ไม่ถูกต้อง 
(พัทธวรรณ ชูเลิศ, 2560, pp. 30-31) อย่างไรก็ตามแมว้่าผูท้ี่เกิดในยุคนีจ้ะมีขอ้ดีหลายอย่าง เช่น มี
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์กลา้แสดงออก  ฉลาดรอบรูร้อบดา้น แต่ก็มีขอ้เสียหลายอย่างเช่นกัน เช่น 
ความนับถือตนเองต ่า เชื่อมั่นในตนเองสูงเกินไป ใจรอ้น ความอดทนต ่า โลกส่วนตัวสูงและไม่สนใจ
สงัคม  ขาดการทุ่มเทและอุทิศตน ไม่สนใจที่จะรบัผิดชอบต่อสงัคม ไม่ปฏิบติัเพื่อช่วยเหลือบุคคลอ่ืน 
ไม่เสียสละเพื่อประโยชนต่์อส่วนรวม กลา่วคือขาดการมีจิตส านึกที่เป็นสาธารณะและจิตบริการนัน้เอง 

มหาวิทยาลัยพายัพเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้
ก่อตั้งขึน้บนรากฐานแห่งความเชื่อและความศรทัธาในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จัดตัง้ขึน้โดยมูลนิธิแห่ง
สภาครสิตจกัรในประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความรกัของพระเจา้ ความเชื่อ ความศรทัธาของมนุษย์
ต่อพระเจา้ และความเกือ้กูลซึ่งกันและกันของมนุษยช์าติ  โดยยึดมั่นใน “ส ัจจะ -บริการ” 
แสวงหาความดีเลิศทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ เห็นแจ้งในสัจจะแห่ง
ชีวิต และเสริมสรา้งทัศนคติที่ดีในการบริการรบัใชส้ ังคม ดังนั ้น สิ ่งที ่มหาวิทยาลัยพายัพ
คาดหวังเมื่อนักศึกษาเขา้สู่ร ัว้ฟ้าขาว จะตอ้งรูจ้ักพัฒนาตนเอง มีความรู ้มีความคิดสรา้งสรรค ์มี
ความรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวม และมีความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยพายัพมีการตั้งเป้าหมายและน าไปสู่วิสัยทัศน์ คือ “แหล่งเรียนรูส้ากล 
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พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก”  ทั้งนี ้แหล่งเรียนรูส้ากล หมายถึง การเป็นแหล่งทรพัยากรเรียนรูท้ี่มี
คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไปและเป็นสากล เพื่อเสริมสรา้งองคค์วามรู ้และปัญญา 
ผ่านกระบวนการการเรียนรูต้ลอดชีวิต และ พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก หมายถึง การปลูกฝังและ
พฒันาคนใหม้ีสมรรถนะความเป็นสากล ทัง้ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพื่อการด ารงชีวิต
และการอยู่ร่วมกันในสงัคมโลกอย่างสนัติสุข มีความเป็นเอกลกัษณ์ ความเป็นนานาชาติ โดยมี
การร่วมมือกนัท าพันธกิจระหว่างประเทศ ทัง้การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การ
แลกเปลี่ยนดา้นต่างๆ  มีหลกัสูตรร่วม การมีกิจกรรมร่วมกับสถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ   
การมีค่ายอาสาพัฒนากิจกรรมบริการสงัคมนานาชาติ และการเรียนรูต้่างวัฒนธรรมผ่านการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย (Campus Life) น าไปสู่อัตลกัษณ์ของบณัฑิต และผลผลิตของผูเ้รียนตาม
ปรชัญา ปณิธาน พันธกิจและวตัถุประสงคข์องการจัดตัง้มหาวิทยาลยั เป็นคณุลกัษณะบณัฑิตที่
พงึประสงคข์องมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย “ คณุธรรมน าใจ รบัใชส้งัคม วิชาการกา้วหนา้  พฒันา
สู่สากล” ซึ่งคุณธรรมน าใจ หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดหลกัค า
สอนในศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เป็นศาสนิกชนที่ดี มีความประพฤติดีงาม ใหเ้กียรติ 
เคารพผูอ่ื้น รกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง รูจ้ักใชช้ีวิตอย่างพอเพียง และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติสุข  รบัใชส้งัคม หมายถึงมีจิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อสงัคม มีน า้ใจช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นมีจิตสาธารณะ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  วิชาการกา้วหนา้ หมายถึง การมี
ความรูท้างวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ มีความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์รูจ้ักคิดวิเคราะหม์ีศักยภาพดา้นการวิจัยเชิงบูรณาการ  พัฒนาสู่สากล 
หมายถึง การพัฒนาตนเอง มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน มีภาวะความเป็นผู้น า พัฒนา
สมรรถนะสากล (ศักยภาพดา้นภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ กา้วทันโลก) และรกัในการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต (มหาวิทยาลยัพายพั, 2559) 

จากแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจ าปีการศกึษา 2561 ซึ่งไดม้ีการระบุ
ในแผนพัฒนานักศึกษาขอ้ที่ 3.3.1 ตัวชีว้ดัขอ้ที่ 73 ว่าดว้ยเรื่องของความส าเร็จของกิจกรรมพัฒนา
คณุธรรมจริยธรรม จิตส านึก ความรบัผิดชอบต่อสาธารณะแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรูว้ิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน และเป็นการใหน้ักศึกษาได้ช่วยเหลือและร่วมกัน
ท างานบริการสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านีล้ว้นเป็นการมุ่งมั่นและท าใหเ้ห็นเด่นชดัว่ามหาวิทยาลยัพายพั 
ไม่ไดมุ้่งเนน้เพียงงานดา้นวิชาการ แต่ไดม้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อบ่มเพาะใหน้ักศึกษามุ่งเป็น
บณัฑิตที่มีคณุลกัษณะแบบจิตบริการและมีจิตสาธารณะดว้ย (มหาวิทยาลยัพายพั, 2562a) 
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จากการศึกษารายงานส ารวจความคิดเห็นต่อหลักสูตรและสาขาที่เรียนของบัณฑิต ที่
ส  าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ความคิดเห็นต่อกิจกรรมพฒันานกัศึกษาพบว่า มีหลายคณะ
ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับปานกลาง พรอ้มใหข้อ้เสนอเพิ่มเติมว่าควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษามากขึน้ ให้เพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ๆ และลดทอนความรูท้ี ่ลา้สมัยไร้
ประโยชน ์ใหม้ีการปลกูฝังค่านิยมที่ดีต่อเยาวชน ควรเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมต่อมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ 
เพื่อเป็นการสรา้งปฏิสัมพันธ์ สรา้งเครือข่ายในการต่อยอดสู่อนาคตของบัณฑิต ควรมุ่งเน ้น
กิจกรรมที่สนับสนุนใหน้ักศึกษามีกิจกรรมท าร่วมกนั เนน้การปลกูจิตส านึกที่ดี ควรหากิจกรรมที่มี
ความน่าสนใจมากกว่าที่ทางมหาวิทยาลยัก าหนดไว ้เนน้ปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง
กบัสถานการณปั์จจุบนั เป็นกิจกรรมที่เนน้การมีส่วนร่วม นอกเหนือจากนอ้งใหม่และกีฬา คณะ
ของมหาวิทยาลัย ควรเป็นกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาอยากพัฒนาตนเองขึน้ด้วย เป็นกิจกรรมที่
นกัศกึษาเกิดความภาคภมูิใจที่ไดม้าศกึษาที่มหาวิทยาลยัพายพั (มหาวิทยาลยัพายพั, 2562b)  

จากการศึกษารายงานโครงการคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา
แห่งชาติ (TQF) ตามอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยัพายพั ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลการศึกษาขอ้มลู
ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตที่ปฏิบติังานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป พบว่า มีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของคุณลักษณะที่ควรปรับปรุ ง คือ ควรเพิ่ม
คณุลกัษณะจิตบริการและจิตสาธารณะ ไดแ้ก่ ควรเรียนรูใ้นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและมีจิตบริการที่
เพิ่มขึน้ มีน า้ใจช่วยเหลือผูอ่ื้น ไม่ควรท าเฉพาะหน้าที่ของตนเองเท่านั้น ตอ้งใจกวา้ง อ่อนนอ้ม
ถ่อมตน มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ มีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม และข้อเสนอแนะของ
คณุลกัษณะที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติังานในหน่วยงาน คือ ควรมีความซื่อสตัย ์รบัผิดชอบต่องาน 
มีความเอือ้เฟ้ือ เผื่อแผ่ และน า้ใจต่อเพื่อนรว่มงาน รวมถึงขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เช่น ควรเพิ่มเติมในเรื่อง
ของจิตบริการ จิตสาธารณะ จิตอาสา ชอบช่วยเหลือ ความรับผิดชอบ มีใจรักในการบริการ 
(มหาวิทยาลยัพายพั, 2561)  

แผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลยัพายัพ ประจ าปีการศึกษา 2561 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพฒันาการจดัการศึกษาตามพนัธกิจอดุมศกึษาใหม้ีคณุภาพระดบัสงูและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจการ
ศกึษาของสภาครสิตจกัรในประเทศไทย ตามเป้าประสงคท์ี่ 1.2 บณัฑิตมีคณุลกัษณะสอดคลอ้งกบั
พนัธกิจของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ตรงตามอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยั กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ และทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 พบว่า มีการจัดกิจกรรมให้นกัศึกษา
ที่สอดคลอ้งต่อการพัฒนาคุณลกัษณะจิตบริการ ตลอดแผนปฏิบติัการประจ าปี 2561 รวมจ านวน
กิจกรรมทัง้สิน้ 5 กิจกรรม มี 2 กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ จดุประสงคเ์พื่อมุ่งเนน้การสรา้ง
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คุณลกัษณะจิตบริการใหก้ับชุมชน ไดแ้ก่ โครงการพัฒนาพืน้ที่เชิงเกษตรอินทรีย ์และโครงการพายัพ 
USR ร่วมแบ่งปัน อทุิศ สรา้งสรรคส์งัคม และ 3 โครงการที่เหลือเป็นกิจกรรมที่ไดท้ าการจดักิจกรรม
อย่างต่อเนื่องมาเกินกว่า 10 ปี โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบประจ า (Routine) ไดแ้ก่ โครงการ
รบัขวัญบุญนาค ส าหรบันักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ในการเขา้ร่วมท ากิจกรรม และ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรมพืน้ฐานของมหาวิทยาลยัพายพัแก่นกัศึกษาและโครงการ
มุ่งสูโ่ลกกวา้ง ส าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 ก่อนส าเรจ็การศึกษา  

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมส าหรบันักศึกษา พบว่าการจัดกิจกรรมยังขาดรูปแบบที่ชัดเจนและยังไม่สอดคลอ้งกับความ
ต้องการของนักศึกษา ทั้งนี ้ ยังให้ความเห็น ซึ่งสอดคล้องกับตัวชีว้ัดของความส าเร็จของกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก ความรบัผิดชอบต่อสาธารณะแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูว้ิถีชีวิตและวฒันธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน และเป็นการใหน้ักศึกษาไดช้่วยเหลือและ
ร่วมกันท างานบริการสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพมุ่งเนน้งานดา้นวิชาการ ตลอดจนมุ่งเนน้ใหม้ี
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อบ่มเพาะใหน้ักศึกษาเป็นบณัฑิตที่มีคุณลกัษณะแบบจิตบริการและมี
จิตสาธารณะด้วย ส าหรับสภาพปัจจุบันเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา ยังพบว่า
นกัศกึษาขาดความสนใจเรื่องของความรบัผิดชอบต่อผูอ่ื้น เพราะมุ่งสนใจต่อสิ่งที่ตนเองสนใจมาก
เกินไป ขาดความรบัผิดชอบต่อตนเอง เช่น ความรบัผิดชอบต่อการมาเขา้ชัน้เรียนใหต้รงเวลา ขาด
น า้ใจต่อผูอ่ื้น เนื่องดว้ยนักศึกษาส่วนใหญ่เนน้การด าเนินชีวิตแบบสงัคมปัจเจก ขาดความร่วมมือ
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมภายในและนอกมหาวิทยาล ัย อีกทั ้งรูปแบบกิจกรรมส่วนใหญ่
ด าเนินงานเหมือนกิจกรรมที่เกิดขึน้แบบเดิมในทุกๆ  ปี จึงไม่ดงึดดูความสนใจจากนกัศึกษา ควร
เป็นกิจกรรมที่ไม่เพียงแต่มุ่งเนน้การพฒันาดา้นสติปัญญา แต่ควรเป็นกิจกรรมที่มุ่งเนน้สู่การออกไป
ใชช้ีวิตกับผูอ่ื้น การบ าเพ็ญประโยชน ์เพื่อใหน้ักศึกษาเกิดการเรียนรู ้และเกิดประสบการณ์ตรง
จากชุมชน เรียนรูค้วามตอ้งการของผูอ่ื้น เสียสละ สรา้งจิตส านึกต่อชุมชน  เนน้เป็นกิจกรรมที่นกัศกึษา
ฝึกในการคิดการแสวงหาวิธีการเตรียมตวัสู่ชุมชน เพื่อใหเ้กิดภาวะผูน้  าที่ดี เรียนรูถ้ึงความเป็นผูท้ี่มี
ความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม นอกจากนี ้ยังพบว่านักศึกษามีความสนใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลยัจดัขึน้นอ้ยลง เช่น ปัจจุบนันักศึกษาขาดความสนใจของการเขา้ร่วม
สมัครใจเป็นตัวแทนองคก์รนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ   การเขา้ร่วมกิจกรรมกลางของ
มหาวิทยาลยั  ส าหรบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ ัณฑิตและศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัยพายัพเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพายัพ พบว่าจากการ เปลี ่ยนแปลงทางสงัคมใน
ปัจจุบนัส่งผลใหบ้ณัฑิตที่ส  าเร็จการศึกษาในยุคนี ้ตอ้งเผชิญกับแรงเสียดทานของสงัคมดา้น
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วัตถุนิยมและปัจเจกนิยมอย่างมาก จึงมักจะพบว่าบัณฑิตขาดหัวใจในการช่วยเหลือผูอื้่น ขาด
จิตส านึกเพื่อสังคม ขาดการใส่ใจต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเห็นแก่ตวั มุ่งปฏิบติังานเฉพาะหนา้ที่
ของตนเอง ขาดความอดทนในการท างาน ซึ่งต่างจากบัณฑิตในอดีต จากคณุลกัษณะดังกล่าว 
เป็นสาเหตทุี่ท าใหบ้ณัฑิตตอ้งเปลี่ยนงานบ่อยๆ  ดงันัน้ มหาวิทยาลยัพายพั ควรค านึงถึงคณุลกัษณะ
ของบัณฑิตพึงประสงคใ์หเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ัณฑิต โดยเฉพาะคุณลักษณะจิต
บรกิารหรือจิตสาธารณะที่มุ่งเนน้การมีจิตส านึกเพื่อสงัคมสว่นรวมมากขึน้ 

จากเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นว่าการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะ     
จิตบริการของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพฒันานกัศกึษาเพื่อใหผู้เ้รียนเกิด
คณุลกัษณะจิตบริการ สอดคลอ้งต่อความตอ้งการทางสงัคม และมีประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลยั
พายัพน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมส าหรบันักศึกษาซึ่งมีความเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษาทัง้ในเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติ ซึ่งสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางได้ทั้งในระดับภาพรวมกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย กิจกรรมระดับคณะและ
วิทยาลยั เป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต สงัคม และประเทศชาติต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเก่ียวกับจิตบริการของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัพายพั 
2.เพื่อพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษามหาวิทยาลยั

พายพั  
3. เพื่อประเมินรูปแบบและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะ 

จิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 
การวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา   

มหาวิทยาลัยพายัพ”   เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่ อให้ได้รูปแบบกิจกรรมที่จะเสริมสร้าง
คณุลกัษณะ  จิตบริการใหก้บันักศึกษา โดยมหาวิทยาลยัพายพัมีพันธกิจในการผลิตบณัฑิต ทัง้นี ้
ใหม้ีการพฒันาการจดัการศึกษาตามพนัธกิจอดุมศึกษาใหม้ีคณุภาพระดบัสงู ตลอดจนมีคณุลกัษณะ
ของบัณฑิตพึงประสงคใ์หเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ัณฑิต โดยเฉพาะคุณลักษณะจิต
บริการหรือจิตสาธารณะที่มุ่งเนน้การมีจิตส านึกเพื่อสงัคมส่วนรวมมากขึน้ และสอดคลอ้งกับพันธ
กิจการศึกษาของสภาคริสตจักรในประเทศไทยและตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ 
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สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางไดท้ั้งในระดับภาพรวมกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย กิจกรรม
ระดบัคณะและวิทยาลยั เป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต สงัคม และประเทศชาติ
ต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย  
1) ขอบเขตด้านประชากร/กลุ่มเป้าหมาย 

การวิจัยในครัง้นี ้มีขอบเขตดา้นประชากร/กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งตามระยะของการ
วิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเกี่ยวกับจิต
บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ แบ่งเป็นขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอน 1.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

ประชากร/กลุ่ม เป้าหมายในขั้นตอน 1.1 มีจ านวนทั้งสิ ้น  37 คน 
ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม ดงันี ้กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ประจ าปีการศึกษา 2562  กลุ่มผูใ้ช้
บณัฑิตของผูส้  าเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลยัพายพั ประจ าปีการศกึษา 2562  และกลุม่ผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลัยพายัพ คณาจารย ์และเจา้หน้า ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
พายพั  

ขัน้ตอน 1.2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเกี่ยวกับ
จิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

ประชากรในขัน้ตอน 1.2 คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิต/นายจา้งของผูส้  าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพั ระดบัปรญิญาตรี ทัง้นีไ้ม่สามารถระบจุ านวนที่ชดัเจนได ้

ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  

ประชากร/กลุ่มเป้าหมายในขัน้ตอน 2.1 มีจ านวนทัง้สิน้ 9 คน ประกอบดว้ย 
ผูท้รงคณุวฒุิที่มีประสบการณก์ารท างานที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันากิจกรรมนกัศึกษา เป็นเวลา 10 
ปีขึน้ไป จากภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์มีความช านาญด้าน
วิชาการ เป็นเวลา 10 ปีขึน้ไปจากภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ และคณาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ที่
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันากิจกรรมนกัศกึษา เป็นเวลา 10 ปีขึน้ไป จากมหาวิทยาลยัพายพั  

ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบและเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
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ขั้นตอน 3.1 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพโดย
นักศึกษา 

ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย องคก์รนักศึกษามหาวิทยาลยัพายพั ประจ าปี
การศกึษา 2561 และ 2562 จ านวน 30 คน 

ขั้นตอน 3.2 การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

ประชากร/กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 3 คือ ผูท้รงคุณวฒุิ จ านวน 9 คน ให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพั 

2) ขอบเขตด้านตัวแปรทีศ่ึกษา 
การวิจัยในครั้งนี ้ มี ขอบเขตตัวแปรที่ ศึกษา คือ คุณลักษณะจิตบริการ 

ประกอบดว้ย 
1. การรบัรูต้นเอง 
2. การมีแรงจงูใจภายในตนเอง 
3. การมีทศัคติเชิงบวก 
4. การตอบสนองในการกระท าของตนเอง 
5. การดแูลเอาใจใส ่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 
6. การแกไ้ขปัญหา 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเกี่ยวกับจิตบริการ หมายถึง 

กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพความคาดหวงักบัสภาพปัจจุบนั
เก่ียวกบัจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

2. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการ หมายถึง การ
พฒันากระบวนการของกิจกรรมทีมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิาร
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โดยคุณลักษณะของจิตบริการมีองคป์ระกอบ 6 ประการ ไดแ้ก่ 
การรบัรูต้นเอง การมีแรงจูงใจในตนเอง การมีทัศนคติเชิงบวก การตอบสนองในการกระท า
ของตนเอง การดแูลเอาใจใสแ่ละเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหา 
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3. คุณลักษณะจิตบริการ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต่อผูอ่ื้น ซึ่งผูอ่ื้น
สามารถรบัรูไ้ด้จากการแสดงออกจากลักษณะทางแววตา กริยา ท่าทาง การกระท า ค าพูด และ
อารมณ์ของบุคคลนั้น ซึ่งคุณลักษณะของจิตบริการมีองคป์ระกอบดา้นคุณลักษณะ 6 ประการ 
ไดแ้ก่ การรบัรูต้นเอง การมีแรงจูงใจในตนเอง การมีทัศนคติเชิงบวก การตอบสนองในการ
กระท าของตนเอง การดแูลเอาใจใสแ่ละเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหา 

3.1 การรับรู้ตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรบัรู ้ซึ่งความสามารถของแต่ละ
บุคคลนัน้ไม่เท่ากนั บุคคลที่รบัรูต้นไดส้งูจะมีความอดทน อตุสาหะ ไม่ทอ้ถอย เขา้ใจเก่ียวตนเอง 
รบัรูค้วามสามารถของตนเอง หากบุคคลมีความเขา้ใจในตนเองมากจะเกิดการยอมรบัตนเอง
และรบัมือกบัสถานการณท์ี่เกิดขึน้ไดดี้มีความสามารถในการควบคมุอารมณข์องตนเอง ท างานได้
อย่างเต็มความสามารถที่ตนเองมี ใชก้ารรบัรูข้องความส านึกเป็นหลักในการท างาน ท างานได้
อย่างมืออาชีพ รอบรูเ้ก่ียวกบังานที่เก่ียวขอ้ง 

3.2 การมีแรงจูงใจภายในตนเอง หมายถึง ความกระตือรือรน้ มีแรงบนัดาลใจใน
การที่จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด รูจ้กัพฒันาตนเองตลอดเวลา เพื่อใหเ้กิดแนวโนม้ในการปฏิบติังานที่
เหมาะสม แสดงถึงความพรอ้มและเต็มใจในบริการผู้อ่ืนตระหนักและเคารพในการมีส่วนส่วน
ร่วมกับผู้อ่ืน กระตุ้นความรูส้ึกนึกคิดของตนเองเสมอ ให้มีความ เชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองเชื่อถือ 
(Believe) 

3.3 การมีทัศนคติเชิงบวก หมายถึง การใหค้ณุค่าและความส าคญัต่อผูอ่ื้น ชื่นชม
คนรอบขา้ง   มีอารมณม์ั่นคง ไม่เกลียดชงัผูอ่ื้น ยบัยัง้ชั่งใจได ้มีอารมณข์นั  มองโลกในแง่บวกเพื่อ
เป็นการเสริมแรงใหก้ับตนเอง มีสติ มีความคิดเขา้ใจเชิงบวกเพื่อการปรบัตัวในทุกสถานการณ ์
มองส่วนดีเพื่อยุติความขัดแย้งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันให้มากที่สุด โดยใช้
สติปัญญาและการบงัคบัความรูส้กึดา้นอารมณท์ี่จะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความคิดลบ มีวิธีการรบัรู ้
สิ่งใหม่และปรบัเปลี่ยนความคิดเพื่อรบัรูส้ิ่งใหม่ 

3.4 การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง หมายถึง การมีทักษะในการ
ตัดสินใจยอมรบัตนเองและผูอ่ื้นในแบบที่เป็น ไม่หลอกลวงตนเอง แสดงออกอย่างเต็มศกัยภาพ มี
ความรบัผิดชอบ ใส่ใจ และติดตาม รูถ้ึงบทบาทอาชีพของตนเองและปฏิบติัตนใหส้มกับบทบาท
ความรบัผิดชอบนัน้ ๆ เปิดใจยอมรบัฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น มีจิตส านึกในหนา้ที่เป็นพลเมืองที่ดีของ
สงัคม มีความสตัยซ์ื่อเป็นที่ตัง้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีใหแ้ก่สงัคม คิดดี ท าดี งานทุกอย่างสามารถ
ตรวจสอบได ้มีความโปรง่ใส 



 11 
 

3.5 การดูแลเอาใจใส่ และเสียสละเพ่ือผู้อื่น หมายถึง การพรอ้มช่วยเหลือและ
เสียสละเพื่อผูอ่ื้น สนใจสวสัดิภาพของเพื่อนมนษุย ์อุทิศตน เขา้ใจถึงความรูส้กึของตนเองและผูอ่ื้น 
ใส่ใจในการช่วยเหลือใหบ้ริการผูอ่ื้น เสียสละเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจ 
สละความสขุสบายส่วนตวัเพื่อประโยชนส์่วนรวม มุ่งเนน้ความสามัคคี การท างานเป็นทีมไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวก ไม่อิจฉารษิยาเพื่อภาระงานของทกุคนจะเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

3.6 การแก้ไขปัญหา หมายถึง การวิเคราะหปั์ญหาที่เขา้มาอย่างตรงไปตรงมา มี
เหตุผล ไม่คิดเขา้ขา้งตนเอง มองหาวิธีในการแกไ้ขปัญหาของผูอ่ื้นจากประสบการณท์ี่ตนเคยพบ
มา เพื่อลดความกงัวลลงและเพิ่มความสามารถแกไ้ขปัญหานัน้ไดเ้ร็วขึน้ มีวิธีการจดัการกบัระบบ
ความซับซ้อนของปัญหา คิดอย่างมีเหตุและผล สังเคราะห์สิ่งต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปได้อย่าง
เหมาะสม มีเหตผุลในการตดัสินใจ ใชปั้ญญาน าความรูส้ึก หาวิธีการอยู่ร่วมกนั แสวงหาทางออก
รว่มกนัเพื่อความสงบอย่างมีสติ 

4. การประเมินรูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการ หมายถึง การ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพโดยองค์กรนักศึกษา มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบ มีค่าความเหมาะสมที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึน้ไปอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการ หมายถึง การน า
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการที่ ได้รับการเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  มาเป็นวิธีการที่วางไว้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติส  าหรับการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัพายพั ครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้ าเอาแนวคิดทฤษฏีต่างๆ มาประยกุตใ์ช ้ดงันี ้
1. การศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัเก่ียวกบัจิตบริการของนกัศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ ใชว้ิธีวิทยาดา้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น (สุวิมล ว่องวานิช, 2558)  
เป็นกระบวนการที่เป็นระบบซึ่งใชเ้พื่อก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่มุ่งหวังกับสภาพที่
เป็นอยู่จริง จากนัน้มีการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความแตกต่างนัน้แลว้เลือกความตอ้งการ
จ าเป็นที่ส  าคญัมาแกไ้ข 
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2. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยพายัพ ยึดหลักการพัฒนารูปแบบกิจกรรมของ บุญเลีย้ง ทุมทอง (2556) เสนอ
องคป์ระกอบส าคญัในการพฒันารูปแบบกิจกรรมไว ้4 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 1) ทฤษฎีพืน้ฐานที่ใชใ้นการ
ออกแบบรูปแบบกิจกรรมเช่น จุดประสงคข์องเนือ้หากิจกรรม ขัน้ตอนการด าเนินงานรูปแบบ 2) 
จดุประสงคข์องรูปแบบกิจกรรม 3) กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ระบุขัน้ตอนและวิธีการและ
กิจกรรมที่ใชใ้นการเรียนรู ้4) การวดัและประเมินผลตามวตัถปุระสงคข์องรูปแบบที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

3. คณุลกัษณะจิตบรกิาร  ไดใ้ชแ้นวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุลกัษณะจิตบรกิารตาม
แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาของแบนดรูา กล่าวว่าการเรียนรูเ้ป็นความสมัพันธ์
ขององคป์ระกอบดว้ยกนั 3 ประการ ไดแ้ก่ พฤติกรรมของบุคคล สภาพแวดลอ้ม และตวัของบุคคล 
ซึ่งจะส่งผลต่อกันและกัน เพราะการเรียนรูข้องมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกต หรือ การ
ลอกเลียนแบบจากต้นแบบ โดยมีกระบวนการการเรียนรูซ้ึ่งจะประกอบไปด้วย การใส่ใจ การ
เขา้รหัสเก็บไวใ้นหน่วยความจ าและแสดงผลออกมาเป็นพฤติกรรมหรือไม่แสดงออกใหเ้ห็นก็ได ้ 
(Bandura, 2009) และมาสโลว ์(A. Maslow, 1970) ซึ่งเสนอว่า ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์
(Maslow's Hierarchy of Needs) เป็นเรื่องของการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
ช่วยใหเ้รียนรูท้ี่จะพัฒนาตนเองใหไ้ปถึงของการขัน้ตระหนกัในตนเอง (Self-Actualization) แสดง
ออกเป็นบุคคลที่มีจริยธรรม มีวินัยในตนเอง หากการพัฒนาจากขัน้ตน้ไปสู่ขั้นต่อ ๆ ไปนั้น ตอ้ง
อาศัยการรูจ้ัก “พอ” ของบุคคล จึงจะสามารถพาบุคคลบรรลุเป้าหมายและความตอ้งการของ
ตนเองได ้ซึ่งตอ้งขึน้อยู่กับความสามารถในการปรบัตัวของบุคคล ถือเป็นกระบวนการที่ส  าคัญ
อย่างมาก เพราะการปรบัตวัที่ดีจะช่วยใหบุ้คคลไปถึงล าดับขัน้ความตอ้งการของตนเอง ซึ่งในแต่ละ
บคุคลมีความสามารถในการพฒันาไม่เท่ากนั และแนวคิดอ่ืน ๆที่เก่ียวขอ้งกบัคณุลกัษณะจิตบริการ
ของ อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์ (2549); พัทธวรรณ ชูเลิศ และคณะ (2560); สมิต  สัชฌุกร (2543); 
จ านงค ์อดิวัฒนสิทธิ์ (2545); (สมชาติ กิจยรรยง, 2543); (มานิตา ชูช่วย, 2561); (ประเวศ 
วะสี, 2542); (ยุทธนา วรุณปิติ, 2542a); (รตันา ตั้งอมร, 2529); (อริยา คูหา & สุวิมล นรา
องอาจ, 2553) 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดจากแหล่งต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับคุณลักษณะจิตบริการ 
คุณลักษณะที่จะส่งผลต่อการพฒันารูปแบบรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิาร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งผูว้ิจัยไดส้ังเคราะหค์ุณลักษณะได ้จ านวน 6 คุณลักษณะ 
ดงันี ้
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3.1 การรบัรูต้นเอง  
3.2 การมีแรงจงูใจภายในตนเอง  
3.3 การมีทศัคติเชิงบวก  
3.4 การตอบสนองในการกระท าของตนเอง 
3.5 การดแูลเอาใจใส ่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 
3.6 การแกไ้ขปัญหา  

4. การประเมินรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ โดยประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพัโดยองคก์รนกัศกึษา  

5. การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื ่อเสริมสรา้งค ุณล ักษณะจิตบริการของ
น ักศ ึกษามหาวิทยาล ัยพาย ัพ  โดยผู้วิจัยใช้วิ ธีการศึกษาในลักษณะของการส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอผูท้รงคณุวฒุิในการใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรมฯ 
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

การศกึษาสภาพปัจจบุนัและ
สภาพความคาดหวงัเก่ียวกบัจิต

บรกิารของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัพายพั 

โดยวิธีวิทยาดา้นการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็น  

(สวิุมล ว่องวานิช , 2545) 
 

การพฒันารูปแบบกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ 
จิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั มี 4 ขัน้ ดงันี ้ 
     1. ทฤษฎีพืน้ฐานที่ใชใ้นการออกแบบรูปแบบกจิกรรม  
     2. จดุประสงคข์องรูปแบบกจิกรรม 
     3. กระบวนการจดักิจกรรม การเรียนรู ้ระบขุัน้ตอนและ
วิธีการ และกิจกรรมที่ใชใ้นการเรียนรู ้  
     4. การวดัและประเมินผลตามวตัถปุระสงคข์องรูปแบบ
กิจกรรมของ บญุเลีย้ง ทมุทอง (2556) 

รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิาร

ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั ประกอบดว้ย

คณุลกัษณะ 6 ดา้น ไดแ้ก ่ 

1. การรบัรูต้นเอง  

2. การมีแรงจงูใจในตนเอง  

3. การมีทศันคติเชิงบวก  

4. การตอบสนองในการกระท าของตนเอง  

5. การดแูลเอาใจใสแ่ละเสียสละเพื่อผูอ้ื่น  

6. การแกไ้ขปัญหา 

การประเมินรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษา 
มหาวิทยาลยัพายพั 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นความเหมาะสม 
2. ดา้นความเป็นไปได ้

 

การเสนอแนวทางการจดักิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัพายพั มี 2 ระดบัดงันี ้
1. ระดบัสถาบนั 
2. ระดบัคณะ/วิทยาลยั 
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บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 

การพฒันารูปแบบเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั  
ครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวคิดในการด าเนินการวิจัย  
ดงันี ้

1.แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะ 
ความหมายและความส าคัญของคุณลักษณะ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546, p. 253) 
ไดก้ลา่วถึงความหมายของค าว่าคณุลกัษณะไวด้งันี ้คณุลกัษณะหมายถึง เครื่องหมาย หรือ สิ่งที่ชี ้
ใหเ้ห็นความดี หรือลกัษณะประจ าตวั 

อดิศกัดิ์ เตชปัญโญ (2555) ไดน้ิยามค าว่า คุณลกัษณะ หมายถึง เครื่องหมายสิ่งที่
ชีใ้หเ้ห็นความดี หรือพฤติกรรมที่ปรากฏใหเ้ห็น หรือลักษณะประจ าของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็น
การแสดงออกที่สามารถสงัเกตและเห็นได ้ 

กวี วงศพ์ุฒ (2539, p. 7) ไดก้ล่าวว่า ความหมายของคณุลกัษณะ หมายถึง การแสดง
การกระท าตามคณุสมบติัของตนเองออกมาใหเ้ห็น 

พรพรรณ สุทธานนท ์(2538, p. 5) กล่าวว่า คุณลักษณะหมายถึง แบบอย่างแห่ง
พฤติกรรมหรือสิ่งที่ปรากฏใหเ้ห็นและชีห้รือแสดงออกถึงความดี หรือลกัษณะประจ าบคุคล 

มั่ง ศรีเจริญ (2539, p. 46) ไดน้ิยามค าว่า คุณลักษณะ หมายถึง สิ่งที่ชีใ้หเ้ห็นความดี 
หรือลกัษณะประจ าตวัของบุคคล หรือเป็นพฤติกรรม ลกัษณะท่าที อุปนิสยั คณุสมบติั ความสามารถ 
ความรู ้ทกัษะและทศันคติ 

สอดคลอ้งกับ เจมส ์แล ชารล์ส ์(James S. Kerr, 1969) ไดเ้สนอว่า มีคุณลกัษณะ ที่ดี
สามารถท าให้ผู ้เรียนประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตได้ คือ 1) ความใฝ่รูใ้ฝ่เรียน (Intellectually 
Curious)  มีความสนใจต่อสิ่งที่ก าลงัเรียนรู ้และสงัเกตการณจ์ากผูอ่ื้นที่สามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้ 
ว่าเขาท าอย่างไร และสอบถามเขาถึงกระบวนการในการแกปั้ญหาจนเกิดความเขา้ใจ 2) แรงขบัเคลื่อน
ในตวัเอง (Self-driven) คือ ตอ้งบงัคบัตนเอง มีความพยายามอย่างยิ่งที่ตอ้งน าตนเองใหถ้ึงเป้าหมาย
ของชีวิต ตอ้งมีแรงขับเคลื่อนจากภายในตนเอง เนื่องจากเป็นการง่ายมากที่จะถูกดึงดูดความสนใจ
ออกจากเป้าหมายชีวิตของตนเอง 3) มีการบริหารจัดการดา้นเวลาที่ดี (Good Time Management) 
การวางแผนเวลาตนเอง เรียงล าดบัส าคญัของเรื่องที่จะกระท าก่อนและหลงั 4) มีความสามารถใน
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การรบัมือกับสิ่งที่จะเกิดขึน้อย่างคาดไม่ถึง (Capable of Admitting Uncertainty) ถึงสิ่งที่ตนเอง
ไม่เคยไดรู้ม้าก่อน อย่างเขา้ใจและไม่ละอาย สามารถเรียนรูข้อ้สงสยัต่อสิ่งใหม่ที่ก าลงัจะเกิดขึน้ 
ซึ่งเป็นจุดก าเนิดของ นวัตกรรม ความคิดสรา้งสรรค ์และความคิดริเริ่ม 5) มีความคิดสรา้งสรรค ์และ
ความคิดริเริ่ม ( Creative and Original) มีความกลา้แสดงออกทางความคิด การเขา้สู่วฒันธรรมที่
ต่างออกไป ก็สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสรา้งสรรคแ์ละความคิดริเริ่มได ้6) มีความคิดแบบ
มุมกว้างและมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของภาพ (Thinking Broadly and Seeing the Big Picture) 
สามารถหาวิธีการแกปั้ญหาที่ดีที่สุดอย่างรอบคอบ 7) การสงัเคราะหข์อ้มูลอย่างเป็นประจ า (Solid 
Reading, Writing And Analysis Skills) 8) มีการสื่อสาร (Communication Skills) 9) สามารถท างาน
ภายใตแ้รงกดดันไดดี้ (Capable of Performing Pressure) และ 10) เป็นผูฟั้งที่ดี และเขา้ใจยอมรบั
ความคิดเห็นที่ต่างมมุมองของผูอ่ื้นได ้(Able to Listen and Understand other Perspectives)  

อาจกล่าวไดว้่า คุณลกัษณะ เป็น พฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถท าใหบุ้คคลประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตต่อตนเอง และสงัคมที่ผูเ้รียนอาศยัอยู่ ซึ่งเป็นลกัษณะประจ าตวัของ
บคุคล หรือเป็นพฤติกรรม ลกัษณะท่าที อปุนิสยั คณุสมบติั ความสามารถ ความรู ้ทกัษะและทศันคติ 

2.แนวคิด และทฤษฎี ทีเ่กี่ยวข้องกับคุณลักษณะจิตบริการ 
ความหมายของคุณลักษณะจิตบริการ 

สุกัญญา  จันใด (2561, pp. 95-110) ไดใ้หค้วามหมายของ จิตบริการ มาจากค า 2 
ค า คือ “Service” แปลว่า บริการ ส่วนค าว่า “Mind” แปลว่า จิตใจ รวมค าแลว้แปลว่า “จิตใจในการ
ให ้บริการ” หมายถึงผูท้ี่ท  างานบริการจะตอ้งใหบ้ริการดว้ยจิตใจที่รกังานบริการและแสดงออก
ถึงความใสใ่จต่อผูร้บับรกิารอย่างแทจ้รงิ 

พัทธวรรณ ชูเลิศ และคณะ (2560, p. 28) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการพัฒนาจิต
บรกิาร ประกอบไปดว้ย 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  

1. การปลกูฝังนกัศกึษาใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของจิตบรกิาร  
2. การสรา้งจิตส านึกสาธารณะโดยใหม้ีกิจกรรมที่ใหก้ารช่วยใหม้ีการช่วยเหลือ

และเป็นประโยชนต่์อสว่นรวม 
3. การเตรียมความพรอ้มทางดา้นรา่งกาย จิตใจ ความรูแ้ละการติดต่อสื่อสาร 
4. การสรา้งความเชื่อมั่นในตนเอง 
5. การเขา้รว่มกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
6. การใหน้กัศกึษาไดเ้รียนรูจ้ากสภาพจรงิและกระบวนการสะทอ้นคิด 
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อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์ (2549) กล่าวว่า ค าว่า “จิตบริการ” หรือ “จิตส านึกในการบริการ” 
หรือ “หวัใจบริการ” มาจากค าว่า “Service Mind” ประกอบดว้ยค าหลกั ๆ อยู่ 2 ค า คือ Service 
หมายถึง บรกิาร และ Mind หมายถึงจิตใจ โดยเมื่อน าค ามารวมกนัแลว้จะใหค้วามหมายถึง การมี
จิตใจของการเป็นผูใ้หบ้รกิาร ซึ่งสามารถแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมไดด้งันี ้

1. ใหบ้รกิารดว้ยรอยยิม้และค าพดูที่เหมาะสมเพื่อสรา้งความวางใจใหก้บัลกูคา้ 
2. แสดงออกถึงความพรอ้มและความเต็มใจในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้  
3. สามารถควบคมุกรยิา ท่าทาง และน า้เสียงในขณะใหบ้รกิารไดเ้ป็นอย่างดี 
4. เก็บอารมณไ์ดดี้ขณะรบัฟังขอ้รอ้งเรียนในเรื่องต่าง ๆ จากลกูคา้ 
5. มนี า้ใจที่จะเสนอแนะหรือใหข้อ้มลูในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชนต่์อลกูคา้ 
6. เปิดใจรบัฟังค าติชมของลกูคา้ที่มีต่อการใหบ้รกิารของตนไดเ้สมอ 

การใหบ้ริการที่ดีควรน าหลกัปฏิบติัของ “Service Mind” ซึ่งเป็นหลกัการบริการที่มุ่งเนน้
เพื่อสรา้งงานบรกิารท่ีสมบรูณ ์โดย Service Mind ตรงกบัภาษาองักฤษสื่อความหมายไดด้งันี ้

S  หมายถึง Smile การยิม้แยม้แจ่มใส 
E  หมายถึง Enthusiasm ความกระตือรือรน้ 
R  หมายถึง Rapidness ความรวดเรว็ ครบถว้น มีคณุภาพ 
V  หมายถึง Value มีคณุค่า 
I  หมายถึง Impression ความประทบัใจ 
C  หมายถึง Courtesy มีความสภุาพอ่อนโยน 
E  หมายถึง Endurance ความอดทน เก็บอารมณ ์ 

ส าหรบัค าว่า “Mind”  ไดม้ีความหมายดงันี ้
M  หมายถึง Make Believe มีความเชื่อ 
I  หมายถึง Insist การยืนยนั การยอมรบั 
N  หมายถึง Necessitate การใหค้วามส าคญั 
D  หมายถึง Devote การอทุิศตน   

สมิต  สัชฌุกร (2543, pp. 13-18) ไดเ้สนอแนวคิดเกี่ยวกับจิตบริการไวว้่า จิต
บริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระท า หรือติดต่อเก่ียวเนื่องกับผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดร้บั
ประโยชน ์อนัเนื่องมาจากความพยามใด ๆ หรือวิธีการที่หลากหลายใหค้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งไดร้บัการ
ช่วยเหลือ ลักษณะของจิตบริการที่เป็นพฤติกรรมของบุคคลแสดงออกต่อผูอื้่น ซึ่งสามารถ
มองเห็นได้จากการแสดงออกในลักษณะ แววตา สีหน้า กริยา ท่าทาง ค าพูดหรือน ้าเสียง การ
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แสดงออกถึงอารมณ์ ความรูส้ึก นึกคิดและจิตใจ และค่านิยมความเชื่อซึ่งจิตบริการจะขึน้อยู่กับ
ความคิดของผู้ให้บริการที่แสดงออกแต่ละบุคคลได้กระท าขึน้เชื่อมโยงถึงผลประโยชน์ของ
ผูร้บับรกิาร 

สมชาติ กิจยรรยง (2543, p. 11) เสนอว่า จิตบริการ มีความส าคัญเพราะการใหบ้ริการ 
ที่ดีและมีคณุภาพนัน้ ตอ้งมาจากตวัของบุคคล โดยตอ้งอาศยัเทคนิค กลยุทธ ์ทกัษะและความแนบเนียน 
ต่าง ๆ ที่ท าใหช้นะใจผูม้ารบับริการ จึงกล่าวไดว้่าการบริการที่ดี มีคุณภาพนัน้มีความส าคญัเป็น
อย่างยิ่ง ทัง้นีจ้ิตบรกิารท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิารท่ีมาติดต่อกบัองคก์ร เกิดความเชื่อถือ 
ศรทัธา และสามารถสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดี ซึ่งอาจจะส่งผลในการขอใชบ้ริการดา้นอ่ืน ๆ ในโอกาส
ต่อไป จิตบรกิารอาจจะท าไดใ้นหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การตอ้นรบัดว้ยการเอาใจใส ่การใหบ้รกิารดว้ย
การพดูคยุ การใหก้ าลงัใจ การบริการในการจ าหน่ายสินคา้โดยสรา้งความเชื่อถือ การใหบ้ริการใน
รา้นคา้ หรือในส านกังาน การใหบ้ริการหลงัการขาย ดว้ยการใสใ่จดแูลและรบัผิดชอบ การใหบ้รกิาร
ส าหรบัการดแูลความปลอดภยั และทกัษะในการปฏิบติังาน เพื่อการบรกิารในองคก์รนัน้ 

จ านงค ์อดิวฒันสิทธิ์ (2545, pp. 63-64) กล่าวว่า จิตบริการ มุ่งใหค้วามช่วยเหลือ 
โดยยึดหลกัศีลธรรมและบรรทดัฐานทางสงัคมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นขอ้ปฏิบติัส าหรบัการควบคมุทางกาย
และทางวาจา ใหต้ัง้อยู่ในความดีงาม และการรกัษาสงัคมใหเ้ป็นปกติ โดยการปฏิบติัตามระเบียบวินัย
ของสงัคม การที่สงัคมจะมีความมั่นคง และความเจริญกา้วหนา้ไดน้ัน้ ตอ้งพึงอาศยัศีลธรรมแรก คือ 
การพฒันาจิตบริการซึ่งเป็นพฤติกรรมทางสงัคมของแต่ละบุคคลใหดี้ขึน้ เป็นการช่วยส่งเสริมใหบุ้คคล
ปฏิบติัตามศีลธรรม โดยในระดับบุคคลเป็นการบริการเก่ียวกบัการดแูลใหค้วามช่วยเหลือ ซึ่งถือเป็น
ความประพฤติที่ดี ความมีระเบียบวินยั ความสจุรติ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซึ่งเป็นพืน้ฐาน
แห่งความสงบสขุในทางจิตใจ การรกัษาศีลธรรมในระดบัของสงัคมมี 3 ระดบั ดงันี ้

1. ขัน้ลบ คือ จิต ไม่เบียดเบียนกัน ไดแ้ก่ การไม่ท าใหผู้อ่ื้นไดร้บัความเดือดรอ้น 
หรือไดร้บัความเจ็บปวด 

2. ขัน้บวก คือ จิตในการช่วยเหลือรบัใชบ้รกิารเป็นประโยชนแ์ก่สงัคม  
3. ขัน้ดุลยภาพ คือ จิตระดับที่แทรกอยู่ตรงกลางระหว่าง 2 ขัน้ตอนแรก เป็นขัน้

แห่งระเบียบวินยั เป็นขัน้พฒันาความประพฤติที่ดีงาม ซึ่งถือเป็นขัน้สรา้งความสจุรติทางกาย ทาง
วาจา โดยการสรา้งสมัพนัธไมตรีที่ดีทางสงัคม การไม่เบียดเบียน ไม่ประทษุรา้ยผูอ่ื้น การฝึกอบรม
ตนเองในสมัมาชีพ รวมทัง้การมีจิตบริการใหค้วามช่วยเหลือซึ่งกนัและกนันัน้ จึงถือว่ามีความส าคญั
ที่จะตอ้งพฒันาพฤติกรรมทางสงัคม ของบคุคลใหดี้ขึน้ เพื่อสง่เสรมิใหบุ้คคลมีจิตบรกิารดว้ยการปฏิบติั
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ต่อกันตามระเบียบวินัย มีความประพฤติทางกายและวาจาที่ดีงาม รวมถึงการมีความสมัพนัธท์ี่ดี
กบัผูอ่ื้น 

Millett (1954, pp. 397-400) ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัจิตบริการที่จะก่อใหเ้กิด
ความประทบัใจ ซึ่งประกอบไปดว้ย หลกับรกิาร 5 ประการ ดงันี ้

1. จิตบริการที่ไดใ้หบ้ริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง 
การยึดหลกัทุกคนมีความเสมอภาคกนั การใหบ้ริการนัน้จะตอ้งไม่มีการแบ่งแยก เชื่อชาติ  ศาสนา 
และฐานะทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึ่งเป็นการใหบ้รกิารที่เสมอภาคกนัแก่สมาชิก และสงัคม 

2. จิตบริการที่มอบบริการอย่างรวดเร็ว และทันต่อเวลา (Tamale Service) หมายถึง 
การใหบ้ริการตามลกัษณะตามความรีบด่วนผลงานจะดีเลิศเพียงใด หากไม่ตรงต่อเวลา หรือทันต่อ
เหตกุารณ ์ถือว่าผลงานนัน้ไม่มีประสิทธิภาพ  

3. จิตบริการที่ใหบ้ริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบ้ริการนั้น
ตอ้งค านึงถึงจ านวนที่เหมาะสม เช่นบคุคล วตัถอุปุกรณต่์าง ๆ จะตอ้งมีใหพ้อเพียงต่อการบรกิาร 

4. จิตบริการที่ใหบ้ริการอย่างต่อเนื่อง (Continues Service) หมายถึง การพรอ้มที่
ใหบ้ริการอยู่ตลอดเวลา หรือ มีการจัดอบรม เพื่อซกัซอ้มความพรอ้ม ความเขา้ใจอยู่เสมอ เช่น 
ในการปฏิบติัของงานประเภทใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ ต ารวจ หรือ พยาบาลเป็นตน้  

5. จิตบริการที่ใหบ้ริการอย่างกา้วหนา้ (Progressive Service) หมายถึง การพัฒนา
งานบรกิารใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้และทนัสมยัทัง้ทางดา้นปริมาณงาน และคณุภาพ มีการปรบัปรุง
รูปแบบ และวิธีการใหบ้รกิารมีความเหมาะสม กระชบั ลดขัน้ตอนในการท างานที่ไม่ส  าคญัออกไป 
และการน าเทคโนโลยีที่มีความทนัสมยัมาใช ้ 

มานิตา ชูช่วย (2561, p. 7) กล่าวว่า จิตบริการ หมายถึง จิตที่พรอ้มใหบ้ริการดว้ย
ความจรงิใจ อ านวยความสะดวกใหช้่วยเหลือกบัผูม้ารบับริการ จนบรรลเุปา้หมายของผูใ้หบ้ริการ 
เพื่อใหเ้ขาไดร้บัประโยชนใ์หม้ากที่สดุ มีประสิทธิภาพดว้ยรอยยิม้ของผูใ้หบ้รกิาร สรา้งความประทบัใจ
แก่ผูม้ารบับริการ ใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค ทันต่อเวลา เพียงพอ ต่อเนื่อง เกิดความกา้วหนา้
ในการใหบ้ริการดว้ยจิตที่มีเมตตา มีความสภุาพอ่อนโยน ยินดีใหบ้ริการ ดว้ยการใหก้ารช่วยเหลือ
เกือ้กลูต่อผูใ้หบ้รกิารอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ 

มหาวิทยาลยัพายัพมี ปณิธาน ซึ่งยึดมั่น “สจัจะและบริการ” มุ่งผลิตบณัฑิตใหม้ีจิต
บริการ เพื่อจะเสริมสรา้งทศันคติที่ดีในการบริการรบัใชส้งัคม เพราะไม่เพียงมุ่งเนน้ในการผลิตบณัฑิต
ใหเ้ก่งดา้นวิชาความรู ้แต่ตอ้งเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือเกือ้กูลผูอ่ื้น ตอ้งมีน า้ใจในการบรกิาร และมี
คณุธรรมในการใหบ้รกิารต่อผูอ่ื้น (มหาวิทยาลยัพายพั, 2560) 
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อาจกล่าวไดว้่า  คณุลกัษณะจิตบริการ  เป็น พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต่อผูอ่ื้น  
โดยผูอ่ื้นสามารถรบัรูไ้ดจ้ากการแสดงออกในลกัษณะแววตา  กริยา  ท่าทาง ค าพูด  อารมณ์จาก
บุคคลนัน้  ซึ่งการปฏิบติัดว้ยจิตบริการที่ดีนัน้ตอ้งอาศัยองคป์ระกอบดว้ย 6 คุณลักษณะ ไดแ้ก่ 
การรบัรูต้นเอง การมีแรงจูงใจในตนเอง การมีทัศนคติเชิงบวก การตอบสนองในการกระท าของ
ตนเอง การดแูลเอาใจใส ่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหา 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา (Social Cognitive Learning Theology)  
ตามทฤษฎีของแบนดูรา (Bandura, 1986) ซึ่งผูว้ิจัยเห็นถึงความสอดคลอ้งของทฤษฎี

ดงักล่าวว่า สามารถน ามาสนับสนุนเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใชใ้นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาลัยพายัพได้ดี  ซึ่งสามารถสรุปและอธิบายได้ดังนี ้
ความคิดพืน้ฐานของการเรียนรูท้างสังคมเชิงพุทธิปัญญา เป็นทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของ
บุคคล ซึ่งคนส่วนมากจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจากประสบการณ์ของบุคคลโดยตรง และ
จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้อ่ืน (Observational Learning or Modeling) เป็นพฤติกรรมของ
บุคคลที่ไม่อาจแสดงออกไดจ้ากพลงังานภายใน (Inner Force) ไม่อาจถูกปรบัแต่งหรือเปลี่ยนแปลง
ไดอ้ย่างอัตโนมัติ (Automatically Shaped) หรือไม่อาจควบคุมไดจ้ากสิ่งเรา้ภายนอก (External 
Stimuli) แต่พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึน้ตอ้งมาจากการปฏิส ัมพันธ์จาก 3 องค์ประกอบ 
(Triadic Reciprocally) ดงัภาพประกอบ 2 

 
B = พฤติกรรม (Behavior), P = บุคคล (Personal), E = สภาพแวดลอ้ม (Environment) 

ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัภายในตวับคุคล พฤติกรรมและสภาพแวดลอ้ม 

ที่มา: Bandura.(1986). The Social Foundations of Thought and Action: A Social 
Cognitive Theory, p. 24 

B

EP
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จากภาพประกอบพบว่า ปัจจยัทัง้ 3 ปัจจยัแมจ้ะมีการปฏิสมัพนัธก์นั แต่ไม่ไดห้มายความ
ว่า ทัง้สามปัจจยันัน้จะมีอิทธิพลมากเท่ากัน อาจมีอิทธิพลไม่เท่ากนั และบางครัง้ไม่เกิดขึน้พรอ้ม
กนั ตอ้งอาศยัเวลาใหปั้จจยัหนึ่งส่งผลใหอี้กปัจจยัอ่ืน ๆ (Bandura, 1986) ซึ่งนอกจากปัจจยัทัง้ 3 
ตัวนี ้บันดูราไดเ้สนอเรื่องการเสริมแรง เพราะการเสริมแรงจะช่วยใหบุ้คคลมีพฤติกรรมเพิ่มขึน้ ซึ่งการ
เสรมิแรงมีหนา้ที่ 3 ประการ คือ (สมโภชน ์เอี่ยมสภุาษิต, 2562, pp. 49-50) 

3.1 ท าหนา้ที่เป็นตัวป้อนขอ้มลูใหบุ้คคลไดท้ราบว่า บุคคลควรมีการกระท า
พฤติกรรมไดใ้นสภาพเช่นไรในอนาคต  

3.2 ท าหนา้ที่เป็นสิ่งจูงใจเนื่องจากประสบการณ์เดิมของบุคคลท าใหเ้กิด
ความคาดหวงับางอย่างจากการเสริมแรง ดงันัน้บุคคลจึงคาดหวงัถึงผลที่จะเกิดขึน้ในอนาคตนีจ้ะ
กลายเป็นแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการกระท าในปัจจุบนัท าใหบุ้คคลเพิ่มโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรม
ในเวลาต่อมา 

3.3 ท าหน้าที่เป็นตัวเสริมแรง คือการเพิ่มความถ่ีของพฤติกรรม แต่ว่าการเพิ่ม
ความถ่ีของพฤติกรรมนัน้ใหดี้ขึน้นัน้ บคุคลตอ้งตระหนกัถึงการไดร้บัการเสรมิแรงดว้ย 

ตามแนวคิดของแบนดูราซึ่ งเขามองว่ากระบวนการเรียนรู้ การที่ จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมได ้แบนดรูาเชื่อว่าบุคคลจะสงัเกตจากตวัแบบ และจะถ่ายทอดความคิด
และการแสดงออกไปพรอ้ม ๆกันซึ่งตัวแบบเองมีหน้าที่ส  าคัญ 3 ลักษณะ คือ (Bandura, 2009)  
1) ท าหนา้ที่ในการสรา้งพฤติกรรมใหม่ 2) ท าหนา้ที่เสริมพฤติกรรมที่มีอยู่แลว้ในตัวบุคคลใหดี้ขึน้ 
และ 3) หนา้ที่ไปยับยัง้การเกิดของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์ซึ่งตัวแบบยังไดแ้บ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
ตวัแบบที่เป็นบุคคลจรงิ ๆ และ ตวัแบบที่เป็นสญัลกัษณ ์ประกอบไปดว้ย 4 กระบวนการ ดงันี ้

1. กระบวนการตั้งใจ (Attentional Processes) คือ การรบัรูท้ี ่แม่นย า ความ
ตัง้ใจในการรบัรูท้ี่จะเป็นตวัก าหนดว่าบุคคลอยากรบัรูเ้รื่องใด รวมถึงการมองเห็น การไดย้ิน รบัรูร้ส 
และสมัผสั ความสามารถทางปัญญา ระดบัความต่ืนตวั รวมทัง้ความชอบจากการที่ไดเ้รียนรูม้า 

2. กระบวนการเก็บจ า (Retention Processes) คือ เมื่อเกิดการรบัรู ้บุคคล
ตอ้งเขา้สูก่ระบวนการเก็บความจ าที่เป็นรหสัหรือสญัลกัษณ ์เพื่อใหง้่ายต่อการจดจ า  

3. กระบวนการกระท า (Production Process) คือ บุคคลไดน้ ารหัสที่ไดจ้ดจ าไว้
ออกมาเป็นการแสดงออกทางการกระท า การที่จะกระท าไดม้ากหรือน้อยขึน้อยู่กับกระบวนการ
จดจ า(Retention process)  

4. กระบวนการจูงใจ (Motivation Processes) คือ กระบวนการที่จะน าบุคคลให้
เกิดการกระท า เป็นสิ่งที่กระตุน้ใหเ้กิดการกระท า เช่น การยอมรบัทางสงัคม วัตถุที่มีมูลค่าพอใน
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การจงูใจใหบุ้คคลเกิดการกระท า ความพงึพอใจในการแสดงออกของบคุคล และมาตรฐานภายใน
ตนเอง  

นอกจากนี ้ทิศนา แขมณี (2550, pp. 20-21) ไดใ้หแ้นวทางในการพฒันาผูเ้รียนดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คณุลกัษณะจิตบรกิารได ้ดงันี ้

1.การกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้เกิดความเอาใจใส่และเกิดความตั้งใจในการสังเกต
ตน้แบบ 

2.การน าเสนอตัวแบบนั้นต้องมีความชัดเจนโดดเด่น ไม่ซับซ้อน สังเกตได้ มี
ประโยชน ์ดงึดคูวามสนใจ ท าใหผู้ส้งัเกตพงึพอใจ 

3.การช่วยเหลือใหผู้เ้รียนเก็บจ าจากตวัแบบ โดยการใชว้ิธีการต่าง ๆ เช่น การท า
ใหเ้ป็นรหสัการจ า การซกัซอ้มลกัษณะตวัแบบในความคิดและดว้ยการกระท า 

4.การจู งใจให้ผู้ เรียน ฝึกปฏิบั ติ  ที่ ได้จากการรับ รู ้ เห็ นคุณ ค่าการรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง เรียนรูว้ิธีการก ากบัตนเอง เพื่อพงึพอใจของการฝึกปฏิบติั 

5.การลงมือกระท าหรือฝึกปฏิบติั โดยใหผู้เ้รียนลงมือท าการสงัเกตการณก์ระท า
ของตนเองโดยใหผู้เ้รียนไดข้อ้มูลป้อนกลบั เพื่อผูเ้รียนจะไดเ้ทียบเคียงจากการกระท าของตนเอง
กบัภาพตวัตน้แบบในความคิด 

อาจกลา่วสรุปไดว้่า การพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการ
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั ตามทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาของแบนดรูา สามารถน ามาใช้
ในการช่วยศึกษาและปรบัพฤติกรรมพฤติกรรมของนักศึกษาได ้อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาในปัจจุบนัมีพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรูจ้ากประสบการณข์องบุคคลโดยตรงและจาก
การสังเกตพฤติกรรมของผูอ่ื้น ซึ่งในปัจจุบนัสภาพสงัคมเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
หากต้องการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพเกิดพฤติกรรมจิตบริการ ตอ้งอาศัยตน้แบบที่ดี 
นักศึกษาสามารถสงัเกตและเลียนแบบจากตัวแบบได ้มีการเสริมแรง เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมใหม่ 
หรือพัฒนาพฤติกรรมเก่าที่ดีอยู่แลว้ใหดี้ยิ่งขึน้ ยบัยัง้พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคข์องนกัศกึษา ทัง้นี ้
หากตอ้งมีปัจจัยของนกัศึกษาร่วมดว้ย เช่น ความคาดหวัง ความเชื่อ อารมณข์องบุคคล การรบัรู ้
เก่ียวกับตนเอง เป้าหมายและความตั้งใจของนักศึกษา  ปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึงสภาพแวดลอ้ม 
โดยอาศัยกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เกิด  กระบวนการตั้งใจ (Attention Processes) 
กระบวนการเก็บจ า (Retention Processes) กระบวนการกระท า (Production Processes) และ
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กระบวนการจูงใจ Motivation Processes)ผ่านรูปแบบกิจกรรมซึ่งสามารถช่วยก าหนดการ
แสดงออกของพฤติกรรมของนกัศกึษาใหเ้กิดคณุลกัษณะจิตบริการ 

ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierachy of Needs) 
ตามทฤษฎีของ Maslow (1987 อ้างใน สุธนี ลิกขะไชย (2555, p. 16) เป็นเรื่องของ

ความเขา้ใจในความตอ้งการของมนุษย์ในสังคม ผูว้ิจัยพบว่ามีความสอดคลอ้งและเชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีของแบนดูราขา้งตน้ซึ่งไดก้ล่าวถึงปัจจัยบุคคล ซึ่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพัในปัจจุบนั
เป็นผูท้ี่เกิดในยุคเจนซี ซึ่งมีความตอ้งการ แรงจูงใจในการท างาน การใชช้ีวิตในสงัคมที่แตกต่าง
จากเดิม ผู้วิจัยเห็นว่าหากสามารถเขา้ใจว่านักศึกษาว่ามีความตอ้งการอะไรบา้งของ และเพื่อ
พัฒนาใหน้ักศึกษาสามารถเขา้ใจความตอ้งการของผู้อ่ืนหรือสามารถมองเห็นความส าคัญของ
ผู้อ่ืน ว่ามีความต้องการหรือคาดหวังอะไรต่อคุณลักษณะที่ส  าคัญของนักศึกษา โดยเฉพาะ
นกัศึกษาในยคุเจนซีเพื่อใหเ้กิดคณุลกัษณะดา้นจิตบรกิารที่เขม้แข็ง จ าเป็นตอ้งพฒันาผูเ้รียนไปให้
ถึงขัน้ความตอ้งการของมาสโลวท์ี่เรียกว่าขัน้ของการตระหนกัในตนเอง(Self-Actualization) ซึ่งใน
ขัน้นีน้กัศึกษาเองจะกลายเป็นบุคคลที่มีจิตบริการ สามารถน ามาสอดแทรกในการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารได้ ซึ่งผูว้ิจยัพอสรุปตามทฤษฎีเป็น 5 ขัน้ ล  าดบัความ
ตอ้งการดงันี ้

1. Physiological Need เป็นความเขา้ใจเรื่องของความตอ้งการทางร่างกาย เพราะ
มนุษยต์อ้งการการตอบสนองทางสรีรวิทยาเป็นปัจจัยพืน้ฐาน เช่น การมีอาหารบ ารุงร่างกาย มีที่อยู่
อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ซึ่งสามารถพฒันาไปสูค่วามตอ้งการประเภทอ่ืน ๆ ได ้หากขาด
การตอบสนองของความตอ้งการในดา้นนี ้หรือไม่เพียงพอก็ยากท่ีจะเกิดความตอ้งการดา้นอ่ืน 

2. Safety Needs เป็นความเขา้ใจเรื่อง ความตอ้งการความปลอดภัยใหก้ับชีวิต
ของตน ทรพัยส์มบติัของตนเพื่อใหเ้กิดความปลอดภัย ถา้ไม่ไดร้บัการตอบสนองก็จะเกิดความ
หวาดกลวั มาสโลวเ์ชื่อว่าความกลัวมีหลายระดับตั ้งแต่สามัญจนถึงระดับผิดปกติ ซึ่งเกิดจาก
ขาดการตอบสนองความรูส้กึความมั่นคงปลอดภยัที่เพียงพอ 

3. Belonging and Love Needs เป็นความเขา้ใจเรื่อง ความตอ้งการทางด้าน
สังคม เช่น ความรูส้ึกว่าตนเองมีความเป็นมนุษย์ที่มีชาติตระกูล มีครอบครวั สถาบัน มีครูบาร์
อาจารย ์สถานที่ท างาน รวมถึงความถูกตอ้งการถูกรกัและไดร้กัผูอ่ื้น เช่น ความตอ้งการใหผู้อ่ื้นห่วง
หาอาทรตน และตนก็ตอ้งการมอบความห่วงใยอาทรเกือ้กูลดูแลผูอ้ืน่เช่นกนั 

4. Esteem Needs เป็นความเขา้ใจเรื่อง แรงจูงใจของมนุษยใ์นการแสวงหาชื่อเสียง 
เกียรติยศ และการยกย่องสรรเสริญเชิดชูจากผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ความมีหนา้มีตา การไดเ้กียรตินิยมจาก
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การเรียน ค าชมจากครูอาจารยใ์นสถาบนั มาสโลว ์อธิบายว่า ความตอ้งการล าดบันีม้ีความส าคญัต่อ
สุขภาพจิตของมนุษย์ คือความรูส้ึกนับถือและเคารพตนเอง ซึ่งการนับถือจากผู้อ่ืนต้องไม่ใช่
ลกัษณะฉาบฉวย ชั่วคราวจอมปลอม 

5. Self-Actualized Needs เป็นความเขา้ใจเรื่อง ความตอ้งการของการเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ ์ความตอ้งการที่จะใชศ้กัยภาพแห่งตนอย่างเต็มที่ ซึ่งความตอ้งการล าดบันี ้ถือเป็นความ
ตอ้งการล าดับสูงสุด ซึ่งจะท าใหบุ้คคลเกิดคุณธรรมจริยธรรม รูจ้ักค าว่า พอ ส าหรบัตนเอง และ
เรียนรูท้ี่จะแบ่งปันเพื่อผูอ่ื้นได ้มีวินยัในตนเอง มีแรงจูงใจที่ถูกตอ้งเพื่อตระหนกัรูถ้ึงความสามารถ
ศกัยภาพของตนเองและสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนเ์ชิงสรา้งสรรคใ์นล าดบัขัน้นีท้ี่เป็นล าดบัขัน้
ความต้องการที่จะนึกถึงประโยชน์ผูอ่ื้นและของสังคมส่วนรวมเป็นที่ตั ้ง เพราะมาสโลวเ์ชื่อว่า
มนุษยท์ุกคนลว้นมีเป้าหมายในชีวิตเพื่อจะบรรลุถึงความปรารถนาระดับนีท้ัง้นัน้ คือ เพื่อจะเป็นคน
เต็มโดยสมบรูณ ์ดงัภาพประกอบ 4 ความตอ้งการ 5 ขัน้ล  าดบัของมาสโลว ์ 

 

ภาพประกอบ 3 ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierachy of Need 

ที่มา: S. A. McLeod (2007). Maslow's Hierarchy of Needs.   

นอกจากความต้องการพืน้ฐานของมนุษยแ์ลว้ เพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
พายัพใหไ้ปถึงขั้นการตระหนักในตนเองไดน้ั้น นักศึกษาต้องเรียนรูแ้ละเกิดการปรบัตัว ซึ่งตอ้ง
อาศัยการปรับตัวของนักศึกษาตามซึ่งมาสโลว์(Maslow,1970)ได้ระบุถึงคุณลักษณะในการ
ปรบัตวัสรุปได ้ดงันี ้

1. มีความเขา้ใจสภาพความเป็นจริงของสภาพแวดลอ้มอย่างถ่องแท ้และมี
ความสามารถในการปรบัตวัรบัรูเ้ป็นอย่างดเีพื่อสามารถที่จะตดัสินผูอ่ื้นไดอ้ย่างถกูตอ้งและรวดเร็ว 
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2. ยอมรบัตนเองและยอมรบัผูอ่ื้นในแบบที่เป็น รวมถึงโลกที่ตนเองอาศัยอยู่
ตามสภาพจรงิ ไม่ตอ้งคิดฝันหรือหลอกลวงตนเองว่าโลกมีแต่มมุที่ดี 

3. แสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่เสแสรง้ ตอ้งดูมีความ
เป็นธรรมชาติ ซึ่งอาจท าใหบ้คุคลขาดซึ่งความสขุ 

4. วิเคราะหปั์ญหาอย่างตรงไปตรงมาและมีเหตุผล ไม่คิดเขา้ขา้งความคิดตนเอง 
รวมทัง้กลา้เผชิญต่อปัญหาและอปุสรรคอย่างไม่ทอ้ถอย 

5. แสดงออกตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีอิสระเสรีภาพในการใชช้ีวิต โดยสามารถ
พึ่งพาตนเอง และอยู่อย่างสงบกบัผูอ่ื้นได ้

6. ชื่นชมคนรอบขา้ง และมองโลกในแง่ดี โดยไม่เกิดอาการเบื่อหน่าย 
7. มีอารมณ์ที่มั่นคง อารมณ์ดี ไม่เกลียดชังผูอ่ื้น เคียดแคน้หรือริษยา มีการยับยั้ง

ชา่งใจได ้และมีอารมณข์นัอย่างมีสติและมีความคิด 
8. มีความสมบูรณ์ทางจิต และไม่ส่อถึงความบกพร่องทางบุคลิกภาพ เช่น มีนิสัย

ชอบจบัผิดผูอ่ื้น ระแวงผูอ่ื้นตลอดเวลา น าปัญหาเรื่องเล็กนอ้ยมาคิด มีความเครียดและความวิตก
กงัวลมากจนเกินไป 

9. สามารถอยู่ร่วมกับผู ้อื่นได้ โดยมีการกระท าการที่ถูกต้อง คือ พรอ้มใน
การช่วยเหลือ เสียสละเพื่อผูอ่ื้น และสนใจสวสัดิภาพของเพื่อนมนษุยอ์ย่างแทจ้รงิ 

10. สามารถเลือกคบเพื่อนที่เป็นเพื่อแทไ้ด ้และสรา้งสมัพนัธอ์นัลกึซึง้ มีการอทุิศ
ตนใหเ้พื่อนสนิทมิตรแท ้

11. แสดงถึงความรูส้ึกอนัล าลึกเก่ียวธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เช่น มีการชื่นชม
ในภาพวาด งานศิลปะ หรือสนุทรียภาพตามธรรมชาติ 

12. มีความคิดสรา้งสรรค ์โดยรูจ้กัสรรหาสิ่งใหม่ ๆ ใหก้บัชีวิต 
13. มีความพรอ้มในการกา้วสูป่ระสบการณใ์หม่ ๆ ของชีวิต 
14. ยึดมั่นในหลักการและศีลธรรมที่ดีงาม มีจรรยาบรรณ และกระท าทุกสิ่ง

เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายที่ถกูตอ้ง อย่างดีงามและเหมาะสม 
อาจสรุปไดว้่า การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั จ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการของนกัศึกษาก่อนซึ่งในปัจจบุนัถือ
ว่าเป็นบคุคลที่เกิดในเจนซี หากสามารถเขา้ใจถึงความตอ้งการของนกัศกึษาไดท้ีละล าดบัขัน้ไดจ้น
กระทัง้ไปถึงความตอ้งการขัน้สูงสุดคือ ขัน้การตระหนักในตนเองไดแ้ลว้ ก็จะพัฒนาคุณลกัษณะ
นกัศกึษาใหเ้กิดคณุลกัษณะจิตบรกิารได ้
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ทฤษฎีจิตสังคมของอิริคสัน 
อิริค อิร ิคสนั (Erikson,1902 อา้งใน พรรณทิพย ์ศิร ิวรรณบุศย ์, 2556, p. 96)   

เป็นทฤษฎีที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการของบคุลิกภาพของบุคคลตัง้แต่วยัเด็กจนถึงวยัผูใ้หญ่ 
โดยท าความเขา้ใจต่อ 3 สิ่ง ไดแ้ก่ 1) พฒันาการของบคุลิกภาพที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องของการเจรญิเติบโต
และการรกัษาพฤติกรรมทางประสาท 2) กระบวนการทางสงัคมของบุคคที่เป็นไปตามอิทธิพลของ
สังคมและวัฒนธรรม 3) เป้าหมายของแต่ละบุคคลที่ตอ้งการประสบความส าเร็จในการ
พัฒนาอัตลักษณ์ของตนเอง โดยบุคคลจะพัฒนาเป็นเช่นใดนั้น เป็นผลจากการไดร้บัอิทธิพล
ของสิ่งแวดลอ้มที่บุคคลนัน้เติบโตมา โดยอาศัยปฏิสมัพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางชีวภาพและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้ม ซึ่งบุคลิกภาพของนกัศกึษาในระดบัอดุมศึกษาอยู่ระหว่างขัน้
ที่ 5 และ 6 ของอิริคสัน เป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการยอมรบัอัตลักษณ์ของตนเอง (Sense of Identity 
Versus Sense of Identity Diffusion) ซึ่งระยะนี ้เป็นเรื่องของความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-
concept) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) รบัรูถ้ึงบทบาทของตนเอง ทัง้บทบาททางเพศ 
บทบาททางอาชีพ และการปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกบัหนา้ทีบ่ทบาทความรบัผิดชอบนัน้ ๆ ครอบครวั
จึงถือว่ามีส่วนส าคญัต่อการพัฒนาอตัลกัษณข์องบุคคลในระยะนีม้าก  และขัน้ที่ 6 ความรูส้ึกใกลช้ิด
กับบุคคลอ่ืนหรือความรูส้ึกตอ้งการพืน้ที่ส่วนตัว (Sense of Intimacy Versus Sense of Isolation) 
เป็นระยะวัยผู้ใหญ่ตอนตน้ ซึ่งมีการเริ่มตน้พัฒนาบทบาทของตนเองและมีความสัมพันธ์ก ับ
บุคคลอ่ืนนอกครอบครวั โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงชูส้าว หรือ  ความสมัพนัธก์บัเพื่อน บคุคลที่
ประสบความส าเร็จในขั้นนี ้จะมีความสุข ส่วนบุคคลที่ประสบปัญหาในขั้นนี ้จะรูส้ึกในความ
บกพร่องในความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ชอบเก็บตัว และอยู่ตามล าพัง  (Santrock, 2011 อา้งใน 
ประกายรตัน ์ ภทัรธิติ, 2560, p. 34-35)  

อาจกล่าวสรุปในทฤษฎีนีเ้พื่อใชใ้นการเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการใหน้กัศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งมีส่งเสริมให้นักศึกษาได้คน้หาอัตลักษณ์ในช่วงวัยรุ่น ซึ่ง
สภาพแวดลอ้ม หรือสงัคมมีความส าคัญต่อนักศึกษาอย่างมาก  หากจะสรา้งบุคลิกภาพของบุคคล
ใหเ้ป็นคนที่มีคลิกภาพที่พ ึงปรารถนา อาจท าได้โดยการพัฒนาอัตลักษณ์ให้เหมาะสม ซึ ่ง
สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น เป้าหมายในอาชีพ ความสนใจในดนตรี ดา้นกีฬา งานอดิเรก 
และดา้นกิจกรรม เป็นตน้ เมื่อนกัศกึษาทราบถึงศกัยภาพและอตัลกัษณข์องตนเองแลว้ ก็จะเกิดความ
มั่นใจในความสามารถของตนเอง เขา้ใจถึงความตอ้งการของตนเอง รวมถึงความสามารถในการ
แสดงบทบาทหนา้ที่รบัผิดชอบของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม  
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ทฤษฎีพัฒนาการด้านการคิดของเพียรเ์จต ์(Jean Paiget) 
ฌอง เพียรเ์จต ์เป็นนักจิตวิทยาที่ท าการศึกษาเรื่องพัฒนาการดา้นสติปัญญาอย่าง

เป็นระบบ “พฒันาการดา้นการรูคิ้ด” (Cognitive Development Theory) เพียรเ์จตเ์ชื่อว่าเด็กไม่ได้
มีความรูน้อ้ยไปกว่าผูใ้หญ่ แต่เด็กสามารถมีความคิดแตกต่างอย่างเด่นชัดเมื่อเทียบกับผูใ้หญ่ 
โดยเป้าหมายของทฤษฎีนีจ้ะอธิบายกลไกและกระบวนการในการพัฒนาการของเด็กจนกระทั่ง
เป็นผูใ้หญ่ ซึ่งสามารถให้เหตุผล ความรูแ้ละคิดได ้โดยการเรียนรูข้องเด็กนั้นขึน้อยู่กับประเด็น
ส าคญั 3 ประเด็น ไดแ้ก่ (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2540, pp. 48-49) 

1. โครงสรา้งของความคิด การเรียนรู ้และการรบัรู ้
การพัฒนาโครงสรา้งทางความคิด การเรียนรู ้และการรบัรู ้หรือที่เรารูจ้ักกันในชื่อ  

สกีม (Scheme) เป็นรูปแบบที่บุคคลใชใ้นการนึกคิดเพื่อแสดงออกต่อสถานการณต่์าง ๆ เช่น 
เด็กเล็ก ชอบอมนิว้ คลาน การยืนหรือเดิน ฯลฯ แต่เมื่อบุคคลโตขึน้ พัฒนาการดา้นสติปัญญาจะเกิด
ความซบัซอ้นขึน้ โดยมีความเป็นนามธรรมมากขึน้ ดังนัน้การสังเกตบุคคลจากการสกีมจึงท าไดย้าก 
(ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2540, p. 56) 

2. หลกัการของการพฒันาดา้นการรบัรู ้ 
เพียรเ์จต์ได้แบ่งการรับรู ้ออกเป็น 2 ขั้นตอน 1) การซึมซับหรือการปรับตัว 

(Assimilation) เป็นเรื่องของการที่สมองรบัรูส้ิ่งใหม่ หรือขอ้มูลใหม่ และแปลความเขา้กับความรูเ้ดิม 
2) การปรบัเปลี่ยนหรือการปรบัขยาย เป็นเรื่องของการที่สมองรบัรูส้ิ่งใหม่ที่ต่างไปจากการ
เรียนรูเ้ดิม ซึ่งขั้นตอนทั้ง 2 ขั้นตอนนีจ้ะเกิดขึน้ไดโ้ดยผ่านหลักการที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 3 
ประการ คือ  

2.1 การจัดระบบ เป็นการจดัวางและประสานความรูข้องตนเองอย่างเป็นระบบ
ตัง้แต่วยัทารกและวิธีการจดัการระบบจะเพิ่มความซบัซอ้นขึน้ตามวยัของบุคคล 

2.2 การปรบัตัว เป็นการจัดการกับขอ้มูลที่บุคคลไดร้บัมา ซึ่งมีวิธีการรบัรูส้ิ่งใหม่
และการปรบัเปลี่ยนความคิดเพื่อรบัรูส้ิ่งใหม่ 

2.3 การกัษาสมดุล เป็นความพยายามของบุคคลในการรกัษาสภาพของตนเอง
ใหเ้กิดความสมดลุระหว่างตนเองกบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดพฒันาการเชิงบวก 

นอกจากนี ้เพียรเ์จตไ์ดอ้ธิบายต่อไปว่าบุคคลมีพฒันาการดา้นการรูคิ้ดของวยัรุ่น
ซึ่ง มีระยะพฒันาการดา้นประสาทสมัผัส (Sensorimotor Stage) การเปลี่ยนแปลงทางการรูค้ิด
ขึน้อยู่กับการประสานงานของประสาทสมัผสัของการสะทอ้น (Reflexes) และการเคลื่อนไหวของ
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ร่างกาย ดงันัน้ พัฒนาการโครงสรา้งสติปัญญาเบือ้งตน้ (Beginnings of Thought) เป็นระยะ
การคิดปฏิบติัการ (Formal Operational Stage) ช่วงอายรุะหว่าง 12 ปีขึน้ไปจนถึงวยัผูใ้หญ่ ระยะ
นีเ้ป็นการพฒันาดา้นการรูคิ้ดของบคุคลที่ขึน้สู่ระดบัวฒุิภาวะสงูสดุ คือ จะมีความสามารถคิดได้
ใกลเ้คียงกับผูใ้หญ่ คิดในเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม คิดสงัเคราะห ์ตัง้สมมติุฐานในเรื่อง
ต่าง ๆ ได ้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล และคิดแบบวิทยาศาสตร์ได ้เป็นการคิดที่ไม่ไดย้ึดถือเฉพาะ
เรื่องความเป็นจริงเท่านัน้ แต่สามารถใหเ้หตผุลจากหลกัฐานและหาขอ้สรุปทีเ่หมาะสมได ้สามารถ
หาข้อสรุปได้จากหลักฐานต่าง ๆ เรียกว่า การใช้เหตุผลแบบอนุมาน หรือนิรนัย  (Deductive 
reasoning) และอปุมาน หรือ อปุนยั (Inductive Reasoning)เพื่อสรุปเป็นองคค์วามรู ้ 

อาจท าใหเ้ห็นว่าการใหเ้หตผุลลกัษณะเช่นนีเ้ป็นวิธีการเก็บขอ้มลูจากการสงัเกต
ในเรื่องต่าง ๆ จนสามารถน ามาเป็นทฤษฎีต่าง ๆ ไดน้ั่นเอง ทุกคนจะต้องผ่านแต่ละระยะของการ
พฒันาการเหมือนกนัหมด ตัง้แต่ระยะแรกถึงสุดทา้ย ไม่สามารถขา้มระยะได ้แมว้่าบุคคลบางคน
อาจไม่บรรลผุลส าเร็จในการพัฒนาระยะสุดทา้ยก็ตาม เนื่องจากบางคนมีพัฒนาการไม่เท่ากัน 
บางคนชา้ บางคนเร็ว ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน ไม่ไดม้ีการก าหนดช่วงวยัที่ชัดเจนในแต่ละระยะ
ของการพัฒนาบุคคลไดว้่าจะตอ้งมีอายุเท่าใดถึงจะอยู่ในการพัฒนาระยะใด การก าหนดอายุไว้
ในแต่ละระยะนั้นส่วนใหญ่มักเป็นไปตามอายุของบุคคลโดยเฉลี่ยที่จะเขา้สู่แต่ละระยะของการ
พฒันาเท่านัน้ 

อาจสรุปไดว้่า ในการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิาร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ผู้วิจัยเห็นว่าการด้านการคิดของเพียรเ์จต์มีความส าคัญต่อ
นักศึกษาอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านการรบัรูข้องบุคคล ซึ่งเพียรเ์จต์มองว่า
พฒันาการดา้นการรูคิ้ดที่เกิดขึน้ตัง้แต่ช่วงวยัรุน่นัน้จะพฒันาต่อเนื่องไปในวยัผูใ้หญ่ ไม่ไดม้ีลกัษณะ
อ่ืนใดที่โดดเด่นขึน้ไปอีก มีเพียงประสบการณท์ี่มากขึน้ที่ท าใหบุ้คคลมีการรูคิ้ดมากขึน้ ดงันัน้หากน า 
ทฤษฎีการรูคิ้ดของเพียรเ์จตไ์ปใชใ้นการจดัการจดักิจกรรมส าหรบัเชิงเนือ้หาคณุลกัษณะจิตบรกิา
กรให้นักศึกษาและสอดคลอ้งกับสติปัญญาและระยะพัฒนาการดา้นการรูคิ้ดของบุคคลอย่าง
ถกูตอ้งจะสง่ผลดีต่อนกัศกึษาอย่างยิ่ง 

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (Tree Moral Theory) 
ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมของอาจารย ์(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538, pp. 53-63) ได้

อธิบายถึงสาเหตุทางจิตใจ และพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปถึง
ลกัษณะพืน้ฐานและองคป์ระกอบทางจิตใจที่ไปสู่พฤติกรรมทางจรยิธรรม ซึ่งจะสามารถน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  ซึ่งไดอ้ธิบายใน
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รูปลักษณะของตน้ไม ้ซึ่งประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ สว่นที่เป็นดอกและผลของตน้ไม ้สว่นที่เป็น
ล าตน้ และสว่นที่เป็นรากแกว้  

ส่วนแรก คือ ดอกและผลบนตน้ แสดงถึงพฤติกรรมการกระท าดีและละเวน้การกระท าชั่ว 
แสดงถึงพฤติกรรมในการท างานอย่างขยันขันแข็งเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม  เป็นพฤติกรรม
ประเภทต่าง ๆ ส่อถึงพฤติกรรมของความเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งเอือ้ต่อการพฒันาประเทศ โดยพฤติกรรม
ที่พงึประสงคน์ีม้ีสาเหตมุาจาก 2 องคป์ระกอบ คือ  

องคป์ระกอบแรก ส่วนที่เป็นล าตน้ คือ สาเหตุทางจิตใจที่เป็นส่วนของล าตน้ ซึ่งประกอบ
ไปดว้ยจิตลกัษณะ 5 ประการ ดงันี ้

1. จิตลกัษณะเชิงเหตผุลเชิงจริยธรรม หรือการเห็นแก่ผูอ้ื่นและส่วนรวม  
รวมถึงการเหน็แกห่ลกัสากลมากว่าการเห็นประโยชนข์องตนเอง 

2. จติลกัษณะมุ่งอนาคต สามารถคาดการณไ์กล และการควบคมุตนเองใหอ้ดทน 
รอไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ความเชือ่อ านาจในตนเองว่าท าดไีดด้ ีท าผดิจะตอ้งไดร้บัโทษ 
4. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ หรือ ความมุ่งมานะฝ่าฟันอปุสรรคจนประสบความส าเร็จ 

ตามเปา้หมายที่วางไว ้
5. ทศันคติ คณุธรรม และค่านิยม ที่เกิดขึน้และเก่ียวขอ้งกบัสถานการณน์ัน้ ๆ 

ดงันั้นหากตอ้งการเขา้ใจ ท านาย หรืออธิบายพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมชนิดไหน 
จ าเป็นตอ้งใชอ้งคป์ระกอบทางจิตในบางดา้นมาเป็นองคป์ระกอบในการอธิบายหาชนิดของพฤติกรรม 
หรือตอ้งใหอ้งคป์ระกอบทัง้ 5 ประการมาหาเหตผุลประกอบกนั เพื่ออธิบายลกัษณะของพฤติกรรม
นัน้ ๆ ไดดี้ที่สดุ เพราะบุคคลใดจะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งอย่างสม ่าเสมอ หากขาด
ลกัษณะหลายประการมากเท่าใด บุคคลนัน้จะเป็นผูท้ี่ไม่สามารถเป็นคนดีและคนเก่งได ้นอกจากจิต 
5 ประการแลว้ การที่บุคคลจะสามารถมีพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งไดก้็ต่อเมื่อบุคคลมีองคป์ระกอบ
ที่สอง ส่วนที่เป็นรากแกว้ คือ ซึ่งลกัษณะทางจิตที่เป็นพืน้ฐานทางจิตใจ ประกอบไปดว้ย 3 ประการ คือ 
1) สติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาด เหมาะสมกับอายุ เมื่อเป็นผูใ้หญ่ก็มีความสามารถทางการคิดที่
เป็นนามธรรมขัน้สงูได ้2) ประสบการณท์างสงัคม หมายถึง การเขา้ใจมนุษยแ์ละสงัคม รูจ้กัการเอา
ใจเขามาใสใ่จเรา 3) สขุภาพจิต ซึ่งหมายถึง การมีความวติกกงัวลนอ้ย หรือในปริมาณทีเ่หมาะสมกบั
เหตกุารณ ์
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ลกัษณะทางจิตทัง้สามประการนีอ้าจเป็นสาเหตุของการพัฒนาลกัษณะจิตใจ 5 ดา้น 
ในส่วนของล าตน้ก็ย่อมได ้หมายถึง บุคคลจะตอ้งมีลักษณะทางจิตพืน้ฐาน 3 ดา้น ในปรมิาณ
ที่เหมาะสมกบัอายถุึงจะเป็นผูท้ี่มีความพรอ้มที่จะพฒันาจิตลกัษณะทัง้ 5 ประการได ้และลกัษณะ
ทางจิตใจ 5 ประการจะถูกพัฒนาขึน้เองโดยอตัโนมติั หากบุคคลมีพืน้ฐานทางจิตทัง้ 3 สามประการ 
ดงันัน้ลกัษณะจิตพืน้ฐาน 3 ประการจึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งนัน้เอง  และ
พืน้ฐานลกัษณะทางจิตทัง้ 3 สามประการยงัเป็นสาเหตรุว่มกบัลกัษณะทางจิตใจ 5 ประการที่ล  าตน้ 
เพื่อน าไปใชอ้ธิบายและพฒันาพฤติกรรมคนดีและคนเก่ง 

 

ภาพประกอบ 4 ทฤษฎีตน้ไมจ้รยิธรรม และลกัษณะพืน้ฐานและองคป์ระกอบทางจิตใจที่น าไปสู่
พฤติกรรมทางจรยิธรรม  

ที่มา: ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544). ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม การวิจัยและการพัฒนา
บคุลากร 

อาจกล่าวไดว้่า หล ักการสรา้งใหบุ้คคลมีจิตใจที ่ดีไดน้ั ้น คือตอ้งเริ่มจาก การ
พฒันาบุคคล ใหม้ีความเฉลียวฉลาด มีสขุภาพจิตดี และมีประสบการณท์างสงัคมสงู ซึ่งประโยชน ์ในการ
น าทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมมาพัฒนาบุคคลเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะของบุคคล คือ เสริมสรา้งการ
เป็นสมาชิกที่ดีในสังคมและของศาสนา เสริมสรา้งความเป็นตัวของตวัเอง การฝึกฝนการรบัรู ้
การรูคิ้ดในเชิงนามธรรม และคิดอย่างมีระบบในดา้นต่าง ๆ และเป็นการเตรียมบุคคลเพื่อเป็นผู้น า
ของครอบครวั และหน่วยงานในอนาคต 

ประสบการณท์างสงัคม 
ความเฉลียวฉลาด 
สขุภาพจิตที่ด ี

 

พฤติกรรมพลเมืองด ี
พฤติกรรมพฒันาสงัคม 
พฤติกรรมการท างาน 
 

พฤติกรรมสขุภาพ 
พฤติกรรมการขยนัเรียน 

การอบรมเลีย้งด ู
 

ทศันคติ  ค่านยิม  คณุธรรม  

เหตผุลทางจรยิธรรม แรงจงูใจ

ใฝ่สมัฤทธ์ิ  มุ่งอนาคต  การ

ควบคมุตวัเอง  และเชื่อมั่น

อ านาจในตวัเอง 
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องคป์ระกอบจิตบริการ 
ประเวศ วะสี (2542, p. 20) กลา่วว่า องคป์ระกอบจิตบรกิารของบคุคล มีดงันี ้

1. องคป์ระกอบทางดา้นความคิด (Cognition) เป็นส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัความคิดที่
เป็นส่วนของการรู ้หรือเกิดความรบัรูข้องความส านึกเป็นหลกั เช่น การรบัรู ้(Perception) ความ
ทรงจ า (Memory) ความมีเหตผุล (Reasoning) และการใชป้ัญญา (Intellect) 

2. องคป์ระกอบดา้นความรูส้ ึก (Affective) เป็นส่วนที่ประกอบทางดา้น
อารมณ์ ความรูส้กึ ซึ่งเป็นสิ่งกระตุน้ความคิดอีกต่อหนึ่ง เป็นส่วนของความรูส้ึกทางใจของความ
ส านึกที่รวมเอาความรูส้กึของบคุคลในดา้นบวกหรือดา้นลบ 

3. องคป์ระกอบทางดา้นการปฏิบตัิ หรือการกระท า (Behavior) เป็นองคป์ระกอบที่
ก่อเกิดแนวโน้มในทางปฏิบัติ หรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่งเรา้ที่เหมาะสม ซึ่งส่วนนีต้อ้ง
อาศัยความเขา้ใจ หรือความคดิรวบยอด (Concept) เก่ียวกบัสิ่งนัน้เป็นพืน้ฐาน 

ยุทธนา วรุณปิติ (2542b, pp. 181-183) กล่าวว่า องค์ประกอบของบุคคลที่มีจิต
สาธารณะ ควรมคีณุลกัษณะดงันี ้

1. การทุ่มเทและอุทิศตน สิทธิพลเมืองตอ้งสอดคลอ้งกับความรบัผิดทางสังคม 
บุคคลไม่เพียงแต่ปฏิบติัตามสิทธิเท่านัน้ แต่ตอ้งปฏิบติัเพื่อช่วยเหลือใหบ้ริการแก่บุคคลอ่ืน เพื่อ
พัฒนาสงัคมดว้ยอาทิ ถา้ตอ้งการใหผู้แ้ทนราษฎรม์ีความรบัผิดชอบต่อความตอ้งการ และประโยชน์
ของประชาชน ประชาชนก็ตอ้งใหค้วามเอาใจใส่และติดตาม ไม่เพียงท าการหย่อนบตัรเลือกตัง้เท่านัน้ 
ตอ้งเสียสละเวลาใหใ้นการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัการเมืองระดบัทอ้งถิ่น และในสถาบนัต่าง ๆ 

2. เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล จากกระแสปัจเจกชนนิยม ส่งผลใหค้นใน
สงัคมมีลักษณะปิดกั้นตัวเอง ไม่ไวว้างใจผูอ่ื้น เลือกคบเฉพาะกลุ่มที่มีความเหมือนกัน ไม่สนใจ
การเมืองท าใหไ้ม่สามารถปฏิบัติภารกิจของสังคมเพื่อผลประโยชนข์องส่วนรวม เกิดขอ้ขดัแยง้ 
การยุติขอ้ขดัแยง้โดยการฟังเสียงขา้งมาก ไม่น าไปสู่ประโยชนข์องส่วนรวม ดงันัน้ผูท้ี่มีจิตสาธารณะ
ถึงส่วนรวม ตอ้งเป็นพลเมืองในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ทางสังคมสมัยใหม่ มีความอดทน 
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ไม่ท าให้ได้อย่างที่ต้องการเสมอไป ต้องเคารพ และยอมรบัความ
แตกต่างที่หลากหลาย และหาวิธีการอยู่รว่มกบัความขดัแยง้โดยการแสวงหาทางออกร่วมกัน การ
จ าแนกประเด็นปัญหา การใชเ้หตผุลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตัดสินใจ ตอ้งมีการพูด
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันใหม้ากที่สุด เพื่อหาขอ้ยุติ สรา้งการเขา้ร่วมรบัรู ้ตัดสินใจ
และผนึกก าลังเพื่อใหเ้กิดการยอมรบัจากทกุฝ่าย 
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3. ค านึงถึงประโยชนส์่วนตนและส่วนรวม คนในสังคมตอ้งคิดถึงการเมือง ใน
ฐานะกิจการเพื่อสว่นรวม และเพื่อคณุธรรมมากขึน้ 

4. การลงมือกระท า การวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ เพียงอย่างเดียวไม่
สามารถท าใหส้ถานการณด์ีขึน้ตอ้งลงมือกระท า โดยเริ่มจากครอบครวัในการวางฐานะใหเ้กิด
การอบรมดา้นจริยธรรมของพลเมือง สถาบันการศึกษาไม่เป็นเพียงแต่เป็นสถานที่ฝึกอบรม และให้
ความรูเ้ท่านัน้ ตอ้งรบัช่วงต่อในการสรา้งค่านิยมที่เหมาะสมต่อจากครอบครวั รวมทัง้เครือข่ายสงัคมที่
เกิดขึน้ระหว่างเพื่อนบา้น ที่ท างาน สโมสร สมาคมต่าง ๆ เชื่อมโยงบุคคลที่สนใจเรื่องของตนเขา้
เป็นกลุ่มที่ใส่ใจผูอ่ื้นช่วยด ารงรกัษาประชาคม สงัคม และกฎจริยธรรม รวมทัง้สถาบนัที่มีอิทธิพล
สงูต่อสงัคม คือ สถาบนัศาสนาและสื่อมวลชน นบัว่ามีบทบาทส าคญัในการสรา้งใหส้งัคมเขม้แข็ง 

หฤทยั อาจปรุ (2544, p. 47) กล่าวว่า จิตบริการหรือการค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน
เป็นสิ่งที่ตอ้งใชเ้วลาในการสรา้ง และตอ้งมีกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ โดยตอ้งเป็นรูปธรรมอันน าไปสู่
กระบวนการพฒันาจิตบรกิาร ดงันี ้

1. การสรา้งองคก์ร ผูน้  า สื่อ วฒันธรรมใหม่ การสรา้งประโยชนร์ว่มกนั 
2. การท าใหเ้กิดกลุ่ม ทัง้ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ มีการเขา้รว่มกบักลุ่ม

มีกิจกรรมสาธารณะ และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3. มีทนุประชาคม ไดแ้ก่ ความรู ้ภมูิปัญญา ทรพัยากร 
4. การไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร ความรูต่้าง ๆ ทัง้ในระบบ และนอกระบบการศกึษา 
5. การสรา้งเครือข่ายจากทกุชัน้ปี ทกุคณะ และนอกสถาบนั 
6. การปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งโดยเริ่มจากตนเอง ใหม้ีระบบคิดที่ยอมรบัความคิดเห็น

ผูอ่ื้น 
7. การสรา้งกฎระเบียบร่วมกัน สรา้งความตระหนัก มีการปลูกฝังแนวคิด สรา้งให้

เกิดวฒันธรรมใหม่ 
8. ความรูส้ึกเป็นเจา้ของ ฐานะพลเมืองของประเทศ การสรา้งจิตส านึกในความ

เป็นเจา้ของประเทศรว่มกนั การมีสิทธิทัง้สว่นบคุคลและสว่นรวม 
9. การมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ มีการเปิดโอกาสให้แสดงออก มีประเด็นที่จะ

เคลื่อนไหว หรือท ากิจกรรมรว่มกนั มีการเสียสละทุ่มเท และการกระท าอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดรูปแบบ 
มีการสรา้งเครือข่าย 

10. ทุนทางวัฒนธรรม ไดแ้ก่ ศาสนา ประเพณี ความเชื่อ จริยธรรม ความ
เอือ้เฟ้ือ เผื่อแผ่ ความเอือ้อาทรต่อกัน โดยเริ่มตน้จากการใหก้ารศึกษา และสื่อจะมีส่วนร่วม
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สรา้งใหเ้กิดความคิดหลากหลายที่ชีใ้หเ้ห็นคุณโทษต่าง ๆ รวมทัง้การเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม มีชุมชน
แห่งการเรียนรู ้

11. การมีผู้น า หรือบุคคลสาธารณะที่ เป็นแบบอย่าง มีจิตส านึกต่อสังคมมี
คณุธรรม และสามารถสรา้งระบบผูน้  ารว่มได ้ 

สอดคลอ้งกับ ไพบูลย ์วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร (2543, p. 13) กล่าวว่า จิต
บริการทางสังคมหรือจิตค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน อยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทั้ง แบ่ง
องคป์ระกอบออกเป็น 2 ปัจจยั 

1. ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เก่ียวกับภาวะทางสมัพันธ์ภาพของมนุษย ์ภาวะ
ทางสงัคมเป็นภาวะลกึซึง้กว่าภาวะทางกายภาพ เป็นภาวะที่ไดร้บัการอบรมกลอ่มเกลา และสะสม
อยู่ในส่วนของการรบัรูท้ีละเล็กละนอ้ย ท าใหเ้กิดจิตส านึกที่มีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดลอ้ม
ทางสังคมนี ้ เริ่มตั้งแต่พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน ครู สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป ตลอดจนระดับองค์กร 
วฒันธรรม ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา รวมทัง้สภาวะแวดลอ้มดา้นการสื่อสารมวลชน 
และส่วนที่ก ากบัส านึกของบุคคล คือ การไดส้มัผัสจากการใชช้ีวิตที่มีพลงัต่อการเกิดส านึก อาทิ 
การไปเรียนในมหาวิทยาลยั การไปท างาน ดลูะคร ฟังผูค้นสนทนา การรบัรูข้่าวสารเหตบุา้นการเมือง 

2. ปัจจยัภายใน หรือส านึกสาธารณะที่เกิดจากปัจจยัภายใน หมายถึง การวิเคราะห์
ของแต่ละบุคคลการพิจารณาตัดสินคุณค่า และความดีงาม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม และการประพฤติ
ปฏิบติั โดยเฉพาะการปฏิบติัทางจิตใจ เพื่อขัดเกลาตนเองใหเ้ป็นไปทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดจาก
การรบัรู ้การเรียนรู ้การมองเห็น การคิด แลว้น ามาเพื่อการตัดสินใจว่าตอ้งสรา้งส านึกแบบใด ก็จะมี
การฝึกฝน และสรา้งส านึกเหลา่นัน้ 

Barnett (1994, p. 18-19 อ้างใน (พรรณอร อุชุภาพ , 2547b)พรรณอร อชุุภาพ , 
2547, น.  33) ไดเ้สนอว่า ภารกิจของสถาบนั อดุมศกึษาจะตอ้งมีหนา้ที่ 4 ประการ คือ 

1. เป็นแหลง่ผลิตก าลงัคนที่มีคณุภาพ 
2. เป็นแหลง่ฝึกอบรมทางการวิจยั 
3. เป็นแหลง่ในการจดัฝึกอบรม 
4. เป็นแหลง่ที่ใหโ้อกาสในการศกึษาตลอดชีวิต 

Beauchamp (1981 , p. 164 อ า้งถ ึงใน  พ รรณอร อ ุช ุภาพ , 2547 , น.  33)  
มีความเห็นว่า การผลิตบณัฑิตเป็นหนา้ที่ส  าคัญที่สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งตระหนักโดยเฉพาะ
การจดัการเรียนการสอนจะเป็นปัจจยัที่ส  าคญัเป็นอย่างมากเปรียบเสมือนการน าแผนไปสู่การปฏิบติั
ในสถานศึกษา (โดยนักศึกษาที่เขา้มาในสถาบันอุดมศึกษาควรมีความพรอ้มในการศึกษา และมี
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คุณลักษณะพืน้ฐานที่ส  าคัญไดแ้ก่ ความรู ้เจตคติที่ดีในสาขาที่ศึกษา เช่น ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความขยัน ความซื่อสัตยค์วามอดทน ความมีระเบียบวินัย ความรบัผิดชอบ ความ
ประหยดั ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์และการแกปั้ญหาอย่างมีเหตผุล ความสามารถในการ
ท างาน ที่ไดร้บัมอบหมายจนบรรลุตามวัตถุประสงค ์ความเป็นผูน้  า การมีมนุษยสัมพันธ์ ความ
รอบคอบ ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ค่านิยมในการด าเนินชีวิต การมีจิตใจใฝ่รู ้(Inquiring Mind) 
ตลอดจนความสามารถทางภาษา และการสื่อสาร ซึ่งคุณสมบตัิดังกล่าวเป็นพืน้ฐานการศึกษา
และการใชช้ีวิตในสงัคมอุดมศึกษาของนักศึกษา และนอกจากนีย้ังต้องส่งเสริมบทบาทของ
พลเมืองในดา้นการปลกูฝังจิตสาธารณะควบคู่กบัการศึกษาดว้ย เพื่อเป็นประโยชนใ์นการพฒันา
ตนเอง สงัคม และประเทศชาติ (พรรณอร อชุภุาพ, 2547a, p. 33) 

พระศรีสิทธิมุนี และสุภาพรรณ เพิ่มพูน (2559, p. 14) กล่าวถึงองคป์ระกอบของ
พฤติกรรมจิตอาสา หรือจิตบรกิาร ดงันี ้

1. ดา้นความมีน า้ใจ ในสงัคมปัจจุบันการอยู่ร่วมกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมี
น า้ใจไมตรีที่ดีต่อกัน จึงจะอยู่กันไดอ้ย่างสนัติสุข ความมีน า้ใจเป็นเรื่องที่ทุกคนท าได ้โดยไม่ตอ้งใช้
เงินทองมากมายเพียงแต่แสดงความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ โดยการช่วยเหลือเล็ก ๆ นอ้ย 
ๆ ก็เป็นการแสดงความมีน า้ใจได ้เช่น การพาเด็กเล็ก หรือผูส้งูอายุขา้มถนน หรือการสละที่นั่งบนรถ
โดยวารใหแ้ก่เด็ก สตรี และหญิงมีครรภ ์เป็นตน้ นับว่าเป็นการแสดงน า้ใจ การแสดงความมีน า้ใจ
จึงไม่ใช่วดักนัดว้ยเงินเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ การฝึกฝนใหเ้ป็นคนมีน า้ใจ นอกจากจะท าใหม้ีจิตใจ
ที่ดีงามเบิกบานแจ่มใส ผิวพรรณผ่องใส ใบหนา้อ่ิมเอิบแลว้ยงัท าใหไ้ดม้ิตรสหายมาก ใครก็อยาก
คบหาสมาคมดว้ย เพราะความมีน า้ใจและแสดงถึงความมีเมตตาต่อผูอ่ื้น เมื่อฝึกฝนแลว้ในชีวิตจะ
พบแต่ความสขุ 

2. ดา้นความรบัผิดชอบ ความรบัผิดชอบเป็นคุณลักษณะหนึ่งของจริยธรรมที่
จะตอ้งสรา้งขึน้ในตวับุคคลเพื่อใหเ้กิดจิตส านึกในการท าหนา้ที่ใหส้มบูรณต์ามศกัยภาพของแต่ละ
บคุคล คณุสมบติัของความรบัผิดชอบเสรมิสรา้งใหเ้กิดลกัษณะที่พึงประสงคข์องนกัเรียน ที่จะสง่เสริม
ใหเ้ป็นผูใ้หญ่ที่มีจรยิธรรมดี เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต 

3. ด้านความเสียสละ ความเสียสละเป็นการแสดงออกโดยการอุทิศเวลา และ
เสียสละในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนดว้ยความเต็มใจ เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นและส่วนรวมมากกว่าเป็น
ประโยชน์ส่วนตน ได้แก่ การสละทรพัย์สิ่งของ การเสียสละก าลังกาย การเสียสละสติปัญญา การ
เสียสละเวลาและการเสียสละความสขุสบาย 
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4. ดา้นความสามัคคี ความสามัคคีเป็นหลักธรรมหรือหลักปฏิบัติสากลของสังคม
มนุษย ์หากกลุ่มชนใดมีความสามคัคี ปัญหาต่าง ๆ ความขดัแย้ง ความเสื่อมโทรมดา้นต่าง ๆ ใน
สังคมนั้นจะมีน้อยลง เพราะการแสดงออกดว้ยความร่วมแรงกายใจกัน เพื่อปฏิบัติงานใหส้  าเร็จ
ลลุว่งอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ดา้นการท างานเป็นทีม การท างานเป็นทีมใหป้ระโยชนต่์องานของส่วนรวม 
และยงัช่วยพฒันาผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพรอ้ม ๆ กนั จึงควรส่งเสริมใหม้ีการท างานเป็นทีมใหม้ากขึน้ 
ผูท้ี่ตอ้งการพัฒนาตน ควรตอ้งแสวงหาโอกาสเขา้ร่วมท างานกับผูอื้่นในทุกงาน ที่เป็นไปได้
ในทางสรา้งสรรค ์โดยเฉพาะในวนัเรียน การแสวงหาโอกาสท ากิจกรรมทุกรูปแบบกบัเพื่อน ๆ ก็จะช่วย
พฒันาความสามารถในการท างานเป็นทีมไดม้าก 

รตันา ตัง้อมร (2552, p. 15) กลา่วถึง องคป์ระกอบของจิตบริการ ว่ามีองคป์ระกอบดงันี ้
1. องคป์ระกอบดา้นความคิด เป็นส่วนที่เก่ียวขอ้งกับความคิดที่เป็นส่วนของการรู ้

หรือเกิดความรบัรูข้องความส านึกเป็นหลกั เช่น การรบัรู ้ความทรงจ า ความมีเหตุผล และการใช้
ปัญญา เป็นตน้ 

2. องคป์ระกอบดา้นความรูส้ึก เป็นส่วนประกอบทางดา้นอารมณ ์ความรูส้ึก ซึ่ง
จะเป็นสิ่งกระตุ้นความคิดอีกต่อหนึ่ง เป็นส่วนของความรูส้ึกทางใจของความส านึก ที่รวมเอา
ความรูส้กึของบคุคลในดา้นบวก หรือดา้นลบ 

3. องค์ประกอบทางด้านการปฏิบั ติ  หรือ ก ารก ระท า  (Behavior)  เป ็น
องคป์ระกอบที่ก่อใหเ้กิดแนวโนม้ทางปฏิบติัหรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่งเรา้ที่เหมาะสม ซึ่ง
ส่วนนีต้อ้งอาศัยความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสิ่งนัน้เป็นพืน้ฐาน 

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และชาลี เจริญลาภนพรตัน ์(2552, p. 4) กลา่วถึงหลกัการ
ส าคญัของการเรียนรูด้ว้ยการรบัใชส้งัคม ดงันี ้

1. การเชื่อมต่อหลกัสตูร (Curricular Connection) การเรียนรูต้อ้งสามารถท าให้
ผูเ้รียนไดร้บัเนือ้หาครบถว้นตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

2. กระบวนการที่ มี ป ระสิท ธิภาพ  (Effective Process) การเรียน รู้อาศัย
กระบวนการที่ไดร้บัการออกแบบอย่างเหมาะสม สามารถน าไปสู่การสงัเคราะหค์วามรู้ใหม่ดว้ย
กลุม่ผูเ้รียนเอง 

3. เสียงของนักศึกษา (Student Voice) ผู้เรียนมีส่วนส าคัญในการก าหนด
โครงงานการลงพืน้ที่การด าเนินโครงการ และการประเมินผล โดยผ่านขัน้ตอนการเตรียมพรอ้มที่
เหมาะสม 
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4. การสะท้อนกลับ (Reflection) การสรุปและถอดบทเรียนต้องเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดคิ้ด แสดงความคิดเห็น แบ่งปันที่คน้พบและเขียนประสบการณ์ที่ไดร้บัจากการปฏิบัติ 
รวมถึงการว่มกนัสรุปองคค์วามรูใ้หม่ทัง้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

5. ความร่วมมือกับชุมชน (Community Partnership) ความร่วมมือกับชุมชน
รอบมหาวิทยาลยัจะส่งเสริใหโ้ครงงานตรงกบัความตอ้งการของชุมชน การลงพืน้ที่เพื่อส ารวจปัญหา
และเชื่อมโยงกบัชมุชนเป็นขัน้ตอนส าคญัท่ีจะท าใหโ้ครงงานมีผลสมัฤทธิ์ในระยะยาวและเกิดประโยชน์
กบัทกุฝ่าย 

ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน ์(2552, pp. 19-20) กลา่วว่า จิตสาธารณะมี 3 องคป์ระกอบ ดงันี ้
1. การหลีกเลี่ยงการใชห้รือการกระท าที่จะท าใหเ้กิดความช ารุดเสียหายต่อส่วนรวม

ที่ใชป้ระโยชนร์่วมกันของกลุ่ม โดยก าหนดตัวชีว้ัดจาก การดูแลรกัษาของส่วนรวม และลกัษณะ
การใชข้องสว่นรวมอย่างประหยดัและทนถุนอม 

2. การถือเป็นหนา้ที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรกัษาของส่วนรวมในวินยัที่ตนท า
ได ้โดยก าหนดตวัชีว้ดัจาก การท าตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากสว่นรวม และการรบัอาสาที่จะ
ท าบางอย่างเพื่อสว่นรวม 

3. การเคารพสิทธิการใชข้องสว่นรวมที่เป็นประโยชนร์ว่มกนัของกลุม่ โดยก าหนด
ตวัชีว้ดัจากการไม่ยึดครองของส่วนรวมนัน้มาเป็นของตนเอง และการเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นสามารถใช้
ของสว่นรวมนัน้  

อญัชลี ยิ่งรกัษพ์นัธ์ (2550, p. 15) ไดส้รุปองคป์ระกอบของจิตสาธารณะว่ามี 3 ดา้น 
คือ 

1. ดา้นจิตส านึกเก่ียวกบัตนเอง 
2. จิตส านึกเก่ียวกบัผูอ่ื้น 
3. จิตส านกัเก่ียวกบัสงัคม หรือจิตสาธารณะ 
การปลูกฝังใหม้ีครบทั้งสามองค์ประกอบ คือ ดา้นความคิด ดา้นความรูส้ึก และ

ดา้นการปฏิบติั 
อริยา คูหา และ สุวิมล นราองอาจ (2553 , p.12) ได้สรุปว่าองค์ประกอบของจิต

สาธารณะ ดงันี ้
1. การท างานแบบมืออาชีพ (Professional) คนไทยทุกคนที่ คิดใหม่ ท าใหม่

จะตอ้งเป็นมืออาชีพ(Professional) รูส้ึกในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ รูร้อบในงานที่เก่ียวขอ้ง ตอ้งพฒันา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา หาความรูใ้หม่เสมอ 
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2. เอกภาพ(Unity) การมีค่านิยมใหม่ต้องเป็นไปในทิศทางของสามัคคี ในหมู่
คณะไม่กลวัการไดห้นา้ หรืออิจฉารษิยากนั ควรจะฝึกการท างานเป็นทีมเพราะการที่คนในองคก์รมี
เอกจะช่วยในการขับเคลื่อนภาระงานเพื่อมวลประชาเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย มีหลายองคก์รที่
คนในองคก์รกลวัการไดดี้เลยไม่มีใครท าอะไร คนไทยทุกคนก็ไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรดว้ย แต่ในความ
เป็นเอกภาพก็ยอมใหม้ีความแตกต่างไดแ้ต่ไม่แตกแยก 

3. ความเชื่อ(Believe) คนไทยทุกคนจะต้องท างานด้วยความเชื่อค าสอนของ
ศาสนาและความเชื่อในสิ่งที่ถูกตอ้ง และยึดให้มั่น ถ้าคนไทยทุกคนขาดแล้วซึ่งความเชื่อ การ
ท างานก็จะขาดพลงั 

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น(Locally) คนไทยทุกคนจะต้องเป็นผูท้ี่เชื่อและศรทัธาใน
ความเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของภูมิปัญญาไทย ลดความเชื่อที่ทันสมัยนิยม(Modernization) ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ จะน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และเข้ากับบริบทของ
สงัคมไทย คนไทยทุกคนตอ้งเลิกดถููกภูมิปัญญาของคนในระดับรากหญ้า แลว้หันไปสู่วิถีของการ
เรียนรูร้ว่มกนั เขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งของการเรียนรูใ้นชมุชน  

5. ความซื่อสตัย(์Integrity) คนไทยทกุคนจะตอ้งยึดเอาความสตัยซ์ื่อเป็นที่ตัง้เพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีใหแ้ก่สงัคม คิดดี ท าดีเพื่อชาติ งานทกุชิน้ตอ้งตรวจสอบได ้มีความโปรง่ใส 

6. การสรา้งสรรค(์Creativity) คนไทยทุกคนจะตอ้งคิดและท างานที่สรา้งสรรค์
พัฒนา นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ เกิดขึน้กับสังคม ต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องมีความเป็นพลวัต ทั้งนี ้เพื่อ
ประชาชนและประเทศชาติ  

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2554) ไดส้รุปองคป์ระกอบส าคัญของ
จิตบรกิาร ว่าบคุคลจะสามารถเอาตัวรอดและประสบความส าเร็จทั้งในดา้นการท างานและการ
ด าเนินชีวิตในยคุศตวรรษท่ี 21 ไดจ้ะตอ้งมีองคป์ระกอบของจิตบริการ 5 ประการ ดงันี ้

1. จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined mind) หมายถึง การเรียนรูต้ลอดชีวิต คิดเป็น 
ท าเป็น 

2. จิตแห่งการสงัเคราะห ์(Synthesizing mind) หมายถึง การสั่งสม ต่อยอด และ
สรา้งนวตักรรมความรู ้

3. จิตแห่งการสรา้งสรรค ์(Creating mind) หมายถึง ความคิดสรา้งสรรค ์หมั่น
ฝึกฝน 

4. จิตแห่งความเคารพ (Respectful mind) หมายถึง การเปิดใจกวา้งพรอ้มรบัฟัง
ทกุความคิดเห็น 
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5. จิตแห่งคณุธรรม (Ethical mind) หมายถึง ความรูคู้่คณุธรรม น าการพฒันาจิต
ทั้ง 5 นั้น มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อมนุษยใ์นโลกยุคใหม ่ และจะตอ้งม ีครบทั้ง 5 
องคป์ระกอบ เพราะมีผลต่อการพัฒนาตัวบุคคลทั้งในแง่การท างาน และการด าเนินชีวิต ซึ่งจะ
สง่ผลใหส้งัคมมีคนที่มีคุณภาพ โดยจะกลายเป็นพลังในการที่จะขับเคลื่อน องคก์ร สังคม และ
ประเทศชาติใหก้้าวหน้าสู่จุดมุ่งหมาย และยืนหยัดอยู่ภายใตก้ารแข่งขันในโลกยุคใหม่ไดอ้ย่ าง
ยั่งยืนและมั่นคง 

ตาราง 1  สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบจิตบรกิาร 
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การรบัรูตนเอง (Self-perception)           8 

มีความภาคภมูิใจในตนเอง (Self-Esteem)           4 

แรงจงูใจในตนเอง (Self-Motivation)           6 

มีความตัง้ใจในการเรียนรู ้(Intentional 

Learning) 
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ทศันคติเชิงบวก (Positive Attitude)           8 

การดแูลเอาใจใสแ่ละ เสียสละเพื่อ
ผูอ่ื้น  (Empathy) 

  
 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
5 

มีการก ากบัตนเอง อดทน (Self-regulating)           2 

ประสบการณค์วามส าเรจ็ของตนใน
อดีต (Personal Experience) 

 
 

        
 

  

2 

การแกไ้ขปัญหา(Problem Solving)           7 

การยอมรบัตนเอง(Self-satisfaction)           4 

เลียนแบบสิ่งดีจากผูอ่ื้น (Modelling)           1 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
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การแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ 
(Self-Production) 

          2 

การสงัเกตตนเอง (Self-Observational)           3 

การปรบัตวัไดดี้ (Self-adjustable)           4 

มีความจ าที่ดี (Self-Retention)           4 

การกลา้ตดัสินใจ (Self-Judgement)           2 

การตอบสนองในการกระท าของ
ตนเอง(Self-Reaction) 

 
 

 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 
 

 

6 

การท างานเป็นทีม(Team working)           1 

คิดสรา้งสรรค(์Creativity)           2 

 
จากตารางสังเคราะหอ์งคป์ระกอบคุณลักษณะจิตบริการที่ผูว้ิจัยไดท้ าการสังเคราะห ์

และด าเนินการคัดเลือกและสังเคราะห์องคป์ระกอบจิตบริการ โดยพิจารณาความถ่ีที่ผูว้ิจัยรบัได้
ตัง้แต่ 5 ขึน้ไป จากแนวคิดจ านวน 10 แนวคิดทั้งหมด ที่ผูว้ิจัยไวใ้ชเ้ป็นองคป์ระกอบจิตบริการ
เบือ้งตน้ เพื่อน าไปศึกษาพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ ไดท้ั้งสิน้จ านวน 6 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ การรบัรูต้นเอง การมีแรงจูงใจภายใน
ตนเอง การมีทัศคติเชิงบวก การแกไ้ขปัญหา การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง และการ
ดแูลเอาใจใส ่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 
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1. การรบัรูต้นเอง หมายถึง ความสามารถในการรบัรู ้ซึ่งความสามารถของแต่ละ
บุคคลนัน้ไม่เท่ากนั บุคคลที่รบัรูต้นไดส้งูจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ทอ้ถอย (Bandura, 2009) 
เขา้ใจเก่ียวตนเอง รบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Erikson,1950) หากบุคคลมีความเขา้ใจใน
ตนเองมากจะเกิดการยอมรบัตนเองและรบัมือกบัสถานการณท์ี่เกิดขึน้ไดดี้ (Jean paiget,1902)มี
ความสามารถในการควบคมุอารมณข์องตนเอง (อาภรณ ์ภู่วิทยาพนัธ ์2549) ท างานไดอ้ย่างเต็ม
ความสามารถที่ตนเองมี (ยุทธนา วรุณปิติ , 2542) ใช้การรบัรูข้องความส านึกเป็นหลักในการ
ท างาน(รตันา ตัง้อมร, 2552) ท างานไดอ้ย่างมืออาชีพ รอบรูเ้ก่ียวกับงานที่เก่ียวขอ้ง (อริยา คูหา 
และสุวิมล นราองอาจ, 2553) มีความเชื่อมั่นในตนเอง และเข้าร่วมกิจก รรมอย่างต่อเนื่อง 
(พทัธวรรณ ชเูลิศ, 2560) 

2. การมีแรงจูงใจภายในตนเอง หมายถึง ความกระตือรือรน้ มีแรงบนัดาลใจใน
การที่จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด รูจ้ักพัฒนาตนเองตลอดเวลา (Bandura, 2009) เพื่อใหเ้กิดแนวโนม้
ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม (ประเวศน ์วะสี, 2542) แสดงถึงความพรอ้มและเต็มใจในบริการ
ผูอ่ื้น (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์ 2549) พรอ้มทางดา้นร่างกาย จิตใจ และความรู ้(พัทธวรรณ ชูเลิศ, 
2560)ตระหนักและเคารพในการมีส่วนส่วนร่วมกับผู้อ่ืน (ยุทธนา วรุณปิติ, 2542) กระตุ้น
ความรูส้ึกนึกคิดของตนเองเสมอ (รตันา ตั้งอมร, 2552) ให้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองเชื่อถือ 
(Believe) (อาภรณ ์ภู่วิทยาพนัธ,์ 2549) 

3. การมีทัศนคติเชิงบวก หมายถึง ยิม้แยม้แจ่มใส ใหคุ้ณค่า และความส าคัญต่อ
ผูอ่ื้น (อาภรณ ์ภู่วิทยาพนัธ ์2549) ชื่นชมคนรอบขา้ง มีอารมณม์ั่นคง ไม่เกลียดชงัผูอ่ื้น ยบัยัง้ชั่งใจ
ได้ มีอารมณ์ขัน  (A. H. Maslow, 1970) มองโลกในแง่บวกเพื่อเป็นการเสริมแรงให้กับตนเอง 
(Bandura, 2009) มีสติ มีความคิดเขา้ใจเชิงบวกเพื่อการปรบัตวัในทกุสถานการณ ์(ประเวศน ์วะสี
,2542) มองส่วนดีเพื่อยุติความขัดแย้งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันให้มากที่สุด 
(ยุทธนา วรุณปิติ,2542) โดยใชส้ติปัญญาและการบงัคบัความรูส้กึดา้นอารมณท์ี่จะเป็นตวักระตุน้
ใหเ้กิดความคิดลบ (รตันา ตัง้อมร,2552) มีวิธีการรบัรูส้ิ่งใหม่และปรบัเปลี่ยนความคิดเพื่อรบัรู ้สิ่ง
ใหม่ (Jean Jaiget,1932) มีการเตรียมตัวในดา้นความรู ้ความสามารถของตนเอง (พัทธวรรณ ชู
เลิศ,2560) 

4. การแกไ้ขปัญหา หมายถึง วิเคราะหปั์ญหาที่เขา้มาอย่างตรงไปตรงมา มีเหตผุล 
ไม่ คิดเข้าข้างตนเอง (A. H. Maslow, 1970) มองหาวิ ธี ในการแก้ไข ปัญหาของผู อื้ ่น จาก
ประสบการณท์ี่ตนเคยพบมา เพื่อลดความกังวลลงและเพิ่มความสามารถแกไ้ขปัญหานัน้ไดเ้ร็ว
ขึน้ (Bandura, 2009) มีวิธีการจัดการกับระบบความซบัซอ้นของปัญหา คิดอย่างมีเหตุและผล 
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สงัเคราะหส์ิ ่งต่าง ๆ เพื่อหาขอ้สรุปไดอ้ย่างเหมาะสม (Jean Piaget,1932) มีเหตุผลในการ
ตัดสินใจ ใชปั้ญญาน าความรูส้ึก (ประเวศน ์วะสี,2542) หาวิธีการอยู่ร่วมกัน (ยุทธนา วรุณปิติ
,2542) แสวงหาทางออกร่วมกันเพื่อความสงบอย่างมีสติ (รตันา ตัง้อมร,2552) เรียนรูจ้าก
สภาพจริง เพื่อสะทอ้นคิดใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหา (พทัธวรรณ ชเูลิศ,2560) 

 5. การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง หมายถึง มีทักษะในการตัดสินใจ 
(Bandura, 2009) ยอมรบัตนเองและผูอ่ื้นในแบบที่เป็น ไม่หลอกลวงตนเอง แสดงออกอย่างเต็ม
ศกัยภาพ (A. H. Maslow, 1970) มีความรบัผิดชอบ ใส่ใจ และติดตาม (ยุทธนา วรุณปิติ,2542) รู ้
ถึงบทบาทอาชีพของตนเองและปฏิบติัตนใหส้มกบับทบาทความรบัผิดชอบนัน้ ๆ (Erikson,1950) 
เปิดใจยอมรบัฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ,์2549) มีความสตัยซ์ื่อเป็นที่ตัง้เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีใหแ้ก่สงัคม คิดดี ท าดี งานทกุอย่างสามารถตรวจสอบได ้มีความโปรง่ใส (อรยิา คหูา 
และสวุิมล นราองอาจ,2553) 

6. การดแูลเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น หมายถึง พรอ้มช่วยเหลือและเสียสละ
เพื่อผูอ่ื้น สนใจสวสัดิภาพของเพื่อนมนุษย ์(Maslow, 1970) อุทิศตน (อาภรณ ์ภู่วิทยาพนัธ ์2549) 
เขา้ใจถึงความรูส้กึของตนเองและผูอ่ื้น (ประเวศน์ วะสี,2542) ใส่ใจในการช่วยเหลือใหบ้ริการผูอ่ื้น
(ยุทธนา วรุณปิติ,2542) มุ่งเน้นความสามัคคี การท างานเป็นทีมไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่อิจฉา
ริษยาเพื่อภาระงานของทุกคนจะเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย (อริยา คูหา และสุวิมล นราองอาจ
,2553) 

3. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา 
การพฒันาผูเ้รียนที่ดีที่สดุ คือ การใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลางในการเรียนรู ้โดยตอ้งค านึงถึง

การพฒันาของผูเ้รียนใหม้ากที่สดุ ซึ่งจ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการเรียนรูท้ี่หลากหลาย เพื่อสอดคลอ้งกบั
ยุคสมัย และความตอ้งการที่จะพฒันาผูเ้รียนใหต้รงกับสภาพปัญหาปัจจุบนั  โดยความตอ้งการของ
การพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพันัน้  
เป็นไปตามแนวคิด ดงันี ้

ทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษาของชิคเคอริ่ง (Chickering’s Theory of Student 
Development) 

ทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษาของชิคเคอริ่ ง ที่กล่าวไว้นั้น  เป็นที ่ยอมรบัก ัน
โดยทั่วไป และเป็นทฤษฎีที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานิสิต
นกัศกึษา ซึ่งมีสาระ ดงันี ้(ธิดารตัน ์บญุนชุ, 2543) 
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1. การพัฒนาความสามารถดา้นสติปัญญา ร่างกาย และความสมัพันธ์กบัผูอ่ื้น 
ความสามารถทางดา้นสติปัญญา เป็นการพัฒนาความสามารถในการคิด การเขา้ใจเนือ้หา 
ซึ่งตอ้งอาศยัความช านาญในการใชส้ติปัญญา วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหส์ิ่งต่าง ๆ 

ความสามารถดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ การพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางกีฬาและศิลปะ 
ความแข็งแรงและมีวินยัในตนเอง 

ความสามารถทางดา้นความสมัพันธก์ับผูอ่ื้น เป็นการพัฒนาทักษะการฟัง การ
สื่อสาร กบัผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ การปรบัตวัเขา้กบัผูอ่ื้น ปรบัวิธีการคิดและแนวทางของตนให้
เขา้กับ เป้าหมายของกลุ่ม โดยรูจ้ักใชว้ิธีการที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและการ
ด าเนินการของกลุม่ใหด้  าเนินไปดว้ยดี 

2. การจดัการดา้นอารมณ ์เป็นสิ่งที่นิสิตนกัศกึษาตระหนกัและรบัรูใ้นอารมณท์ัง้
ในดา้นที่ดีและไม่ดีของตนเอง 

3. ความเป็นตัวของตัวเองและการยอมรบัการอาศัยพึ่งพิงซึ่งกันและกัน เป็นการ
เรียนรูท้ี่จะอยู่ไดด้ว้ยตนเอง มีความรบัผิดชอบที่จะไปใหถ้ึงเป้าหมายที่ตนเลือก โดยถูกชักน า
จากผูอ่ื้นนอ้ยมาก ซึ่งการพฒันาในขัน้นีต้อ้งอาศยัทัง้ความเป็นตวัของตวัเองทางความคิดและการ
กระท า ในขณะเดียวกันก็ตอ้งมีการยอมรบัการพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันในสังคมดว้ย โดย
ยอมรบัในความเป็นตวัของตวัเอง รูจ้กัทัง้การใหแ้ละการรบัเมื่ออยู่ในสงัคมเพื่อน ๆ 

4. การพฒันาสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นอย่างมีวฒุิภาวะ เป็นการพฒันาความสามารถ
ที่ จะ ใกล้ชิดกับผู้ อ่ืนได้ โดยยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่าง ๆ ทั้งความคิด 
ประสบการณ ์และวฒันธรรม ซึ่งจะท าใหน้ิสิตนกัศึกษาไม่ยึดติดกบัความคิดของตนเอง ไม่หลงตน ท า
ให้สัมพันธภาพที่เกิดขึน้มีความเหนียวแน่น การพัฒนาแบบนี ้เป็นการพัฒนาการอยู่ร่วมกันแบบ
ผูใ้หญ่ที่ต่างยอมรบัในขอ้บกพรอ่งหรือความภมูิใจในคณุค่าต่าง ๆ รว่มกนั 

5. การสร้างเอกลักษณ์แห่งตน เป็นการพัฒนาที่ท าให้นิ สิตนักศึกษาค้นหาว่า 
ประสบการณ์ในรูปแบบใดที่ท าใหต้นเองพอใจ มีความรูส้ึกปลอดภัยและมั่นใจในตนเองและ
จะตอ้งสรา้งประสบการณ์นั้นบ่อยครัง้เพียงใด ซึ่งรวมไปถึงความพอใจในรูปร่างลักษณะของ
ตนเองและการปรบัตัวทางเพศ การยอมรบัและเข้าใจในบทบาทของตน รวมทั้งการมั่นใจใน
บคุลิกภาพของตน 

6. การพัฒนาเป้าหมาย เป็นการพัฒนาเพื่อใหน้ิสิตนักศึกษาสามารถประเมินความ
สนใจและทางเลือกต่าง ๆ ซึ่งการประเมินความสามารถนั้นจะเสริมสรา้งความชัดเจนให้กับ
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เป้าหมายต่าง ๆ ตามที่มีการวางแผนไว ้เพื่อก่อใหเ้กิดความมุ่งมั่นที่จะเผชิญกบัอปุสรรคทัง้หลาย
อย่างตัง้ใจจรงิ 

7. การพัฒนาดา้นคุณธรรม เป็นการพัฒนาความเป็นมนุษย ์คุณค่าส่วนบุคคล
และ การพัฒนาความพอดี โดยการพัฒนาในขอ้นีจ้ะตั้งอยู่บนพืน้ฐานของคุณค่าและความเชื่อของ
บคุคล ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการแปลความหมายจากประสบการณ ์

การพัฒนานิสิตนักศึกษา ทั้ง 7 ดา้น ตามแนวคิดของชิคเคอริ่ง มีความสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมาย และหลกัการในมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่า
ดว้ยเรื่อง “การจัดการศึกษา ตอ้งเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณท์ัง้ร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ละ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีความสขุ” ซึ่งแสดงถึงความส าคญัของการพฒันานกัศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใหห้มู่นักการศึกษา รวมทัง้นักจิตวิทยาหลายคนในต่างประเทศ ไดม้ีการศึกษา คน้ควา้ และวิจัย
เก่ียวกับลักษณะนักศึกษา และการพัฒนานักศึกษาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 อย่างกวา้งขวาง จนเกิด
หลายทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันานกัศกึษา 

ไวดิค, คีฟเคมป์ และปารค์เกอร ์(Widick, Knefelkamp & Parker, n.d. อ้างใน Hurst & 
Pratt, 1994) ไดจ้ าแนกทฤษฎีและการพฒันารูปแบบนกัศกึษา ออกเป็น 5 กลุม่ ดงันี ้

1. ทฤษฎีจิตสังคม (Psychosocial Theories) ซึ่งเน้นการพัฒนาผ่านล าดับ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในชีวิต  เช่น  ทฤษฎีของอิริคสัน  (Erikson, 1950 ,1963) ชิก เคอริ่ ง  (A.W. 
Chickering, 1974) และ คีนิสตนั (Keniston, 1971)  

2. ทฤษฎีการพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Development Theories) 
ซึ่งกล่าวถึงการพฒันานัน้เป็นล าดบัและขัน้ตอนในการรบัรูแ้ละใชเ้หตผุลเก่ียวกบัการมองโลกของแต่
ละบุคคล เช่น ทฤษฎี ของเพี ยร์เจต์ (Piaget, 1932) เพอร์รี่  (Perry, 1970; 1978) โคว์ลเบิ ร ์ก 
(Kohlberg, 1968; 1971; 1981; 1984) และ โลวิงเจอร ์(Loevinger, 1976)  

3. รูปแบบความมีวฒุิภาวะ (Maturity Models) ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาบุคคลให้
เป็น “บุคคลที่สมบูรณ์” โดยจะตอ้งมีระบบการใชส้ติปัญญา มีค่านิยม และแนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นของ
ตนเอง ซึ่งในขณะเดียวกนัก็มีความสมัพันธก์บัผูอ่ื้น และสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เหล่านีไ้ด ้เช่น 
ทฤษฎีของฮีธ (D. J. Heath, 1977)  

4. รูปแบบสญัลกัษณ ์(Typology Models) เป็นการมองมิติของบุคลิกลกัษณะที่แต่
ละบุคคลรบัรูแ้ละตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผ่านล าดับขั้นของการพัฒนาการ เช่น 
ทฤษฎี ของฮีธ (R. Heath, 1967) และ ครอส (Jr., 1976) 
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5. รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม  (Person-
Environment Interaction Models) โดยเนน้การพึ่งพาอาศยักนัระหว่างปัจเจกบุคคลแต่ละคนกับ
สภาพแวดล้อมที่พวกเขาประสบ เช่น ทฤษฎีของ เกล และ สเติรน์ (Gale & Stern, 1967) 
เพอรว์ิน และ สมิธ (Pervin & Smith, 1968) ฮอลแลนด ์(Holland, 1973) และ มสู (Moos, 1976) 

ชิกเคอริ่งและไรเซอร ์(Chickering A.W. and Reisser, 1993) เป็นที่ยอมรบักันทั่วไป 
และเป็นทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษาของ ที่สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ มักใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันานกัศกึษา ซึ่งมีสาระ ดงันี ้(ธิดารตัน ์บญุนชุ, 2543)  

1. การพัฒนาความสามารถดา้นสติปัญญา ร่างกาย และความสัมพันธ์กับ
ผูอ่ื้นความสามารถดา้นสติปัญญาถือเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิด การเขา้ใจเนือ้หา 
ซึ่งความช านาญในการใชส้ติปัญญา การวิเคราะห์และสังเคราะหส์ิ่งต่าง ๆ ความสามารถดา้น
ร่างกาย ไดแ้ก่ การพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางดา้นกีฬาและดา้นศิลปะ เพื่อใหเ้กิดความความแข็งแรง
และมีวินยัในตนเอง ความสามารถดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ถือเป็นการพฒันาทกัษะการฟัง การ
สื่อสารกบัผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ถือการปรบัตวัเขา้กับผูอ่ื้น ปรบัวิธีการคิดและแนวทางของ
ตนใหเ้ขา้กับเป้าหมายของกลุ่ม มีความรูจ้ักใชว้ิธีการที่หลากหลายเพื่อใหเ้กิดความสมัพันธ์ที่ดีและ
การด าเนินการของกลุม่เป็นไปดว้ยดี 

2. การจัดการดา้นอารมณ์ กล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรตระหนักและรบัรูถ้ึง
อารมณท์ัง้ดา้นดีและไม่ดีของตนเอง 

3. ความเป็นตัวของตัวเองและการยอมรบัการอาศยัพึ่งพิงซึ่งกันและกัน ถือเป็น
การเรียนรูท้ี่จะอยู่ไดด้ว้ยตนเอง มีความรบัผิดชอบที่จะไปใหถ้ึงเป้าหมายที่ตนเลือก โดยถูกชกัน าจาก
ผูอ่ื้นนอ้ยมาก ซึ่งการพฒันาในขัน้นีต้อ้งอาศยัทัง้ความเป็นตวัของตวัเองทางดา้นความคิดและการ
กระท าในขณะเดียวกันก็ยอมรบัการพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันในสงัคมดว้ย โดยยอมรบัในความ
เป็นตวัของตวัเอง ตระหนกัถึงการใหแ้ละการรบัเมื่ออยู่ในสงัคมเพื่อน ๆ 

4. การพฒันาสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นอย่างมีวฒุิภาวะ เป็นการพฒันาความสามารถ
ซึ่ง น าไปสู่การใกลช้ิดกบัผูอ่ื้น โดยยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นต่าง ๆ ทัง้ความคิด 
ประสบการณ ์และวฒันธรรม ซึ่งจะท าใหน้ิสิตนกัศึกษาไม่ยึดติดกบัความคิดของตนเอง ไม่หลงตน 
ท าใหส้มัพนัธภาพที่เกิดขึน้มีความเหนียวแน่น การพฒันาแบบนีเ้ป็นการพฒันาการอยู่รว่มกนัแบบ
ผูใ้หญ่ที่ต่างยอมรบัในขอ้บกพรอ่งรวมทัง้ความภมูิใจในคณุค่าต่าง ๆ รว่มกนั  

5. การสร้างเอกลักษณ์แห่งตน เป็นการพัฒนาที่ท าให้นิสิตนักศึกษาค้นหา
ประสบการณ์ในรูปแบบใดที่ท าใหต้นเองพอใจ รูส้ึกปลอดภัยและมั่นใจในตนเอง รูว้่าจะตอ้งท า
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ประสบการณ์ นัน้บ่อยครัง้เพียงใด ซึ่งรวมไปถึงความพอใจในรูปร่างลกัษณะของตนเองและการ 
ปรบัตวัทางเพศ การยอมรบัและเขา้ใจในบทบาทของตน การมั่นใจในบคุลิกภาพของตน 

6. การพ ัฒนาเป้าหมาย  เป็นการพ ัฒนานิสิตน ักศึกษาใหส้ามารถที ่จะ
ประเมินความสนใจและทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงความสามารถที่จะสรา้งความชัดเจนให้กับ
เปา้หมายต่าง ๆ ที่วางแผนและมุ่งมั่นที่จะเผชิญกบัอปุสรรคทัง้หลายอย่างตัง้ใจจรงิ 

7. การพัฒนาดา้นคุณธรรม เป็นการพัฒนาความเป็นมนุษย ์คุณค่าส่วนบุคคล
และการพฒันาความพอดี การพฒันาในขอ้นีต้ัง้อยู่บนพืน้ฐานของคณุค่าและความเชื่อส่วนบุคคล 
ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการแปลความหมายจากประสบการณ ์ แต่สภาพของนกัศึกษาที่มีความแตกต่าง
กนัในหลาย ๆ ดา้น เช่น ดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ ์ดา้นสงัคม และจิตใจนัน้ ส่งผลให้
เกิดแนวคิดในการที่จะพฒันานกัศึกษาใหเ้กิดความเจริญสูงสุด  

ซึ่งทฤษฎีที่ ใช้ในการพัฒนานักศึกษาที่ส  าคัญ คือ ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจท ์
(Piaget's Theory of Intellectual Development) (นรีรตัน ์วิจิตรแกว้, 2542, p. 27) เชื่อว่ามนุษยม์ี
แนวโนม้พืน้ฐานที่ติดตวัมาแต่ก าเนิด 2 รูปแบบ คือ 

1. การจัดและรวบรวม (Organization) หมายถึงการจัดและรวบรวมกระบวนการ 
ต่าง ๆ ภายในเขา้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องกัน ซึ่งเป็นระเบียบ โดยมีการปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ตราบที่มีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม 

2. การปรบัตัว (Adaptation) หมายถึง การปรบัตัวใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้ม เพื่ออยู่
ใน สภาพสมดลุ ซึ่งการปรบัตวัประกอบดว้ยกระบวนการ 2 ประเภท คือ 

2.1 การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ (Assimilation) การที่มนุษย์มี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้ม ท าให้ซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่ โดยมีการรวมเขา้อยู่ใน
โครงสรา้งของสติปัญญา 

2.2 ก า รป ร ับ โค ร ง ส ร ้า ง ท า ง เช า ว น ์ป ัญ ญ า  (Accommodation) 
หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของเชาวน์ปัญญาที่มีอยู่แล้วให้เขา้กับสิ่งแวดล้อมหรือ
ประสบการณใ์หม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมใหส้อดคลอ้งกบัสิ่งแวดลอ้มใหม่ระหว่าง
ระยะเวลาตัง้แต่วยัทารกจนถึงวยัรุ่น โดยแต่ละบุคคลนัน้จะค่อย ๆ ปรบัตวัเขา้กบัสิ่งแวดลอ้มมาก
ขึน้ เพียเจทไ์ดแ้บ่ง พฒันาการทางเชาวนปั์ญญาออกเป็นหวัขอ้ใหญ่ ๆ 4 ขัน้ คือ 

2.2.1 ขั้นระดับเชาวน์ปัญญา หมายถึง ระยะเวลาที่ก่อตั้งริเริ่มและ
รวบรวมความรู ้ความคิด หรือรเิริ่มพฒันาเชาวนปั์ญญา 
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2.2.2 การบรรลุถึงขั้นเชาวน์ปัญญาขั้นหนึ่ ง จะเป็นรากฐานส าหรับ
พฒันาการทางเชาวนปั์ญญาขัน้ต่อไป ซึ่งการพฒันาทางเชาวนปั์ญญาเป็นสิ่งต่อเนื่องกนั 

2.2.3 ระดับขัน้ของพัฒนาการทางเชาวนปั์ญญา เป็นสิ่งที่เป็นไปตามขัน้
ไม่มีความสบัสน 

2.2.4 ขั้นพัฒนาการของเชาวน์ปัญญา แต่ละขั้นเป็นรากฐานของขั้น
ต่อไป  

ส าหรับวงการการศึกษาในประเทศไทยระบุว่า ผลงานของนักจิตวิทยาและ
นกัวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายท่านไดม้ีส่วนส าคัญในการสรา้งรูปแบบ(Model) รวมถึงทฤษฎีที่
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันานกัศกึษาอย่างมาก และไดร้บัความนิยมมากในปัจจุบนัมีหนึ่งรูปแบบ
และสามกลุม่ทฤษฎี ดงันีคื้อ 

1. รูปแบบกระบวนการพัฒนานักศึกษา (Student Development Process 
Model) สรา้งโดย (Miller & Prince, 1976 อ้างใน วัลลยา ธรรมอภิบาล, 2555, p. 34) ซึ่งเป็น
โครงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาของสมาคมบุคลากรอุดมศึกษาแห่งประเทศสหรฐัอเมริกา 
(American College Personnel Association) ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ 4 ประการ คือ การ
ตัง้เปา้หมายในการพฒันานกัศึกษา การประเมินสภาพหรือระดบัการพฒันาของนกัศกึษา ยทุธวิธีใน
การพฒันานกัศกึษา และการประเมินโปรแกรมการพฒันานกัศึกษา 

2. ทฤษฎ ีที ่เ กี ่ย วข อ้ งก ับ ก ารพ ัฒ น าค วาม รู ค้ วาม เข า้ ใจ  (Cognitive 
Development Theories) ประกอบดว้ย ผลงานของน ักจิตวิทยาหลายคนที ่ม ีความสนใจ
เกี่ยวกับพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจและคุณธรรม และโครงสรา้งของการเรียนรู ้โดยพยายามที่จะ
ชีใ้หเ้ห็นถึงขัน้ตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ พฒันาความรูค้วามเขา้ใจที่บุคคลเกิดการเรียนรู ้และมี
ประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งผูท้ี่มีความส าคัญต่อกลุ่มทฤษฎีนีม้าก คือ เพียเจท์ (Piaget, 
1932) นอกจากนี ย้ ังมีทฤษฎีของคนอ่ืน ๆ อีก เช่น รอดเจอรส์ (Rodgers, 1989) โบลเชอร ์
(Blocher, 1978) โคลเบิรก์ (Kohlberg, 1968, 1971, 1981, 1984) กิลลิแกน (Gilligan, 1982) 
เพอรร์ี (Perry, 1970, 1978) คิทเชนเนอร ์(K. S. Kitchener, 1985) คิทเชนเนอร ์และคิง (P. M. K. 
a. K. S. Kitchener, 2002) คิงและคณะ (King, Kitchener, Davison, Parker, & Wood, 1983) 
และคีแกน (Kegan, 1982) เป็นตน้ 

3. ทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับจิต-สังคม (Psycho-Social Theories) ให้ความสนใจกับ
เนือ้หาเรื่องการพัฒนานักศึกษา โดยนักจิตวิทยาในกลุ่มทฤษฎีจิต -สังคมใหค้วามสนใจกับ
ความรูส้ ึก พฤติกรรมและความคิดของบุคคลกับสภาพแวดล้อม ตลอดทั้งชีวิตของบุคคล ซึ่ง
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นักจิตวิทยาที่มีส่วนส าคัญในการวางรากฐานของกลุ่มทฤษฎีจิต-สังคม ไดแ้ก่ จุง (Jung, 1971)  
อีริคสนั (Erikson, 1950,1963) ฮาวิกเฮิสท ์(Havighurst, 1948) แซนฟอรด์ (Sanford, 1956) และซิกเก
อริ่ง (A. W. Chickering, 1969)  

4. ทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับสัญลักษณ์ เป็นกลุ่มทฤษฎีที่กล่าวถึงลักษณะของ
บคุลิกภาพที่บุคคลมกัแสดงออก ซึ่งมีหลายกลุ่มที่มีลกัษณะแตกต่างกนั นอกจากนีน้กัจิตวิทยาใน
กลุ่มทฤษฎีนีห้ลายคนมีความเชื่อว่าลักษณะของบุคลิกภาพที่บุคคลแสดงออกที่แตกต่างกันนั้น 
เกิดจากการท างานของสมองที่แตกต่างกัน โดยทฤษฎีต่าง ๆ ของกลุ่มนีไ้ม่มีลกัษณะที่เหมือนกัน
มากนัก ยกเวน้ทฤษฎีของจุง (Jung, 1971) และของไมเออรส์ (Myers, 1987) ทฤษฎีกลุ่มนี ้
ไม่ใช่เพียงทฤษฎีเพื่อการพฒันาบุคลิกภาพของบุคคล แต่ยงัมีความส าคญัต่อดา้นอ่ืน เพราะการ
พฒันาบคุลิกภาพของกลุม่ทฤษฎีนี ้ ยงัสามารถพฒันาความรูค้วามเขา้ใจ โดยกลุ่มทฤษฎีจิต-สงัคม
นัน้เกิดขึน้ในลกัษณะของบคุลิกภาพที่ทฤษฎีสญัลกัษณไ์ดก้ล่าวถึง 

มากกว่านัน้ยังมีแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาความสุขสมบูรณ์ (Wellness) ของนักศึกษา 
ซึ่ งมี จุดมุ่ งหมายในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนโดยสมบูรณ์  (The Whole Person) ซึ่ ง
ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัที่ ประนอม รอดค าดี (2537) ไดส้รุปไว ้ดงันี ้

1. ด้านร่างกาย (Physical) บุคคลสามารถคงสภาพความยืดหยุ่นและความ
แข็งแรงของหลอดเลือดและหัวใจอยู่เสมอ ไม่มีอาการเหนื่อยง่าย ไม่เจ็บหน้าอก มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมดา้นการป้องกนัโรค โดยรบัรูอ้าการเริ่มตน้ของการเจ็บป่วย รวมทัง้รูจ้กัเลือกรบัประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน ์

2. ดา้นสงัคม (Social) แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมหรือเสียสละเพื่อชุมชน อันแสดง
ถึง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของคนกับคน และคนกับธรรมชาติ เพื่อสรา้งความสุขสมบูรณ์ให้
เกิดขึน้ ในสงัคม 

3. ดา้นอารมณ์ (Emotional) แสดงถึงการตระหนักรู ้และยอมรบัความรูส้ึกของ
ผู้อ่ืน ซึ ่งการมีความรูส้ ึกต่อตนเองและต่อการมีชีวิตอยู ่ในทางที ่ดีนั ้น ตอ้งมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้ม และสามารถประเมินสภาพอารมณ์และขอ้เสียทางอารมณ์ของ
ตนเองไดต้ามความเป็นจรงิ เพื่อสรา้งความสขุสมบรูณข์องตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

4. ด้านสติปัญญา (Intellectual) มีส่วนร่วมในการคิดสรา้งสรรคก์ิจกรรมทุก
อย่าง รูจ้กัใชแ้หล่งทรพัยากรที่มี เพื่อขยายพรมแดนความรูไ้ปสู่การพัฒนาทักษะและศักยภาพ
ของตน ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนความรูน้ัน้กบัผูอ่ื้นได ้ซึ่งเป็นความสขุสมบรูณด์า้นสติปัญญา 
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5. ดา้นงานอาชีพ (Occupational) แสดงถึงความพอใจต่อการงานที่รบัผิดชอบ 
รวมทั้งความรูส้ึกดา้นดีต่อการท างาน ซึ่งเป็นความสุขสมบูรณ์ในหน้าที่ โดยครอบคลุมการเรียน
และการเตรียมอาชีพในอนาคตของนิสิตนกัศกึษา 

6. ด้านจิตวิญญาณ (Spiritual) แสดงออกถึงการมีเป้าหมายของชีวิต รวมทั้ง
แสดงความรูส้ึกดา้นดีงามต่อชีวิตรวมทัง้ธรรมชาติที่อุบติัขึ ้นในโลก อันเป็นความสุขสมบูรณ์ดา้น
จิตใจและคณุธรรม 

ในประเทศไทย ได้มีผู ้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาไว้เช่นกัน โดย
แนวคิด ต่าง ๆ มีความคลา้ยคลึงกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัการศกึษาในต่างประเทศดว้ย
เช่นกนั ซึ่งมกัจะเนน้การพฒันาตวันิสิตนกัศกึษาใหเ้ป็นบุคคลที่สมบรูณพ์รอ้ม 

วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2528) ไดเ้สนอแนวทางในการพัฒนานักศึกษาไวว้่า 
นิสิตนกัศกึษาควรไดร้บัการพฒันาในดา้นต่าง ๆ 8 ดา้น คือ 

1. การพัฒนาทางสติปัญญา ควรรูจ้ักหาความรู ้หมั่นศึกษาเล่าเรียน โดยหดัคิด
อย่างมีระบบและสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้

2. การพัฒนาวิชาชีพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ สามารถสรา้งงาน
อาชีพขึน้ใหม่ได ้

3. การพัฒนาอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ ควรเขา้ใจวิธีการรกัษาอารมณ์ของ
ตนเอง 

4. การพัฒนาทักษะทางสงัคม หมายรวมถึง การใชว้าจาหรือภาษาที่เหมาะสม
ทาง การติดต่อสื่อสารในสังคม ซึ่งการเรียนรูม้ารยาทต่าง ๆ ในการสมาคมติดต่อ การแต่งกายตาม
กาลเทศะ การประพฤติปฏิบติัตามสงัคม รวมทัง้การท าเพื่อประโยชนแ์ก่สงัคม 

5. ความเป็นตัวของตวัเอง มีความเขา้ใจตนเอง รูจ้กัสรา้งเอกลกัษณข์องตนเอง 
รูจ้กัพึ่งตนเองได ้สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ตนเอง และสรา้งบคุลิกที่ตนพอใจ 

6. การพัฒนาคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น มีความเสียสละ 
อดทนต่องานทุกประเภท มีความพยายามท างานใหส้  าเร็จ   มีความคิดถึงประโยชนส์่วนรวม
มากกว่าประโยชนส์่วนตวั การตรงต่อเวลา ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น โดยไม่ว่าจะ
เป็นทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ มีความรกัชาติ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย รวมถึงมี
ความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ในทกุบทบาท 
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7. การพัฒนาทัศนคติ ทัศนคติที่ดีย่อมมีความรูส้ึกเข้าใจเห็นใจผู้อ่ืนมากกว่า มี
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ได้ดี สามารถน าสังคมให้เป็นสุขได้ด้วยทัศนคติที่ดีย่อมส่งผลไปสู่การ
กระท าที่ดี 

8. การพัฒนาการจัดการ ใหน้ักศึกษาเป็นผูท้ี่สามารถเผชิญกับอุปสรรคในการ
งาน รูจ้ักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ถูกตอ้งตามสังคม ตามหลักการ รวมทั้งแสวงหาแนวทาง
ในการจดัการกิจการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตของตนเอง 

ส าเนาว ์ขจรศิลป์ (2538) กล่าวว่า เป้าหมายในการพัฒนานกัศึกษาส าหรบัสถาบนั 
อดุมศกึษาในประเทศไทย ควรมีอย่างนอ้ย 7 ประการดว้ยกนั คือ 

1. ดา้นวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งพัฒนาเจตคติ และทักษะในการเรียน เพื่อให้
เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถในดา้นวิชาชีพ มีความรูแ้ละทักษะในการบริหาร มีความรูแ้ล ะ
ทักษะทางดา้นภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร ์ตลอดจนเป็นผูใ้ฝ่รูอ้ยู่เสมอ 

2. ด้านสติปัญญา โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ ความ
รอบคอบ ไตรต่รองและเห็นการณไ์กล 

3. ดา้นสังคม โดยเน้นการพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่นโดย
เน้นกระบวนการประชาธิปไตย กิริยามารยาทในสงัคม มนุษยสมัพนัธ ์และรอบรูท้ัง้วฒันธรรมไทย
และต่างชาติที่ตอ้งติดต่อดว้ย 

4. ด้านอารมณ์ โดยเน้นการท าความเข้าใจอารมณ์ของตนเอง การปรบัและ
ควบคุมอารมณ์ตลอดจนการพัฒนาอารมณ์ทางดา้นสุนทรียภาพ เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของศิลปะ 
วฒันธรรมและสิ่งแวดลอ้ม 

5. ดา้นเอกลกัษณ ์โดยเนน้การท าความเขา้ใจบุคลิกภาพของตนเองในทุก ๆ 
ด้าน การพ ัฒนาความสนใจในอาชีพ การวางแผนเพื ่อประกอบอาชีพ การวางแผนการ
ด ารงชีวิตให้สอดคลอ้งกบับคุลิกภาพของตนเอง 

6. ด้านร่างกาย โดยเน้นการพัฒนาความเจริญเติบโตในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย การ
พฒันาเจตคติและทกัษะในการรกัษาสขุภาพร่างกาย และสขุภาพจิตใหม้ีความสมบูรณแ์ข็งแรงอยู่
เสมอ 

7. ดา้นคุณธรรม โดยเน้นคุณธรรมดา้นพืน้ฐาน อันไดแ้ก่ ความกตัญญูกตเวที 
ขยนั ซื่อสตัย ์ประหยดั อดทน เสียสละเพื่อสว่นรวม ลดละเลิกอบายมขุ ตลอดจนการสง่เสรมิใหย้ึด
มั่นปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา และจรรยาบรรณในอาชีพ 
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สอดคล้องกับ ประยุทธ์ ปยุตฺโต (2532) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ 7 ประการของ
นักศึกษาที่การศึกษาจะตอ้งเอือ้อ านวยและสรา้งขึน้ใหส้  าเร็จเช่นกัน คุณลักษณะต่าง ๆ เหล่านี ้
ไดแ้ก่ 

1. ไดก้ลัยาณมิตร คือ มีพ่อแม่ ครูอาจารย ์เพื่อน และสภาพแวดลอ้มทางสังคม
ที่ดีงาม เกือ้กูลต่อการพัฒนา ซึ่งขอ้นีส้  าคัญเป็นพิเศษในวัยเริ่มแรกของชีวิตและเมื่อเขา้สู่สงัคม
ใหม่ 

2. ชีวิตมีวินัย คือ การรูจ้ักระเบียบและมีวินัยในการด าเนินชีวิต สามารถรักษา
ระเบียบวินัยของสังคมในการอยู่ร่วมกับผูอื้่นใหม้ีความเกือ้กูลไม่เบียดเบียนกัน เพื่อความมี
สภาพชีวิตที่เหมาะสม เอือ้ต่อการท่ีจะท ากิจกรรมต่าง ๆ ในการพฒันายิ่ง ๆ ขึน้ไป 

3. ใฝ่รู ้ใฝ่สรา้งสรรค ์คือ ต้องการเขา้ถึงความจริง และท าสิ่งดีงามใหเ้กิดขึน้ รกั
สจัจะ รกังาน อนัเป็นแรงจงูใจที่จะท าใหก้า้วหนา้ต่อไปในการพฒันา 

4. เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง คือ เชื่อในความเป็นมนุษยข์องตน ซึ่งเป็นสัตวท์ี่
ฝึกฝนพัฒนาให้ประเสริฐเลิศได ้และเพียรพยายามในการศึกษาพัฒนาตนยิ่งขึน้ไปใหส้มบูรณ์
เต็มที่ 

5. มีค่านิยมและทัศนคติแนวเหตุผล คือ มีความเชื่อถือทัศนคติ และค่านิยมที่ดี
งาม เอื ้อต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นไปแห่งเหตุปัจจัย รับรู ้
ประสบการณท์ัง้หลายดว้ยท่าทีของการเรียนรู ้

6. มีสติกระตือรือรน้ทุกเวลา คือ มีจิตส านึกต่อกาลเวลา ต่ืนตวัต่อความเปลี่ยนแปลง
ไวและเท่าทันต่อเหตุแห่งความเสื่อม แลเหตุแห่งความเจริญ กระตือรือรน้ในการป้องกันแกไ้ขเหตุ
แห่งความเสื่อม และสรา้งสรรคแ์ห่งความเจรญิ มีจิตส านึกการศกึษาพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

7. พึ่งพาตนเองไดด้ว้ยความรูคิ้ด หรือรูจ้ักคิด รูจ้กัใชปั้ญญาพิจารณาใหไ้ดค้วาม
จรงิและคณุค่า หรือประโยชนจ์ากสิ่งทัง้หลาย สามารถคิดแยกแยะและสืบคน้หาองคป์ระกอบ และ
เหตปัุจจยัของเรื่องราวเหตกุารณต่์าง ๆ สามารถวิเคราะหไ์ดด้ว้ยตนเองซึ่งเป็นคณุส าคญัยิ่งในการ
ที่จะพึ่งตนเองได ้

หากพิจารณาแนวคิดต่าง ๆ อาจสรุปไดว้่า เป้าหมายในการพัฒนานิสิตนักศึกษา เป็น
เรื่องของการสรา้งความสมดุลระหว่างสิ่งรอบขา้งของชีวิต ระหว่างบุคคลกับสังคม ดังนั้นการ
พัฒนานกัศึกษา จึงเป็นความพยายามที่สถาบนัอดุมศึกษาจะมุ่งส่งเสริมในนกัศึกษามีพฒันาการ
ครบทุกดา้น อย่างสมบูรณ์ โดยค านึงถึงความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละบุคคล ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการพฒันามนษุย ์และพนัธกิจหลกัสถาบนัอดุมศึกษา ในส่วนของการผลิต
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บัณฑิต ใหม้ีความสมบรูณท์ัง้ทางดา้นวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา สงัคมอารมณ ์เพื่อใหเ้ป็นบณัฑิตที่
พงึประสงคข์องสงัคมและประเทศชาติต่อไป 

4. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม 
ความหมายของรูปแบบกิจกรรม 

รูปแบบ (Model) เป็น การสงัเคราะหค์วามคิดที่เป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมที่แสดง
ออกมาเป็นค าอธิบาย แผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพที่ช่วยใหต้นเองและผูอ่ื้นเขา้ใจไดช้ัดเจน
ยิ่งขึน้ รูปแบบมีความส าคัญ คือ เป็นเครื่องมือทางความคิดส าหรบัใชใ้นการสืบคน้หาค าตอบ สรา้ง
ความรู ้ความเขา้ใจในปรากฏการณ ์รูปแบบสรา้งขึน้จากความคิด ประสบการณ ์การอปุมาอปุไมย 
หรือจากทฤษฎีและหลกัการต่าง ๆ แต่รูปแบบไม่ใช่ทฤษฎี (ทิศนา แขมมณี, 2555) และตอ้งมีการ
พิสูจน์ทดสอบ หากเป็นจริงสามารถน าไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบได้ (พัฒนา 
พรหมณี, ศรีสุรางค ์เอ่ียมสะอาด, & ปณิธาน กระสังข ,์ 2560) มีผูใ้หค้วามหมายของรูปแบบไว ้
ดงันี ้

พจนานุกรม Contemporary English ของ Longman (2009) ไดใ้หค้วามหมายของ
รูปแบบ (Model) ไวว้่า รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองขนาดเล็ก ของสิ่งก่อสรา้ง ยานยนต ์เครื่องจักร
หรือสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถแยกส่วนออกจากกันได ้หรือ หมายถึง บุคคลที่ท างานในดา้นการแสดงแบบ
เสือ้ผา้ ดา้นการตกแต่งทรงผม ที่เป็นการแสดงแฟชั่นหรือการถ่ายภาพ รวมทัง้หมายถึง ชิน้ส่วน หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑย์านยนต ์หรือเครื่องจักรกล อีกทั ้งยังหมายถึง ตัวอย่างการอธิบาย
ปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้ทางดา้นวิทยาศาสตรด์้วยการค านวณทางคอมพิวเตอร ์ทั้งนีย้ังหมายถึง 
บคุคลที่ประสบความส าเรจ็ หรือสิ่งของบางอย่างที่เป็นสินคา้ที่มีคณุภาพที่ตอ้งการเลียนแบบ 

กู๊ด (Good, 1973) ไดใ้หค้วามหมาย ของรูปแบบว่า รูปแบบ หมายถึง แบบอย่างของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งหรือท าซ า้เป็นตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ เป็นแผนภูมิ 
หรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตวัแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลกัการ หรือแนวคิด เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปร
ที่มีความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั ซึ่งรวมกนัเป็นตวัประกอบและเป็นสญัลกัษณท์างระบบสงัคม  

เยาวดี วิบูลยศ์รี (2549) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า รูปแบบ หมายถึง วิธีที่บุคคลใด
บคุคลหนึ่งไดถ้่ายทอดความคิดความเขา้ใจ ตลอดจนจิตนาการของคนที่มีต่อปรากฏการณ ์หรือ
เรื่องราวใด ๆ ใหป้รากฏในลกัษณะของการสื่อสารลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง รูปแบบจึงเป็นแบบจ าลอง
ในลกัษณะเลียนแบบ หรือเป็นตวัแบบที่ใชเ้ป็นแบบอย่าง  

วิลเลอร ์(Willer, 1967) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบ ไวว้่า รูปแบบ หมายถึง การสรา้ง
มโนทัศน ์(Conceptualization) เก่ียวกับชุดของปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการ (Rationale) 
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ของระบบรูปนัย (Formal System) ทัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อท าใหเ้กิดความกระจ่างชัดของนิยาม
ความสมัพนัธ ์และประพจนท์ี่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรูปแบบที่มีความเที่ยงตรงจะพฒันาเป็นทฤษฎีต่อไป  

เฮาเซอร ์(Hausser, 1980) ไดใ้หค้วามหมายว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่ออกแบบมา
เพื่อแสดงถึงองคป์ระกอบ และกระบวนการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างความสมัพนัธใ์นเชิงทฤษฎี
กบัปรากฏการณจ์รงิ  

แนดเลอร ์ไมเคิล และเคนดอรี และ สโตน และแวงเคล (Michael, Michael, & Khendouri, 
1985; Nadler, 1980; Stoner & Wankel, 1986) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า รูปแบบ หมายถึง การจ าลอง
ความจริงของปรากฏการณ์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์องคป์ระกอบ ที่เป็น
กระบวนการของปรากฏการณ์นัน้ ๆ ใหง้่ายขึน้ เป็นแผนผัง หรือแบบแผนของการด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อเนื่องดว้ยความสมัพนัธเ์ชิงระบบ  

สบุรรณ ์พนัธว์ิศวาส และชยัวฒัน ์ปัญจพงษ ์(2552) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบว่า 
รูปแบบ หรือแบบจ าลอง (Model) หมายถึง การย่อหรือเลียนแบบความสมัพนัธท์ี่ปรากฏอยู่ในโลก
แห่งความเป็นจรงิของปรากฏการณใ์ดปรากฏการณห์นึ่ง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยในการจดัระบบ
ความคิดในเรื่องนัน้ใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้ และเป็นระเบียบ  

บญุชม ศรีสะอาด (2544) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า รูปแบบ หมายถึง โครงสรา้งที่แสดง
ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบที่มีในปรากฏการณธ์รรมชาติ หรือในระบบต่าง ๆ 

ทิศนา แขมมณี (2555) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของ
การด าเนินงานที่จดัขึน้อย่างเป็นระบบระเบียบตามหลกัปรชัญา ทฤษฎี หลักการ และความเชื่อ
ต่าง ๆ โดยมีความครอบคลมุองคป์ระกอบที่ส  าคัญ และไดร้บัการยอมรบัหรือพิสูจน ์ทดสอบถึง
ประสิทธิภาพมาแลว้ โดยประกอบดว้ยกระบวนการหรือขัน้ตอนส าคัญ ที่สามารถช่วยใหเ้ป็นไปตาม
ทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดที่ยึดถือ สามารถใชเ้ป็นแบบแผนใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะของรูปแบบ
นัน้ ๆ 

มาลี สืบกระแส (2552, pp. 108-109) รูปแบบมีสองลกัษณะ คือ รูปแบบจ าลองของสิ่ง
ที่เป็นรูปธรรม เช่น ระบบการปฏิบัติงาน และรูปแบบที่เป็นแบบจ าลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ รูปแบบอาจแสดงความสมัพนัธด์ว้ยเสน้โยงแสดงในรูปแผนภาพ
หรือเขียนในรูปสมการคณิตศาสตร ์รวมทั้งสมการพยากรณห์รือการเขียนเป็นขอ้ความ จ านวน  
ภาพ แผนภมูิหรือรูปสามมิติ 

ปัญญา  ทองนิล (2553) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง โครงสรา้งที่เกิดจากทฤษฎี 
ประสบการณ ์การคาดการณ ์การน าเสนอในรูปของขอ้ความหรือแผนผงั 
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คมัภีร ์ สดุแท ้(2553) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สรา้ง หรือพัฒนาขึน้ แสดงให้
เห็นถึงองคป์ระกอบส าคญัๆ ของเรื่องใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป  

สรุปไดว้่า รูปแบบ หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการที ่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสิ ่งที่
สรา้งหรือพัฒนาขึน้เพื่ออธิบายหลักปรชัญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด และความเชื่อที่ เกี่ยวขอ้ง 
แสดงโครงสรา้งทางความคิดหรือองคป์ระกอบ และความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบที่ส  าคัญ
เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพั 

องคป์ระกอบของลักษณะรูปแบบทีด่ี 
จากการศึกษารูปแบบโดยทั่วไปมีองคป์ระกอบร่วมที่ส  าคัญซึ่งผูท้ี่จะพัฒนารูปแบบ

ควรค านึงถึง โดยมีนกัการศกึษาไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของรูปแบบแตกต่างกนั สรุปไดด้งันี ้
ประเภทของรูปแบบที่ใชก้นัอยู่โดยทั่วไปมี 5 ประเภท (ทิศนา แขมณี, 2550) ดงันี ้

1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ หรือรูปแบบคลา้ย (Analogue Model) มีลกัษณะเป็น
รูปแบบความคิดที่แสดงออกในลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ อย่างน้อย 2 สิ่งขึน้ไป 
รูปแบบลกัษณะนีใ้ชก้นัมากทางดา้นวิทยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และพฤติกรรมศาสตร ์

2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออก
ผ่านทาง การใชภ้าษา (พดูและเขียน) รูปแบบลกัษณะนีใ้ชก้นัมากทางดา้นศกึษาศาสตร ์

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร ์(Mathematical Model) เป็นรูปแบบความคิดที่
แสดงออกผ่านทางสตูรคณิตศาสตร ์สว่นมากจะเกิดขึน้หลงัจากไดรู้ปแบบเชิงภาษาแลว้ 

4. รูป แบบ เช ิงแผนผ ัง (Schematic Model) เป็น รูป แบบความค ิดที่
แสดงออกผ่านทางแผนผงั แผนภาพ ไดอะแกรม และกราฟ เป็นตน้ 

5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Casual Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์หรือปัญหา รูปแบบดา้น
ศกึษาศาสตร ์มกัเป็นแบบนีเ้ป็นสว่นใหญ่ 

รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการบริการแบบ Park Service-learning Model 
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยจอรเ์จีย (Georgia Department of Education, 

1997) เสนอรูปแบบการเรียนรูด้ว้ยการบริการแบบ Park Service-learning Model ซึ่งแบ่งกระบวนการ
ด าเนินงานออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมการ(Preparation) เป็นขั้นตอนการวางแผนท ากิจกรรมเริ่มจาก
การมอบหมายใหน้กัศึกษาส ารวจความตอ้งการต่าง ๆ ของชุมชนที่นักศึกษาจะช่วยเหลือไดโ้ดย
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อาจสอบถามจากผูน้  าชุมชน หน่วยงานที่ท าหนา้ที่พฒันาชมุชน ผูค้นในชมุชน จากการสงัเกตของ
นกัศึกษาเอง หรือครูผูส้อนอาจจะเสนอแนะปัญหาของชุมชนขึน้มาร่วมดว้ยก็ได ้แลว้น าปัญหา
เหล่านัน้มาพิจารณาเลือกหัวขอ้ที่สอดคลอ้งกบัสิ่งที่นักศึกษาตอ้งการศึกษาเรียนเรียนรูแ้ละอยู่ใน
ความสามารถที่นกัศึกษาจะท าไดโ้ดยครูช่วยดแูลชีแ้นะและเป็นที่ปรึกษา เพื่อใหก้ิจกรรมนัน้เกิด
ประโยชนต่์อชุมชนและส่งเสริมใหน้ักศึกษาไดเ้รียนรูอ้ย่างแทจ้ริง จากนัน้น าปัญหาที่เลือกไดม้า
วิเคราะหห์าสาเหตแุละแนวทางการแกไ้ข แลว้วางแผนกิจกรรมเป็นขัน้ตอนเพื่อพรอ้มไปพฒันา 

เมื่อวางแผนกิจกรรมเรียบรอ้ยแลว้ควรส ารวจว่ามีขอ้มลูหรือทกัษะใดที่นกัศึกษา
ขาดแต่จ าเป็นต่อการท างานที่วางไว ้แลว้จดัการใหน้กัศึกษาคน้ควา้หรือไดร้บัการอบรมทักษะเพิ่มเติม 
เพื่อประสิทธิภาพในการลงมือปฏิบติังาน ก่อนใหบ้รกิาร นกัศกึษาควรจะ 

1.1  เลือกชมุชนที่จะเขา้ไปใหบ้รกิาร 
1.2  เลือกและวางแผนกิจกรรมที่จะไปบริการโดยเป็นกิจกรรมที่ชุมชน

ตอ้งการโดยเฉพาะ 
1.3 ประชาสัมพันธ์ผูส้นใจและผูต้อ้งการสมัครเขา้ร่วมเป็นอาสาสมัครตาม

หน่วยงานต่าง ๆ 
1.4  แนะน าสถานที่/พืน้ที่ที่จะเขา้ไปใหบ้ริการและจดัใหม้ีการอบรมกิจกรรม

ที่จะไปใหบ้รกิารก่อนหนา้การปฏิบติัจรงิ 
2. ขัน้ปฏิบติัการ(Action) คือ การน าแผนการที่วางไวไ้ปปฏิบติัใหเ้กิดขึน้ไปรูปธรรม 

ซึ่งไม่ได้หมายความว่านักศึกษาจะปฏิบัติงานตามล าพัง แต่สามารถขอความช่วยเหลือไปยัง
หน่วยงาน องค์กร ผู้น าชุมชนหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ก่อให้เกิดการ
ท างานร่วมกันระหว่างเด็กและผูใ้หญ่ การแบ่งงานตามความถนัด การสรา้งความสมัพันธร์ะหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน เปิดโลกใหน้ักศึกษาไดอ้อกนอกหอ้งเรียนเพื่อไปสัมผัสชีวิตจริง โดยน าสิ่งที่
เรียนรูใ้นหอ้งเรียนมาประยุกตใ์ช ้เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ และรูจ้ักแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ เพื่อใหง้านลุล่วงไดดี้ 
ดงันัน้การปฏิบติัการในการใหบ้รกิาร จึงสรุปดงันี ้

2.1 เป็นกิจกรรมที่มีความส าคญั 

2.2 เป็นการบรูณาการรายวิชาต่าง ๆ 
2.3 มีการพฒันาอย่างเหมาะสม 

2.4 เตรียมใหน้กัศกึษารูส้กึเป็นสว่นหนึ่งของกิจกรรม 

2.5 ใหก้ารดแูลอย่างเพียงพอ 
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3. การสะทอ้นกลบั(Reflection) เป็นขัน้ตอนที่ท าใหน้ักศึกษาไดม้ีทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เมื่อไดใ้หม้ีประสบการณบ์ริการทางสงัคม และประยุกตใ์หม้ีการเรียนรูว้ิชาการ
อย่างกวา้งขวาง การสะทอ้นกลบัจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงรายวิชาต่าง ๆ เขา้กับ
กิจกรรมการบริการสงัคม นักศึกษาสามารถน าประสบการณท์ี่ไดม้าวิเคราะหผ์่านการอภิปรายใน
ชัน้เรียน เขียนสรุปเป็นรายงานรายบคุคล รายกลุม่ รายหอ้งหรือจดันิทรรศการ 

4. การเฉลิมฉลอง (Cerebration) เป็นการระลึกถึงสิ่งที่นกัศึกษาไดล้งมือท าใหแ้ก่
ผูอ่ื้นหรือชุมชน เป็นกิจกรรมที่แสดงออกว่านักศึกษาไดเ้สร็จสิน้ปฏิบติัการบริการสงัคมอาจเป็น
การจัดปารตี์ใ้นสวนสาธารณะที่นกัศึกษาไดช้่วยกนับูรณะ เชิญชวนนกัศึกษา ครูอาจารย ์หน่วยงาน 
หรือองคก์รต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครัง้นี ้ตลอดจนผูท้ี่อาศยัอยู่ในชุมชนมาร่วมในงานเลีย้ง
ฉลองนีด้ว้ย ทัง้นีค้รูอาจจะออกใบประกาศนียบตัรใหเ้ป็นที่ระลึกแก่นักศึกษาและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในกิจกรรมนี ้เพื่อเป็นรางวลัและสิ่งเตือนใจใหน้กัศึกษาระลึกถึงการท าประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ่ื้นครัง้นี ้
ซึ่งจะก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการรว่มรบัผิดชอบช่วยเหลือสงัคมต่อไป 

รูปแบบการเรียนรู้จากการบริการสังคมแบบ ICARE 
มารค์ (Mark, 2001) เสนอรูปแบบการเรียนรูจ้ากการบริการสงัคมแบบ ICARE เป็น

รูปแบบการเรียนรูส้  าหรบัใหน้ักศึกษาเลือกและวิเคราะหเ์พื่อการวางแผนในการปฏิบัติและ
ประเมินผล ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ที่ส  าคญัคือ 

1. ระบุปัญหา (Identify) เริ่มตน้ที่ระบุปัญหาโดยนักศึกษาหรือกลุ่มนักศึกษา
รว่มกนัระบุค านึงถึงประโยชนแ์ละความตอ้งการของชุมชนเป็นส่วนส าคญั ไม่นอ้ยไปกว่าทรพัยากร
ที่น ามาใชใ้นการใหบ้รกิารสงัคม นกัศึกษาจะตอ้งเขียนเคา้โครงของโครงการเพื่อแสดงใหเ้ห็นว่า
อะไรเป็นสิ่งที่ผลกัดนัใหเ้กิดโครงการและบอกขอ้จ ากดัที่อาจเกิดขึน้ บอกเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ของโครงการในลกัษณะของยทุธศาสตร ์รวมทัง้ภาระงานที่จ  าเป็นตอ้งปฏิบติัเพื่อใหง้านบรรลเุปา้หมาย 

2. การท างานร่วมกนั (Collaborate) นกัศึกษาจะตอ้งท างานร่วมกันเพื่อใหง้าน
บรรลเุปา้หมาย ทราบว่าอะไรคือสิ่งที่มีประสิทธิภาพสงูสุดในการใชป้ระโยชนจ์ากความสามารถ
ของมนุษยแ์ละประโยชนจ์ากทรพัยากร ผูร้่วมงานจะท างานประสานในรูปแบบเดียวกนัเพื่อใหง้าน
บรรลเุป้าหมายไดอ้ย่างไร ดังนัน้จึงตอ้งพฒันาทกัษะของผูร้่วมงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ในชมุชน สิ่งที่ท าใหแ้น่ใจว่านกัศึกษาสามารถท าตามความตอ้งการของชุมชนไดใ้นขั้นตอนนีค้ือ
การใหก้ารฝึกอบรมเรื่องการท าโครงการ การมอบหมายหน้าที่และภาระงาน ตลอดจนก าหนด
ระยะเวลาการท าโครงการ สิ่งที่มกัเกิดขึน้บ่อยคือ การถกเถียงกันในกลุ่มและนักศึกษาขาดแคลน
ทรพัยากรในการปฏิบติั ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหลา่นีอ้าจท าใหก้ระบวนการในขัน้นีเ้ปลี่ยนแปลงไป 
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3. การแสดงออก (Act) การท างานรว่มกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการตลอดจน
โครงการจะส าเร็จได้ต้องอาศัยนักศึกษาในการแสดงออก นักศึกษาจะต้องให้การบริการตาม
หลกัการทางดา้นวิชาการและพฒันาตนเองอย่างเหมาะสมกบัความตอ้งการของสงัคม 

4. การสะท้อนกลับ (Reflection Experiences) กระบวนการบริการสังคม
ทั้งหมดนั้นนักศึกษาและคณะจะต้องสะท้อนประสบการณ์ออกมา การฝึกฝนการสะท้อนใน
กิจกรรมการบริการจะเป็นส่วนที่ดึงดูดความสนใจแก่ผู้ร่ วมงานและถ่ายทอดความเป็น
อาสาสมัครใหแ้ก่นักศึกษา มีค าถาม 3 ขอ้ที่จะตอ้งใชใ้นขัน้ตอนนี ้ไดแ้ก่ อะไร อะไรที่ท าใหเ้ป็น
เช่นนั้น และปัจจุบันเป็นอย่างไร ในขัน้ตอนนีน้ักศึกษาแต่ละคนจะตอ้งบอกความหมายจุดประสงค์
ของโครงการ ก าหนดความเชื่อมโยงระหว่างการบริการกับสาขาวิชาที่เรียนและบอกผลกระทบจาก
โครงการที่มีต่อสมาชิกและประโยชน์ของชุมชนเทคนิคการสะทอ้นกลบัจะแตกต่างกนัไปในแต่ละ
กลุม่ 

5. การสนบัสนุนส่งเสรมิ(Encourage) เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณแ์ลว้ นกัศกึษา
จะมีการสนบัสนุนและส่งเสริมกนัเองตลอดจนเริ่มตน้โครงการในขั้นตอนใหม่อีกครัง้ โดยการหา
ขอ้มูลเบือ้งตน้เก่ียวกับสถานที่เพื่อดูความตอ้งการใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึน้ เป็นขอ้มูลเบือ้งตน้ส าหรบั
การจัดท าโครงการในขัน้ตอนนี ้นักศึกษาจะพิจารณาผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชน ผลการรายงาน
ต่าง ๆ ประเมินความมีประสิทธิภาพ ก าหนดขอบเขตเป้าหมายที่แทจ้ริงและวตัถุประสงคท์ี่เหมาะสม
และก าหนดบทบาทที่คาดหวงัอีกครัง้ ในขัน้ตอนนีจ้ะสะทอ้นกลบัไปที่ขัน้ตอนการระบปัุญหา (Identify) 
และขัน้ตอนต่าง ๆ ที่จะด าเนินไปอีกครัง้ ประสบการณ์ที่มีคณุค่าอย่างยิ่งจะเกิดขึน้เมื่อคณะและ
นกัศึกษาไดร้่วมกันคน้ควา้ผ่านกระบวนการเรียนรูด้ว้ยการบริการ ซึ่งนอกเหนือไปจากการเรียนรู้
เนือ้หาทางดา้นวิชาการ นั่นคือ ประสบการณข์องนกัศึกษา การพฒันาองคก์ร การพฒันาความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลตลอดจนทักษะการสื่อสาร น าไปสู่การพฒันาใหน้กัศึกษาไดก้า้วเขา้สู่โลกที่ แทจ้ริง
อย่างสมบรูณ ์

รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมแบบผ่านกระบวนการทางสังคม (Social-
Process Learning) 

Pritchard and Whitehead (2004b) กล่าวถึง ศูนยก์ลางของมิติทางสังคมที่เกิด
จากการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ และใหน้ักศึกษาท างานร่วมกันโดยใชก้ระบวนการแก้ปัญหา
และตดัสินใจ โดยเพิ่มเติมส่วนประกอบที่ส  าคญัใหรู้ปแบบการเรียนรูโ้ดยการบรกิารสงัคมสมยัใหม่ 
มีจุดประสงคเ์ก่ียวกบัการเรียนรูท้างดา้นเหตผุล (Cognitive) เธอเลนทส์รา้งรูปแบบจากแนวคิดพืน้ฐาน
ของดิวอีเ้รื่อง กระบวนการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้จากสภาพแวดลอ้มทางสังคมที่ไดจ้ากการร่วมมือ 
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แลกเปลี่ยนเรียนรูก้นัระหว่างนกัศึกษา และในสถานศึกษาที่มีโครงสรา้งทางสงัคมแบบประชาธิปไตย 
นกัศกึษาจะใหค้วามสนใจกบัรายวิชาที่ใหเ้รียนรูจ้ากสภาพจริงเพราะท าใหเ้กิดความรบัผิดชอบ
เพิ่มขึน้ และไดท้ างานโดยตรงในสถานศกึษา  โดยใหส้ถานศึกษาสามารถสนบัสนนุใหน้กัศกึษาได้
สะทอ้นคิดโดยใหเ้ผชิญหนา้กบัหวัขอ้ที่ตอ้งแกปั้ญหา และดึงความสนใจของนกัศึกษาในการคน้หา
กระบวนการ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งค าตอบ 

คนจะท างานเป็นกลุ่มเมื่อไดร้บัการมอบหมายงาน แนวทางของกลุ่มจะถูกจดัการและ
ได้รบัผลเมื่อสมาชิกปฏิบัติตามหน้าที่ ส่วนผลที่ตามมาเชื่อว่าการท างานกลุ่มท าให้สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี ้เพิ่มขึน้ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เก่ียวกับหน้าที่  การปรับปรุงหน้าที่  ความ
รบัผิดชอบเพื่อพฒันางานใหส้มบูรณ ์โดยนกัศกึษาที่ท างานเป็นกลุ่มกลุม่จะคน้พบปัญหาที่แทจ้ริง
เมื่อเรียนรูส้ิ่งที่เก่ียวกบัวิชาการและนกัศกึษาจะเรียนรูเ้ก่ียวกบัประชาธิปไตยและทกัษะกระบวนการ
แกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร ์

รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงการ 
วิธีการสอนแบบโครงการ เป็นการศึกษาหาความรู ้โดยการท าโครงการ เพื ่อ

ท าการศึกษาใหเ้กิดความเขา้ใจในปัญหาใหช้ดัเจนยิ่งขึน้โดยที่ผูเ้รียน จะพัฒนาการตั้งค าถาม 
แสดงความสามารถ คน้หาทางแกปั้ญหา เสนอกระบวนการแกปั้ญหา และทดลองแกแ้ละน าเสนอ
ขอ้คน้พบโครงการบางโครงการใชเ้วลาประมาณโครงการละ 3-4 สัปดาห ์แต่บางโครงการก็ใช้
เพียงสปัดาหเ์ดียวโดยมีขนัตอนหลกั ๆ ของวิธีการสอน (Booth, 1987) ดงันี ้

1. ขัน้กระตุน้ความสนใจ เป็นการอภิปรายเบือ้งตน้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกบัโครงการที่จะท า รายละเอียดเป็นอย่างไรบา้ง 

2. ขั้นเตรียมโครงการ เป็นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับ
โครงการ ว่าจะใชเ้วลาเท่าไร รายละเอียดของการท างานมีอะไรบา้ง 

3. ขัน้ฝึกทกัษะที่จ  าเป็น ในบางโครงการ ตอ้งการทกัษะที่จ  าเป็น จึงตอ้งมีการฝึก
ทกัษะเหลา่นัน้ก่อน เช่น การเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์

4. การเตรียมอปุกรณ ์เป็นการเตรียมอปุกรณท์ี่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการท ากิจกรรม 
5. ขัน้กิจกรรมกลุม่ เป็นการลงมือกระท ากิจกรรมที่ไดว้างแผนไว ้
6. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการลงมือท า

กิจกรรมตามโครงการที่วางแผนไว ้
7. ขั้นสรุปผลการด าเนินการ เป็นการจัดการขอ้มูลต่าง ๆ และสรุปผลของการ

ด าเนินการ และเตรียมการที่จะน าเสนอเป็นรายงานขัน้สดุทา้ย 
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8. ขัน้เสนอผลโครงการ เป็นการน าเสนอผลงานของโครงการที่ท าส าเรจ็แลว้ 
แคทซ์และชารด์ (Katz & Chard, 1994) ได้สรุปสาระส าค ัญของการสอนแบบ

โครงการ มีดงันี ้
1. หวัขอ้โครงการและการเลือกหวัขอ้ของโครงการ ซึ่งตอ้งมาจากความสนใจและ

ความตอ้งการของนกัศกึษา ครูควรมีเกณฑใ์นการเลือกหวัขอ้โครงการดงันี ้
1.1 เป็นหวัขอ้ที่นึกศกึษาทกุคนหรือเด็กสว่นใหญ่ของกลุม่สนใจ 

1.2 มีแหล่งทรพัยากรในทอ้งถิ่นเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมในหวัขอ้โครงการนี ้
ได ้

1.3 เป็นหวัขอ้ที่นกัศกึษามีประสบการณเ์ดิมอยู่บา้ง 
1.4 เป็นหวัขอ้ที่เด็กสามารถใชป้ระสบการณต์รงในการคน้หาขอ้ม ู
ขอ้เท็จจรงิได ้

1.5 เป็นเรื่องจรงิ สามารถใหผู้ศ้กึษามีประสบการณต์รงในเรื่องนัน้ได ้

1.6 เป็นเรื่องที่เปิดโอกาสในการท างานเป็นกลุม่ 

1.7 ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั หรือสรา้งสิ่งของ 
1.8 เป็นหวัขอ้ที่มีความสมัพนัธก์บัจดุประสงคข์องการเรียนการสอน 

1.9 ผูศ้กึษามีโอกาสใชท้กัษะต่าง ๆ ในการเรียนรู ้
1.10 ผูป้กครองมีโอกาสเขา้รว่มในกิจกรรมของโครงการ 

2 กิจกรรมหลกั ในการสอนแบบโครงการ ประกอบดว้ย กิจกรรมการศึกษาคน้ควา้ 
กิจกรรมการสรา้งความรู ้และการแสดงบทบาทสมมติ 

3. โอกาสการเรียนรูห้ลากหลาย ในการเรียนการสอนแบบโครงการ เปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูใ้นหลายวิธีการ เช่น สามารถแสดงออกดว้ยทักษะทางภาษา การเล่าเรื่อง การอ่าน 
การเขียน ดา้นทกัษะคณิตศาสตร ์เช่น การเปรียบเทียบ หรือดา้นวิทยาศาสตร ์เช่น การทดลอง ซึ่งสิ่งที่
ผูศ้กึษาไดเ้รียนรูแ้ละเกิดการพฒันาในการสอนแบบโครงการคือ 

3.1 ความรู ้
3.2 ทกัษะ 
3.3 คณุลกัษณะในการใฝ่รู ้
3.4 ความรูส้กึ 
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4. ผูศ้ึกษาเป็นผูเ้ลือกกิจกรรม การสอนแบบโครงการ ท าใหผู้ศ้ึกษามีโอกาสใน
การเลือก ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรูใ้นพฒันาการดา้นสติปัญญา พฒันาการดา้นสงัคม พฒันาการทาง
อารมณแ์ละ พฒันาการดา้นจรยิธรรม ผูเ้รียนมีโอกาสในการเลือกหลายประการ คือ 

4.1 การเลือกงานที่จะกระท า 
4.2 การเลือกเวลาที่จะปฏิบติักิจกรรม 

4.3 การเลือกสถานที่ที่จะปฏิบติักิจกรรม 

4.4 การเลอืกเพื่อนที่จะรว่มงานดว้ย 

5. บทบาทของครู ครูจะเป็นผูติ้ดตามความสนใจของผูเ้รียน จัดเตรียมกิจกรรม
ตามความตอ้งการของผูเ้รียน ใหค้วามช่วยเหลือ ในการแกปั้ญหา กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 

6. การน าเสนอผลงานในหอ้งเรียน หอ้งเรียนจะเป็นหอ้งแสดงผลงานตั้งแต่เริ่มตน้ 
ซึ่งจะน าเสนอความกา้วหนา้ กระบวนการท างานของผูเ้รียน และทิศทางการด าเนินการของโครงการ 
ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนระลกึถึงสิ่งที่ตนเองท างานอยู่ และพยายามศกึษาใหเ้ขา้ใจชดัเจนยิ่งขึน้ 

ระยะต่าง ๆ ของโครงการ 
ระยะที่ 1 วางแผน/เริ่มตน้โครงการ 
ระยะที่ 2 พฒันาโครงการ 
ระยะที่ 3 คิดทบทวนและสรุป 

โดยสรุป การจดัการเรียนการสอนแบบโครงการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ เปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรื่องที่จะศกึษาดว้ยตนเอง โดยการก าหนดประเด็นปัญหาขึน้มาตามความ
สนใจ แล้วใช้กระบวนการแก้ปัญหามาใช้ในการศึกษาหาความรูต้ามวิธีการของตนจนบรรลุ
ความส าเรจ็ หลกัการของการสอนแบบโครงการ มีดงันี ้

1. ผูเ้รียนท าการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยท าความเขา้ใจในรายละเอียด
ของเรื่องนัน้ ๆ จนพบค าตอบที่ตอ้งการ 

2. เรื่องที่ผูเ้รียนศึกษาเป็นเรื่องที่ผู ้เรียนเป็นผู้เลือกตามความสนใจ ประเด็นที่
ศกึษาเป็นประเด็นที่ผูเ้รียนตัง้ประเด็นขึน้เอง 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่
ศกึษานัน้โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากแหลง่ความรูเ้บือ้งตน้ 

4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะใชร้ะยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอตาม
ความสนใจของผูเ้รียนเพื่อที่ผูเ้รียนไดค้น้พบค าตอบ และคลี่คลายความสงสยั 
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5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดป้ระสบทัง้ความส าเร็จและลม้เหลว
ในวิธีการแสวงหาความรูต้ามวิธีการของผูเ้รียนเอง 

6. เมื่อผูเ้รียนไดค้น้พบค าตอบแลว้ ใหผู้เ้รียนมีโอกาสน าความรูน้ัน้มาน าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ กนั ตามความตอ้งการของผูเ้รียนเอง 

7. มีการน าเสนอผลงานต่อเพื่อน ๆ และคนอ่ืน ๆ เพื่อแสดงใหเ้ห็นความส าเร็จ
ของกระบวนการศกึษาของตน และมีความภาคภมูิใจในความส าเรจ็นัน้ 

ดงันัน้ วิธีการสอนดว้ยโครงการ สนบัสนุนการเรียนรูด้ว้ยการบริการสงัคม เนื่องจาก
การเรียนรูด้ว้ยการบริการสงัคม ผูเ้รียนจะตอ้งท าโครงการบริการสงัคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการส่วน
บุคคล หรือโครงการระดับกลุ่ม โดยต้องใช้หลักการเรียนรูด้้วยโครงการเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัการ ซึ่งครูจะเป็นผูช้่วยเหลือ ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ เก่ียวกบัการท าโครงการ เพื่อผูเ้รียนจะได้
สามารถปฏิบติักิจกรรมการบรกิารสงัคมและประสบความส าเรจ็ตามจดุมุ่งหมายของการเรียนรู ้

สรุปได้ว่า จากการศึกษารูปแบบโดยทั่วไปมีองค์ประกอบร่วมที่ส  าคัญซึ่งผู้ที่จะ
พฒันารูปแบบควรค านึงถึง โดยอธิบายองคป์ระกอบของรูปแบบ ดงันี ้

1. รูปแบบโดยทั่วไปมีองคป์ระกอบส าคญั ดงันี ้
1.1 หลกัการของรูปแบบเป็นส่วนที่กล่าวถึงความเชื่อและแนวคิด ทฤษฎีที่

เป็นพืน้ฐานของการออกแบบและพฒันารูปแบบ ซึ่งจะเป็นการก าหนดจุดประสงค ์เนือ้หา กิจกรรม 
และขัน้ตอนการด าเนินงานของรูปแบบ 

1.2 จุดประสงคข์องรูปแบบ เป็นส่วนหนึ่งที่ระบุถึงความคาดหวังหรือสิ่งที่
ตอ้งการ ใหเ้กิดขึน้จากการใชรู้ปแบบ 

1.3 กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้เป็นส่วนหนึ่งที่ระบุ ขัน้ตอน วิธีการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อใหบ้รรลถุึงจดุประสงคข์องรูปแบบ 

1.4 การวัดและประเมินผล เป็นส่วนของการประเมินผลการเรียนรู ้ตาม
วตัถปุระสงคข์องรูปแบบที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ (บญุเลีย้ง ทมุทอง, 2556, p. 60)  

2. รูปแบบมีองคป์ระกอบส าคญั ดงันี ้ 
2.1 รูปแบบจะตอ้งน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลที่ตามมาสามารถ

พิสจูน ์ทดสอบได ้หมายถึง สามารถน าไปสรา้งเครื่องมือ เพื่อไปพิสจูนท์ดสอบได ้

2.2 โครงสรา้งของรูปแบบจะตอ้งประกอบดว้ยความสัมพันธ์ เชิงสาเหต ุ
(Relationship) ซึ่งสามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณเ์รื่องนัน้ได ้
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2.3 รูปแบบจะตอ้งสามารถช่วยสรา้งจินตนาการ (Imagination) ความคิด
รวบยอด (Concept) และความสมัพนัธ ์(Interrelations) 

2.4 รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพันธ์เชิงโครงสรา้ง (Structural 
Relationships) มากกว่าความเชื่อมโยง (Associative Relationships) (Keeves, 1988, pp. 386-
387 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2550, p. 220) 

3. รูปแบบมีองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ ดงันี ้ 
3.1 หลกัการซึ่งก าหนด โดยผูพ้ฒันารูปแบบฯ 
3.2 วตัถปุระสงคแ์ละขัน้ตอน 

3.3 การจดัสิ่งแวดลอ้มในการเรียนรูห้รือกิจกรรมการเรียนการสอน (Arends, 
1999, pp. pp. 6-8)  

ลกัษณะของรูปแบบที่ดีควรมีลกัษณะตามขอ้ก าหนด (ทิศนา แขมมณี, 2555) ดงันี ้
1. รูปแบบตอ้งเป็นแนวทางที่น าไปสู่การท านายผลที่ตามมา (Prediction) ซึ่ง

สามารถพิสจูน ์และทดสอบไดเ้ชิงประจกัษ์ 
2. โครงสรา้งของรูปแบบตอ้งประกอบดว้ยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal 

Relationship) ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ ์หรือเรื่องนัน้ ๆ ได ้
3. รูปแบบตอ้งสามารถช่วยสรา้งจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด 

(Concept) และความ สมัพนัธ ์(Interrelations) รวมทัง้ช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู ้
4. รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพันธ์เชิงโครงสรา้ง (Structure Relationships) 

มากกว่าความสมัพนัธเ์ชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships) 
จากที่กล่าวถึงองคป์ระกอบของรูปแบบขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า องคป์ระกอบของ

รูปแบบโดยทั่วไปมีองค์ประกอบร่วมที่ส  าคัญที่ผูพ้ัฒนารูปแบบจะต้องค านึงถึง ได้แก่ แนวคิด
ทฤษฎีพืน้ฐานที่น ามาพัฒนารูปแบบ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการจัดกิจกรรม และการวัด
และประเมินผล ซึ่งเป็นสว่นที่ประเมินผลของรูปแบบทกุรูปแบบ โดยองคป์ระกอบของรูปแบบจะจดั
ไวอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์แก่ผูเ้รียน 

5.การพัฒนารูปแบบกิจกรรม  
ความหมายของการพัฒนารูปแบบ 

รุง่นภา  จิตรโรจนรกัษ์ (2548) ไดก้ล่าวถึงการพัฒนารูปแบบหรือพฒันาแบบจ าลอง 
(Model Development) หมายถึง กระบวนการสรา้งหรือพัฒนาแบบจ าลองตลอดจนการทดสอบ
รูปแบบที่ดีใหม้ีคณุภาพ เพื่อจะน าไปสูส่ภาวการณท์ี่ดีในการศกึษาวิจยั 
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คีฟส ์(Keeves, 1988, p. p. 124) ไดก้ล่าวถึงหลักการกวา้ง ๆ ในการสรา้งรูปแบบไว้
แบบ 4 ประการ ดงันี ้

1. รูปแบบควรประกอบขึน้ด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (ของตัวแปร) 
มากกว่าความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงแบบธรรมดา โดยความเชื่อมโยงแบบเสน้ตรงธรรมดาทั่วไปนัน้มี
ประโยชนอ์ย่างยิ่งในการศกึษาวิจยัในช่วงตน้ของการพฒันารูปแบบ 

2. รูปแบบควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณผ์ลที่จะเกิดขึน้จากการใชรู้ปแบบ
ได ้สามารถตรวจสอบได ้โดยการสงัเกต และหาขอ้สนบัสนนุดว้ยขอ้มลูเชิงประจกัษไ์ด ้

3. รูปแบบควรตอ้งระบุหรือชี ใ้หเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที ่ศ ึกษา 
ดังนั้นรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณไ์ด ้ซึ่งควรใชใ้นการอธิบายปรากฏการณน์ัน้ไดด้ว้ย 

4. นอกจากคุณสมบติัดังที่ไดก้ล่าวมาแลว้ รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสรา้ง
มโนทัศนใ์หม่ และการสรา้งความสมัพันธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายองคค์วามรูใ้น
เรื่องที่ก าลงัศกึษาอีกดว้ย 

นอกจากนี ้การพฒันารูปแบบอาจมีขัน้ตอนการด าเนินงานแตกต่างกนัไป โดยทั่วไป
แลว้อาจแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนใหญ่ๆ คือ การสรา้งหรือการพฒันารูปแบบ (Construct) และการหา
ความตรงของรูปแบบ (Validity) ซึ่งรายละเอียดในแต่ละขัน้ตอนของการด าเนินการนั้นขึน้อยู่กับ
ลกัษณะและแนวคิด ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบนัน้ ๆ  

การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ อาจกระท าได ้2 ขัน้ตอน คือ 
1. การสรา้งหรือพัฒนารูปแบบ ผูว้ิจัยจะสรา้งหรือพัฒนารูปแบบขึน้มาก่อน เป็น

รูปแบบตามสมมติฐาน โดยการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและแนวความคิดที่มีผูพ้ฒันาในเรื่องเดียวกนั
หรือเรื่องอ่ืน ๆ และผลการศึกษาหรือผลการวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งวิเคราะหต์ามสภาพสถานการณต่์าง ๆ 
จะช่วยใหส้ามารถก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบหรือตัวแปรต่าง ๆ ของรูปแบบนัน้ หรือล าดับ
ก่อนกลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบ ในการพัฒนารูปแบบนั้น โดยต้องใช้หลักเหตุผลเป็น
รากฐานส าคัญของการศึกษาคน้ควา้ที่ลึกซึง้จะเป็นประโยชนต่์อการพัฒนารูปแบบเป็นอย่างยิ่ง 
ผู้วิจัยอาจจะคิดโครงสร้างของรูปแบบขึน้มาก่อนแลว้ปรบัปรุง โดยอาศ ัยขอ้สนเทศจาก
การศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี แนวคิดของรูปแบบหรือผลการวิจัยที่ เก่ียวข้อง หรือท าการศึกษา
องคป์ระกอบย่อยหรือตวัแปรแต่ละตวั โดยคดัเลือกองคป์ระกอบย่อยหรือตวัแปรที่ ส  าคญัประกอบ
ขึน้เป็นโครงสรา้งของรูปแบบก็ได้ ส่วนหัวใจส าคัญของขั้นนีอ้ยู่ที่การเลือกเฟ้นองค์ประกอบใน
รูปแบบ ตวัแปร หรือกิจกรรมเพื่อใหไ้ดรู้ปแบบที่เหมาะสม ผูว้ิจยัควรก าหนดหลกัการในการพฒันา
รูปแบบอย่างชัดเจน เช่น เป็นรูปแบบที่ไม่ซบัซอ้นสามารถน าไปปฏิบติัไดง้่าย ตัวแปรในรูปแบบมี
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น้อยตัวแต่สามารถอธิบายผลไดม้าก ซึ่งการวิจัยบางเรื่องจ าเป็นตอ้งให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา
ความถกูตอ้งเหมาะสม 

2. การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ หลังจากไดพ้ัฒนารูปแบบในขั้นตน้
แลว้  ขัน้ตอนต่อมาตอ้งทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะว่ารูปแบบที่พัฒนาขึน้นั้น
ถึงแมว้่าจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวคิดรูปแบบของคนอื่น และผลการวิจัยที่ผ่าน
มาแลว้ หรือแมก้ระทั่งไดร้บัการกลั่นกรองจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้ก็ตาม แต่เป็นเพียงรูปแบบตาม
สมมติฐาน ซึ่งจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมขอ้มูลในสถานการณ์จริงหรือท าการทดลองน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริงเพื่อทดสอบดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งบางกรณีจะใช้ค าว่าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบ (บุญชม ศรีสะอาด , 2535, p.104-106)ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
สถานการณ์จริง หรือทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาในสถานการณ์จริง เพื่อช่วยใหท้ราบอิทธิพลหรือ
ความส าคัญขององคป์ระกอบย่อยหรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบและอิทธิพลหรือความส าคัญของ
กลุ่มองคป์ระกอบหรือกลุม่ตวัแปรในรูปแบบ ผูว้ิจยัอาจปรบัปรุงรูปแบบใหม่ โดยตัดองคป์ระกอบ
หรือตัวแปรที ่พบว่ามีอิทธิพลหรือมีความส าคัญน้อย ออกจากรูปแบบของตน ซึ่งจะท าให้ได้
รูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึน้ 

ส่วน เมสนั  อลัเบิรต์ และ เคดอรร์ี่ (Meason, Albert & Khedourri, 1985 อา้งใน กนิษฐา 
นาวารตัน,์ 2549) ไดเ้สนอขัน้ตอนในการสรา้งรูปแบบไวส้องขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ขั้นรวบรวมปัญหา (Problem Formulation) เพื่ อให้รู ้ว่าอะไรคือปัญหาที่
แทจ้รงิ 

2. ขั้นพัฒนารูปแบบ (Model Construction) จะด าเนินการหลังจากการรวบรวม
ปัญหา พิจารณาวตัถุประสงคเ์บือ้งตน้ของการสรา้ง และลกัษณะเฉพาะที่ตอ้งการของผลผลิต โดย
อาศัยขอ้มูลสารสนเทศที่จ  าเป็น และค านึงถึงค่าใชจ้่ายในการสรา้งและความต้องการของผูใ้ชด้ว้ย 
เพราะหากรูปแบบมีค่าใชจ้่ายสงูและไม่เป็นที่ยอมรบัของผูใ้ช ้ควรใชห้ลกัวิชาการในการพิจารณา
ว่าควรน าตวัแปรใดบา้งมาวางไวใ้นรูปแบบที่จะสรา้ง โดยมีการประเมินค่าและความแปรปรวน
อย่างระมัดระวัง และเมื่อสรา้งเสร็จแลว้ ควรพิจารณาว่าครอบคลุมตัวแปรทั ้งหมดหรือไม่ 
หรือมีความบกพรอ่งในสว่นใดบา้ง 

3. ขัน้การทดสอบรูปแบบ (Testing) 
4. ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) เพื่ อดูว่าบรรลุผลส าเร็จหรือมีความ

สมบรูณห์รือไม่ 
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5. ขัน้พฒันาปรบัปรุงใหท้นัสมัย (Model Updating) เพื่อใหม้ีความเหมาะสม
กับวตัถปุระสงคข์ององคก์รและสถานการณท์ี่กระทบจากภายนอกและภายในองคก์ร 

รูปแบบที่จะน าไปใชใ้หไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุนัน้ ตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะที่ส  าคัญ คือ 
มีความสมัพนัธเ์ชิงโครงสรา้ง สามารถท านายผลได ้สามารถขยายความผลท านายไดก้วา้งขวางขึน้
และสามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ ส าหรบัการพฒันารูปแบบนัน้ ซึ่งผูว้ิจยัจะตอ้งศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ในการสรา้งรูปแบบน าเอาขอ้มลูที่จดัเก็บมาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์เพื่อก าหนดความสมัพนัธข์อง
องคป์ระกอบของรูปแบบก าหนดโครงสรา้งและขอ้เสนอของรูปแบบอย่างชดัเจน  เพื่อน าไปสู่ผลสรุป
เพื่ออธิบายปรากฏการณท์ี่มุ่งหวงัของการวิจยัโดยมีการทดสอบ และปรบัปรุงรูปแบบก่อนน ารูปแบบ
ไปใชง้านจรงิ ซึ่งจะมีการประเมินผลหลงัจากการน ารูปแบบไปใชง้านจรงิ 

การสรา้งรูปแบบเป็นการก าหนดมโนทัศนเ์ก่ียวขอ้งสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อ
ชีใ้หเ้ห็นชดัเจนว่ารูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อใหไ้ดอ้ะไร โดยสิ่งที่ไดน้ัน้สามารถอธิบายได้
ว่ามีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ใด เพื่อน าไปสู่ข้อค้นพบในสิ่งใหม่ (Keeves, 1988, p. p. 172; 
Steiner, 1969) โดยมีขัน้ตอนการสรา้งรูปแบบเขียนไวใ้นแผนภาพที่ 5 

 
สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 

 
 

ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการสรา้งรูปแบบความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้เสนอ Relating Propositions 

มิยากาวะ (2550, p. 3) ระบุว่า การสร้างโมเดลที่ ดีนั้นต้องศึกษาปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติหรือปารกฏการณณ์ทางสังคม อาจไม่จ าเป็นตอ้งศึกษาปรากฏการณ์เรื่องนัน้โดยตรงก็ได ้

มโนทศัน ์
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ตวัแปร 
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ขอ้เสนอ 
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แต่เราศึกษาโดยวิธีการสรา้งโมเดล เพื่อหาขอ้สรุปที่สามารถอธิบาย คาดการณ์ หรือควบคุม
ปรากฏการณ์ ที่ศึกษาได ้ดงัภาพประกอบ 6  

 

ภาพประกอบ 6 การศกึษาปรากฏการณโ์ดยวิธีการสรา้งโมเดล 

โมเดลที่ศึกษาตอ้งมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่งมีลักษณะสอดคลอ้ง
กบัสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณข์องเรื่องที่ศกึษาและอีกประการหนึ่งสามารถน าไปใชใ้น
การหาขอ้สรุปเพื ่อ  อธิบาย ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ที่ เกิดขึน้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
คณุสมบัติของโมเดลทัง้ 2 ประการนี ้มีลักษณะขัดแยง้กันเอง  กล่าวคือ ถ้าเราสรา้งโมเดลให้
สอดคลอ้งกบัสภาพความจรงิของปรากฏการณม์ากเท่าใด โมเดลจะสลบัซบัซอ้นมากขึน้ท าใหก้าร
น าโมเดลไปใชม้ีความยุ่งยาก  แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เราเนน้ความสะดวกในการน าเอาโมเดลไป
ใชอ้ธิบายปรากฏการณโ์ดยเขียนโมเดลใหง้่าย ซึ่งโมเดลอาจไม่ค่อยสอดคลอ้งกบัสภาพความจริง
ของปรากฏการณ ์ อาจท าใหก้ารน าโมเดลไปใชอ้ธิบาย ท านายหรือควบคมุปรากฏการณถ์ูกจ ากดั
จุดมุ่งหมายที่ส  าคญั  ซึ่งการสรา้งโมเดลในการทดสอบหรือตรวจสอบโมเดลนัน้ควรสอดคลอ้งกับ
ขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

ทัง้นีโ้มเดลที่สรา้งขึน้ควรมีความชัดเจนและเหมาะสมกบัวิธีการทดสอบ  โดยปกติแลว้
การวิจยัทางสงัคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตรม์กัจะทดสอบโมเดลดว้ยวิธีการทางสถิติ การสรา้ง
โมแคลการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการทดสอบโมเดลเป็นกิจกรรมที่ตอ้งบูรณาการเขา้ดว้ยกัน 
เนื่องจากโครงสรา้งของโมเดลจะเป็นตวัก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู ขอ้มลูที่เก็บรวบรวมไดจ้ะ
น าไปใชท้ดสอบโมเดล ผลของการทดสอบโมเดลย่อมน าไปสูก่ารยอมรบัหรือปฏิเสธโมเดลนัน้  

อาจสรุปไดว้่า ประเภทของรูปแบบแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ รูปแบบที่ใชก้ารอุปมา 
อปุมยัเทียบเคียงปรากฏการณ ์(Analogue Model) รูปแบบที่ใชภ้าษาในการสื่อสารบรรยาย (Semantic 



 66 
 
Model) รูปแบบสมการทางคณิตศาสตรเ์ป็นในการแสดงความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร (Mathematical 
Model) และรูปแบบที่เกิดจากการพัฒนาทางเทคนิคของ Path Analysis หลงัจากการสรา้ง Semantic 
Model (Causal Model) และขัน้ตอนในการสรา้งรูปแบบ ไดแ้ก่ การรวบรวมปัญหา การพัฒนารูปแบบ 
การทดสอบรูปแบบ การน าไปใช ้และการพฒันาปรบัปรุงรูปแบบ 

การตรวจสอบรูปแบบ 
จุดมุ่งหมายที่ส  าคัญของการสรา้งรูปแบบเพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนัน้ดว้ย

ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี  อาจใชก้ารวิเคราะหจ์ากหลกัฐานเชิงคณุลกัษณะ 
(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Qualitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบของหลกัฐานเชิงคณุลกัษณะ
เปิดใชผู้ท้รงคุณวุฒิเป็นผูต้รวจสอบ สวนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใชเ้ทคนิค
ทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่าง (อุทุมพร (ทองอุไทย)  
จามรมาน, 2541, p. 23) ดงันี ้

1. การตรวจสอบความมากนอ้ยของความสมัพันธ ์ความเก่ียวขอ้ง  และเหตุผล
ระหว่างตวัแปร 

2. การประมาณค่าพารามิเตอรข์องความส าคัญดังกล่าว ซึ่งการประมวลค่านี ้
สามารถประมาณขา้มกาลเวลา กลุม่ตวัอย่าง หรือสถานที่ได ้

ไอสเ์นอร ์(Eisner, 1976, pp. pp. 192-193) ไดเ้สนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใชผู้ ้
ทรง คณุวฒุิในบางกรณีศึกษา  ที่ตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณ โดย
เชื่อว่าการรับรู ้ที่ เท่ากันนั้นเป็นคุณสมบัติพื ้นฐานของผู้รู ้ และได้เสนอแนวคิดการประเมินโดย
ผูท้รงคณุวฒุิไวด้งันี ้

1. การประเมินโดยแนวทางนีม้ิไดเ้นน้ผลสมัฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์
ตามรูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal-Based Model) การตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของผู้ เก่ียวข้องตาม รูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) 
กระบวนการวิเคราะหว์ิจารณอ์ย่างลึกซึง้เฉพาะในประเด็นท่ีน ามาพิจารณา โดยไม่จ าเป็นตอ้งเก่ียว
โยงกบัวตัถปุระสงค ์หรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจยัใน
การพิจารณาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ ไดข้้อสรุปเก่ียวกับ
คณุภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท าการประเมิน 

2. เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization )
เรื่องที่จะประเมิน โดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์ของงานศิลป์ (Art Criticism) ที่มีความ
ละเอียดลึกซึง้และตอ้งอาศัยผูท้รงคุณวุฒิระดับสูงมากเป็นผูว้ินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าไม่
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อาจประเมินดว้ยเครื่องวดัใด ๆ ได ้และตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถของผูป้ระเมินอย่างแทจ้ริง ต่อมา
ได้มีการน าแนวคิดนีม้าประยุกตใ์ชใ้นทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากขึน้ ในสาขา
เฉพาะที่ตอ้งอาศัยผูรู้ ้ผูเ้ล่นในเรื่องนั้นจริง ๆ มาเป็นผูป้ระเมินผล ทั้งนีเ้พราะองคค์วามรูเ้ฉพาะ
สาขานัน้ผูท้ี่ศกึษาเรื่องนัน้จรงิ ๆ จึงจะทราบและเขา้ใจอย่างลกึซึง้ 

3. เป็นรูปแบบที่ใชบุ้คคล คือ ผูท้รงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดย
ใหค้วามเชื่อถือว่าผูท้รงคณุวฒุินัน้เที่ยงธรรมและมีดลุพินิจที่ดี ทัง้นีม้าตรฐานและเกณฑพ์ิจารณา
ต่าง ๆ นัน้จะเกิดขึน้จากประสบการณแ์ละความช านาญของผูท้รงคณุวฒุินัน้เอง 

4. เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงวุฒิตาม
อธัยาศยัและความถนดัของแต่ละบุคคล ตัง้แต่การก าหนดประเด็นส าคญัที่พิจารณา การบ่งชีข้อ้มลูที่
ตอ้งการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉยัขอ้มลู ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 

ทัง้นี ้การเลือกผูท้รงวฒุิจะเนน้ที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ ์และการเป็นที่
เชื่อถือ (High Credit) ของวิชาชีพนัน้เป็นส าคญั ตอ้งสามารถเป็นผูท้ี่เขา้ใจเก่ียวกบัเรื่องที่ตอ้งการ
ประเมิน 

จดุมุ่งหมายที่ส  าคญัของการสรา้งรูปแบบก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนัน้ดว้ย
ขอ้มลูเชิงประจกัษ์  โดยการประมาณค่าพารามิเตอรข์องรูปแบบ ดงันัน้ รูปแบบที่สรา้งขึน้จึงควรมี
ความชดัเจน และเหมาะสมกบัวิธีทดสอบโดยปกติแลว้การวิจยัทางสงัคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร ์ 
มกัจะด าเนินการทดสอบรูปแบบดว้ยวิธีทางสถิติ  ผลของการทดสอบจะน าไปสู่การยอมรบัหรือปฏิเสธ
รูปแบบนัน้และน าไปสู่การสรา้งทฤษฎีใหม่ต่อไปจากที่กล่าวมาแลว้ สรุปไดว้่าการทดสอบหรือ
ตรวจสอบรูปแบบสามารถจะกระท าได ้2 ลกัษณะกลา่วคือ 

1. การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมิน ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการ
ประเมินทางการศึกษา (Joint Committee on Standards for Educational Evaluation) ได้เสนอ
หลักการเพื่อเป็นหลักฐานของกิจกรรมของการตรวจสอบรูปแบบ ซึ่งจัดเป็น 3 หมวด (Madaus, 
1983, pp. pp. 399-402) ดงันี ้

1.1 มาตรฐานด้านความ เป็น ไป ได  ้(Feasibility Standard)  เป็นการ
ประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัจรงิ 

1.2 มาตรฐานดา้นความเป็นประโยชน ์(Utility  Standard) เป็นการประเมิน
การสนองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ชรู้ปแบบ 

1.3 มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy  Standard) เป็นการ
ประเมิน ความน่าเชื่อถือและไดส้าระครอบคลมุครบถว้นตามความตอ้งการอย่างแทจ้รงิ 



 68 
 

ทัง้นีย้งัพบว่ามาตรฐานการประเมินที่  รตันะ บวัสนธ์ (2554, pp. 183-186) ไดเ้สนอ
เก่ียวกับมาตรฐานการประเมินโครงการพัฒนาขึน้โดยคณะกรรมการร่วมพัฒนามาตรฐานการ
ประเมินทางการศึกษา (Joint Committee on Standards for Education Evaluation) ไว้อย่าง
สอดคลอ้งกนั ซึ่งประกอบดว้ยมาตรฐาน 4 ดา้น และในแต่ละดา้นประกอบดว้ยตวับ่งชีส้  าหรบัการ
พิจารณา ดงันี ้ 

1. มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility Standards)  เป็นมาตรฐานที่ก่อให้เกิด
ความมั่นใจหรือรบัประกันไดว้่าการประเมินจะใหส้ารสนเทศที่ตอบสนองต่อการน าไปใชข้องผูใ้ช้
ประโยชน ์ประกอบดว้ย 7 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 

1.1 การระบุจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (U1 : Stakeholder Identification) 
ในการประเมินนัน้บุคคลที่เก่ียวขอ้งหรือไดร้บัผลจากการประเมินจะตอ้งระบุจ าแนกใหช้ดัเจน เพื่อ
แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการการใชผ้ลการประเมินของกลุม่บคุคลดงักลา่ว 

1.2  ความน่าเชื่ อถือของนักประเมิน (U2 : Evaluator Credibility)  นัก
ประเมินจะตอ้งมีความสามารถ ทักษะเป็นที่น่าไวว้างใจในการด าเนินงานประเมิน ซึ่งจะท าให้
ไดผ้ลการประเมินเป็นที่ยอมรบัและเชื่อถือไดม้ากที่สดุ 

1.3   สารสนเทศเก็บอย่างครอบคลุม  (U3 : Information Scope and 
Selection) การเก็บรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับโครงการจะต้องมีความครอบคลุม ตอบสนอง
ค าถามความตอ้งการและความสนใจของผูร้บับรกิารและกลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอื่นๆ 

1.4  การก าหนดจ าแนกคณุค่า (U4 : Values Identification)  ในการประเมิน
นัน้มุมมอง วิธีการและเหตุผลที่ใชส้  าหรบัการตีความตัดสินคุณค่าจะตอ้งกระท าอย่างรอบคอบ
และมีความชดัเจน 

1.5  รายงานมีความชัดเจน (U5 : Report Clarity) การจัดท ารายงานการ
ประเมินจะตอ้งมีความชัดเจน อธิบายใหเ้ห็นถึงโครงการที่ไดร้บัการประเมิน ทัง้ส่วนที่เป็นบริบท 
วัตถุประสงค์ วิธีการและผลการประเมินที่ไดร้บั โดยสรุปสารสนเทศดังกล่าวนีจ้ะตอ้งจัดท าให้
เขา้ใจไดอ้ย่างง่ายๆ 

1 .6   ทั น ต่ อ เว ล า ใ น ก า ร น า ไ ป ใ ช้  (U6 :  Report Timeliness and 
Dissemination) ผลการประเมินและรายงานการประเมินต้องเสร็จทันต่อเวลาในการน าไปใช้
ประโยชนส์  าหรบัผูท้ี่สนใจตอ้งการจะใช ้
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1.7 การประเมินมีผลกระทบ (U7 : Evaluation Impact) การประเมินจะตอ้ง
มีการวางแผนด าเนินการและจัดท ารายงานที่ก่อใหเ้กิดการกระตุน้ใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสียในการ
น าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างต่อเนื่องเพิ่มขึน้ 

2. มาตรฐานความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) เป็นมาตรฐานที่ก่อใหเ้กิด
ความมั่นใจหรือรบัประกนัว่าการประเมินนัน้มีลกัษณะที่เป็นจริง เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัและคุม้คา้ 
ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 

2.1  วิธีการเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (F1 : Practical Procedures) วิธีการ
ต่างๆ ที่ใชใ้นการประเมินตอ้งสามารถด าเนินการไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

2.2  เป็นที่ยอมรบัไดใ้นทางการเมือง (F2 : Political  Viability) การประเมิน
ควรจะตอ้งมีการวางแผนด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มคนหลากหลายความคิดเห็นและใหก้ลุม่คน
เหลา่นีย้อมรบัใหค้วามรว่มมือในการด าเนินการประเมิน 

2.3  ใหผ้ลคุม้ค่ากับตน้ทุน (F3 : Cost Effectiveness)  การประเมินควรจะ
ใหส้ารสนเทศท่ีคุม้ค่ากบัทรพัยากรด าเนินงานที่ตอ้งเสียไป 

3. มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standards)  เป็นมาตรฐานที่ก่อใหเ้กิด
ความมั่นใจหรือรบัประกนัไดว้่าการประเมินนัน้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัจริยธรรมและสอดคลอ้ง
กบัสาธารณะ ประกอบดว้ย 8 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 

3.1  มุ่ งให้บริการ (P1 : Service Orientation) การประเมินควรจะต้อง
ออกแบบด าเนินงานเพื่อช่วยใหอ้งคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ ไดเ้กิดการใหบ้ริการต่อผูร้บับริการได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3.2   มี ข้อตกลงหรือจัดท าสัญญ าอย่ าง เป็ นทางการ (P2 : Formal 
Agreements)  ในการด าเนินงานประเมินจะตอ้งมีการจดัท าสญัญาที่แสดงเงื่อนไขอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรเพื่อแสดงใหผู้ว้่าจา้งหรือคู่ตกลงไดท้ราบว่าจะมีการประเมินอะไร ประเมินอย่างไร 
ประเมินกบัใคร และเมื่อไร 

3.3  ปกป้องสิทธิของผูไ้ดร้บัการประเมิน (P3 : Rights of Human Subjects) 
การประเมินควรจะตอ้งมีการออกแบบและด าเนินการที่แสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรบัและปกปอ้งสิทธิ
ของผูไ้ดร้บัการประเมิน 

3.4 ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล (P4 : Human Interactions) ในการด าเนินงาน
ประเมินนัน้ นักประเมินจะต้องเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของบุคคลท่ีนักประเมินมีปฏิสมัพันธ์
ดว้ยจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีท าใหบ้คุคลรูส้กึสญูเสียในศกัดิ์ศรีและคณุค่าดงักลา่ว 
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3.5 มีความยุติธรรมและสมบูรณ์ (P5 : Complete and Fair Assessment)  
การประเมินควรจะต้องเขียนรายงานทั้งส่วนที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนเก่ียวกับสิ่งที่ได้รับการ
ประเมิน เพื่อใหเ้กิดความสมบรูณอ์ย่างแทจ้รงิ 

3.6  เปิดเผยขอ้คน้พบ (P6 : Disclosure of Findings)  รายงานการประเมิน
จะตอ้งเปิดเผยขอ้คน้พบอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะในสว่นที่เป็นขอ้จ ากดัของผลการประเมินที่
จะมีต่อบคุคลใดบคุคลหนึ่ง รวมทัง้ผลการประเมินอ่ืนๆ ที่บคุคลพงึจะไดร้บัรูต้ามสิทธิทางกฎหมาย 

3.7  ผลประโยชนท์บัซอ้น (P7 : Conflict of Interest) ในกรณีการประเมินจะ
เกิดปัญหาเก่ียวกับผลประโยชนท์ับซอ้นหรือความขดัแยง้ในการประเมินจะตอ้งท าการเจรจาดว้ย
ความซื่อสตัยแ์ละเปิดกวา้ง ทัง้นีต้อ้งไม่ใช่การสมยอมหรือประนีประนอมเก่ียวกบักระบวนการและ
ผลการประเมิน 

3.8  มีความรบัผิดชอบต่อการใชจ้่าย (P8 : Fiscal Responsibility)  ในการ
ด าเนินงานประเมินนั้น นักประเมินจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับวิธีการและมี ความ
รบัผิดชอบทางจรยิธรรม หรือจรรยาบรรณวิชาชีพในการใชจ้่าย 

4. มาตรฐานความถูกต้องแม่นย า (Accuracy Standards) เป็นมาตรฐานที่
ก่อให้เกิดความมั่นใจหรือรบัประกันได้ว่าการประเมินนั้นใช้เทคนิควิธีการที่ท าให้สารสนเทศที่
เหมาะสมเพียงพอในการก าหนดตัดสินคุณค่าของโครงการที่ ไดร้บัการประเมิน ประกอบดว้ย 12 
ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 

4.1 โครงการจัดท าเป็นเอกสารชัดเจน (A1 : Program Documentation) 
โครงการที่จะท าการประเมินจะตอ้งมีการจดัท าเป็นเอกสารหรืออธิบายไวอ้ย่างชดัเจน 

4.2  วิเคราะหบ์ริบทของโครงการ (A2 :  Context Analysis) ในการประเมิน
โครงการใดๆ จะตอ้งท าการศึกษาวิเคราะหร์ายละเอียดบริบทของโครงการดงักล่าวอย่างเพียงพอ 
ทัง้นีเ้พื่อจะท าใหส้ามารถระบจุ าแนกโครงการไดอ้ย่างชดัเจน 

4.3 บรรยายวัตถุประสงค์และวิ ธีการ (A3 : Described Purpose and 
Procedures) วัตถุประสงค์และวิธีการในการประเมินจะต้องระบุบรรยายไว้อย่างชัดเจนและ
เพียงพอ 

4.4 บ่งบอกแหล่งสารสนเทศ (A4 : Defensible  Information Sources)  
แหลง่ขอ้มลูหรือสารสนเทศที่ใชใ้นการประเมินโครงการจะตอ้งระบุบรรยายไวอ้ย่างชดัเจนเพียงพอ 
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4.5 สารสนเทศมีความตรง (A5 : Valid Information)  วิธีการและเครื่องมือที่
พัฒนาขึน้หรือเลือกมาใชเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือสารสนเทศเก่ียวกับโครงการจะตอ้งท าใหไ้ด้
ขอ้มลูสารสนเทศที่มีความตรง 

4.6 สารสนเทศมีความเที่ ยง (A6 : Reliable Information) วิ ธีการและ
เครื่องมือที่พฒันาขึน้หรือเลือกมาใชเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูหรือสารสนเทศเก่ียวกบัโครงการจะตอ้ง
ท าใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศที่มีความเที่ยง 

4.7  สารสนเทศมีความเป็นระบบ (A7 : Systematic  Information) การเก็บ
รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศ การวิเคราะหแ์ละการเขียนรายงานการประเมินจะตอ้งด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ หากพบขอ้ผิดพลาดจกัตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

4.8   การวิ เค ราะห์ข้อมู ลสารสน เทศเชิ งป ริม าณ  (A8 : Analysis of 
Quantitative Information) ขอ้มลูสารสนเทศเชิงปริมาณ ในการประเมินจะตอ้งใชว้ิธีการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม ซึ่งท าให้สามารถตอบค าถามการประเมินได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ 

4.9  การวิ เค ราะห์ข้อมู ลสารสน เทศ เชิ งคุณ ภาพ  (A9 : Analysis of 
Qualitative Information) ขอ้มูลสารสนเทศเชิงคุณภาพในการประเมินจะตอ้งใชว้ิธีการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม ซึ่งจะท าให้สามารถตอบค าถามการประเมินได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ 

4.10  สรุปอย่างมีเหตุผล (A10 : Justified  Conclusions) การสรุปผลการ
ประเมินจะตอ้งกระท าอย่างสมเหตสุมผล โดยกลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียสามารถที่จะรบัรูไ้ด ้

4.11  การจัดท ารายงานมีความชัด เจนเป็นปรนัย  (A11 :  Impartial  
Reporting)  วิธีการเขียนจดัท ารายงานจะตอ้งป้องกนัไม่ใหเ้กิดความรูส้ึกล าเอียงเป็นการส่วนตัว 
รายงานการประเมินนัน้จกัตอ้งสะทอ้นขอ้คน้พบของการประเมินอย่างยติุธรรม ตรงไปตรงมา 

4.12  การประเมินอภิมาน (A12 : Metaevolution)  การประเมินจะตอ้งท า
การประเมินตนเองซ า้ ทัง้ที่เป็นการประเมินเป็นระยะ ๆ และการประเมินสรุปรวม โดยพิจารณาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินที่กล่าวมา ทั้งนีเ้พื่อน าไปสู่ความสมบูรณ์ของการประเมิน ซึ่ง
กลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียจะไดร้บัรูท้ัง้จดุแข็งและจดุอ่อนของการประเมินนัน้ ๆ 

2. การทดสอบรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบหรือการประเมิน
ในบางเรื่องนั ้นไม่สามารถกระท าไดด้ว้ยขอ้จ ากัดสภาพการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง ไอสเ์น อร ์(Eisner, 
1976, pp.192-193) ไดเ้สนอแนวคิดของการทดสอบหรือประเมินโดยใชผู้ท้รงคณุวฒุิ เนื่องจาก
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เห็นว่าการวิจัยทางการศึกษาส่วนใหญ่ด าเนินการตามหลักการทางวิทยาศาสตรเ์ชิงปริมาณมาก
เกินไปและในบางเรื่องก็ตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกว่าการไดต้วัเลขแลว้สรุป 

การประเมินโดยผูท้รงคณุวฒุิซึ่งจะเนน้การวิเคราะหว์ิจารณอ์ย่างลกึซึง้เฉพาะในประเด็น
ที่ถกูน ามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นตอ้งเก่ียวโยงกบัวตัถปุระสงค ์หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
เสมอไป  แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเขา้ดว้ยกันตามวิจารณญาณของ
ผูท้รงคณุวฒุิ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัคณุภาพประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของสิ่งที่จะท า
การประเมิน ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่เป็นเฉพาะทาง (Specialization) ส่วนในเรื่องที่จะประเมิน
ต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าไม่อาจประเมินด้วย
เครื่องวดัใด ๆ และตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถของผูป้ระเมินอย่างแทจ้ริง โดยแนวคิดนีไ้ดน้ ามา
ประยุกตใ์ชใ้นแนวทางการศึกษาระดับสูงมากขึน้ เพราะเป็นองคค์วามรูเ้ฉพาะสาขา  ผูท้ี่ศึกษา
เรื่องนัน้ ๆ จึงจะทราบและเขา้ใจอย่างลึกซึง้ ดังนัน้ ในวงการอุดมศึกษาจึงนิยมน ารูปแบบนีม้าใชใ้น
เรื่องที่ตอ้งการความลึกซึง้และความเชี่ยวชาญเฉพาะสูง  ตัวผูท้รงคุณวฒุิจะเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินโดยเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นมีความเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ ดี ซึ่งมาตรฐานและเกณฑ์
พิจารณาต่าง ๆ ก็เกิดประสบการณแ์ละความช านาญของผูท้รงคณุวฒุิเอง 

สรุปไดว้่า การพัฒนารูปแบบ มีขัน้ตอนหลกั 2 ขัน้ตอน คือ การสรา้งหรือพัฒนารูปแบบ 
และการตรวจสอบรูปแบบโดยขัน้แรก ประกอบดว้ย  การศึกษารวบรวมขอ้มูล สถานการณ ์บรบิท
และปัญหาที่เก่ียวขอ้งและยกร่างหรือสรา้งรูปแบบ ซึ่งมกัจะยกร่างขึน้จากขอ้มูลที่รวบรวมไดจ้าก
การศึกษาเอกสาร  การสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะหเ์นือ้หา การเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งแลว้น ามายกร่างรูปแบบ ส่วนในขัน้ตอนการตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึน้มานัน้  มีการใช้
เทคนิควิธีไดห้ลายแบบ โดยอาจจะใหผู้ท้รงคุณวุฒิช่วยวิเคราะหจ์ากหลกัฐานเชิงประจักษ์ทัง้เชิง
ปริมาณและคุณลกัษณะ  อาจใชว้ิธีการประเมินโดยผูท้รงคุณวฒุิ  ไดแ้ก่  การสมัมนาโดยอา้งอิง
ผูท้รงคุณวุฒิ  วิธีการแบบชาติพันธุ์วรรณนาการรบัฟังความคิดเห็นจากเวทีสาธารณะ  การสนทนา
กลุ่ม แต่วิธีการตรวจสอบรูปแบบที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคือ  การน ารูปแบบไปทดลองใช้และวัด
ประสิทธิภาพของรูปแบบว่าใช้ได้ผลจริงหรือไม่ แล้วเกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
เพียงใด 

6. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิต
บริการ 

แนวคิดพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการซึ่งพฒันา
จากแนวคิดนกัทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้
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แนวคิดพื้นฐานการศึกษาของดิวอี้ (Dewey) และปรัชญาพิพัฒนนิยม 
(Progressivism) 

แนวคิดดา้นการศึกษาของจอหน์ ดิวอี ้(Dewey, 1962) เน้นการเรียนรูจ้ากการ
กระท า (Learning by Doing) ใหค้วามส าคญักบัแนวคิดพืน้ฐานของหลกัสตูรและวิธีการเรียนการ
สอนว่า การเรียนรูต้อ้งเชื่อมโยงกับประสบการณแ์ละความสนใจของผูเ้รียนในการจัดสถานการณ์การ
เรียนรูต้้องท าให้ผู ้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับประสบการณ์จริง ระบบการศึกษาต้องเป็น
กระบวนการเจรญิเติบโต มีเปา้หมายในทกุขัน้ตอนถึงความสามารถที่จะตอ้งสง่เสรมิใหพ้ฒันาขึน้ 

เนื่องจากการศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องของการบอกเล่า แต่เป็นระบบการสรา้งอย่างมี
ชีวิตชีวา การเรียนรู้จะเกิดขึ ้นได้ก็ ต่อเมื่อผู้เรียนลงมือกระท าเองและเชื่อว่าประสบการณ์มี
ความส าคัญมากต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน ประสบการณ์ของผูเ้รียนจึงเป็นเรื่องทางกายภาพและ
สงัคมที่เขามีสว่นรว่มอยู่ ดงันัน้ ประสบการณจ์ึงสามารถเรียนรูแ้ละแบ่งปันได ้

ปรชัญาพิพฒันนิยม (Progressivism) มีแนวคิดหลกัในการจดัการเรียนการสอน
โดยเนน้พฒันาปัจเจกบคุคล เชื่อว่าคนมีความดีความงามและความสามารพรอ้มที่จะพัฒนาตน 
คือ ยดึหลกัสัจการแห่งตน (Self-Actualization) เชื่อว่า การศกึษา คือ ชีวิต (Education is Life) 
คือ คนที่ตอ้งพัฒนาตนตลอดชีวิต ยึดผูเ้รียนและประสบการณ์การเรียนรูเ้ป็นศูนยก์ลาง ดังนั้น 
จึงมีลกัษณะยืดหยุ่น 

ผูเ้รียนควรเข้าใจและตระหนักในตนเอง (Self-Realization) จ าต้องรูเ้สียก่อนว่า
ตนเองมีความสนใจอะไร หรือตนเองมีปัญหาอะไร ความสนใจและปัญหาเหล่านีเ้องที่ใชเ้ป็นหลัก
ยึดในการจดัการศึกษา ซึ่งการที่ผูเ้รียนจะพัฒนาไดน้ั้นตอ้งเกิดจากการพยายามแกปั้ญหา และ
สนองความสนใจของตนเอง ลกัษณะดังกล่าวนี ้ท าใหเ้กิดวิธีการในการพฒันาหลกัสตูร และการ
สอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ในกระบวนการที่ผูเ้รียนพยายามแก้ปัญหาหรือสนองความ
สนใจของตนเองนัน้ ผูเ้รียนจะตอ้งลงมือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งและในกระบวนการนีเ้อง การ
เรียนรูจ้ะเกิดขึน้ หลกัการนีจ้ึงเป็นวิธีการเรียนแบบแกปั้ญหา (Problem Solving) หรือเรียนดว้ยการ
ปฏิบติั (Learning by Doing)  การพฒันาคือการเปลี่ยนแปลง คนจะหยุดพฒันาไม่ได ้ดงันัน้ การ
เรียนรูข้องคนจึงมิไดห้ยุดอยู่แต่ในสถานศึกษาเท่านั้น แต่จะด าเนินไปตลอดชีวิตของผูเ้รียน ท า
ใหเ้กิดความเชื่อว่า การศกึษาคือชีวิต (Education is Life) 
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กระบวนการเรียนการสอนยึดหลักความสนใจของผูเ้รียนที่จะแก้ปัญหาสังคม  
ต่าง ๆ เป็นประการส าคญั ดว้ยเหตนุีก้ารเรียนการสอน จึงส่งเสริมการฝึกหดัท าโครงการต่าง ๆ เพื่อ
ฝึกแกปั้ญหาโดยอาศัยการอภิปรายซกัถาม และการถกปัญหาร่วมกนัซึ่งเป็นลกัษณะของการจัด
การศึกษาที่มุ่งใหผู้เ้รียนมีความสามารถที่จะพิจารณาตัดสินใจ โดยอาศยัประสบการณแ์ละผลที่
เกิดจากการท างานเป็นกลุ่ม ทั้งนี ้ โดยมีเป้าหมายให้ผู ้เรียนมีความสามารถที่จะควบคุม
การเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงตนเองใหอ้ยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข (เพ็ญนภา วนัศรี, 2560, pp. 31-
32)  

แนวคิดการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ (Experiential learning) (Brooks-
Hariis, 1999) มาจากฐานทฤษฎีของโคล์บ (Kolb, 1984) ซึ่งมีลักษณะของวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์(Experiential Learning Cycle (ELC) โดยวงจรการเรียนรูน้ีเ้นน้ลกัษณะการเรียน 4 แบบ 
คือ 

1. การมีประสบการณต์รง (Concrete Experience: CE) 
2. การสงัเกตอย่างไตรต่รอง (Reflective Observation: Ro) 
3. การประมวลความคิดรวบยอด (Abstract Conceptualization: AC) 
4. การทดลองอย่างกระตือรือรน้ (Active Experimentation: AE) 

การพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการที่มีประสิทธิภาพจะ
เกิดขึน้เมื่อมีการด าเนินการของวงจรส าเรจ็สมบูรณท์ัง้ 4 ระยะรูปแบบนีช้่วยอธิบายกิจกรรมที่เหมาะสม 
McCarthy (1985) อธิบายเพิ่มเติมว่า การมีประสบการณ์ตรง (Concrete Experience) และการ
ประมวลความคิดรวบยอด (Abstract Conceptualization: AC เป็นตัวแทนหลกัของความ
แตกต่างของมนุษยใ์นการรบั รู ้และเขา้ใจจากประสบการณห์ลกั ส ่วนการทดลองอย่าง
กระต ือ ร ือ รน้  (Active Experimentation: AE) และการสัง เกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective 
Observation: Ro) เป็นตัวแทนหลักของกระบวนการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของบุคคลที่มี
ความแตกต่างกัน ซึ่ง McCarthy ได้ก าหนดลักษณะการเรียนของผู้เรียนว่าแบ่งเป็น Imaginative 
Learners, Analytic Learners, Common Sense Learners, and Dynamic Learners รูปแบบโมเดลนี ้
ยังช่วยอธิบายกิจกรรมที่เหมาะสมด้านการเรียนและการจัดกิจกรรมเพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกับ
ความต้องการของแต่ละรูปแบบการเรียนรู้ แสดงได้ดังภาพประกอบ 7 วงจรการเรียนรูอ้าศัย
ประสบการณข์องโคลบ์ (Kolb, 1984)  
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ภาพประกอบ 7 Experiential Learning Cycle 

ที่มา: McLeod, S. (2007). Maslow's Hierarchy of Needs. 

จากภาพอาจกล่าวพอสรุปไดว้่า  วงจรการเรียนรูด้ว้ยประสบการณน์ี ้ผูเ้รียนกา้วเขา้สู่
วงจรดว้ยการท างานในชุมชน หรือการท างานในที่ท างานจรงิ ๆ และใชป้ระสบการณน์ัน้เป็นพืน้ฐาน
ในการไตร่ตรองดว้ยการบนัทึก หรือการอภิปราย หลงัจากนัน้ ผูส้อนจะช่วยแนะน าใหผู้เ้รียนวิเคราะห์
การไตรต่รองของตน และสงัเคราะหอ์อกมาเป็นความคิดรวบยอด และน าไปทดสอบใหม่ ซึ่งจะเกิด
เป็นวงจรต่อเนื่องไปอีก สิ่งที่ส  าคญัที่จะท าใหก้ารเรียนรูอ้าศยัประสบการณเ์กิดผลอย่างแทจ้รงิ คือ 
การด าเนินการครบวงจรการเรียนรูทุ้กองคป์ระกอบจากการศึกษาแนวความคิดพืน้ฐานของการพฒันา
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการจะเห็นว่า การเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการ
เป็นการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมการสรรคส์รา้งสงัคม การปรบัเปลี่ยนจิตส านึก การส่งเสริมการเรียนรูด้ว้ย
การกระท าจรงิ และการสง่เสรมิศกัยภาพของผูเ้รียน 

สอดคลอ้งกบัการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการทาง
จริยธรรมของเดลว ์ มิน้ท์  (Delve, Mintz, & Stewart, 1990) ประกอบไปดว้ย ขั้นตอน 5 ขั้น ซึ่ง
สรุปไดด้งันี ้

1. การส ารวจประสบการณ ์(Exploration) หมายถึง การที่ผูเ้รียนมีโอกาสครัง้แรก
ที่ประสบกับเหตกุารณ ์หรือโอกาสต่าง ๆ ดว้ยความรูส้ึกต่ืนเตน้เก่ียวกับปัญหาที่ผูอ่ื้นประสบและ
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ผูเ้รียนพยายามมองหาโอกาสที่จะใหค้วามช่วยเหลือ หรือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง ซึ่งจะมีอารมณเ์ขา้มา
เก่ียวขอ้งกบักลุม่ใดกลุม่หนึ่งหรือปัญหาของชุมชน 

2. การแจกแจง (Clarification) หมายถึง การที่ผูเ้รียนเริ่มศึกษาโอกาสต่าง ๆ 
และตัดสินใจว่า จะสามารถท าสิ่งใดได้บ้างในกิจกรรมจิตบริการให้แก่ชุมชน หลังจากที่ เขามี
ประสบการณพ์รอ้มกบัเพื่อนๆ ผูเ้รียนจะสามารถแจกแจง และแยกแยะสิ่งที่มีความส าคญัส าหรบั
ตนเองได ้

3. การตระหนัก (Realization) หมายถึ ง ในขั้นนี ้  ผู ้ เรียนจะเริ่มตระหนักว่ า
ประสบการณจ์ิตบรกิารในการรบัใชส้งัคมมีความหมายอย่างไรส าหรบัตนเอง และสามารถมุ่งความ
สนใจไปยงับคุคลหรือปัญหาที่ประสบอย่างชดัเจน และมีความมั่นใจมากขึน้ในความเชื่อของตน 

4. การกระตุน้ (Activation) หมายถึง การที่ผูเ้รียนจะพัฒนาจากการมีความรูค้วาม
เข้าใจเป็นการเขา้ไปมีส ่วนร่วมในการอภิปราย ในปัญหาที ่ซบัซอ้นขึน้ในสงัคม เพราะมี
ความรูส้ ึกเป็นหนึ่งเดียวกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่ เขาไปร่วมงานด้วย และเรียนรู้จากกิจกรรมเพื ่อ
เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบรกิารมากขึน้ 

5. การซึมซับหรือการท าให้เป็นของตนเอง (Internalization) หมายถึงผู้เรียนที่
สามารถบูรณาการประสบการณ์การจิตบริการสงัคมของตนเขา้ไปในชีวิต และท าใหว้ิถีชีวิตและการ
ตดัสินใจในชีวิต มุ่งไปที่คณุค่าที่ไดร้บัมาจากประสบการณน์ัน้ ๆ 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการดว้ยการใชว้ิธีการจดัท า
แบบโครงการ ซึ่งแบบโครงการ หมายถึง การศกึษาหาความรู ้โดยการท าโครงการ เพื่อท าการศึกษา
ใหเ้กิดความเขา้ใจในปัญหาใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ โดยที่ผูเ้รียนจะพฒันาการตัง้ค าถาม แสดงความสามารถ 
คน้หาทางแกปั้ญหา เสนอกระบวนการแกปั้ญหา และทดลองแกแ้ละน าเสนอขอ้คน้พบโครงการบาง
โครงการใชเ้วลาโครงการละประมาณ 3 – 4 สปัดาห ์แต่บางโครงการก็ใชเ้พียงสปัดาหเ์ดียวโดยมี
ขัน้ตอนหลกั ๆ ของวิธีสอน (Booth, 1987) ซึ่งประกอบไปดว้ย 

1. ขัน้กระตุน้ความสนใจ เป็นการอภิปรายเบือ้งตน้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกบัโครงการที่จะท ารายละเอียดเป็นอย่างไรบา้ง 

2. ขั้นเตรียมโครงการ เป็นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
โครงการ ว่าจะใชเ้วลาเท่าไร รายละเอียดของการท างานมีอะไรบา้ง 

3. ขั้นฝึกทักษะที่จ  าเป็น ในบางโครงการต้องการทักษะที่จ  าเป็น จึงตอ้งมีการฝึก
ทกัษะเหลา่นัน้ก่อน เช่น การเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์

4. ขัน้เตรียมอปุกรณ ์เป็นการเตรียมอปุกรณท์ี่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการท ากิจกรรม 
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5. ขัน้กิจกรรมกลุม่ เป็นการลงมือกระท ากิจกรรมที่ไดว้างแผนไว ้
6. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการลงมือท า

กิจกรรมตามโครงการที่วางแผนไว ้
7. ขั้นสรุปผลการด าเนินการ เป็นการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และสรุปผลของการ

ด าเนินการ และเตรียมการที่จะน าเสนอเป็นรายงานขัน้สดุทา้ย 
8. ขั้นเสนอผลโครงการ เป็นการน าเสนอผลงานของโครงการที่ท าส าเร็จแล้ว

สาระส าคญัของการสอนแบบโครงการ ตามที่แคทซ ์(Katz & Chard, 1994) น าเสนอไวด้งันี ้
8.1 หัวขอ้ของโครงการและการเลือกหัวข้อของโครงการ ซึ่งต้องมาจากความ

สนใจและความตอ้งการเด็ก ครูควรมีเกณฑใ์นการเลือกหวัขอ้โครงการ ดงันี ้
8.1.1 เป็นหวัขอ้ที่เด็กทกุคนหรือเด็กส่วนใหญ่ของกลุม่สนใจ 

8.1.2 มีแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่นเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมในหัวข้อ
โครงการนีไ้ด ้

8.1.3 เป็นหวัขอ้ที่นกัเรียนมีประสบการณเ์ดิมอยู่บา้ง 
8.1.4 เป็นหัวขอ้ที่เด็กสามารถใชป้ระสบการณ์ตรงในการค้นหาขอ้มูล 

ขอ้เท็จจรงิได ้

8.1.5 เป็นเรื่องจรงิ สามารถใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงในเรื่องนัน้ได ้

8.1.6 เป็นเรื่องที่เปิดโอกาสในการท างานเป็นกลุม่ 

8.1.7 ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัหรือสรา้งสิ่งของ 
8.1.8 เป็นหวัขอ้ที่มีความสมัพนัธก์บัจดุประสงคข์องการเรียนการสอน 

8.1.9 ผูเ้รียนมีโอกาสใชท้กัษะต่าง ๆ ในการเรียนรู ้
8.1.10 ผูป้กครองมีโอกาสเขา้รว่มในกิจกรรมของโครงการ 

8.2 กิจกรรมหลกั ในการสอนแบบโครงการ ประกอบดว้ย กิจกรรมการศึกษา
คน้ควา้ กิจกรรมการสรา้งความรู ้และการแสดงบทบาทสมมติุ 

8.3 โอกาสการเรียนรูห้ลากหลาย ในการเรียนการสอนแบบโครงการเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูใ้นหลายวิธีการ เช่น สามารถแสดงอออกดว้ยทักษะทางภาษา การ
เล ่า เรื่อง การอ ่านการเข ียน  ด า้นท ักษะคณ ิตศาสตร ์เช ่น  การเปรียบ เท ียบ  หรือดา้น
วิทยาศาสตร ์เช่น การทดลอง ซึ่งสิ่งที่ผู ้เรียนได้เรียนรู้และเกิดการพัฒนาในการสอนแบบ
โครงการ คือ ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ ดา้นคณุลกัษณะในการใฝ่รู ้และดา้นความรูส้กึ 
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8.4 ผู้เ ร ีย น เป็น ผู ้เล ือ ก ก ิจ ก รรม  ก ารพ ัฒ นารูป แบบก ิจ ก รรม เพื ่อ
เสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการแบบโครงการ ท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสในการเลือก ซึ่งส่งผลต่อ
การเรียนรูใ้นพัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการทางอารมณ์ และ
พัฒนาการด้านจริยธรรม ผูเ้รียนมีโอกาสในการเลือกหลายประการ คือ 1) การเลื อกงานที่จะ
กระท า 2) การเลือกเวลาที่จะปฏิบติักิจกรรม 3) การเลือกสถานที่ที่จะปฏิบติักิจกรรม 4) การเลือก
เพื่อนที่จะรว่มงานดว้ย 

8.5 บทบาทของครู ครูจะเป็นผู้ติดตามความสนใจของผู้เรียน จัดเตรียม
กิจกรรมตามความตอ้งการของผูเ้รียน ใหค้วามช่วยเหลือในการแกปั้ญหา กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง 

8.6 การน าเสนอผลงานในหอ้งเรียน หอ้งเรียนจะเป็นหอ้งแสดงผลงานตัง้แต่
เริ่มต้น ซึ่งจะน าเสนอความก้าวหน้า กระบวนการท างานของผูเ้รียน และทิศทางการด าเนินงานของ
โครงการ ซึ่งจะช่วยใหผู้ ้เรียนระลึกถึงสิ่งที่ตนเองท างานอยู่และพยายามศึกษาให้เขา้ใจชัดเจน
ยิ่งขึน้ 

8.7 ระยะต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งแบ่งไดต้ามระยะดงัต่อไปนี ้
8.7.1 ระยะที่ 1 วางแผน และ เริ่มตน้โครงการ 
8.7.2 ระยะที่ 2 พฒันาโครงการ 
8.7.3 ระยะที่ 3 คิดทบทวนและสรุป 

สรุปไดว้่า การพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการแบบโครงการ 
เป็นการจดักิจกรรมที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรื่องที่จะศึกษาดว้ยตนเอง โดยการก าหนดประเด็น
ปัญหาขึน้มาตามความสนใจ แลว้ใชก้ระบวนการแกปั้ญหามาใชใ้นการศึกษาหาความรู ้ตามวิธีการ
ของตนจนบรรลุความส าเร็จ หลกัการของการจดักิจกรรมแบบโครงการ ไดแ้ก่ 1) ผูเ้รียนท าการศึกษา
ในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง โดยท าความเขา้ใจในรายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ จนพบค าตอบที่ตอ้งการ 
2) เรื่องที่ผูเ้รียนศึกษาเป็นเรื่องที่ผูเ้รียนเป็นผูเ้ลือกตามความสนใจ ประเด็นที่ศึกษาเป็นประเด็นที่
ผูเ้รียนตัง้ขึน้เอง 3) การจดัรูปแบบของกิจกรรมตอ้งมุ่งใหผู้เ้รียน มีประสบการณต์รงกบัเรื่องที่ศึกษานัน้ 
โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากแหล่งความรูเ้บือ้งตน้ 4) ในการจดักิจกรรมควรใชร้ะยะเวลาที่
ยาวนานเพียงพอ ตามความสนใจของผูเ้รียนเพื่อที่ใหผู้เ้รียนไดค้น้พบค าตอบ และคลี่คลายความสงสยั 
5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดป้ระสบทัง้ความส าเร็จและลม้เหลวในวิธีการแสวงหา
ความรูต้ามวิธีการของผูเ้รียนเอง 6) เมื่อผูเ้รียนไดค้น้พบค าตอบแลว้ ใหผู้เ้รียนมีโอกาสน าความรู้นั้น 
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มาน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ กัน ตามความตอ้งการของผูเ้รียนเอง 7) มีการน าเสนอผลงานของตนเอง 
เพื่อแสดงใหเ้ห็นความส าเรจ็ของกระบวนการศกึษาของตน และมีความภาคภมูิใจในความส าเรจ็นัน้ ๆ 

ทฤษฎีประชาสังคม (Civil Society Theory) 
จิตบริการ ไดร้บัอิทธิพลมาจากทฤษฎีประชาสงัคม (Civil Society Theory) ทฤษฎี

ประชาสงัคมนีเ้กิดขึน้ในโลกตะวันตก ใหค้วามส าคัญเก่ียวกบักระบวนการช่วยเหลือสงัคมโดยไม่
ตอ้งการก าไร ตามแนวความคิด Keane (1988: 14 อา้งใน หฤทัย อาจปรุ, 2544,p. 27) กล่าวว่า
ประชาสงัคมเป็นแนวคิดของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองคก์ร นอกภาครฐัเพื่อท ากิจกรรมดา้น
เศรษฐกิจและวฒันธรรม จนเป็นกิจวตัร และดว้ยความเต็มใจ โดยผูท้ี่อยู่ในองคก์รจะร่วมกนัปกป้อง
และเปลี่ยนแปลงบทบาทตนเอง โดยการกดดันสถาบนัภาครฐั แต่ในประเทศไทยใหค้วามส าคัญกับ
ความร่วมมือของบุคคลในสงัคม เพื่อพัฒนาสงัคมใหม้ีความเสมอภาค และเท่าเทียม ใหค้วามส าคัญ
ต่อความสามัคคี กระบวนการที่เกิดขึน้จากการมีปฏิสมัพันธ์ของคนในชุมชน ท าใหค้นในสงัคมต่ืนตัว 
มีความรูส้ึกนึกคิดและปรารถนาเขา้ไปแกไ้ขวิกฤตการณ ์หรือปัญหาสงัคม หรือมีความรูส้กึเป็นเจา้ของ
ส่วนรวมร่วมกัน ซึ่งก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการรวมตัว หรือมีจิตค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน โดยมี
วัตถุประสงคห์ลกัคือ การสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับชุมชน และมีความเสียสละเพื่อประโยชนข์อง
สว่นรวม 

องคป์ระกอบของประชาสังคม 
ชูชยั ศภุวงศ ์และคณะ (2540, p. 22)ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของประชาสงัคม

มีส  าคญั 3 ประการ ดงันี ้
1. จิตส าน ึก ป ระช าส ังคม  (Civic Consciousness)  ห ร ือ จ ิต ส าน ึก

สาธารณะ (Public Consciousness) หมายถึง ความคิด และการยอมรบัในเรื่องที่ของการรวมตวักัน
อย่างอิสระ ดว้ยความรกั ความเอือ้อาทร ความยอมรบัในความคิดเห็นของกนัและกนัในการเรียนรู้
ร่วมกัน หรือการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ การรวมตัวเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วม มีอิสระมีการ
เรียนรูร้ว่มกนั 

2.โครงสรา้งองคป์ระกอบประชาสังคม (Civic Organization) หมายถึง 
กลุม่การรวมตัวซึ่งอาจเป็นองคก์รที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได ้เป็นกลุ่มรวมที่รวมตัว
กัน เฉพาะการ เฉพาะเรื่อง หรือต่อเนื่อง สมาชิกของกลุ่มอาจจะเป็นบุคคลในภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
นกัศึกษาหรือประชาชนจ านวนไม่จ ากดั ประเด็นส าคญัคือ การรวมกลุ่มตอ้งมีจิตส านึกประชาสงัคม
ครบดา้น 
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3. เครือข่ายประชาสังคม (Civic Network) หมายถึง โครงสร้าง และ
กระบวนการซึ่งเชื่อมโยงสมาชิกในกลุม่หรือเชื่อมโยงองคก์รประชาสงัคมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกัน ปัจจัย
ส าคัญของเครือข่ายประชาสงัคมคือ ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการสมัพนัธด์ว้ยความ
สมานฉนัท ์

องคป์ระกอบประชาสงัคมทัง้ 3 ประการ ท าใหเ้กิดประชาสงัคมแต่กระบวนการ
ประชาสงัคมไม่สามารถบรรลวุตัถุประสงคไ์ด ้ถา้บุคคลในสงัคมขาดจิตค านึงถึงการมีส่วนรวมร่วมกนั
ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดที่มีผลต่อพฤติกรรมการรวมตัวของบุคคลในสังคม องคป์ระกอบทั้งในดา้น
ความคิดเห็น ความรูส้กึ และการปฏิบติัตอ้งมีจิตค านึงถึงสว่นรวมรว่มกนัเป็นสว่นประกอบ 

สรุปไดว้่า ประชาสงัคมนัน้เป็นส่วนที่ส  าคัญในกระบวนการทางสงัคม ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
นัน้เกิดขึน้จากการมีปฏิสมัพนัธข์องคนในชุมชน สงัคมหรือการเลียนแบบทางสงัคม ท าใหค้นในสงัคม
ต่ืนตวัและมีความรูส้ึกนึกคิดและปรารถนาเขา้ไปแกไ้ขปัญหาวิกฤตการณห์รือปัญหาสงัคม หรือมี
ความรูส้กึเป็นเจา้ของสว่นรวมรว่มกนั ซึ่งก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการรวมตวัหรือมีจิตส านึกรว่มกนัและ
ท าในสิ่งที่เกิดประโยชนร์่วมกนั ไม่หวงัสิ่งตอบแทน ซึ่งท าใหเ้กิดความเขม้แข็งใหก้ับชุมชน และมี
สงบสขุเพราะสงัคมมีความเสียสละเพื่อประโยชนข์องสว่นรวม 

อาจกล่าวสรุปไดว้่าการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิต
บริการของนกัศึกษาพายพัควรมุ่งเนน้กระบวนการเรียนรูม้ากกกว่าเนือ้หาวิชาการ  โดยอาศยัการ
เชื่อมโยงประสบการณ ์ความสนใจและจิตส านึกที่ดีของผูเ้รียน  นอกจากนีจ้  าเป็นตอ้งน ากระบวนการ
สรา้งจิตส านึกมาปรบัใชใ้นการพัฒนารูปแบบกิจกรรม เพื่อใหผู้เ้รียนน าประสบการณ์มาพิจารณา 
ไตร่ตรองและลงมือปฏิบติั  จะส่งผลใหก้ารพัฒนารูปแบบกิจกรรมมีประสิทธิภาพ และ ตอ้งเป็น
กิจกรรมที่สรา้งใหน้กัศึกษาเกิดจิตบรกิารที่เกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง แต่การพฒันาใหน้กัศึกษาเรื่องของการค านึงถึงส่วนรวมร่วมกนัเป็นคณุธรรมของพลเมือง 
ความคิดค านึงถึงส่วนรวมเป็นคณุลกัษณะที่ส  าคญั และมีความหมายอย่างยิ่งในสงัคม ท าใหเ้กิด
ประชาสงัคม ซึ่งสามารถแสดงออกทางองคป์ระกอบทางดา้นความคิด (Cognition) องคป์ระกอบ
ด้านความรูส้ึก (Affective) และองค์ประกอบทางด้านการปฏิบัติ หรือการกระท า (Behavior) 
เพราะทุกปัจจยัมีความสมัพันธ ์หรือส่งผลที่เก่ียวขอ้งกนั ในการสรา้งจิตส านึกของจิตบรกิารที่เกิดขึน้
จากธรรมชาติกระทบต่อความรูส้กึของบคุคล แลว้กลายเป็นจิตบรกิารโดยธรรมชาติ 

7. การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจ าปี 2561 
มหาวิทยาลยัพายัพ เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งแรกในภูมิภาค จัดตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2527 จนถึงปัจจุบนั ตลอด 45 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลยัพายพัไดย้ึดมั่นในสจัจะและบรกิารในการ
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ดูแล มุ่งเน้นในการบ่มเพาะคุณลักษณะด้านการบริการให้นักศึกษามาตลอด โดยเปิดสอน
สาขาวิชาต่าง ๆ แบ่งเป็น 9 คณะ และ 3 วิทยาลยั มีการจดัการเรียนการสอนรวมถึงการจดัรูปแบบ
กิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารใหก้บันกัศึกษา ดงันี ้

คณะนิติศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการให้แก่ 
นักศึกษา เช่น โครงการไหว้ครู โครงการกีฬาสีภายในนิติศาสตร ์โครงการนิเทศของนักศึกษา
นิติศาสตร ์ 

คณะนิเทศศาสตร ์ ไดม้ีการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการใหแ้ก่
นักศึกษา เช่น โครงการไหวค้รู โครงการตีปีกเตรียมลูกออกจากรงั โครงการพากันมาหาความหมาย
นิเทศศาสตร ์โครงการเรียนรูอ้ย่างมืออาชีพดา้นการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ด้านการถ่ายภาพ 
และดา้นกฎหมาย จรยิธรรมที่เก่ียวขอ้ง โครงการนิเทศภมูิใจโดยน าความเป็นไทยสูส่ายตาพลเมืองโลก   

คณะบริหารธุรกิจ ได ้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการ
ให้แก่นักศึกษา เช่น  โครงการไหวค้รู  โครงการธุรกิจจิตอาสา โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
โครงการเชิดชเูกียรตินกัศกึษาและศิษยเ์ก่าดา้นคณุธรรมจรยิธรรม และงานบรกิาร    

คณะบัญชี การเงิน และการธนาคาร  ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะจิตบริการใหแ้ก่นักศึกษา เช่น โครงการไหวค้รู โครงการส าเนานักพัฒนา โครงการ
พากันมาหาความหมาย โครงการส าเภานอ้ยอาสา โครงการค่ายนักการเงิน และธนาคาร โครงการ 
New breed 2018  

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  ได ม้ ีก ารจ ัดก ิจกรรม เพื ่อ เสร ิมสร ้าง
คณุลกัษณะจิตบริการใหแ้ก่นกัศึกษา เช่น โครงการไหวค้รู โครงการส่งเสรมิสขุภาพเพื่อสืบสานคณุค่า
น ้าใจไมล์ที่ สองในโอกาสครบรอบ 95 ปี  โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของ
กลุม่เปา้หมายตามกลุม่วยั  

คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการให้แก่ 
นกัศกึษา เช่น โครงการไหวค้รู  โครงการหมอยาอาสา  

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตบริการใหแ้ก่นักศึกษา เช่น โครงการพัฒนาชีวิตเด็ก โครงการสัมมนาท าง
จิตวิทยา โครงการเตรียมความพรอ้มและน าเสนอผลการฝึกปฏิบติังานทางจิตวิทยา โครงการพฒันา
ศกัยภาพนกัศึกษาทุกชัน้ปี โครงการเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น โครงการศึกษาดงูานทาง
จิตวิทยา โครงการการเรียนรูค้วามหลากหลายทางวัฒนธรรม โครงการเรียนรู้วิถีไทยสัญจร 
โครงการเตรียมความพรอ้มทางภาษา และวัฒนธรรมญ่ีปุ่ นใหน้ักศึกษาชัน้ปีที่ 1 โครงการวิเคราะห์
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ตนเองของนักศึกษาจิตวิทยาชัน้ปีที่ 4 โครงการไหวค้รู  โครงการส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพของ
นกัศกึษา สาขา วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โครงการศิษยเ์ก่าเลา่ประสบการณ ์โครงการรกัษ์ไทย
จากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส ปีที่  5 โครงการศูนย์ให้ค าปรึกษาและการทดสอบทางจิตวิทยา รวมทั้ง
โครงการจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ไดม้ีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการ 
ใหแ้ก่นักศึกษา เช่น โครงการไหวค้รู โครงการพายัพ USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสรา้งสรรคส์งัคม 
โครงการพากนัมาหาความหมาย โครงการ Home coming day  

คณะเศรษฐศาสตร์ ไดม้ีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการ 
ใหแ้ก่นักศึกษา เช่น โครงการไหวค้รู กิจกรรมพากันมาหาความหมาย โครงการเศรษฐศาสตรส์ู่
ขุนตาล โครงการ “อีคอมเมิรซ์” เปิดโลกวิสาหกิจชมุชน  

วิทยาลัยดุริยศิลป์ ไดม้ีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการ 
ใหแ้ก่นักศึกษา เช่น โครงการ The big band with The Greatest Voices โครงการไหวค้รู โครงการ
รีทรีตวิทยาลัย โครงการจัดตั้งวงดุริยางค์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง รวมถึงโครงการ Music for 
Young Brass 

วิทยาลัยนานาชาติ ไดม้ีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการ
ใหแ้ก่นักศึกษา เช่น โครงการ IC Academic Workshop โครงการ IC Academic Seminar โครงการ
ไหวค้รู และโครงการ Community Service 

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  ได้มีการจดัก ิจกรรมเพื ่อเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการใหแ้ก่นักศึกษา เช่น โครงการไหวค้รู โครงการพัฒนาจิตวิญาณดว้ยการรีทรีต
แบบเขา้เงียบ โครงการพากันมาหาความหมาย เพื่อใหม้ีความกลา้ออกไปน าดวงใจสู่พระคริสต ์
โครงการฝึกงานสนามศึกษา ภาคฤดูรอ้นของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงกาส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาชีวิต โครงการค่ายนักศึกษาศาสนศาสตร ์สภาคริสตจักรในประเทศไทย และ
โครงการการใชด้นตรีไทยลกูทุ่งเพื่อการนมสัการพระเจา้เพื่อฟ้ืนฟคูณุภาพชีวิต 

ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
คุณลักษณะจิตบริการใหแ้ก่นักศึกษา เช่น โครงการกีฬาทัวรน์าเมนตส์ถาบนัอุดมศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ โครงการไหวค้รู โครงการร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย ์โครงการสจัจะ
บริการ รวมถึงโครงกิจกรรมบนัทกึชั่วโมงจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน ์ 
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ส านักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ  ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการใหแ้ก่นกัศึกษา เช่น โครงการนมสัการเนื่องในโอกาสต่าง ๆ และโครงการอภิบาล
นกัศกึษา 

สรุปได้ว่า การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ  ประจ าปี  2561 อัน
ประกอบดว้ย คณะนิติศาสตร ์ คณะนิเทศศาสตร ์ คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี  การเงิน และ
การธนาคาร คณะพยาบาลศาสตรแ์มคคอรม์ิค  คณะเภสัชศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
ส ังคมศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์ คณะเศรษฐศาสตร ์ วิท ยาล ัยด ุร ิยศิล ป์  วิท ยาล ัย
นานาชาติ วิทยาล ัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  ส  านักกิจการนักศึกษา  รวมทั้งส านักงาน
ศาสนกิจมหาวิทยาลัยพายัพ  ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการให้แก่
นกัศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม  ทัง้ภายในมหาวิทยาลยัพายพัและนอก
มหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา เพื่อเสริมสรา้งใหน้ักศึกษามีจิตบริการต่อบุคคลอื่นและสังคม  
โดยเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลยัและนักศึกษาร่วมกัน
จดัท า 

8.แนวคิดการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น   
นิยามและความหมาย 

มุมมองทางการประเมิน นักประเมินทางการศึกษาหรือทางสังคมให้นิยามและ
ความหมายค าว่า “ความตอ้งการจ าเป็น”  ไวห้ลากหลาย แต่ที่ปรากฏชดัเจนสามารถจ าแนกได ้2 
กลุ่ม คือกลุ่มแรกกล่าวว่า ความต้องการจ าเป็นคือความแตกต่างหรือความขาดแคลน 
(Discrepancy) และกลุ่มที่สองกล่าวว่า ความตอ้งการจ าเป็นคือประโยชนท์ี่ไดร้บั (Benefits) จาก
การสนองตอบต่อความขาดแคลนนัน้ 

ความส าคัญของการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นต่อการวางแผนและพัฒนา
องคก์ร (สุวิมล ว่องวานิช,2558, p. 26-27) 

เพื่อให้เข้าใจสภาพที่เป็นอยู่ของหน่วยงานและรูค้วามต้องการของหน่วยงานว่า
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการสนองตอบในดา้นใด เริ่มจากการก าหนดจุดเริ่มตน้และจุดหมายปลายทาง
กิจกรรมการวางแผนและพฒันาองคก์รจึงประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ กิจกรรมการวิจยัประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นและกิจกรรมการบริหารจดัการ ทัง้สองมีความเก่ียวขอ้งสมัพันธก์ัน กิจกรรม
ส่วนแรกคือ การวิจัยประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นการวิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน และสภาพที่
ควรจะเป็น และก าหนดวิธีการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายซึ่งหมายถึงการวิเคราะหท์างเลือกที่
เหมาะสมที่สุด ที่จะท าใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์ร กิจกรรมส่วนที่สองคือ การบริหาร
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จัดการตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายการวางแผนงาน การน าแผนสู่ การปฏิบัติ และและการ
ประเมินผล  ซึ่งตามแผนภาพประกอบด้านล่างนี ้จะแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของสอง
กิจกรรม จะเห็นว่าสภาพที่ควรจะเป็นจะถูกน ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมายการท างาน และ
ทางเลือกที่ก าหนดไดจ้ากการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะถูกน ามาใชใ้นขัน้ การวางแผน
งาน การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นจึงมีความส าคญัต่อการวางแผนและพฒันาองคก์ร 
 

                

 

                    

                     วิธีการไปใหถ้งึจดุหมาย 

 

  

        

   

                                                                      ทางเลือก 

      Alternatives 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดุเริ่มตน้ท่ีนี่ จดุหมายปลายทาง

ที่ตอ้งการจะไป 

สภาพปัจจบุนั 

Actual State 

 (What is) 

สภาพท่ีควรจะเป็น 

Target State 

(What should be) 

เป้าหมาย 

Goal 

การวางแผน 

Plan 

น าแผนสู่ปฏิบตัิ 

Implement 

ประเมิน 

Evaluate 

การประเมินความ

ตอ้งการจ าเป็น 

 

 

การบรหิารจดัการ 
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ภาพประกอบ 8 บทบาทของการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นที่มีต่อการวางแผนและพฒันา 

ที่มา: (สวุิมล ว่องวาณิช,2558, p. 27) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีความส าคญัส าหรบั
การวางแผนแบบครบวงจร เป็นกระบวนการที่ส  าคญัและมีประโยชน ์ไดแ้ก่ 

1. การวิจัยประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นเครื่องมือบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
ท าใหส้ามารถก าหนดแผนงานที่สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของหน่วยงานป้องกนัการสญูเสียของ
ทรพัยากรกบัการด าเนินงานที่ไม่ไดผ้่านการวิเคราะหก์ารด าเนินงานมาอย่างแทจ้รงิ  

2. ผลที่ไดจ้ากการวิจัยประเมินความตอ้งการจ าเป็นเป็นขอ้มูลที่สะทอ้นสภาพ
บริบทที่เกิดขึน้ของหน่วยงาน ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นพื ้นฐานส าคัญที่น าไปสู่การวางแผนการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาองคก์รใหส้อดคลอ้งกับสภาพที่เกิดขึน้และสนองความต้องการของ
องคก์ร นอกจากนีข้อ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นยงัสามารถใชเ้ป็นหลกัเทียบ
ในการด าเนินงานน ามาช่วยก าหนดวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานใหม้ีความชดัเจนและมั่นใจได้
ว่าวตัถปุระสงคด์งักลา่วจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รนัน้อย่างแทจ้รงิ 

3.การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นกระบวนการที่เกิดขึน้ในทุกขัน้ตอน
ของการด าเนินงานที่น าไปสู่การพัฒนาองค์กร ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ปฏิบติังานและการพฒันาโครงการการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะช่วยก าหนดเป้าหมาย
ขององคก์รจากผลการวิจัยซึ่งแสดงความตอ้งการจ าเป็นของลูกคา้/องคก์ร ขัน้ตอนระหว่างการ
ด าเนินงานการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นเป็นกระบวนการที่ช่วยใหป้ฏิบติังานเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดและขึน้ตอนสุดทา้ยการวิจัยประเมินความตอ้งการจ าเป็นเป็นกระบวนการที่ช่วย
กระตุ้นให้เกิดผลกระทบจากโครงการ ท าให้การพัฒนาการศึกษาได้รับการชี ้แนวทางจาก
ฐานขอ้มลูที่มีอยู่ท าใหส้ามารถวดัการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบติังานในช่วงเวลาหนึ่ง 

ประเภทของความต้องการจ าเป็น 
มีการจดัประเภทของความตอ้งการจ าเป็นไวห้ลากหลาย ทัง้นีม้ีการจดัประเภทความ

ตอ้งการจ าเป็นโดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดประเภท ไดแ้ก่ ช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานของ
องคก์ร วิธีการที่ใชใ้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น องคก์รผูร้บัหรือผูใ้หบ้ริการ การสนองตอบ
ความต้องการจ าเป็น ลักษณะของขอ้มูล แนวคิดเชิงเหตุและผล สาระเนือ้หา บริบทของความ
ตอ้งการจ าเป็น เป็นตน้ ทัง้นีจ้ะขอยกมาพอสงัเขป คือ 
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1.การจัดประเภทตามวิธีการประเมิน Moroney (1977 อา้งใน สุวิมล ว่องวานิช
,2558 ,p. 47) ไดจ้ าแนกความตอ้งการจ าเป็นตามวิธีการประเมิน แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) 
ความตอ้งการจ าเป็นปทสัถาน (Normative Needs) เป็นความตอ้งการจ าเป็นที่เปรียบเทียบสภาพ
ที่เป็นอยู่จริงกับมาตรฐาน (Standard) 2) ความตอ้งการจ าเป็นตามการรบัรู ้(Perceived Needs) 
เป็นความต้องการจ าเป็นที่ก าหนดหรือนิยามโดยในทัศนะของผู้ถูกประเมิน 3) ความต้องการ
จ าเป็นที่แสดงออก (Expressed Needs) เป็นความตอ้งการจ าเป็นที่แสดงดว้ยจ านวนของกลุ่มที่
ตอ้งการไดร้บับรกิารอย่างแทจ้ริง และ 4) ความตอ้งการจ าเป็นเชิงสมัพทัธ ์(Relative Needs) เป็น
ความตอ้งการจ าเป็นตามที่วัดจากความแตกต่างของบริการที่ปรากฏอยู่ในพืน้ที่ที่ต่างกัน เน้นที่
ความแตกต่างระหว่างกลุม่หรือพืน้ที่ ไม่ใช่ความแตกต่างจากมาตรฐานที่ควรจะเป็น 

2.การจัดประเภทตามลักษณะของข้อมูล Rossi และ Freeman (1993 อ้างใน 
สุวิมล ว่องวานิช,2558, p. 50) กล่าวถึงความตอ้งการจ าเป็นซึ่งจ าแนกตามลักษณะขอ้มูลได ้2 
ประเภท คือ ความตอ้งการจ าเป็นเชิงปรมิาณ (Quantitative Needs) และความตอ้งการจ าเป็นเชิง
คณุภาพ (Qualitative Needs)  

3.การจัดประเภทตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการก าหนดความต้องการจ าเป็น 
(สุวิมล ว่องวานิช,2558, p. 52) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการก าหนดความต้องการจ าเป็น
ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการจ าเป็นระดบับุคคล (Personal Needs) 2) ความตอ้งการ
จ าเป็นของกลุ่ม (Group Needs) และ 3) ความต้องการจ าเป็นขององค์กร (Organizational 
Needs)  

4.การจัดประเภทตามขอบเขตของการวิจัย สุวิมล ว่องวานิช (2558, p. 53) ได้
กล่าวถึงการวิจัยประเมินความตอ้งการจ าเป็นแบบสมบูรณ ์(Complete Needs Assessment) ว่า
มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 3 ขั้นตอนคือการระบุความต้องการจ าเป็นที่มีความส าคัญที่สุด 
(Needs Identification) การวิเคราะหส์าเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็น (Needs Analysis) 
และการก าหนดทางเลือกของการแกไ้ขปัญหา (Needs Solution)  

ขั้นตอนการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น 
จากการศึกษานิยามของความตอ้งการจ าเป็นและการจัดประเภทของการประเมิน

ความตอ้งการจ าเป็น จะพบว่าไม่ว่าจะเป็นทศันะของนกัวิชาการใด การวิจยัประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นจะอยู่บนพื ้นฐานหลักการ 2 ประการคือหลักความแตกต่าง (Discrepancy) และหลัก
ความส าคญั (Importance) 



 87 
 

หลักการแรก คือ หลักความแตกต่าง หมายความว่าในกระบวนการวิจัยประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็น ผูว้ิจยัควรออกแบบการวิจัยใหม้ีการเปรียบเทียบขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพที่เป็น
จริงกับสภาพที่ควรจะเป็น นัน้คือ ออกแบบการวิจัยโดยมีนัยของความแตกต่างแฝงอยู่ อย่างไรก็
ตามความแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่จะบ่งบอกความตอ้งการจ าเป็นเสมอไป ขึน้อยู่กับการก าหนดระดับ
ความส าคัญของเป้าหมายที่พึงประสงค ์หากก าหนดไวส้งูมาก ความแตกต่างนัน้อาจไม่ใช่ความ
ตอ้งการจ าเป็น ดังนัน้ การวิจัยประเมินความตอ้งการจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายใหอ้ยู่ใน
ระดับที่ต  ่าที่สุดที่จะขาดแคลนไม่ได้ ฉะนั้นจะเกิดผลเสียหาย ดังนั้น หลักการที่สองคือหลัก
ความส าคญั ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เป็นความตอ้งการจ าเป็นตอ้งมีความส าคญัมาก ตอ้งไดร้บัการ
ตอบสนองและความตอ้งการจ าเป็นนัน้ตอ้งไดร้บัการจดัล าดบัความส าคญั (Needs Prioritization)  
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

เมื่ออิงหลักการทั้งสองหลักการของการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นแล้ว 
กระบวนการวิจัยความต้องการจ าเป็นโดยทั่วไป จึงประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน ได้ 5 
ขัน้ตอน ดงันีคื้อ 

1. การศกึษาสิ่งที่มุ่งหวงั (What should be) 
2. การศกึษาสภาพที่เป็นจรงิในปัจจบุนั (What is) 
3.  การวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างขอ้มูลที่ไดจ้ากขอ้ที่ 1 และขอ้ที่ 2 และ

จดัล าดบัความส าคญัของผลที่เกิดขึน้เพื่อก าหนดเป็นความตอ้งการจ าเป็น 
4. การวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความแตกต่างในข้อที่  3 และจัดล าดับ

ความส าคญัของสาเหตทุี่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็น 
5.การศึกษาและก าหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสาเหตุที่ท าให้เกิด

ความตอ้งการจ าเป็นที่วิเคราะหไ์ดจ้ากขอ้ที่ 4 
วิธีการทีใ่ช้ในการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น 

จะขอน าเสนอวิธีการที่ใชใ้นการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นแต่ละวิธีพอสงัเขป 
ดงันี ้คือ 

1.การส ารวจ 
การระบุความต้องการจ าเป็นที่ด  าเนินการกันเป็นส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ

ส ารวจความตอ้งการจ าเป็น (Needs Survey) มักใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ ์การสงัเกต เป็น
ตน้ โดยขัน้ตอนส าคญัของการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นโดยการส ารวจคือการนิยามความ
ตอ้งการจ าเป็นว่าใชน้ิยามความแตกต่าง (Discrepancy Definition) หรือนิยามการแกไ้ขปัญหา 
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(Solution Definition) ทั้งนีต้้องให้ความส าคัญกับการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็น (Needs Prioritization) ดว้ย 

2,การวิจยัอนาคตเพื่อระบคุวามตอ้งการจ าเป็น 
ความต้องการจ าเป็นสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทคือความต้องการ

จ าเป็นปัจจุบนั (Current Needs) และความตอ้งการจ าเป็นอนาคต (Future Needs) ซึ่งจะตอ้งใช้
วิธีการของการวิจัยอนาคต (Futures Research) มาช่วยในการประเมินความต้องการจ าเป็น
อนาคต ทั้ งนี ้มี เทคนิ คหรือวิ ธีการอยู่ หลายวิ ธี  เช่ น  การสร้างอนาคตภาพ  (Scenario 
Development) วงลอ้อนาคต (Future Wheel) เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เป็นตน้ 

3. วิธีผลต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference Method : MDF) 
วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MDF) เป็นวิธีที่ก าหนดความ

ตอ้งการจ าเป็นโดยการหาผลต่างของค่าเฉลี่ยของ I (Importance) และค่าเฉลี่ยของ D (Degree 
of Success) หรือเรียกวิธีนีว้่า rank-order of difference score  โดยสูตรที่ใชใ้นการค านวณ คือ  
PNI = (I – D) ความตอ้งการจ าเป็นที่ไดร้บัจะมีค่าความส าคญัเป็นตวัเลขเชิงปรมิาณ 

4. ดชันีความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (Priority Needs Index : PNI) 
การก าหนด Priority Needs Index หรือดัชนีความส าคัญของความตอ้งการ

จ าเป็น (PNI) เป็นวิธีการเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นโดยใชห้ลกัการการนิยาม
ความแตกต่างเช่นเดียวกับ MDF ซึ่งดัชนี PNI ดัดแปลงสูตรการค านวณค่าสถิติของวิธีการ MDF 
โดยการถ่วงน า้หนักของความส าคัญของ I โดยสูตรที่ใขค้  านวณคือ PNI = (I – D) x I นัน้คือ ค่า I 
เป็นค่าความส าคญัของสภาพที่ควรจะเป็น (What should be) เพื่อตอ้งการใหค้วามส าคญักบัสิ่งที่
ตอ้งการใหเ้กิดมากขึน้ 

เทคนิคการจัดล าดับส าหรับข้อมูลแบบการตอบสนองคู่ 
รูปแบบของการใหต้อบขอ้มลูแบบตอบสนองคู่ (Dual-response format) มกัปรากฏ

ในแบบสอบถามที่มีขอ้ความในลักษณะมาตรวัดประมาณค่า โดยใหร้ะบุขอ้มูลทั้งสองชุดนีคื้อ
ระดับของสภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่ควรจะเป็น รูปแบบนีส้รา้งขึน้โดยมีพืน้ฐานแนวคิดของ
การนิยามความต้องการจ าเป็นตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy model) วิธีการจัด
เรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น สามารถกระท าไดด้งันี ้คือ 

1.วิธี Mean Difference Method (MDF) 
ก าหนดโดยหาผลต่างของค่าเฉลี่ยของ I และค่าเฉลี่ยของ D วิธีนีจ้ะเรียกว่า 

rank order of difference scores โดยสตูร ดงันี ้
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 MDF = I – D 
ขอ้ดีของการใชว้ิธีการจดัล าดับความส าคญัตามผลต่างของค่าเฉลี่ยคือ เป็น

วิธีที่สามารถวิเคราะหไ์ดง้่าย ไม่ตอ้งใชส้ถิติวิเคราะหข์ั้นสูง สามารถวิเคราะหด์ว้ยมือและเป็นที่
เขา้ใจง่าย ส าหรบัขอ้เสียของวิธีนีคื้อบางครัง้ความตอ้งการจ าเป็นหลายขอ้มีคะแนนความแตกต่าง 
(Difference score) เท่ากัน ท าใหม้ีการตีความเป็นความตอ้งการจ าเป็นที่มีความส าคัญเท่ากัน 
โดยไม่ได้ให้ความสนใจกับระดับสภาพที่ เป็นอยู่จริงกับสภาพที่ควรจะเป็นว่ามากหรือน้อย 
ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จึงมีการคิดหาวิธีการที่เหมาะสมกว่ามาใชโ้ดยใชน้ า้หนักความส าคญักบั
ระดบัที่คาดหวงัเป็นตวัถ่วงคะแนน เรียกว่าวิธี Priority Needs Index (PNI) 

2.วิธี Priority Needs Index (PNI) 
เป็นวิธีการเรียงล าดับความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นที่พัฒนาขึน้มา

โดยใชค่้าสถิติในรูปดัชนีที่สามารถบอกค่าต ่าสุดและสูงสุดได ้โดยดัดแปลงมาจากวิธีการเรียง
ต าแหน่งความตอ้งการจ าเป็นจากความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวงักบัที่เป็นอยู่จริง 
(mean difference) โดยการถ่วงน า้หนักของผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง I และ D ด้วยน า้หนัก
ความส าคญัของ I  โดยมีสตูร ดงันี ้

 PNI = (I – D) x I 
3.วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรบัปรุง  

เป็นสตูรที่ปรบัปรุงจากสตูร PNI แบบดั่งเดิม โดยนงลกัษณ ์วิรชัชยัและสวุิมล 
ว่องวานิช เป็นวิธีการที่หาค่าผลต่างของ (I – D) แลว้หารดว้ยค่า D เพื่อควบคุมขนาดของความ
ตอ้งการจ าเป็นใหอ้ยู่ในพิสยัที่ไม่มีช่วงกวา้งมากเกินไปและใหค้วามหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้
ระดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐานในการค านวณ ค่าอัตราการพัฒนาเขา้สู่สภาพที่คาดหวังของ
กลุม่ โดยมีสตูร ดงันี ้

PNI Modified = (
I - D

D
) 

 
เมื่อ  PNI  หมายถึง ดชันีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็น 
  I  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวงั 
  D  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจบุนั 

 
อาจสรุปไดว้่าในการวางแผนการท างานตอ้งเริ่มที่การประเมินบริบทเพื่อให้

เข้าใจสภาพที่เป็นอยู่ของหน่วยงานและรูค้วามต้องการของหน่วยงานว่าจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
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สนองตอบในดา้นใด ดว้ยเหตุนีจ้ึงมีการพัฒนาวิธีการวิจัยประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อช่วย
วิเคราะหปั์ญหาที่เกิดขึน้ และหาแนวทางแกไ้ข  ปัจจุบนันีก้ระบวนการวิจยัประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นได้รบัความสนใจเพราะสามารถช่วยระบุปัญหาที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริง ท าใหเ้กิดการ
แกปั้ญหาไดต้รงจดุเป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัองคก์ร  
 

9.งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนารูปแบบคุณลักษณะเพื่อ

เสริมสรา้งจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายพั พบว่าส่วนใหญ่เป็นงานวิจยัมุ่งพฒันาเพื่อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการใหก้ับนักศึกษาพยาบาล เนื่องจากเป็นสายวิชาชีพที่ตอ้งเน้น
ใหบ้รกิารในรูปแบบของจิตบริการในการท างาน และบางส่วนเป็นงานวิจยัที่มีการเริ่มน ามาปรบัใช้
กบันกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาเพื่อพฒันาผูใ้หม้ีคณุลกัษณะจิตบรกิาร 

พัทธวรรณ ชูเลิศ, บุญตา สุขวดี และ มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย ์(2560, p. 28) ไดท้ าการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาจิตบริการดว้ยหัวใจความเป็นมนุษยก์ับนักศึกษาพยาบาล Generation Z  
พบว่า เนื่องจากสังคมคาดหวังใหว้ิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ตอ้งใหก้ารดูแลแบบองคร์วมอย่าง
เท่าเทียม นักศึกษาพยาบาลในยุคปัจจุบันเป็นผู้ที่ เกิดในค.ศ. 1995 - 2000 ที่ซึ่ง เรียกว่า 
Generation Z นัน้ เติบโตมาพรอ้มกบัเทคโนโลยี เทคโนโลยีจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม
การด ารงอยู่ของคนกลุ่มนีแ้ละใชเ้วลาอยู่กับเทคโนโลยี ซึ่งอาจท าใหส้ญูเสียความสามารถในดา้น
การมีมนุษยสัมพันธ์กับผูอ่ื้นรวมถึงการท างานเป็นทีม ดังนั้น เรื่อง การพฒันาจิตบรกิารดว้ยหวั
ใจความเป็นมนุษยก์บันกัศึกษาพยาบาล Generation Z ใหม้ีจิตบริการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์
จึงเป็นสิ่งที่ทา้ทายส าหรบัสถาบนัศึกษาดา้นพยาบาล บทความนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่อยู่ใน Generation Z และกระบวนการพัฒนาจิต
บริการดว้ยหวัใจ ความเป็นมนุษย ์ส าหรบันักศึกษาพยาบาลประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอนส าคญัไดแ้ก่ 
1) การปลูกฝังนักศึกษาใหต้ระหนักถึงความส าคัญของจิตบริการ 2) การสรา้งจิตส านึกสาธารณะ
โดยใหม้ีกิจกรรมที่ใหก้ารช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 3) การเตรียมความพรอ้มทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ ความรูแ้ละการติดต่อสื่อสาร 4) การสรา้งความเชื่อมั่นในตนเอง 5) การเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 6) การใหน้กัศกึษาไดเ้รียนรูจ้ากสภาพจรงิและกระบวนการสะทอ้นคิด 

ทวนทอง เชาวกีรติพงศ ์และสมชัย วงษ์นายะ (2560, p. 51) ไดศ้ึกษาจิตสาธารณะของ
นกัศกึษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร หาแนวทางการพฒันาจิตสาธารณะของ
นกัศกึษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และประเมิน แนวทางการพัฒนา
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จิตสาธารณะนักศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากกลุ่มตัวอย่างที่
ไดใ้ชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ชัน้ปีที่ 1-4 ในปี
การศึกษา 2560 จ านวน 333 คน รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ ์และการใช้
แบบประเมิน วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเ์นือ้หา 
ผลการวิจัยสรุปไดด้ังนี ้1) จิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตรโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดับสูง โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยดังนี ้  
ดา้นการยอมรบัและปฏิบัติตามกฎกติกาทางสังคม ดา้นความเอือ้อาทรและความสามัคคี  
ดา้นความเสียสละเพื่อส่วนรวม ดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น และดา้นการตระหนกัถึงปัญหาที่เกิดขึน้ในสงัคม 
ตามล าดบั 2) แนวทางการพฒันาจิตสาธารณะของนกัศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชรมี 12 แนวทาง ส าหรบัแนวทางที่ส  าคัญประกอบดว้ย การส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมตามวิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมของชมุชน การสง่เสรมิใหน้กัศึกษาในโปรแกรมวิชาต่าง ๆ 
ร่วมมือกับครูในสถานศึกษาใหบ้ริการวิชาการแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาดว้ย
การจดักิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ การส่งเสรมิใหม้ีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนท์ี่ท าโดยหมู่คณะทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั การสง่เสรมิใหน้กัศกึษาเสนอหรือจดักิจกรรมจิตสาธารณะโดยให้
นกัศึกษาด าเนินการเอง และจดัท าสมดุบนัทึกความดีใหก้บันกัศึกษาโดยส่งเสริมใหน้กัศึกษาบนัทึก
การท าความดีเมื่อตนเองไดท้ าใหก้บับุคคลอ่ืน 3) ผลการประเมินแนวทางการพฒันาจิตสาธารณะ
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่าแนวทางการพัฒนาจิต
สาธารณะส่วนใหญ่มีความเหมาะสม มีความเป็นไปไดแ้ละเป็นประโยชน ์อยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สดุ 

ธัญญาพร ก่องขันธ์ (2562, p. 50) ได้วิจัยศึกษา การพัฒนาความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ และจิตอาสา โดยใชก้ารจัดกิจการการเรียนรู้
แบบบริการสังคม (Service Learning) จากกรณีศึกษา สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่ อมุ่ งพัฒนา
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ จิตอาสา และความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรูบ้ริการสังคม ในรายวิชาออกแบบและจัดการ
เรียนรู ้จากกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยคือนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์ระดับ
ปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงครามภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 
คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี  ้คือ  แผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยการบริการสงัคม ในรายวิชา
การออกแบบและการจัดการเรียนรู ้จ านวน 27 ชั่วโมง แบบวัดความสามารถในการออกแบบการ
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จัดการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ แบบประเมินการพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษาในการเรียนรู้
ดว้ยบริการสงัคม 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมีน า้ใจ ดา้นความรบัผิดชอบ ดา้นความเสียสละ และ
ดา้นความสามคัคี และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบ
บริการสงัคม และจากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการออกแบบการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัของนกัศึกษาที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบบริการสงัคม พบว่าคะแนนหลงัเรียน สงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 จิตอาสาของนักศึกษาในการเรียนรูด้ว้ยการ

บริการสังคมใน 4 ดา้นโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅ = 4.89) เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่าอยู่

ในระดับดีมากที่สุดทุกด้าน ดา้นที ่มีค่าเฉลี ่ยมากที่ส ุด คือ ความเสียสละ (X̅ = 4.94) และ

รองลงมาคือดา้นความสามัคคี (X̅ = 4.89) และการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่เรียน
ดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบบริการสังคม พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (X̅ = 4.86) เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นไดเ้รียนรูก้ารใหเ้กียรติและใจกวา้งที่จะรบั

ฟังความคิดเห็น (X̅ = 5.00) รองลงมาคือสามารถท างานเป็นทีม มีความเป็นผูน้  าและผูต้ามที่ดี มี

การยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและไดเ้รียนรูก้ารปรบัตัวเขา้กบัผูเ้รียนและสงัคม (X̅ = 4.96) 
สนุิสา ทรงอยู่ (2560, p. 158) ท าการศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตาม

แนวคิดการเรียนจาการใหบ้ริการสงัคมของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราภัฏอุดรธานี การวิจัย
ครัง้นีม้ีวัตถุประสงค ์1) เพื่อเปรียบเทียบจิตอาสาของนกัศึกษาวิชาชีพครูที่เขา้ร่วมโปรแกรมพฒันา
จิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรูจ้ากการใหบ้ริการสังคม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
2) เพื่อเปรียบเทียบจิตอาสาของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาจิตอาสาตามแนวคิด
การเรียนรูจ้ากการใหบ้รกิารสงัคม และนกัศึกษาวิชาชีพครูที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรม หลงัการทดลอง 
และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการเขา้รว่มโปรแกรมพฒันาจิตอาสา
ตามแนวคิดการเรียนรูจ้ากการใหบ้รกิารสงัคม เป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยมีกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศึกษา
วิชาชีพครู ชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี จ านวน 46 คน ซึ่งใชว้ิธีสุ่มจดักลุม่อย่างง่ายแบ่งเป็น
กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 23 คน โดยเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ โปรแกรมพฒันา
จิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรูจ้ากการใหบ้ริการสงัคม แบบวดัจิตอาสา และแบบสอบถามความคิดเห็น 
ที่มีต่อโปรแกรม วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชค้่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติ 
Paired Sample t - test และ Independent Sample t – test จากผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษา
วิชาชีพครูที่เขา้ร่วมโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรูจ้ากการใหบ้ริการสงัคมมีจิตอาสา
หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระกับ 0.05 2) นกัศึกษาวิชาชีพครู
ที่เขา้ร่วมโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรูจ้ากการใหบ้ริการสงัคม มีจิตอาสาหลงั
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การทดลองสูงกว่านักศึกษาวิชาชีพครูที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรู้
จากการใหบ้รกิารสงัคมอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

สกุญัญา  จันใด (2561, p. 95) ไดท้ าการศึกษาโมเดลการวัดจิตบริการของนักศึกษา
วิทยาลยัการสาธารณะสุขสิรินธร การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสงัเคราะห์
และนิยามองคป์ระกอบของจิตบริการในกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร โดย
การบูรณาการระหว่างแนวคิดและมมุมองของกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อน าไปพฒันาและตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของโมเดลการวดัจิตบริการของนกัศึกษาวิทยาลยัการสาธารสขุสิรินธร และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างจิตบรกิารของนกัศึกษาในแต่ละชัน้ปี กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ระยะที่ 1 คือ 
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย จ านวน 75 คน เก็บขอ้มลูเดือนสิงหาคม 2560 ระยะที่ 2 คือ นกัศึกษาวิทยาลยั
การสาธารสุขสิรินธร สงักัดสถาบนัพระบรมราชชนกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 600 คน เครื่องมือที่ใชเ้ก็บขอ้มูล ระยะที่ 1 คือ แบบสอบถามเพื่อการวิเคราะหแ์ละ
สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบจิตบริการในกลุ่มนกัศึกษาวิทยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร ในมมุมองของ
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เครื่องมือเก็บขอ้มูล ระยะที่ 2 คือ แบบประเมินจิตบริการของนักศึกษา
วิทยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร วิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่าสถิติพืน้ฐาน วิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือ 
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั และวิเคราะหค์วามแปรปรวนพหุคณู จากผลการวิจยัพบว่า จิตบริการ
ของนักศึกษาวิทยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ คือ การมีใจรกัในงาน
บรกิาร (Mind) การพฒันาคณุภาพบริการ (Develop) การมีความรบัผิดชอบ (Responsibility) 
การควบคุมอารมณ์และการแกปั้ญหา (Emotional Control and Calmness) การมีความซื่อสตัย ์
(Integrity) การมีทศันคติที่ดีต่องานบริการ (Attitude) การมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(Personality and Relationship) การเขา้ใจความตอ้งการของผูร้บับริการ (Understanding the 
Customer) และการมีความรูใ้นงานที่บริการ (Knowledge) ส าหรบัโมเดลการวัดจิตบริการของ
นกัศึกษาวิทยาลยัการสาธารณสขุสิรนิธร มีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑดี์ 
โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร ์มีค่า 19.397 ค่าความน่าจะเป็น 0.942 ที่องศาอิสระเท่ากบั 15 
แตกต่างจากศนูยอ์ย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ค่า RMSEA 0.240 ค่า Standardized RMR 0.0123 
ค่า NFI 0.997 ค่า NNFI 0.997 ค่า CFI 0.999 ค่า GFI 0.992 ค่า AGFI 0.975 และค่า CN 814.772 
และนกัศกึษาที่เรียนในระดบัชัน้ที่สงูขึน้ คือ ในชัน้ปีที่ 3 มีจิตบรกิารลดลงเกือบทกุดา้น และเพิ่มขึน้
เพียงเล็กน้อยในชั้นปีที่  4 และในด้านการมีทัศนคติที่ ดีต่องานบริการ มีความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะจิตบริการดา้นการมีทัศนคติเชิงบวกพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่1 มีทัศนคติที่ดีต่อการ
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บริการสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดว้ยค่าเฉลี่ย 1.285  และสูงกว่าชั้นปีที่ 4 ด้วยค่าเฉลี่ย 1.147 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ p นอ้ยกว่า 0.05 

ศภุวรรณ ์เล็กวิไล (2561, p. 29) ไดท้ าการศึกษางานวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้5 ขั้นตอนเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตร  
ครุศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)พฒันารูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ส าหรบันักศึกษา 2)เปรียบเทียบคุณลกัษณะจิตสาธารณะ
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้5 ขั้นตอนและ3)ศึกษาความคงทนดา้น
คณุลกัษณะจิตสาธารณะของนกัศึกษา กลุม่ตวัอย่างในงานวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศกึษาหลกัสตูรครุศา
สตรบณัฑิตชัน้ปีที่ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
30 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ส าหรบัเครื่องมือที่ใชใ้นงานวิจยัไดแ้ก่ 1)รูปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 2)แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ3)แบบประเมินคุณลักษณะจิต
สาธารณะ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .83 สถิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี ้ ได้แก่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื ้อหา ผลจากการวิจัย พบว่า คุณลักษณะจิต
สาธารณะของนกัศึกษา หลงัการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน สงูกว่าก่อนใชรู้ป
แบบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และคณุลกัษณะดา้นจิตสาธารณะของนกัศกึษามีความ
คงทนหลงัการใชรู้ปแบบ 

สุภาพร เตวิยะ (2559, p. 81) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษาครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงรายที่เรียนโดยใชก้ิจกรรมการเรียนรูด้า้นการรบัใช้
สงัคม ในการวิจัยครัง้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาผลการออกแบบรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยการรบัใชส้งัคมส าหรบันักศึกษาครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
และเพื่อศึกษาดา้นการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาที่ ใชก้ิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยการรบัใชส้งัคม 
โดยกลุ่มตัวอย่างครัง้นีเ้ป็นนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษชัน้ปีที่ 3 คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงรายจ านวน 45 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา EU 3202 หลังจากการ
เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูด้้วยการรบัใชส้ังคม พบว่า ระดับของพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
คณุลกัษณะดา้นการมีจิตสาธารณะของนกัศกึษาเพิ่มขึน้ทัง้ 5 ดา้น คือ ดา้นการรบัรู ้และตระหนกั
ถึงปัญหาที่ เกิดขึ ้น ในสังคม การแสดงออกถึงการรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติและ
ทรพัยากรธรรมชาติ การหลีกเลี่ยงการใช ้หรือ การก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสว่นรวม การเขา้รว่ม
ท ากิจกรรมเพื่อสงัคมที่เป็นประโยชนต่์อส่วนรวม และการแสดงออกถึงความพรอ้มที่จะช่วยเหลือ
และมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ของผูอ่ื้นและในสงัคม นอกจากนั้นนักศึกษาไดเ้รียนรู้
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การท าโครงการ สามารถท าโครงการที่สอดคลอ้งกบัการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาที่พบในชมุชนของ
ตน ไดเ้ป็นอย่างดี และเกิดความภาคภมูิใจในการท าประโยชนใ์หก้บัผูอ่ื้นในสงัคม 

นฤมล จิตรเอือ้ (2561) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเรื่องการใหค้วามหมาย ที่มาของความหมาย 
รูปแบบกิจกรรม และแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1)ศกึษาการใหค้วามหมาย
จิตสาธารณะ และที่มาของความหมายของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 2) ศึกษารูปแบบกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ 3)ศึกษาแนวทางในการเสรมิสรา้งจิตสาธารณะของ
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคณุภาพ 
เพื่อหาขอ้สรุปเชิงทฤษฎีที่จะน าไปสู่การสรา้งทฤษฎีจากฐานราก โดยการศึกษาปรากฏการณ์ที่
เกิดขึน้ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวิจัย
ครัง้นีจ้  านวน 27 คน ใชก้ารเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมการวิจัยประกอบดว้ย 
การศึกษาขอ้มลูเอกสาร การสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบกึ่งโครงสรา้ง การสงัเกตแบบไม่มีส่วน รวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์แบบทฤษฎีฐานราก ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาให้
ความหมายจิตสาธารณะ 7 ความหมาย คือ 1)การช่วยเหลือผูอ่ื้นและสงัคม 2) การควบคมุตนเอง
และการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 3)การกระท าโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 4) การดูแลรกัษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม 5)การเห็นคณุค่าในตนเอง 6) การกระท าที่เกิดจากการมีเจตนาที่ดี และ7)การมีส่วน
ร่วมแกไ้ขปัญหาและพัฒนาสงัคม โดยที่มาของความหมายมาจากสองปัจจัย คือ 1)การขัดเกลา
ทางสงัคม ถ่ายทอดจากสถาบนัครอบครวั สถาบนัการศึกษา เพื่อน ศาสนา และ 2) ทัศนคติส่วน
บุคคล เกิดจากการรบัรู ้เรียนรู ้พิจารณาตัดสินใจ และส่งผลออกมาดว้ยการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการ
สรา้งจิตส านึกในตนเอง หรือการขัดเกลาตนเอง (2) รูปแบบกิจกรรมจิตสาธารณะ มี 5 ลักษณะ 
คือ 1) จิตสาธารณะดา้นความรบัผิดชอบต่อตนเอง 2) จิตสาธารณะดา้นความรบัผิดชอบต่อผูอ่ื้น 
3) จิตสาธารณะดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 4) จิตสาธารณะดา้นรบัผิดชอบต่อสาธารณะสมบติั
ของส่วนรวม และ 5) จิตสาธารณะด้านอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ(3) 
แนวทางเสรมิสรา้งจิตสาธารณะ 5 แนวทาง คือ 1) ดา้นการอบรมเลีย้งด ูจากสถาบนัครอบครวั 2) 
ดา้นการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนของสถาบนัการศึกษา 3) ดา้นเหตผุลเชิงคุณธรรม และ
จรยิธรรม 4) ดา้นการเรียนรูพ้ฤติกรรมดว้ยตนเองและจากผูอ่ื้น และ 5) ดา้นการรบัรู ้ความมีคณุค่า
และความสามารถของตนเอง  
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ภัทรภร สีทองดี (2559, p. 122) ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสรา้ง
เสริมจิตสาธารณะของนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาของรฐั: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ในการศึกษาวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการสรา้งเสริมจิตสาธารณะของนิสิต
ในสถาบันอุดมศึกษาของรฐัซึ่งเป็นวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรฐัจ านวน 1,141 คน เป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผูใ้ชรู้ปแบบจ านวน 10 คน ผูเ้ชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย ์ผู้บริหาร
ผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เก่ียวขอ้ง และผูใ้ชบ้ณัฑิต จ านวน 8 คน และประเมินจากผูป้ระเมิน
จ านวน 10 คน โดยใชเ้ครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้และมีค่าความเชื่อมั่น .96 
มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมิน โดยมีขัน้ตอนการพัฒนา
รูปแบบอยู่ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ระยะที่  2 เป็นการศึกษารูปแบบการสรา้งเสริมจิตสาธารณะของนิสิตใน
สถาบันอุดมศึกษาของรฐั ระยะที่ 3 การพัฒนารูปแบบการสรา้งเสริมจิตสาธารณะของนิสิตใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรฐั และระยะที่ 4 เป็นการประเมินรูปแบบการสรา้งเสริมจิตสาธารณะของ
นิสิตในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ผลจากการวิจยั พบว่า 1)รูปแบบการสรา้งเสริมจิตสาธารณะของ
นิสิตในสถาบันอุดมศึกษาของรฐั มี 8 แนวทาง การท างานเป็นทีม การฝึกพูด การโต้วาที การ
อาสาสมัคร การฝึกงาน การปลูกฝัง การอบรม และการยกย่อง และ 2) ผู้ประเมินส่วนใหญ่มี
ความเห็นพอ้งตอ้งกันในระดับมากที่สุดมี 6 แนวทาง ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม การอาสาสมัคร 
การฝึกงาน การปลูกฝัง การอบรม และการยกย่อง ส่วนการฝึกพูด การโตว้าที มีความเห็นพ้อง
ตอ้งกนัอยู่ในระดบัมาก 

สรุปไดว้่า  การพฒันารูปแบบคณุลกัษณะเพื่อเสริมสรา้งจิตบรกิารของนกัศกึษา พบว่า 
มีงานวิจยัที่เป็นทัง้รูปแบบกิจกรรมที่เป็นการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนและกิจกรรมนอกชัน้
เรียน มีความหลากหลายในการใชรู้ปแบบกิจกรรม เครื่องมือในการวิจยั เพื่อเสรมิสรา้งใหน้กัศกึษา
ไดเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจ และพฤติกรรมดา้นคุณลกัษณะจิตบริกา ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
ทฤษฎีต่าง ๆ  แนวคิดในการพฒันานกัศึกษา รูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิต
บรกิาร 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั ผูว้ิจยัไดย้ึดแนวตามทฤษฎีของ
Bandura (2009) Maslow (1979) Erikson (1950) Jean Piaget (1932) ประเวศน์ วะสี (2542) 
ยุธนา วรุณปิติ (2542) รตันา ตัง้อมร (2552) อาภรณ ์ภู่วิทยาพนัธ(์2549) (พระศรีสิทธิมนุี & สภุา
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พรรณ เพิ่มพูน, 2559) อริยา คูหา และสุวิมล นราองอาจ (2553) มาสังเคราะห์องค์ประกอบ
คุณลักษณะจิตบริกาการที่จ  าเป็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมฯ โดยมี
คณุลกัษณะจิตบริการดว้ยกนั 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การรบัรูต้นเอง การมีแรงจูงใจภายในตนเอง 
การมีทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดแูลเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อ
ผูอ่ื้น และ การแก้ปัญหา และเพื่อให้ไดม้าซึ่งสภาพความต้องการจ าเป็นต่อการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมฯ ผูว้ิจยัใชโ้ดยวิธีวิทยาดา้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นของ สวุิมล ว่องวานิช (2558) 

การพฒันาการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยพายัพ ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการสรา้งรูปแบบตามแนวคิดของ บุญเลีย้ง ทุมทอง (2556)  
ซึ่งประกอบไปดว้ย  4 ขัน้  1) ทฤษฎีพืน้ฐานที่ใชใ้นการออกแบบรูปแบบกิจกรรม   2) จุดประสงค์
ของรูปแบบกิจกรรม 3) กระบวนการจดักิจกรรม การเรียนรู ้ระบุขัน้ตอนและวิธีการ และกิจกรรมที่
ใชใ้นการเรียนรู ้ 4) การวดัและประเมินผลตามวตัถปุระสงคข์องรูปแบบกิจกรรมของ  

การประเมินรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพผูว้ิจัยไดย้ึดแนวคิดของ Eisner (1976) ซึ่งการประเมินรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
เหมาะสม และดา้นความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม 

 



 
 

 

บทที ่3  
วิธีการด าเนินการวิจยั 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ มีการด าเนินการวิจัยโดยใชล้ักษณะรูปแบบของการวิจัยและการ
พฒันา (Research and Development) ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจยั แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเก่ียวกับจิตบริการของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั โดยมีขัน้ตอนย่อย 2 ขัน้ คือ 

ขั้นตอน 1.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
พายพั 

ขัน้ตอน 1.2 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัเก่ียวกบัจิตบรกิาร
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั  

ระยะที ่ 3  การประเมินรูปแบบและเสนอแนะแนวทางการจ ัดกิจกรรมเพื ่อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีขัน้ตอนย่อย 2 ขัน้ คือ 

ขัน้ตอน 3.1 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพัโดยนกัศกึษา 

ขั้นตอน 3.2 การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิต
บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  
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การด าเนินการวิจยั มีรายละเอียด ดงันี ้

ระยะที ่1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเกี่ยวกับจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ  โดยมีขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอน 1.1 การวิเคราะหค์ุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากร/กลุ่มเป้าหมายในขัน้ตอน 1.1 มีจ านวนทัง้สิน้ 37 คน ประกอบดว้ย 3 
กลุม่ ดงันี ้

1.นกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 คน ซึ่ง
มีคุณสมบัติ ดังนี ้คือ 1) เป็นประธาน/กรรมการของสโมสรนักศึกษา 2) เป็นประธาน/กรรมการ
นกัศกึษาระดบัคณะ/วิทยาลยั 3) เป็นประธาน/กรรมการของชมรมนกัศกึษา 

2.ผู้ใช้บัณฑิตของผู้ส  าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 จากโรงเรียนดาราวิทยาลยั โรงพยาบาลแมคคอรม์ิค มูลนิธิศุภนิมิต ส านักงาน
มลูนิธิสภาคริสตจกัรในประเทศไทย (เชียงใหม่) และบรษิัทนิยมพานิชเชียงใหม่ แห่งละ 2 คน รวม
ทัง้สิน้ 10 คน 

3.ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัพายัพ คณาจารย ์และเจา้หนา้ ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
กิจการนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั รวม 17 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในขัน้ตอน 1.1 เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมี

โครงสรา้ง โดยท าการสมัภาษณก์บักลุม่เปา้หมาย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั  ผูใ้ช้
บณัฑิตของผูส้  าเร็จการศึกษา และผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยพายัพ คณาจารย ์และเจา้หน้า ที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งในกิจการนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั  

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ในขัน้ตอนที่  1.1 ผูว้ิจยัใชแ้บบสมัภาษณ์

แบบกึ่งมีโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ มีขัน้ตอน
ในการสรา้งเครื่องมือ ดงันี ้

1. ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับ เพื่ อ เสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ โดยรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะหข์อ้มูล
พืน้ฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะจิตบริการของ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งนี ้เพื่อก าหนดประเด็นส าหรับสรา้งแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสรา้ง 

2. ผูว้ิจัยน าแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้งที่สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธเ์พื่อปรบัปรุงแกไ้ขและน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูต่อไป       

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้งที่สรา้งขึน้ไปเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัย

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ไปยงั

นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อขออนุเคราะห์ในการเข้าเก็บข้อมูลจาก
ผูบ้รหิาร คณาจารย ์เจา้หนา้ที่กิจการนกัศกึษา และนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

2. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ไปยงั
มหาวิทยาลยัพายพั เพื่อขออนเุคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวมจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3. ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้งพรอ้มหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ออกหนงัสือขอความอนุเคราะหใ์หน้ิสิตเขา้เก็บขอ้มลูวิจยั 
ไปยังมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อขออนุเคราะห์ในการเข้าเก็บข้อมูลจาก ผู้บริหาร คณาจารย ์
เจา้หนา้ที่กิจการนกัศกึษา และนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

4. ผูว้ิจัยน าแบบสัมภาษณ์ที่แบบกึ่งมีโครงสรา้งพรอ้มหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปติดต่อผูป้ระสานงานของสถานประกอบการ เพื่อขอ
ความอนเุคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวมขอ้มลูการสมัภาษณจ์ากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

การวิเคราะหข์้อมูล  
การวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณเ์ป็นการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ผูว้ิจัย

มีวิธีการด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
1. ถอดเนือ้หาการสมัภาษณใ์นเทป 
2. ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 
3. น าเสนอผลที่ได้เป็นแบบบรรยาย โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content 

Analysis) เพื่อน าไปเป็นขอ้มลูในการสรา้งแบบประเมินในขัน้ตอน 1.2 ต่อไป  
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ขั้นตอน 1.2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเกี่ยวกับจิตบริการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

ประชากร       
ประชากรในขั้นตอน 1.2 คือผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้างของผู้ส  าเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลยัพายพั ระดบัปรญิญาตรี ทัง้นีไ้ม่สามารถระบจุ านวนที่ชดัเจนได ้
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) จากการค านวณโดยใช้
โปรแกรม  G * Power  ก าหนดค่า Effect Size เท่ากบั  0.2 ค่าคลาดเคลื่อน (Alpha) เท่ากบั 0.05 
และค่า ค่าอ านาจทดสอบ (Power of test) เท่ากบั 0.90 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 329 คน 
ทั้งนี ้ผู ้วิจัยได้เพิ่มขนาดตัวอย่างเป็น 380 คน เพื่อเป็นการป้องกันอัตราการขาดหายของกลุ่ม
ตัวอย่าง รวมเป็นจ านวนทั้งสิ ้น  380คน โดยผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้างของผู้ส  าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลยัพายัพ ระดบัปริญญาตรี  ไดม้าโดยวิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random Sampling) โดยผูใ้ชบ้ัณฑิตมาจากบริษัท/หา้งรา้น/โรงเรียน/โรงพยาบาล/หน่วยงานของ
รฐั รฐัวิสาหกิจ และเอกชนทั่วไปที่รบับณัฑิตจากมหาวิทยาลยัพายพัเขา้ท างาน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่  1.2 เป็นแบบสอบถามสภาพ

ปัจจุบนัและสภาพความคาดหวังเก่ียวกับจิตบริการนักศึกษามหาวิทยาลยัพายพั ประกอบดว้ย 3 
ตอน รายละเอียดดงันี ้คือ 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูใ้ชบ้ัณฑิต ไดแ้ก่ ลักษณะสถานประกอบการ 
อายตุ าแหน่งงาน วฒุิทางการศกึษา 

ตอนที่ 2 การสอบถามสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวังเก่ียวกบัจิต
บรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

ตอนที่ 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

1. น าขอ้มูลที่ไดจ้ากขัน้ตอนที่ 1.1 ซึ่งเป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์เก่ียวกับ
คณุลกัษณะ จิตบรกิารนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั มาเติมเต็มนิยามศพัทเ์พื่อสรา้งขอ้ค าถามของ 
(รา่ง) เครื่องมือวิจยั โดยการรา่งขอ้ค าถามเก่ียวกบัสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัเก่ียวกบั
จิตบรกิารนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

2. สรา้งแบบสอบถามฉบบัรา่ง 



  102 

3. น าแบบสอบถามฉบับร่างไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ  จ านวน 5 คน พิจารณาความ
ชดัเจนของภาษาที่ใชใ้นขอ้ค าถามและหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ดว้ยการ
ค านวณค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC) 

4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้จากขอ้ 3 ไปทดลองใชก้ับผูใ้ช้
บัณฑิตที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และท าการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) โดยใชว้ิธีสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบเพียรส์นั โดยการหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง
คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) 

5. ข้อมูลที่ ได้จากข้อ 4 ท าการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่ น  (Reliability) ของ
แบบสอบถามฉบบัรา่งดว้ยวิธีสมัประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  ตามแบบของครอนบาค  

6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพเรียบรอ้ยแลว้เสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธเ์พื่อปรบัปรุงแกไ้ข 

7. ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบรูณส์ าหรบัเก็บขอ้มลูจรงิต่อไป 
ส าหรบัขอ้ค าถามเก่ียวกบัการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัเก่ียวกบั       

จิตบริการนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ เป็นการสอบถามถึงระดบัสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบนัและ
ระดับสภาพความคาดหวังของบัณฑิตเก่ียวกับจิตบริการ ทั้งนีป้ระเด็นที่ ศึกษาเป็นองคป์ระกอบ
ของคุณลักษณะของจิตบริการตามแนวคิดทฤษฎี ประกอบด้วย 1) การรบัรูต้นเอง 2) การมี
แรงจูงใจภายในตนเอง 3) การมีทัศนคติเชิงบวก 4) การตอบสนองในการกระท าของตนเอง  
5) การดูแลเอาใจใส่ แลเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และ 6) การแก้ไขปัญหา โดยมีลักษณะเป็นมาตรวัด
ประมาณค่าแบบลิเคิรท์ มีระดบัดงันี ้(Likert, 1932) 

ตาราง 2 ลกัษณะมาตรวดัประมาณค่าแบบลิเคิรท์ (Likert’s Scale) 

สภาพที่เป็นจรงิในปัจจบุนัของบณัฑิต
เก่ียวกบัคณุลกัษณะจิตบรกิาร 

สภาพความคาดหวงัของบณัฑิต
เก่ียวกบัคณุลกัษณะจิตบรกิาร 

คะแนน 

นอ้ยที่สดุ นอ้ยที่สดุ 1 
นอ้ย นอ้ย 2 

ปานกลาง ปานกลาง 3 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

สภาพที่เป็นจรงิในปัจจบุนัของบณัฑิต
เก่ียวกบัคณุลกัษณะจิตบรกิาร 

สภาพความคาดหวงัของบณัฑิต
เก่ียวกบัคณุลกัษณะจิตบรกิาร 

คะแนน 

มาก มาก 4 
มากที่สดุ มากที่สดุ 5 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย 

การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงั
เก่ียวกับจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ (สิน พันธุ์พินิจ, 2553, p. 155) โดยสภาพที่
เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของบัณฑิตเก่ียวกับจิตบริการ มีค่าต ่าสุด คือ 1 
คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด และมีค่าสูงสุดคือ 5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด  เมื่อท าการหา
ค่าเฉลี่ยจะมีการแปลความหมายเทียบเกณฑ ์ดงันี ้

ตาราง 3 เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยสภาพที่เป็นจรงิในปัจจุบนัและสภาพความ
คาดหวงัของบณัฑิตเก่ียวกบัจิตบรกิาร 

ค่าเฉลี่ย 
ของคะแนน 

ความหมายสภาพที่เป็นจรงิในปัจจบุนั
ของบณัฑิตเก่ียวกบัจิตบรกิาร 

ความหมายสภาพความคาดหวงัของ
บณัฑิตเก่ียวกบัจิตบรกิาร 

1.00-1.50 นอ้ยที่สดุ นอ้ยที่สดุ 
1.51-2.50 นอ้ย นอ้ย 
2.51-3.50 ปานกลาง ปานกลาง 
3.51-4.50 มาก มาก 
4.51-5.00 มากที่สดุ มากที่สดุ 

 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัด าเนินการหาคณุภาพเครื่องมือ มีรายละเอียด ดงันี ้
1.ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ไป
ใหผู้ท้รงคณุวฒุิดา้นการบรหิารงานวิจยั จ านวน 5 คน (รายนามดงัภาคผนวก ก) 
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เพื่อพิจารณาลักษณะที่ตอ้งการวัดกับประเด็นค าถามว่ามีความสอดคลอ้ง
กนัหรือไม่ โดยมีเกณฑ ์ดงันี ้(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2546, p. 158) 

+1  หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิแน่ใจว่าขอ้ความมีความสอดคลอ้งกับเนือ้หาที่
ตอ้งการวดั 

  0   หมายถึงผูท้รงคุณวฒุิไม่แน่ใจว่าขอ้ความมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาที่
ตอ้งการวดั 

.-1   หมายถึงผูท้รงคณุวฒุิแน่ใจว่าขอ้ความไม่มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาที่
ตอ้งการวดั  

ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเก่ียวกับจิต
บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนือ้หา ความชัดเจนของภาษาที่ ใช้ในขอ้ค าถามผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
จากนัน้น าคะแนนไปค านวณค่าดัชนี ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์( Index 
of Item Objective Congruence : IOC)  

เกณฑก์ารพิจารณา 
ค่าดัชนีความสอดคล้องไม่น้อยกว่า 0.5 ถือได้ว่าแบบสอบถาม

ดงักล่าวใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งปรบัปรุง แต่ถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้งนอ้ยกว่า 0.5 จะตอ้งปรบัปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ (สวุิมล ติรกานนัท,์ 2549) 

ผลการวิเคราะห์ได้ผลการหาดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ผู้วิจัย
คัดเลือกขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 – 1.0 ไวแ้ละน าไปสรา้งเป็นขอ้ค าถามในแบบสอบถาม
ต่อไป ส าหรบัขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 จะท าการตดัทิง้  

2.ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับผู้ใช้

บัณฑิตที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และท าการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) โดยใชว้ิธีสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบเพียรส์นั โดยการหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง
คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) 

เกณฑก์ารพิจารณา  
คัดเลือกขอ้ค าถามที่มีอ  านาจจ าแนก (r) สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบ

เพียร์สัน  โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item Total 
Correlation) ตัง้แต่ 0.200  ขึน้ไป  
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ผลที่ได้มาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกข้อ
ค าถามที่มีอ  านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 0.200  ขึน้ไป ผลการวิเคราะหพ์บว่าขอ้ค าถามผ่านเกณฑท์ุก
ขอ้ โดยสภาพที่เป็นจรงิมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.444 - 0.938 ปรากฏดงัตาราง 4 

3.ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับผู้ใช้

บัณฑิตที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และท าการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามฉบบัรา่งดว้ยวิธีสมัประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามแบบ
ของครอนบาค 

เกณฑก์ารพิจารณา 
คั ด เลื อ ก ข้ อ ค า ถ าม ที่ มี ค่ า ค ว าม เชื่ อ มั่ น  (Reliability)  ข อ ง

แบบสอบถามดว้ยวิธีสมัประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามแบบของครอนบาค มากกว่า 
0.70 (Cronbach, 1970, p. 126) ผลการวิเคราะหม์ีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบับของสภาพที่เป็นจริง 
เท่ากับ 0.991 เป็นค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัของสภาพที่คาดหวังเท่ากับ 0.991 ซึ่งรายละเอียดผล
การวิเคราะหค์ณุภาพปรากฏดงัตาราง 4  

ตาราง 4 ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 

รายการ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง 
ค่าอ านาจ
จ าแนก 
(r) 

ค่าความ
เช่ือมั่น 

() 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 
(r) 

ค่าความ
เช่ือมั่น 

() 
การรบัรูต้นเอง 0.444 – 0.868 0.909 0.720 – 0.812 0.954 
การมีแรงจงูใจภายในตนเอง 0.674 – 0.921 0.954 0.691 – 0.910 0.958 
ดา้นทศันคติเชิงบวก 0.711 – 0.915 0.959 0.776 – 0.938 0.963 
การตอบสนองจากการ
กระท าของตนเอง 

0.571 – 0.914 0.950 0.514 – 0.938 0.965 

การดแูลเอาใจใส ่และ
เสียสละเพื่อผูอ้ื่น 

0.787 – 0.904 0.963 0.744 – 0.919 0.960 

การแกไ้ขปัญหา 0.826 – 0.931 0.975 0.611 – 0.901 0.954  
ภาพรวมทัง้ฉบับ 0.444 – 0.931 0.991 0.514 – 0.938 0.991 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเก่ียวกับจิตบริการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่สรา้งขึน้และผ่านการตรวจคุณภาพของเครื่องมือแลว้ไปเก็บ
ขอ้มลู โดยผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

1. ผูว้ิจัยขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒถึงไปยัง
นายกสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัพายพั 

2. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามพรอ้มหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒไปติดต่อมหาวิทยาลยัพายัพเพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเข้าเก็บขอ้มูลจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ เจา้หน้าที่
กิจการนกัศกึษา และนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัพายพั 

3. ผูว้ิจัยไดท้ าการส่งแบบสอบถาม google form เพื่อประสานงานผ่านช่องทาง
สื่อสารทาง     e-mail ,Line ,Facebook page ไปยังผูใ้ชบ้ัณฑิตตามสถานประกอบการ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังจากผู้ใชบ้ัณฑิต  
ได้แก่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงพยาบาลแมคคอรม์ิค มูลนิธิศุภนิมิต ส านักงานมูลนิธิสภา
ครสิตจกัรในประเทศไทย (เชียงใหม่) บรษิัทนิยมพานิชเชียงใหม่ และสถานประกอบการณท์ี่รบัผูใ้ช้
บณัฑิตเขา้ท างานในจงัหวดัเชียงใหม่ 

4. ผูว้ิจยัติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากนัน้น าแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ค าตอบและใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวิจัย  
เมื่อตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถามที่ไดคื้นมาทัง้หมดแลว้น ามาวิเคราะห์

โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป ไดแ้ก่ 
1. การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปดว้ยสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

1.1  รอ้ยละ (Percentage) 
1.2  คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
1.3  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ 
2.1  ค่าดัชนีความสอดคลอ้งขอ้ค าถามโดยการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 

(Index of Item-objective Congruence : IOC) 
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2.2  ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้แบบสอบถาม โดยใชส้ถิติสหสมัพันธอ์ย่างง่าย
แบบเพียรส์นั โดยการหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-
Total Correlation) 

2.3 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟ่า (-coefficient) ตามแบบของครอนบาค 
3. การจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลจากการสอบถามสภาพปัจจุบันและ

สภาพความคาดหวงัตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยอาศยัแบบการเรียงล าดับความส าคัญ
ของข้อมูล Modified Priority Needs Index: PNIModified  ซึ่งปรบัปรุง โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย 
และ สุวิมล     ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช , 2558, p. 279) เป็นวิธีการหาความแตกต่างของ
สภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นอยู่แล้วหารดว้ยสภาพที่เป็นอยู่ ทั้งนีเ้พื่อควบคุมขนาดของ
ความตอ้งการจ าเป็นใหอ้ยู่ในช่วงพิสยัที่ไม่มากเกินไป โดยมีสตูรในการค านวณดงันี ้

 

PNIModified = (
I - D

D
) 

 
เมื่อ  PNI  หมายถึง เป็นดชันีล  าดบัความตอ้งการจ า  
       I  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวงั 
       D  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจบุนั 

 
ผูว้ิจยัไดน้ าค่า PNI จากสงูสดุตามการจดัเรียงล าดบัความตอ้งการจากมากไปนอ้ยมา

เป็นประเด็นในการยกร่างการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ  

ผูว้ิจยัน าผล PNI ที่ไดจ้ากระยะที่ 1 (ยกร่าง)มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง      รูปแบบกิจกรรม
เพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยผูว้ิจัยสรา้งการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมในแต่คณุลกัษณะจากค่า PNI สงูสดุตามการจดัเรียงล าดบัความตอ้งการจากมาก
ไปนอ้ย 
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ประชากร /กลุ่มเป้าหมาย   

ประชากร/กลุ่มเปา้หมายในขัน้ตอนนี ้โดยการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) คือ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนากิจกรรม
นกัศกึษา เป็นเวลา 10 ปีขึน้ไป จากภายนอกมหาวิทยาลยัพายพั จ านวน 2 คน 2) ผูท้รงคณุวฒุิที่มี
ประสบการณ์มีความช านาญดา้นวิชาการ เป็นเวลา 10 ปีขึน้ไปจากภายนอกมหาวิทยาลยัพายัพ 
จ านวน 2 คน และ 3) คณาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เป็น
เวลา 10 ปีขึน้ไป จากมหาวิทยาลยัพายพั จ านวน 5 คน รวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 9 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนนี ้คือ เอกสารประกอบการพิจารณา

เพื่อเสนอผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งนี ้ไดน้ าผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิต
บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ในระยะที่  1 มาสังเคราะห์และด าเนินการ (ร่าง) รูปแบบ
กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ โดยแบบประเมิน
เมื่อสรา้งเสร็จแลว้ไดน้ าไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาพิจารณาก่อนจะน าไปใชป้ระเมิน  หลังจากนั้นน า
เอกสารฯใหผู้ท้รงคุณวุฒิท าการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมฯ  

วิธีการพัฒนารูปแบบกิจกรรม 
1. น าผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ในระยะที่ 1 มาสงัเคราะหแ์ละด าเนินการร่างรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยใช้แนวคิดการพัฒนา
รูปแบบเชิงข้อความของคีฟส์ (Keeves, 1988, pp. 561-565) ในการร่างรูปแบบ และจัดท า
เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอผูท้รงคุณวฒุิ เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุิ กับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีคณุสมบติัตรงตามที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้โดยมีเนือ้หาประเด็นที่เก่ียวกบัการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั 

2. น าร่างการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้หาและความ
เหมาะสมของภาษา แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

3. น าร่างการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั และเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอผูท้รงคณุวฒุิ ส่งมอบให้
ผูท้รงคณุวฒุิทัง้ 9 คน 
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4. ประมวลประเด็นส าคัญจากการด าเนินการเก็บเอกสารฯจากผูท้รงคุณวุฒิมาใช้
เป็นแนวทางในสรา้งการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพั 

5. ได้ (ร่าง) รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพัแลว้  เพื่อท าการตรวจสอบรูปแบบกิจกรรมฯ  

ลักษณะของเคร่ืองมือ 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ คือแบบพิจารณาร่างรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง

คณุลกัษณะจิตบรกิาร 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มลู ด าเนินการดงันี ้
1. ขออนุมัติจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒใหอ้อกหนังสือ

ขอความอนุเคราะหถ์ึงผูท้รงคณุวฒุิเพื่อเรียนเชิญเป็นผูป้ระเมินความเหมาะสมของแบบพิจารณา 
(รา่ง) รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาลยัพายพั      

2. ผู้วิจัยส่งแบบประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบกิจกรรมเพื่ อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ พรอ้มด้วยหนังสือขอความ
อนุเคราะหเ์พื่อขอความรว่มมือในการแสดงความคิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะ จ านวน 9 คน พรอ้ม
ทัง้นดัหมาย วนั เวลา และสถานที่ที่ก  าหนดในการจดัสง่และเก็บเอกสารคืน 

การวิเคราะหข์้อมูล  
ข้อมูลที่ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาฯจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 คน น ามา

วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั และสรุปผล
เพื่อด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 

ระยะที ่3 การประเมินรูปแบบและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  โดยมีขั้นตอนย่อย 2 ขั้น คือ 

ขั้นตอน 3.1 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพโดยนักศึกษา 

ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย 
องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ประจ าปีการศึกษา 2561 และ 2562   

โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 30 คน มีคุณสมบัติ ดังนี ้1) 
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เป็นประธาน/กรรมการของสโมสรนักศึกษา 2) เป็นประธาน/กรรมการนักศึกษาระดับคณะ/
วิทยาลยั 3) เป็นประธาน/กรรมการของชมรมนกัศกึษา เพื่อยืนยนัความเหมาะสมและความเป็นไป
ไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนย่อยที่ 3.1  เป็นแบบประเมินความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพัโดยองคก์รนกัศกึษา ซึ่งผูว้ิจยัไดน้ าขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุิจาก 
9 ท่านในระยะที่ 2 มาปรบัปรุงแกไ้ขตามความคิดเห็นของผูท้รงคณุวุฒิเป็นรายข้อ (Item)  ขึน้ใน 
Google Forms  ทั้งนีแ้บบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพัโดยองคก์รนกัศึกษา มีลกัษณะ
เป็นมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale)  มีระดบัดงันี ้

ตาราง 5 มาตราส่วนประมาณค่าวดัระดบัความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 

ความหมายของระดับความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

คะแนน 

รูปแบบดงักลา่วมีความเหมาะสม   อยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 1 
รูปแบบดงักลา่วมีความเหมาะสม   อยู่ในระดบั นอ้ย 2 
รูปแบบดงักลา่วมีความเหมาะสม   อยู่ในระดบั ปานกลาง 3 
รูปแบบดงักลา่วมีความเหมาะสม   อยู่ในระดบั มาก 4 
รูปแบบดงักลา่วมีความเหมาะสม   อยู่ในระดบั มากที่สดุ 5 

ตาราง 6 มาตราส่วนประมาณค่าวดัระดบัความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม 

ความหมายของระดับความเป็นไปได้ของรูปแบบกิจกรรม 
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

คะแนน 

รูปแบบดงักลา่วมีความเป็นไปได ้  อยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 1 
รูปแบบดงักลา่วมีความเป็นไปได ้  อยู่ในระดบั นอ้ย 2 
รูปแบบดงักลา่วมีความเป็นไปได ้  อยู่ในระดบั ปานกลาง 3 
รูปแบบดงักลา่วมีความเป็นไปได ้  อยู่ในระดบั มาก 4 
รูปแบบดงักลา่วมีความเป็นไปได ้  อยู่ในระดบั มากที่สดุ 5 
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และเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม มีดงันี ้

ตาราง 7 เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าวดัระดบัความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 

ค่าเฉล่ีย ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบกิจกรรม 
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

1.00 -1.50 รูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม   อยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 
1.51 – 2.50 รูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม   อยู่ในระดบั นอ้ย 
2.51 – 3.50 รูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม   อยู่ในระดบั ปานกลาง 
3.51 – 4.50 รูปแบบดงักลา่วมีความเหมาะสม   อยู่ในระดบั มาก 
4.51 – 5.00 รูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม   อยู่ในระดบั มากที่สดุ 

ตาราง 8 เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าวดัระดบัความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม 

ค่าเฉล่ีย ความเป็นไปได้ของรูปแบบกิจกรรม 
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

1.00 – 1.50 รูปแบบดงักล่าวมีความเป็นไปได ้  อยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 
1.51 – 2.50 รูปแบบดงักล่าวมีความเป็นไปได ้  อยู่ในระดบั นอ้ย 
2.51 – 3.50 รูปแบบดงักล่าวมีความเป็นไปได ้  อยู่ในระดบั ปานกลาง 
3.51 – 4.50 รูปแบบดงักลา่วมีความเป็นไปได ้  อยู่ในระดบั มาก 
4.51 – 5.00 รูปแบบดงักล่าวมีความเป็นไปได ้  อยู่ในระดบั มากที่สดุ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1.ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ถึงอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัพายพั เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูท้รงคณุวฒุิ ซึ่งเป็น
บคุลากรภายในของมหาวิทยาลยัพายพั 

2. ผู้วิจัยน าแบบประเมินพร้อมหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ไปติดต่อประสานงานกบัมหาวิทยาลยัพายัพเพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเขา้
เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการใช ้Google Forms  จากองคก์รนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัพายพั 
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3. ผูว้ิจัยรวบรวมแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดจ้ากนักศึกษาจน
ครบตามจ านวนที่ตอ้งการแลว้ จากนั้นน ามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าตอบ และ
น าไปประมวลผลคะแนนตามเกณฑท์ี่ผูว้ิจยัไดก้ าหนดไวเ้พื่อด าเนินการในขัน้ต่อไป 

การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวิจัย  
เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินที่ไดร้บัคืนมาทั้งหมดแลว้น าขอ้มูลมา

วิเคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป ดงันี ้
1. การวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลความหมายเทียบเกณฑ ์
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ของการประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของรูปแบบกิจกรรมและคู่มือเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัพายัพ ซึ่งมีค่าความเหมาะสมและความเป็นไปไดท้ี่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึน้ไป
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จากการทดสอบที (One Sample t-test) นั้นคือผลการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากถือว่าผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

ขั้นตอน 3.2 การเสนอแนวทางการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

กลุ่มเป้าหมายในขัน้ตอน 3.2 เป็นกลุ่มเดียวกนักบักลุม่เป้าหมายในในระยะที่ 2 โดย
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ 1) ผูท้รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การ
ท างานที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เป็นเวลา 10 ปีขึ ้นไป จากภายนอก
มหาวิทยาลยัพายัพ จ านวน 2 คน 2) ผูท้รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์มีความช านาญด้านวิชาการ 
เป็นเวลา 10 ปีขึน้ไปจากภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ จ านวน 2 คน และ 3) คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวขอ้งกับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เป็นเวลา 10 ปีขึน้ไป จากมหาวิทยาลัย
พายัพ จ านวน 5 คน รวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 9 คน  โดยผูว้ิจัยใชว้ิธีการศึกษาในลกัษณะของการส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอผูท้รงคุณวุฒิในการใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมฯ 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น น าข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมฯ ของ
ผูท้รงคุณวุฒิ ผูว้ิจัยน าเสนอเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) และน ามาวิเคราะห์เชิง
เนื ้อหา (Content  Analysis) เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพัต่อไป 
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บทที ่4 
ผลการศกึษา 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยไดน้ าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามล าดับ 
ดงันี ้

ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัเก่ียวกบัจิตบรกิารของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัพายพั 

ระยะที่ 3 ผลการศึกษาการประเมินรูปแบบและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

 
เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบัความหมายของสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อใน

การน าเสนอผลการวิเคราะห ์จึงก าหนดสญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการแปลความหมายดงันี ้
สญัลกัษณ ์ ความหมาย 
n จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

x̅ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
S.D. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t ค่าสถิติทดสอบที 
p ค่าความน่าจะเป็น (ระดบันยัส าคญั) 
PNI Modified ดชันีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็น 
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ผลการวิเคราะห ์
ระยะที่  1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเกี่ยวกับ

คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
ตอนที่ 1.1 ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะ 

จิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  
โดยผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู ใ้ชบ้ ัณฑิต จ านวน 10 คน  เป็น ผู้บริหาร 

อาจารย ์และเจ้าหน้าที่  จ านวน 17 คน  และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จ านวน 10 คน รวม
ทัง้หมด จ านวน  37 คน ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณ ์ดงัตาราง 9 

ตาราง 9 แสดงผลการสมัภาษณ ์

ล าดับ คุณลักษณะจิตบริการ ความคาดหวังทีต่้องการ 
1 การรบัรูต้นเอง - มีความอดทนไม่ทอ้ถอย 

- มีความพยายามอตุสาหะ 
- มีการสื่อสารที่ดี  
- มีสมัมาคาระ  
- มีความมั่นใจ  
- รูจ้กัตนเอง รูจ้กัความ สามารถของตนเอง 
- เขา้ใจความสามารถของตนเอง 
- มีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีต่อเพื่อนและหวัหนา้งาน ไม่ใช้

เวลาสว่นมากต่อการอยู่กบั Social media  
- มีทกัษะการสื่อสาร สนใจคนรอบขา้ง 

2 การมีแรงจงูใจภายในตนเอง - มีน ้าใจในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  รักผู้อ่ืน
เหมือนรกัตนเอง 

- มีการพฒันาตนเองใหเ้ขา้ใจต่องานในหนา้ที่ 
- เรียนรูท้ี่จะรกัษาสมดลุของตนเอง (Well Being) 

ในการที่จะน าทกัษะ องคค์วามรูท้ี่ไดอ้อกไป
ปรนนิบติัรบัใชผู้อ่ื้นแบบมืออาชีพ  

- ตอ้งรูจ้กัสรา้งแรงจงูใจใหถ้กูตอ้งในการช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น ไม่เพียงแต่ตอ้งขึน้อยู่กบัสถานการณ ์ 



  115 

ตาราง 9 (ต่อ) 

ล าดับ คุณลักษณะจิตบริการ ความคาดหวังทีต่้องการ 
3 ดา้นการมีทศันคติเชิงบวก - มีความอดทนในการรบัฟังปัญหาของผูอ่ื้น  

- มีทศันคติเชิงบวก ท าใหส้ามารถเกิดความคิด
สรา้งสรรคใ์นการสรา้งงาน การใหบ้ริการต่อผูอ่ื้น 

- ใหค้วามส าคญักบัการช่วยเหลือ และบรกิารผูอ่ื้น 
4 การตอบสนองจากการกระท า

ของตนเอง 
 

- การยอมรบัการกระท าของตนเอง มีความซื่อสตัย์
ต่อตนเอง 

- มีความรอบคอบในการตดัสินใจ  
- กล้ารับผิดชอบ ไม่โยนความผิด พรอ้มเจ็บด้วย

หากสิ่งที่ส  าเกิดความผิดพลาด  
- ตอ้งรูจ้กัควบคมุอารมณข์องตนเองหยดุพฤติกรรม

ที่ไม่เหมาะสมได ้โดยใชเ้หตแุละผลมาจดัการกบั
อารมณข์องตนเองใหไ้ด ้

- มีเหตผุลเพียงพอในการตดัสินใจในการกระท า
อะไรสกัอย่าง เพื่อใหง้านส าเรจ็ และเป็น
ประโยชนต่์อมหาวิทยาลยั หรือชมุชนรอบขา้ง 

5 การดแูลเอาใจใส่ และ
เสียสละเพื่อผูอ่ื้น 

- มีความเสียสละเพื่อผูอ่ื้นในองคก์ร เอือ้อาทรต่อ
คนในองคก์ร ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั อทุิศตนเพื่อ
ผูอ่ื้น  

- มีการแกไ้ขปัญหารว่มกนักบัผูอ่ื้น   
- ความเขา้ใจในผูอ่ื้น มีความอ่อนโยน ใหก้ าลงัผูอ่ื้น  
- พยายามแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้กบัตนเองและผูอ่ื้น 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ล าดับ คุณลักษณะจิตบริการ ความคาดหวังทีต่้องการ 
6 การแกไ้ขปัญหา - แกไ้ขปัญหาได ้ตรงจดุ มีทกัษะในการคิด

วิเคราะหใ์นการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
- การเขา้ใจในความตอ้งการของผูอ่ื้นเพื่อที่จะ

ช่วยเหลือผูอ่ื้นอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม ให้
เขา้ใจถึงความตอ้งการอย่างแทจ้รงิ  

- เรียนรูท้ี่จะชนะตนเอง และตอ้งมีชีวิตอยู่อย่างผู้
ชนะไม่ใช่ผูแ้พ ้ 

- มีคิดและวิเคราะหปั์ญหาอย่างถกูตอ้ง ไม่ล  าเอียง
ในการแกไ้ขปัญหา 

- เลือกผูใ้หค้  าปรกึษาที่ดีมีตวัอย่างและวิธีการใน
การแกปั้ญหาที่ดี เป็นตน้แบบที่ดีในการท าใหเ้ห็น
ว่าเวลาเกิดปัญหาแลว้ควรจะแกไ้ขอย่างไรใหดี้ขึน้ 

 
จากตาราง 9 ผลการสัมภาษณ์ ผูใ้ชบ้ัณฑิต ผู้บริหาร อาจารย ์เจา้หน้าที่ และ

นักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ในประเด็นคุณลักษณะจิตบริการทั้ง 6 ดา้น สรุปประเด็นที่ส  าคัญ
ของความคาดหวงัคณุลกัษณะจิตบริการแต่ละดา้นไดด้งันี ้

ดา้นการรบัรูต้นเอง ผูใ้หส้มัภาษณ์ตอ้งการใหบ้ณัฑิตมีความอดทน มีความ
พยายามอุตสาหะการสื่อสาร มีสมัมาคาระความมั่นใจ รูจ้ักตนเอง การเขา้ใจความสามารถของ
ตนเอง และใชเ้วลาสว่นมากต่อการอยู่กบั Social Media และมีทกัษะการสื่อสาร สนใจคนรอบขา้ง 

ด้านการมีแรงจูงใจภายในตนเอง ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้บัณฑิต มี
แรงจูงใจ มีน า้ใจ เรียนรูท้ี่จะรกัษาสมดลุของตนเอง (Well Being) การที่จะน าทกัษะ องคค์วามรูท้ี่
ไดอ้อกไปปรนนิบติัรบัใชผู้อ่ื้นแบบมืออาชีพ และตอ้งรูจ้กัสรา้งแรงจูงใจใหถู้กตอ้งในการช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น ไม่เพียงแต่ตอ้งขึน้อยู่กบัสถานการณ ์

ดา้นการมีทศันคติเชิงบวก ผูใ้หส้มัภาษณต์อ้งการใหบ้ณัฑิตมีความอดทนใน
การรับฟังปัญหาของผู้อ่ืน มีความคิดสรา้งสรรค์ มีทัศนคติของเชิงบวก คิดบวก บริการหรือ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีทัศนคติเชิงบวก ท าให้สามารถเกิดความคิดสรา้งสรรค์ในการสรา้งงาน การ
ใหบ้รกิารต่อผูอ่ื้นใหค้วามส าคญักบัการช่วยเหลือ และบรกิารผูอ่ื้น 



  117 

ด้านการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้
บณัฑิตมีการยอมรบัการกระท าของตนเอง มีความรอบคอบในการตดัสินใจ กลา้รบัผิดชอบ ไม่โยน
ความผิด พรอ้มเจ็บดว้ยหากสิ่งที่ส  าเกิดความผิดพลาด ตอ้งรูจ้ักควบคุมอารมณ์ของตนเองหยุด
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ โดยใช้เหตุและผลมาจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้ได้ มีเหตุผล
เพียงพอในการตัดสินใจในการกระท าอะไรสักอย่าง เพื่อให้งานส าเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลยั หรือชมุชนรอบขา้ง 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อผู้อ่ืน ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้
บณัฑิตมีความเสียสละเพื่อผูอ่ื้นในองคก์ร เอือ้อาทรต่อคนในองคก์ร ช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน อทุิศ
ตนเพื่อผูอ่ื้น มีการแกไ้ขปัญหาร่วมกนักบัผูอ่ื้น  ความเขา้ใจในผูอ่ื้น มีความอ่อนโยน ใหก้ าลงัผูอ่ื้น 
และพยายามแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้กบัตนเองและผูอ่ื้น 

ดา้นการแกไ้ขปัญหา ผูใ้หส้มัภาษณต์อ้งการใหบ้ณัฑิตมีแกไ้ขปัญหาได ้ตรง
จดุ มีทกัษะในการคิดวิเคราะหใ์นการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ เขา้ใจในความตอ้งการของผูอ่ื้น
เพื่อที่จะช่วยเหลือผูอ่ื้นอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ใหเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการอย่างแทจ้ริง เรียนรูท้ี่
จะชนะตนเอง และตอ้งมีชีวิตอยู่อย่างผูช้นะไม่ใช่ผูแ้พ ้ มีคิดและวิเคราะหปั์ญหาอย่างถูกตอ้ง ไม่
ล  าเอียงในการแกไ้ขปัญหา และ เลือกผูใ้หค้  าปรกึษาที่ดีมีตวัอย่างและวิธีการในการแกปั้ญหาที่ดี 
เป็นตน้แบบที่ดีในการท าใหเ้ห็นว่าเวลาเกิดปัญหาแลว้ควรจะแกไ้ขอย่างไรใหดี้ขึน้ 

ตอนที่ 1.2 ผลการศึกษาการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวัง
คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

ผูว้ิจัยไดน้ าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่
ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  ผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตของผู้ส  าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลยัพายพั ผูบ้ริหาร คณาจารย ์เจา้หนา้ที่กิจการนกัศึกษามหาวิทยาลยั
พายัพ ที ่ไดจ้ากการวิเคราะหใ์นขัน้ตอนที่ 1.1 ซึ่งท าใหท้ราบถึงคุณลักษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ มาเป็นโครงร่างของเครื่องมือการวิจัย คือ แบบประเมินสภาพ
ปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั  

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิต/นายจา้งของผูส้  าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลยัพายัพ ระดับปริญญาตรี จากบริษัท/หา้งรา้น/โรงเรียน/โรงพยาบาล/หน่วยงานของรฐั 
รฐัวิสาหกิจ และเอกชนทั่วไปที่รบับณัฑิตจากมหาวิทยาลยัพายพัเขา้ท างาน จ านวน 380 คน ไดร้บั
แบบประเมินกลบัคืนมาจ านวน 380 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ผูว้ิจยัจดัล าดบัการน าเสนอดงันี ้
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ตาราง 10 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตาม ลกัษณะสถานประกอบการ อาย ุ 
ต าแหน่งงาน วฒุิทางการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน)  ร้อยละ 
ลักษณะสถานประกอบการ 

รฐับาล 
รฐัวิสาหกิจ  
เอกชน 
อ่ืน ๆ เช่น มลูนิธิ องคก์รทางศาสนา  

81 
20 

256 
23 

21.32 
5.26 
67.37 
6.05 

รวม 380 100.00 
อายุ 

21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 - 59  ปี 
60 ปีขึน้ไป 

82 
181 
113 

4 

21.58 
47.63 
29.74 
1.05 

รวม 380 100.00 
ต าแหน่งงาน 

เจา้ของสถานประกอบการ 
ผูบ้รหิารสถานประกอบการ/หวัหนา้งาน 
เจา้หนา้ที่/บคุลากร 

36 
99 

245 

9.47 
26.05 
64.47 

รวม 380 100.00 
วุฒกิารศึกษา 

ต ่ากว่า ปรญิญาตรี 
ปรญิญาตรี 
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 

1 
224 
142 
13 

0.26 
58.95 
37.37 
3.42 

รวม 380 100.00 
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จากตาราง 10 แสดงว่าขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจ าแนกตาม ลักษณะ
สถานประกอบการ พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเอกชนมากที่สุด จ านวน 256 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.37 
และนอ้ยที่สดุคือ รฐัวิสาหกิจ จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.26 

จ าแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 31 – 40 ปี มากที่สดุ จ านวน 181 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.63 และนอ้ยที่สดุคือ อาย ุ60 ปีขึน้ไป จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.05 

จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ที่/บุคลากรของหน่วยงาน
มากที่สุด จ านวน 245   คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.75  และน้อยที่สุดคือ  เจา้ของสถานประกอบการ 
จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.47  

จ าแนกตามวฒุิทางการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีคณุวฒุิการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มากที่สดุ จ านวน 224 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.95 และนอ้ยที่สดุคือ ต ่ากว่า ปริญญาตรี จ านวน 
1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.26  

ตาราง 11 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคณุลกัษณะจิตบรกิาร
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั โดยรวมและเป็นรายดา้น 

คุณลักษณะจิตบริการ 

n = 380 
สภาพปัจจุบัน สภาพความ

คาดหวัง 
ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. x̅ S.D. PNI Modified ล าดับ 
1. ดา้นการรบัรูต้นเอง 3.35 0.87 4.65 0.43 0.388 1 
2. ดา้นการมีแรงจงูใจ

ภายในตนเอง 
3.41 0.93 4.67 0.43 0.370 6 

3. ดา้นการมีทศันคติเชิง
บวก 

3.39 0.89 4.66 0.44 0.375 4 

4. ดา้นการตอบสนอง
จากการกระท าของ
ตนเอง 

3.41 0.92 4.68 0.4 0.372 5 

5. ดา้นการดแูลเอาใจใส่ 
และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 

3.39 0.94 4.68 0.42 0.381 3 

6. ดา้นการแกไ้ขปัญหา 3.35 0.91 4.64 0.44 0.385 2 
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จากตาราง 11  แสดงค่าความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะจิต
บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ พบว่า ดา้นที่ควรพัฒนามากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยสภาพ

ปัจจุบันน้อยที่สุดคือ ดา้นการรบัรูต้นเอง ( x̅ =3.35) ดา้นที่ควรส่งเสริมมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย
สภาพความคาดหวังมากที่สุด เท่ากันสองดา้น คือ ดา้นการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง 

และดา้นการดแูลเอาใจใส่ และเสียสละ ( x̅ =4.68) เมื่อพิจารณาความตอ้งการจ าเป็น พบว่าดา้น
การรบัรูต้นเอง มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุด (ค่า PNI = 0.388) รองลงมา คือ ดา้นการแก้ไข
ปัญหา (ค่า PNI = 0.385) ถัดมาคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อผู้อ่ืน  (ค่า PNI = 
0.381)  ด้านการมีทัศนคติเชิงบวก (ค่า PNI = 0.375) ด้านการตอบสนองจากการกระท าของ
ตนเอง (ค่า PNI = 0.372)  และดา้นการมีแรงจงูใจภายในตนเอง(ค่า PNI = 0.370) ตามล าดบั 

ตาราง 12 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคณุลกัษณะจิตบรกิาร
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั ดา้นการรบัรูต้นเองเป็นรายขอ้ 

ด้านการรับรู้ตนเอง 

n = 380 
สภาพปัจจุบัน สภาพความ

คาดหวัง 
ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. x̅ S.D. PNI Modified ล าดับ 
1.  บณัฑิตไม่ทอ้ถอยต่ออปุ
สรรคท์ี่เกิดขึน้ 

3.17 1.01 4.63 0.60 0.461 1 

2. บณัฑิตมีความพยายาม 
มุ่งมั่นจนสามารถบรรลุ
เปา้หมายที่ตัง้ไว ้

3.34 1.01 4.65 0.58 0.392 2 

3. บณัฑิตมีวิธีการสื่อสาร
กบัผูอ่ื้น เพื่อใหง้านบรรลผุล
ส าเรจ็ 

3.36 0.97 4.63 0.57 0.378 5 

4. บณัฑิตรูศ้กัยภาพของ
ตนเองเมื่อร่วมงานกบัผูอ่ื้น 

3.34 1.01 4.64 0.56 0.389 3 

5. บณัฑิตเขา้ใจตนเองท า
สิ่งดีเพื่อผูอ่ื้นได ้

3.42 1.04 4.65 0.58 0.360 9 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ด้านการรับรู้ตนเอง 

n = 380 
สภาพปัจจุบัน สภาพความ

คาดหวัง 
ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. x̅ S.D. PNI Modified ล าดับ 
6.บณัฑิตมีความมั่นใจและ
มีบคุลิกภาพที่ดีในการ
ท างาน 

3.41 1.01 4.66 0.57 0.367 8 

7.บณัฑิตปฏิสมัพนัธก์บั
ผูอ่ื้นไดดี้ 

3.38 1.00 4.66 0.53 0.379 4 

8.บณัฑิตมีทกัษะในการ
สื่อสารกบัเพื่อนร่วมงาน
รวมทัง้ผูอ่ื้นได ้

3.39 1.03 4.64 0.56 0.369 7 

9.บณัฑิตพฒันาบคุลิกภาพ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.39 0.99 4.67 0.54 0.378 5 

 
จากตาราง 12  ดา้นการรบัรูต้นเอง ขอ้ที่ควรพฒันามากท่ีสดุโดยมีค่าเฉลี่ยสภาพ

ปัจจุบนันอ้ยที่สดุคือ บณัฑิตไม่ทอ้ถอยต่ออปุสรรคท์ี่เกิดขึน้ ( x̅ =3.17) ขอ้ที่ควรสง่เสริมมากที่สดุ
โดยมีค่าเฉลี่ยสภาพความคาดหวังมากที่สุด คือ บัณฑิตพัฒนาบุคลิกภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง  

( x̅ =4.67) เมื่อพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นรายขอ้ พบว่ามีผลความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดับ
ดงันี ้ 1. บณัฑิตไม่ทอ้ถอยต่ออปุสรรคท์ี่เกิดขึน้ 2. บณัฑิตมีความพยายาม มุ่งมั่นจนสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตัง้ไว ้3. บัณฑิตรูศ้ักยภาพของตนเองเมื่อร่วมงานกับผูอ่ื้น  4. บัณฑิตปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนได้ดี 5.บัณฑิตมีวิธีการสื่อสารกับผู้อ่ืน เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ และ บัณฑิตพัฒนา
บุคลิกภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง  6. บณัฑิตมีทักษะในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานรวมทัง้ผูอ่ื้นได ้
7. บัณฑิตมีความมั่ นใจและมีบุคลิกภาพที่ ดีในการท างาน  8. บัณฑิตเข้าใจตนเองท าสิ่งดี 
เพื่อผูอ่ื้นได ้ 
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ตาราง 13 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคณุลกัษณะจิตบรกิาร
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั ดา้นการแกไ้ขปัญหาเป็นรายขอ้ 

ด้านการแก้ไขปัญหา 

n = 380 
สภาพปัจจุบัน สภาพความ

คาดหวัง 
ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. x̅ S.D. PNI Modified ล าดับ 
1. บณัฑิตรูว้ิธี หรือ 
เทคนิคในการแกไ้ข
ปัญหาที่เกิดกบัตนเอง 

3.32 0.97 4.63 0.56 0.395 5 

2. บณัฑิตมีประสบการณ์
ในการแกไ้ขปัญหาแบบ
ทีม  

3.38 0.96 4.61 0.59 0.364 10 

3. บณัฑิตมีทกัษะการคิด
อย่างเป็นระบบ และจดั
เรียงล าดบัความส าคญั
ของการวิเคราะหปั์ญหา
และแกไ้ขปัญหาได ้

3.35 0.98 4.61 0.59 0.376 8 

4. บณัฑิตคิดวิเคราะห์
เหตกุารณ ์และขอ้มลูที่
ส  าคญัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

3.30 0.99 4.61 0.59 0.397 4 

5. บณัฑิตสามารถเลือก
แกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง
หลากหลายวิธีการ 

3.30 1.02 4.59 0.59 0.391 6 

6.  บณัฑิตสามารถ
วิเคราะหแ์กไ้ขปัญหาได้
ตามบริบท หรือสภาพจรงิ
ที่เผชิญอยู่  

3.33 1.02 4.66 0.53 0.399 3 

 
 



  123 

ตาราง 13 (ต่อ) 

ด้านการแก้ไขปัญหา 

n = 380 
สภาพปัจจุบัน สภาพความ

คาดหวัง 
ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. x̅ S.D. PNI Modified ล าดับ 
7. บณัฑิตสามารถเลือก
ปรกึษาบุคคลไดอ้ย่าง
เหมาะสมในภาวการณท์ี่
ไม่มีความมั่นใจในการ
แกไ้ขปัญหา 

3.34 1.06 4.68 0.54 0.401 2 

8.บณัฑิตสามารถคิด 
วิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่าง
รอบดา้น และแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ย่างตรงจดุ 

3.30 1.01 4.64 0.55 0.406 1 

9.บณัฑิตมีสมัพนัธภาพที่
ดีเพื่อช่วยผูอ่ื้นแกปั้ญหา 

3.39 1.03 4.69 0.51 0.383 7 

10.บณัฑิตพรอ้ม
ช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่
ลงัเล 

3.43 1.02 4.71 0.54 0.373 9 

 
จากตาราง 13 ดา้นการแกไ้ขปัญหา  ขอ้ที่ควรพฒันามากที่สดุ เท่ากนั 3 ขอ้ โดย

มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันน้อยที่สุดคือ บัณฑิตคิดวิเคราะหเ์หตุการณ์และขอ้มูลที่ส  าคัญไดอ้ย่าง
ถูกต้อง บัณฑิตสามารถเลือกแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างหลากหลายวิธีการ และ บัณฑิตสามารถคิด 

วิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างรอบดา้น และแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด (  x̅ =3.30) ขอ้ที่ควรส่งเสริม
มากที่สดุโดยมีค่าเฉลี่ยสภาพความคาดหวงัมากที่สดุ คือ บณัฑิตพรอ้มช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่ลงัเล  

(x̅ =4.71) เมื่อพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นรายขอ้ พบว่ามีผลความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดับ
ดงันี ้ 1. บณัฑิตสามารถคิด วิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างรอบดา้น และแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด 2. 
บณัฑิตสามารถเลือกปรกึษาบุคคลไดอ้ย่างเหมาะสมในภาวการณท์ี่ไม่มีความมั่นใจในการแกไ้ข
ปัญหา 3. บณัฑิตสามารถวิเคราะหแ์กไ้ขปัญหาไดต้ามบรบิท หรือสภาพจรงิที่เผชิญอยู่  4. บณัฑิต
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คิดวิเคราะหเ์หตกุารณ ์และขอ้มลูที่ส  าคญัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 5. บณัฑิตรูว้ิธี หรือ เทคนิคในการแกไ้ข
ปัญหาที่เกิดกบัตนเอง 6. บณัฑิตสามารถเลือกแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างหลากหลายวิธีการ 7. บณัฑิต
มีสัมพันธภาพที่ ดีเพื่อช่วยผู้อ่ืนแก้ปัญหา  8. บัณฑิตมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และจัด
เรียงล าดบัความส าคญัของการวิเคราะหปั์ญหาและแกไ้ขปัญหาได ้9. บณัฑิตพรอ้มช่วยเหลือผูอ่ื้น
โดยไม่ลงัเล 10. บณัฑิตมีประสบการณใ์นการแกไ้ขปัญหาแบบทีม 

ตาราง 14 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคณุลกัษณะจิตบรกิาร
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั ดา้นการดแูลเอาใจใส ่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้นเป็นรายขอ้ 

การดูแลเอาใจใส่ และ
เสียสละเพ่ือผู้อื่น 

n = 380 
สภาพปัจจุบัน สภาพความ

คาดหวัง 
ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. x̅ S.D. PNI Modified ล าดับ 
1. บณัฑิตมีความพรอ้ม
ในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 

3.36 1.09 4.70 0.53 0.399 3 

2. บณัฑิตแสดงออกถึง
ความสนใจในความ
ตอ้งการของผูอ่ื้นมาก
ประโยชนส์่วนตวั 

3.43 1 4.70 0.52 0.370 7 

3.บณัฑิตคิดถึงความ
ตอ้งการของผูอ่ื้นและ
สนใจสวสัดิภาพของผูอ่ื้น  

3.39 1 4.68 0.54 0.381 5 

4. บณัฑิตแสดงความ
ห่วงใยต่อผูอ่ื้นไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

3.42 1.07 4.67 0.54 0.365 8 

5. บณัฑิตช่วยเหลือซึ่งกนั
และกนัในทีม เพื่อให้
ภารกิจของทีมที่ไดร้บั
มอบหมายบรรลผุลส าเรจ็ 

3.47 1.07 4.68 0.54 0.349 9 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

การดูแลเอาใจใส่ และ
เสียสละเพ่ือผู้อื่น 

n = 380 
สภาพปัจจุบัน สภาพความ

คาดหวัง 
ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. x̅ S.D. PNI Modified ล าดับ 
6. บณัฑิตแสดงการ
เสียสละเวลา แรงกาย 
เพื่อสาธารณะประโยชน ์

3.42 1.05 4.69 0.54 0.371 6 

7.บณัฑิตคิดและ
สรา้งสรรคผ์ลงานเพื่อ
สงัคม 

3.34 1.1 4.69 0.55 0.404 2 

8.บณัฑิตสนบัสนนุ 
เกือ้กลูผูอ่ื้นอย่างไม่
ล  าเอียง  

3.32 1.06 4.69 0.53 0.413 1 

9.บณัฑิตใชเ้วลาของตน
ในการดแูลเอาใจใส ่เสีย
ละเพื่อผูอ่ื้น 

3.34 1.02 4.64 0.56 0.389 4 

 
จากตาราง 14 ดา้นการดแูลเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น ขอ้ที่ควรพัฒนามาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันน้อยที่สุดคือ บัณฑิตสนับสนุน เกือ้กูลผู้อ่ืนอย่างไม่ล  าเอียง  

( x̅ =3.32) ขอ้ที่ควรส่งเสริมมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยสภาพความคาดหวังมากที่สุด เท่ากัน 2 ขอ้ 
คือ บัณฑิตมีความพรอ้มในการช่วยเหลือผู้อ่ืน และ บัณฑิตแสดงออกถึงความสนใจในความ

ตอ้งการของผูอ่ื้นมากประโยชนส์่วนตวั (x̅ =4.70) เมื่อพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นรายขอ้ พบว่า
มีผลความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดับดังนี ้ 1. บัณฑิตสนับสนุน เกือ้กูลผูอ่ื้นอย่างไม่ล  าเอียง  2. 
บัณฑิตคิดและสรา้งสรรค์ผลงานเพื่อสังคม  3. บัณฑิตมีความพรอ้มในการช่วยเหลือผู้อ่ืน   4. 
บณัฑิตใชเ้วลาของตนในการดแูลเอาใจใส่ เสียละเพื่อผูอ่ื้น 5. บณัฑิตคิดถึงความตอ้งการของผูอ่ื้น
และสนใจสวสัดิภาพของผูอ่ื้น 6. บณัฑิตแสดงการเสียสละเวลา แรงกาย เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
7. บัณฑิตแสดงออกถึงความสนใจในความต้องการของผู้อ่ืนมากประโยชน์ส่วนตัว  8. บัณฑิต
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แสดงความห่วงใยต่อผูอ่ื้นไดอ้ย่างเหมาะสม 9. บณัฑิตช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในทีม เพื่อใหภ้ารกิจ
ของทีมที่ไดร้บัมอบหมายบรรลผุลส าเรจ็ 

ตาราง 15 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคณุลกัษณะจิตบรกิาร
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั ดา้นทศันคติเชิงบวกเป็นรายขอ้ 

ด้านทัศนคติเชิงบวก 

n = 380 
สภาพปัจจุบัน สภาพความ

คาดหวัง 
ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. x̅ S.D. PNI Modified ล าดับ 
1. บณัฑิตเห็นความส าคญั
ของการใหบ้รกิารและ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

3.41 1.05 4.69 0.56 0.375 6 

2. บณัฑิตมีวิธีการ หรือ
เทคนิคในการรบัฟังผูอ่ื้น และ
เขา้ความตอ้งการท่ีแทจ้รงิ
ของผูอ่ื้น 

3.44 1.01 4.69 0.55 0.363 9 

3. บณัฑิตมีอารมณท์ี่มั่นคง 
ไม่ตกใจกลวั หรือไม่หวั่นไหว
ตามกระแสสงัคม หรือ มีสติ
ตลอดเวลา 

3.41 0.97 4.64 0.59 0.361 10 

4.บณัฑิตมีวิธีมองโลกใน
แบบที่ไม่ตอ้งกดดนัตนเอง
และผูอ่ื้น  

3.35 1.00 4.63 0.59 0.382 3 

5.บณัฑิตใชค้วามคิดเชิง
สรา้งสรรค ์การคิดนอกกรอบ
ในการปฏิบติังาน 

3.37 1.00 4.64 0.6 0.377 4 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ด้านทัศนคติเชิงบวก 

n = 380 
สภาพปัจจุบัน สภาพความ

คาดหวัง 
ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. x̅ S.D. PNI Modified ล าดับ 
6. บณัฑิตรบัมือกบัแรง
กดดนัของปัญหาชีวิตที่
เกิดขึน้ในปัจจบุนัไดอ้ย่างดี 

3.34 1.00 4.63 0.57 0.386 2 

7. บณัฑิตสามารถน าเสนอ
ความคิด หรือ มมุมองที่
แตกต่าง หลากหลายไดใ้น
สถานการณต่์าง ๆ 

3.37 0.97 4.64 0.54 0.377 4 

8.บณัฑิตสรา้งความ
ประทบัใจใหก้บัผูอ่ื้นไดอ้ย่าง
เป็นธรรมชาติ 

3.40 1.01 4.67 0.55 0.374 7 

9.เมื่อการท างานเกิดปัญหา
บณัฑิตจะคิดเชิงบวกเพื่อ
คลี่คลายปัญหาต่าง ๆที่
เกิดขึน้ 

3.36 1.00 4.68 0.55 0.393 1 

10.บณัฑิตแสดงออกถึง
ความชื่นชมบุคคลรอบขา้ง
หรือสิ่งต่าง ๆ รอบตวั 

3.42 1.01 4.68 0.56 0.368 8 

 
จากตาราง 15 ด้านทัศนคติเชิงบวก ข้อที่ควรพัฒนามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจบุนันอ้ยที่สดุคือ บณัฑิตรบัมือกบัแรงกดดนัของปัญหาชีวิตที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัไดอ้ย่างดี 

( x̅ =3.34) ขอ้ที่ควรส่งเสริมมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยสภาพความคาดหวังมากที่สุด เท่ากัน 2 ขอ้ 
คือ บณัฑิตเห็นความส าคญัของการใหบ้ริการและช่วยเหลือผูอ่ื้น และ บณัฑิตมีวิธีการ หรือเทคนิค

ในการรบัฟังผูอ่ื้น และเขา้ความตอ้งการที่แทจ้ริงของผูอ่ื้น (x̅ =4.69) เมื่อพิจารณาความตอ้งการ
จ าเป็นรายขอ้ พบว่ามีผลความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดบัดงันี ้ 1.เมื่อการท างานเกิดปัญหาบณัฑิต
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จะคิดเชิงบวกเพื่อคลี่คลายปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึน้  2. บณัฑิตรบัมือกบัแรงกดดันของปัญหาชีวิตที่
เกิดขึน้ในปัจจุบันได้อย่างดี 3. บัณฑิตมีวิธีมองโลกในแบบที่ไม่ต้องกดดันตนเองและผู้อ่ืน   4. 
บัณฑิตใช้ความคิดเชิงสรา้งสรรค์ การคิดนอกกรอบในการปฏิบัติงาน และ บัณฑิตสามารถ
น าเสนอความคิด หรือ มุมมองที่แตกต่าง หลากหลายได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  5. บัณฑิตเห็น
ความส าคัญของการใหบ้ริการและช่วยเหลือผูอ่ื้น  6. บัณฑิตสรา้งความประทับใจใหก้ับผูอ่ื้นได้
อย่างเป็นธรรมชาติ  7. บณัฑิตแสดงออกถึงความชื่นชมบุคคลรอบขา้งหรือสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  8. 
บณัฑิตมีวิธีการ หรือเทคนิคในการรบัฟังผูอ่ื้น และเขา้ความตอ้งการที่แทจ้ริงของผูอ่ื้น 9. บณัฑิตมี
อารมณท์ี่มั่นคง ไม่ตกใจกลวั หรือไม่หวั่นไหวตามกระแสสงัคม หรือ มีสติตลอดเวลา  

ตาราง 16 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคณุลกัษณะจิตบรกิาร
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั ดา้นการตอบสนองจากการกระท าของตนเองเป็นรายขอ้ 

ด้านการตอบสนองจาก
การกระท าของตนเอง 

n = 380 
สภาพปัจจุบัน สภาพความ

คาดหวัง 
ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. x̅ S.D. PNI Modified ล าดับ 
1. บณัฑิตกลา้ตดัสินใจ มี
ความกลา้หาญในการ
ตดัสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่เกิดขึน้กบัตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

3.31 1.04 4.62 0.6 0.396 1 

2. บณัฑิตสามารถรบัมือ
กบัความลม้เหลว ความ
วิตกกงัวล จากการ
ตดัสินใจที่ผิดพลาดของ
ตนเอง  

3.32 0.95 4.62 0.6 0.392 2 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ด้านการตอบสนองจาก
การกระท าของตนเอง 

n = 380 
สภาพปัจจุบัน สภาพความ

คาดหวัง 
ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. x̅ S.D. PNI Modified ล าดับ 
3. บณัฑิตกลา้รบัผิดชอบ
ต่อความผิดพลาดที่ตน
กระท า ไม่ปัดความ
รบัผิดชอบ แต่เรียนรูว้ิธี
เผชิญหนา้ต่อสิ่งที่เกิดขึน้ 

3.37 1.02 4.64 0.58 0.377 4 

4. บณัฑิตสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กบัผูอ่ื้น และสรา้ง
ประสบการณท์าง
ความคิดใหก้วา้งขึน้ใหก้บั
ตนเอง 

3.39 1.00 4.67 0.52 0.378 3 

5. บณัฑิตรูจ้กัวิธี หรือ
เทคนิคในการแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในที่
สาธารณะไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

3.42 1.04 4.69 0.51 0.371 7 

6. บณัฑิตยอมรบั
ความคิดของผูอ่ื้น 

3.45 1.04 4.69 0.5 0.359 10 

7. บณัฑิตจดัการกบั
ปัญหาหรือสถานการณท์ี่
ไม่พงึประสงคด์ว้ยความ
จรงิใจและซื่อตรง 

3.41 1.01 4.68 0.53 0.372 6 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ด้านการตอบสนองจาก
การกระท าของตนเอง 

n = 380 
สภาพปัจจุบัน สภาพความ

คาดหวัง 
ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. x̅ S.D. PNI Modified ล าดับ 
8. บณัฑิตรูจ้กัให ้และมี
น า้ใจต่อคนรอบขา้ง 

3.49 1.09 4.71 0.52 0.350 11 

9. บณัฑิตจดัการกบั
ปัญหาที่เกิดขึน้โดยใช้
หลกัคณุธรรมและเหตผุล
ในการตดัสินใจ 

3.43 1.06 4.70 0.53 0.370 8 

10. บณัฑิตมีการ
ตดัสินใจที่ดี สง่ผลดีต่อ
ผูอ่ื้นมากกว่าประโยชน์
ของตนเอง 

3.42 1.05 4.70 0.49 0.374 5 

11. บณัฑิตมีสมัมา
คารวะแก่ผูอ้าวโุส และ
เพื่อนรว่มงานอย่าง
เหมาะสม 

3.47 1.09 4.74 0.48 0.366 9 

 
จากตาราง 16  ดา้นการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง ขอ้ที่ควรพัฒนา

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบนันอ้ยที่สดุคือ บณัฑิตกลา้ตัดสินใจ มีความกลา้หาญในการ

ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึน้กับตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม ( x̅ =3.31) ขอ้ที่ควรส่งเสริมมาก
ที่สดุโดยมีค่าเฉลี่ยสภาพความคาดหวงัมากที่สุด คือ บณัฑิตมีสมัมาคารวะแก่ผูอ้าวโุส และเพื่อน

ร่วมงานอย่างเหมาะสม (x̅ =4.74) เมื่อพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นรายขอ้ พบว่ามีผลความ
ตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดบัดังนี ้ 1. บัณฑิตกลา้ตัดสินใจ มีความกลา้หาญในการตดัสินใจเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่เกิดขึน้กับตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 2. บณัฑิตสามารถรบัมือกับความลม้เหลว ความ
วิตกกงัวล จากการตดัสินใจที่ผิดพลาดของตนเอง 3. บณัฑิตสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผูอ่ื้น และสรา้งประสบการณ์ทางความคิดใหก้วา้งขึน้ใหก้ับตนเอง  4.บณัฑิตกลา้รบัผิดชอบต่อ
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ความผิดพลาดที่ตนกระท า ไม่ปัดความรับผิดชอบ แต่เรียนรูว้ิธีเผชิญหน้าต่อสิ่งที่ เกิดขึน้  5. 
บณัฑิตมีการตดัสินใจที่ดี สง่ผลดีต่อผูอ่ื้นมากกว่าประโยชนข์องตนเอง 6. บณัฑิตจดัการกบัปัญหา
หรือสถานการณท์ี่ไม่พึงประสงคด์ว้ยความจริงใจและซื่อตรง 7. บณัฑิตรูจ้กัวิธี หรือเทคนิคในการ
แสดงความคิดเห็นของตนเองในที่สาธารณะไดอ้ย่างเหมาะสม  8. บัณฑิตจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึน้โดยใชห้ลกัคุณธรรมและเหตุผลในการตัดสินใจ 9. บณัฑิตมีสมัมาคารวะแก่ผูอ้าวโุส และ
เพื่อนรว่มงานอย่างเหมาะสม 10. บณัฑิตยอมรบัความคิดของผูอ่ื้น 11. บณัฑิตรูจ้กัให ้และมีน า้ใจ
ต่อคนรอบขา้ง 

ตาราง 17 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคณุลกัษณะจิตบรกิาร
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั ดา้นการมีแรงจงูใจภายในตนเองเป็นรายขอ้ 

ด้านการมีแรงจูงใจ
ภายในตนเอง 

n = 380 
สภาพปัจจุบัน สภาพความ

คาดหวัง 
ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. x̅ S.D. PNI Modified ล าดับ 
1. บณัฑิตมีความพรอ้ม
แบบองคร์วมทัง้ รา่งกาย
แข็งแรง จิตใจแจ่มใส 
สง่ผลใหท้ างานไดต้าม
เปา้หมายที่ก าหนดไว้
อย่างเต็มที่ 

3.32 1.05 4.64 0.57 0.398 1 

2. บณัฑิตยดึมั่นผกูพนั/
จงรกัภกัดี(Loyalty) ต่อ
องคก์ร 

3.41 1.04 4.66 0.55 0.367 6 

3. บณัฑิตมีสมรรถนะใน
สาขาวิชาชีพของตนเพื่อ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างดี 

3.39 1.05 4.68 0.54 0.381 2 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

ด้านการมีแรงจูงใจ
ภายในตนเอง 

n = 380 
สภาพปัจจุบัน สภาพความ

คาดหวัง 
ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. x̅ S.D. PNI Modified ล าดับ 
4. บณัฑิตเห็นว่าการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงั
ผลตอบแทนเป็นสิ่งที่ควร
กระท าอย่างยิ่ง 

3.47 1.05 4.67 0.57 0.346 9 

5. บณัฑิตพฒันาตนเอง
ในการฝึกช่วยเหลือผูอ่ื้น
เพราะเห็นว่าจะสง่ผลต่อ
ความส าเรจ็ของตน 

3.43 1.03 4.63 0.6 0.350 8 

6. บณัฑิตเห็นตนเอง และ
ผูอ่ื้นมีคณุค่า 

3.47 1.06 4.71 0.54 0.357 7 

7. บณัฑิตสามารถสรา้ง
แรงบนัดาลใจใหก้บั
ตนเองและผูอ่ื้นได ้

3.39 1.01 4.67 0.58 0.378 3 

8. บณัฑิตมีความ
กระตือรือรน้และมี
ความสขุเมื่อไดท้ างาน
รว่มกนักบัผูอ่ื้น 

3.45 1.03 4.73 0.49 0.371 5 

9. ในการท างานบณัฑิตมี
บคุคลตวัอย่างเพื่อสรา้ง
แรงจงูใจในการท างาน
ใหก้บัตนเอง 

3.41 1.05 4.68 0.56 0.372 4 
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จากตาราง 17  ดา้นการมีแรงจูงใจภายในตนเอง ขอ้ที่ควรพฒันามากที่สดุ โดยมี
ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันนอ้ยที่สุดคือ บณัฑิตมีความพรอ้มแบบองคร์วมทัง้ ร่างกายแข็งแรง จิตใจ

แจ่มใส ส่งผลใหท้ างานไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนดไวอ้ย่างเต็มที่ ( x̅ =3.32) ขอ้ที่ควรส่งเสริมมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยสภาพความคาดหวังมากที่สุด คือ บัณฑิตมีความกระตือรือรน้และมีความสุข

เมื่อไดท้ างานร่วมกันกับผูอ่ื้น (x̅ =4.73) เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นรายข้อ พบว่ามีผล
ความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดับดังนี ้ 1. บัณฑิตมีความพรอ้มแบบองคร์วมทั้ง ร่างกายแข็งแรง 
จิตใจแจ่มใส ส่งผลให้ท างานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไวอ้ย่างเต็มที่  2.บัณฑิตมีสมรรถนะใน
สาขาวิชาชีพของตนเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างดี  3. บัณฑิตสามารถสรา้งแรงบันดาลใจให้กับ
ตนเองและผูอ่ื้นได ้4.ในการท างานบณัฑิตมีบุคคลตวัอย่างเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการท างานใหก้ับ
ตนเอง  5. บณัฑิตมีความกระตือรือรน้และมีความสขุเมื่อไดท้ างานร่วมกนักับผูอ่ื้น  6. บณัฑิตยึด
มั่นผูกพัน/จงรักภักดี(Loyalty) ต่อองค์กร  7. บัณฑิตเห็นตนเอง และผู้อ่ืนมีคุณค่า 8. บัณฑิต
พฒันาตนเองในการฝึกช่วยเหลือผูอ่ื้นเพราะเห็นว่าจะส่งผลต่อความส าเรจ็ของตน  9. บณัฑิตเห็น
ว่าการช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นสิ่งที่ควรกระท าอย่างยิ่ง  

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

ตอนที่ 2.1 การสร้างรูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพและการตรวจสอบรูปแบบกิจกรรมฯ 

2.1.1 น าผลการผลการศึกษาการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความ
คาดหวงัคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพัมาสงัเคราะหแ์ละด าเนินการสรา้ง
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ 
ประกอบไปดว้ยคณุลกัษณะจิตบริการ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการรบัรูต้นเอง 2) ดา้นการมีแรงจูงใจ
ภายในตนเอง 3) ดา้นทัศนคติเชิงบวก 4) ดา้นการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง 5) ดา้น
การดูแลเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และ 6) ดา้นการแกไ้ขปัญหา ซึ่งผลที่ไดจ้ากการส ารวจ 
ผูใ้ชบ้ัณฑิต/นายจา้งของผูส้  าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี จากบริษัท/ห้าง
รา้น/โรงเรียน/โรงพยาบาล/หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั่วไปที่รับบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยพายัพเข้าท างาน พบว่า ด้านที่มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุดคือ ด้านการรบัรู ้
ตนเอง มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สดุ (ค่า PNI = 0.388) รองลงมา คือ ดา้นการแกไ้ขปัญหา (ค่า 
PNI = 0.385) ถัดมาคือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น  (ค่า PNI = 0.381)  ด้าน
ทัศนคติเชิงบวก (ค่า PNI = 0.375) ด้านการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง (ค่า PNI = 
0.372)  และดา้นการมีแรงจงูใจภายในตนเอง(ค่า PNI = 0.370) ตามล าดบั และเมื่อพิจารณาเป็น
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รายข้อ มีความต้องการจ าเป็นอันดับ 1 (PNI) ของคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพั ดงัแสดงในตาราง 18 

ตาราง 18 ตารางสรุปค่าความตอ้งการจ าเป็นอนัดบั 1 (PNI) ของคณุลกัษณะจิตบรกิารของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

คุณลักษณะจิตบริการ ความต้องการจ าเป็นอันดับ 1 (PNI) 
1. ดา้นการรบัรูต้นเอง บณัฑิตไม่ทอ้ถอยต่ออปุสรรคท์ี่เกิดขึน้   
2. ดา้นการแกไ้ขปัญหา บณัฑิตสามารถคิด วิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างรอบดา้น และแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ย่างตรงจดุ  
3. ดา้นการดแูลเอาใจ

ใส ่และเสียสละเพื่อ
ผูอ่ื้น 

บณัฑิตสนบัสนนุ เกือ้กลูผูอ่ื้นอย่างไม่ล  าเอียง  

4. ดา้นทศันคติเชิงบวก เมื่อการท างานเกิดปัญหาบณัฑิตจะคิดเชิงบวกเพื่อคลี่คลายปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้   

5. ดา้นการตอบสนอง
จากการกระท าของ
ตนเอง 

บณัฑิตกลา้ตดัสินใจ มีความกลา้หาญในการตดัสินใจเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่เกิดขึน้กบัตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม  

6. ดา้นการมีแรงจงูใจ
ภายในตนเอง 

บณัฑิตมีความพรอ้มแบบองคร์วมทัง้ ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส 
สง่ผลใหท้ างานไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนดไวอ้ย่างเต็มที่  

 
การวิเคราะหแ์บบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

อื่นๆ 
การวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

อ่ืนๆ ในการประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวังคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัพายัพ จากจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด 380 ฉบบั มีผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด
ทัง้หมด จ านวน 33 ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ 8.68 
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ตาราง 19 แสดงความถ่ีและรอ้ยละของขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ความถ่ี ร้อยละ 
1. บณัฑิตมีคณุภาพ มีจิตบรกิารที่ยอดเยี่ยม 

แสดงออกในการช่วยเหลือดแูลบคุลากรใน
ส านกังานอย่างดีเยี่ยมพรอ้มตอบสนองต่อค าว่า
สจัจะและบรกิารเสมอ 

6 18.2 

2. ควรสง่เสรมิใหบ้ณัฑิตมีคณุลกัษณะจิตบรกิาร  จิต
สาธารณะเอาใจใสใ่นงานที่ไดร้บัมอบหมาย 
พฒันาตนเองอยู่เสมอ 

5 15.2 

3. ควรพฒันาเพิ่มเติมในเรื่องการคิด วิเคราะหเ์พื่อ
รบัมือและแกไ้ขปัญหา  

4 12.1 

4. กิจกรรมของมหาวิทยาลยัในการเสรมิสรา้งในดา้น
บรกิาร โครงการจิตอาสา ค่ายคณุธรรมเป็น
โครงการที่ดีควรท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งจิต
บรกิารและการแกปั้ญหาในการท างานให้
นกัศกึษาก่อนเขา้ท างาน 

3 9.1 

5. สงัคมที่เปลี่ยนแปลงและบริบทท่ีแตกต่างกนั ( การ
เลีย้งด,ู วฒันธรรม, แบบปฏิบติัของครอบครวั, 
ชาติพนัธุ,์ การปลกูฝังค่านิยม/ทศันคติผ่าน
ครสิตจกัร/วดั/มสัยิด และปัจจยั 4)  สง่ผลต่อ
คณุลกัษณะจิตบริการของบณัฑิต 

3 9.1 

6. ควรสง่เสรมิใหบ้ณัฑิตมีความรบัผิดชอบเอาใจใส่
ต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย ใฝ่หาความรู ้พฒันา
ตนเองเสมอ 

3 9.1 

7. บณัฑิตเลือกงาน และปรบัตวัเขา้องคก์รไดช้า้ มี
โลกสว่นตวัสงู ปฏิบติังานโดยขาดความช านาญ  

1 3.0 

8. ควรท างานเป็นทีม  1 3.0 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ความถ่ี ร้อยละ 
1. พฒันาความกลา้ กลา้ท าดว้ยความมั่นใจ  1 3.0 
2. บณัฑิตมีความมั่นใจในตนเองสงูจนบางครัง้

กระทบต่องานที่รบัผิดชอบ  
1 3.0 

3. บณัฑิตควรใส่ใจเรื่องการจดัระเบียบ ทัง้ในชีวิต
และการท าพนัธกิจ 

1 3.0 

4. สว่นใหญ่บณัฑิตปัจจบุนัมีประสบการณ์
ภาคสนามนอ้ยหรือลงชมุชนนอ้ยเพราะชอบความ
สบายมากกว่าการทนทกุขย์ากล าบาก  

1 3.0 

5. สงัคมทกุวนันีต้อ้งคนท างานที่มีทศันคติที่สวนทาง
จากสภาพสงัคมในปัจจุบนั บณัฑิตควรมีแรงจงูใจ
ในการท างานที่ดี ไม่ท าเพียงเพราะไดร้บัเงินเดือน 
หรือท าเพราะตอ้งการเติบโตทางหนา้ที่การงาน
เพียงอย่างเดียว  

1 3.0 

6. ขอขอบคณุมหาวิทยาลยัพายพัที่สรา้งเสรมิชีวิต  1 3.0 
7. เป็นก าลงัใจให ้เพื่อบณัฑิตพายพั จะเป็นที่

กลา่วถึงในวงกวา้งมากยิ่งขึน้ 
1 3.0 

รวม 33 100.0 

 
จากตาราง 19 พบว่าปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ในการประเมินสภาพปัจจุบนั

และสภาพความคาดหวังคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ประเด็นที่มี
ความถ่ีมากที่สุด คือ บัณฑิตมีคุณภาพ มีจิตบริการที่ยอดเยี่ยม แสดงออกในการช่วยเหลือดูแล
บุคคลากรในส านกังานอย่างดีเยี่ยมพรอ้มตอบสนองต่อค าว่าสจัจะและบริการเสมอ รองลงมาคือ 
ควรส่งเสริมใหบ้ัณฑิตมีคุณลักษณะจิตบริการ  จิตสาธารณะเอาใจใส่ในงานที่ไดร้บัมอบหมาย 
พฒันาตนเองอยู่เสมอ และ ควรพฒันาเพิ่มเติมในเรื่องการคิด วิเคราะหเ์พื่อรบัมือและแกไ้ขปัญหา 
ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่มีความถ่ีนอ้ยที่สุดมีเท่ากัน  9 ประเด็น ไดแ้ก่ 1. บณัฑิตเลือกงาน และ
ปรบัตวัเขา้องคก์รไดช้า้ มีโลกส่วนตัวสูง ปฏิบติังานโดยขาดความช านาญ   2. ควรท างานเป็นทีม  
3. พัฒนาความกล้า กล้าท าด้วยความมั่นใจ  4. บัณฑิตมีความมั่นใจในตนเองสูงจนบางครั้ง
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กระทบต่องานที่รบัผิดชอบ 5. บณัฑิตควรใส่ใจเรื่องการจัดระเบียบ ทัง้ในชีวิตและการท าพันธกิจ 
6. ส่วนใหญ่บัณฑิตปัจจุบันมีประสบการณ์ภาคสนามน้อยหรือลงชุมชนน้อยเพราะชอบความ
สบายมากกว่าการทนทุกขย์ากล าบาก  7. สงัคมทุกวนันีต้อ้งคนท างานที่มีทศันคติที่สวนทางจาก
สภาพสงัคมในปัจจุบนั บณัฑิตควรมีแรงจูงใจในการท างานที่ดี  ไม่ท าเพียงเพราะไดร้บัเงินเดือน 
หรือท าเพราะตอ้งการเติบโตทางหนา้ที่การงานเพียงอย่างเดียว 8. ขอขอบคณุมหาวิทยาลยัพายพั
ที่สรา้งเสรมิชีวิต  9. เป็นก าลงัใจให ้เพื่อบณัฑิตพายพั จะเป็นที่กลา่วถึงในวงกวา้งมากย่ิงขึน้ 

น าผลมาสงัเคราะหแ์ละด าเนินการสรา้งการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะจิตบริการ 6 
ดา้น ตามล าดับความตอ้งการจ าเป็น และเชื่อมโยงคุณลักษณะจิตบริการกับรูปแบบกิจกรรมดัง
แสดงภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9 ความเชื่อมโยงระหว่างคณุลกัษณะจิตบริการกบัรูปแบบกิจกรรม 

คุณลักษณะจิตบริการตามผล 
การจัดอันดับ PNI 

รูปแบบกิจกรรม 

ข้ันที ่1 ก่อนเร่ิมกิจกรรม 
1.1 ละลายพฤติกรรมเดิม และสรา้งการรบัรูใ้หม่ของจิต มี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นการใหต้น้แบบดา้นคณุลกัษณะจิตบริการ 
ซึ่งมีการกระตุน้ใหน้กัศกึษา เกิดการ สงัเกต วตัถหุรือเหตกุารณ์
เป็นสิ่งเรา้ความสนใจ ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่จะช่วยให้
นกัศกึษาประสบผลส าเรจ็ครบทกุคณุลกัษณะทัง้ 6 ดา้น  
1.2 สรา้งความเขา้ใจในเนือ้หาสาระเกี่ยวกบัคณุลกัษณะจิต
บริการที่ไดต้ัง้ประเด็นสนใจใหมี้ความหมายที่ชดัเจนยิ่งขึน้โดย
อาศยัทกัษะ เจตคติคา่นิยม หรือประสบการณเ์ดิมของ
นกัศกึษาที่มีในแต่ละดา้นใหค้รบทัง้ 6 คณุลกัษณะ โดยมุ่งเนน้
ตามค่าความตอ้งการจ าเป็นอนัดบัสงูสดุ 

1. ดา้นการรบัรูต้นเอง 
(บณัฑิตไม่ทอ้ถอยต่ออปุสรรคท์ี่เกิดขึน้) 

2. ดา้นการแกไ้ขปัญหา 
(บณัฑิตสามารถคิด วิเคราะหปั์ญหาได้
อย่างรอบดา้น และแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง
ตรงจดุ) 

3. ดา้นการดแูลเอาใจใส่ และเสียสละเพ่ือ
ผูอ่ื้น 
(บณัฑิตสนบัสนนุ เกือ้กลูผูอ่ื้นอย่างไม่
ล าเอียง) 

4. ดา้นการมีทศันคติเชิงบวก 
(เม่ือการท างานเกิดปัญหาบณัฑิตจะคดิ
เชิงบวกเพ่ือคลี่คลายปัญหาตา่ง ๆ ที่
เกิดขึน้) 

ข้ันที ่2 เข้าด าเนินกิจกรรมและการเสริมสร้าง
ประสบการณจ์ิตบริการ 

2.1 การบ่มเพาะประสบการณข์องนกัศกึษา มีวตัถปุระสงค ์
เพ่ือใหน้กัศกึษาปฏิบตัิตามแนวทางทีก่ าหนดทัง้ในหอ้งเรียน
และนอกหอ้งเรียนการน าประเด็นเนือ้หาเกี่ยวกบัคณุลกัษณะ
จิตบริการที่ไดท้  าความเขา้ใจในขัน้สรา้งคณุค่าคิดวิเคราะห ์มา
ขยายขอบเขตของขอ้ความรู ้ใหมี้ความละเอียดชดัเจนมาก
ยิ่งขึน้สิ่งที่กระท า มีความหมายมีคณุคา่ต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น
อย่างไร 
2.2 แลกเปลี่ยนการเรียนรู ้มีวตัถปุระสงค ์เพื่อใหน้กัศกึษาน า
ขอ้ความรู ้ความคิด ทกัษะกระบวนการที่คน้พบ หรือผลงานที่
รว่มกนัปฏิบตัิเกี่ยวกบัคณุลกัษณะจิตบริการทัง้ 6 ดา้น โดย
มุ่งเนน้ตามค่าความตอ้งการจ าเป็นอนัดบัสงูสดุ มาน าเสนอสู่
เวทีการสนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความรู ้ความเขา้ใจ และเพ่ิมพนูความรูท้ี่อยู่ใหมี้
ความรูม้ากขึน้ 5. ดา้นการตอบสนองจากการกระท าของ

ตนเอง 
(บณัฑิตกลา้ตดัสินใจ มีความกลา้หาญ
ในการตดัสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิด
ขึน้กบัตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม) 

ข้ันที ่3 ประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปล่ียน
ประสบการณก์ารเรียนรู้ด้านจิตบริการ 

3.1 สรา้งกรอบสรุปความรู ้มีวตัถปุระสงค ์เพื่อใหน้กัศกึษาได้
น าผลของความรูท้ี่ไดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้มารว่มกนั
จดัระบบความรู ้ความคิดทกัษะกระบวนการ หรือขอ้คน้พบต่าง 
ๆ ที่ไดผ้่านการตรวจสอบแลว้ ใหเ้ป็นระบบระเบียบ และ
สามารถแสดงขอ้สรุปที่ไดถ้่ายทอดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
3.2 เสริมแรงแก่นกัศกึษา หรือกิจกรรมกลุ่มที่มีผลงานดีโดด
เด่น เช่น การใหร้างวลัเข็มติดเสือ้ ใบประกาศนียบตัร ซึ่งเป็น
การกระตุน้ความคิดความรูส้กึภมิูใจ ใหน้กัศกึษา ใหรู้ส้กึ
ประสบผลส าเรจ็ พอใจ และตอ้งการจะรกัษามาตรฐาน
ลกัษณะจิตบริการทัง้ 6 โดยมุ่งเนน้ตามค่าความตอ้งการจ าเป็น
อนัดบัสงูสดุ ต่อตนเองและผูอ่ื้น  

 

6. ดา้นการมีแรงจงูใจภายในตนเอง 
(บณัฑิตมีความพรอ้มแบบองคร์วมทัง้ 
รา่งกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ส่งผลให้
ท างานไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนดไว้
อย่างเต็มที่) 
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2.1.2 การตรวจสอบรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ โดยผูท้รงคุณวฒุิ ผูม้ีความรู ้ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญดา้นการ
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มากกว่า 10 ปีขึน้ไป เป็นอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งกับการ
พฒันากิจกรรมนกัศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญดา้นการการพัฒนากิจกรรมนกัศึกษา มากกว่า 10 ปีขึน้
ไป และเป็นนกัวิชาการ ผูม้ีความรู ้ประสบการณ ์มีความเชี่ยวชาญดา้นวิชาการ มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 
จ านวน 9 คน ผลการแสดงความคิดเห็นปรากฏดงัตาราง 20 

ตาราง 20 ผลการพิจารณารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัพายพั 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

1. หลักการและแนวคิดของรูปแบบ
การจัดกิจกรรม 
    รูปแบบกิจกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
จิตบรกิารของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
พายพั มีหลกัการส าคญัในการจดั
กิจกรรม 5 ประการ 

1.1 การมีสว่นรว่มในกระบวนการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบติักิจกร รมดว้ยตนเอง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อสรา้ง
ประสบการณเ์รียนรูใ้หม่ เชื่อมโยงระบบ
คิดจนก่อใหเ้กิดเป็นความเคยชิน น าไปสู่
การประพฤติปฏิบติัจนเป็นนิสยั ไดจ้าก
ประสบการณต์รง 

1.2 การไดเ้รียนรูจ้ากการกระท า
เกิดขึน้จากความสมัพนัธข์องการรบัรูจ้าก
การสงัเกต โดยใชค้วามคิดและการลงมือ

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 ควรกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎี แลว้
ตามดว้ย หลกัการของรูปแบบซึ่ง
ไดม้าจากการศึกษาทฤษฎีที่
กลา่วมา 
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ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

ปฏิบติัและกระบวนการจดักระท าขอ้มลู 
1.3 การเลียนแบบ การลงมือกระท า

การอย่างสมบรูณ ์การแสดงออกจนถึงขัน้
กระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ควรเนน้ที่การ
ฝึกฝนบ่มเพาะประสบการณ ์

1.4 การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่
เชื่อมโยงกบัการพฒันาบคุคลใหเ้ป็นผูม้ี
คณุธรรมจรยิธรรม ช่วยใหเ้รียนรูท้ี่จะ
พฒันาตนเองใหไ้ปถึงขัน้ตระหนกัใน
ตนเอง (self-actualization)ทัง้ในดา้นการ
จดักิจกรรม ระหว่างผูส้อนกบันกัศกึษา 
ตลอดจนการจดัสิ่งแวดลอ้มและ
กระบวนการอ่ืน ๆ  

1.5 การใชเ้ครื่องมือ ร่วมกบัสื่อต่าง ๆ 
ท าใหน้กัศกึษาสนใจ เขา้ใจและรบัไวใ้น
ความทรงจ าระยะยาว และเชื่อมโยงการ
รบัรูข้อ้มลูใหม่ 

รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัพายพั ดา้นการรบัรูต้นเอง 
การแรงจงูใจภายในตนเอง การทศันคติ
เชิงบวก การตอบสนองจากการกระท า
ของตนเอง การดแูลเอาใจใส่และเสียสละ
เพื่อผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหา ส าหรบั
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั ที่ได้
พฒันาขึน้ มีพืน้ฐานจากแนวคิด ทฤษฎี
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ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

ในการพฒันารูปแบบกิจกรรมเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการ ตามทฤษฎีการ
เรียนรูท้างปัญญาสงัคม (Social 
Cognitive Theory) 1) การเรียนรูเ้ป็น
ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบดว้ยกนั 3 
ประการ ไดแ้ก่  พฤติกรรมของบุคคล 
สภาพแวดลอ้ม และตวัของบุคคล ซึ่งจะ
สง่ผลต่อกนัและกนั 2) การเรียนรูข้อง
มนษุยส์ว่นใหญ่เกิดจากการสงัเกต หรือ 
การลอกเลียนแบบ จากตน้แบบ 3) 
กระบวนการการเรียนรูซ้ึ่งจะประกอบไป
ดว้ย การใสใ่จ การเขา้รหสัเก็บไวใ้น
หน่วยความจ า  ทฤษฏีความตอ้งการของ
มาสโลว ์(Maslow's Hierarchy of 
Needs ) 1) การพฒันาบุคคลใหเ้ป็นผูม้ี
คณุธรรมจรยิธรรม ช่วยใหเ้รียนรูท้ี่จะ
พฒันาตนเองใหไ้ปถึงของการขัน้ตระหนกั
ในตนเอง (self-actualization) แสดง
ออกเป็นบุคคลที่มีจรยิธรรม มีวินยัใน
ตนเอง 2) การพฒันาจากขัน้ตน้ไปสูข่ัน้
ต่อ ๆ ไปนัน้ ตอ้งอาศยัการรูจ้กั “พอ” ของ
บคุคล และความสามารถในการปรบัตวั
ของบคุคล 3) การปรบัตวัที่ดีจะช่วยให้
บคุคลไปถึงล าดบัขัน้ความตอ้งการของ
ตนเอง 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

2. วัตถุประสงคข์องรูปแบบการจัด
กิจกรรม 
1. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจ และสรา้งการ
รบัรูใ้หม่เรื่องคณุลกัษณะจิตบรกิารทัง้ 6 
ดา้น ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตน 
การมีแรงจงูใจภายในตนเอง การมี
ทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจากการ
กระท าของตนเอง การดแูลเอาใจใสแ่ละ
เสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหา 
ก าหนดวตัถปุระสงคต์ามคณุลกัษณะทัง้ 
6 ดา้น จากตน้แบบ และประเมิน
คณุลกัษณะของนกัศกึษาตาม
คณุลกัษณะที่ก าหนดใหต้ามใบงาน 
2. เพื่อใหน้กัศกึษาคิด วิเคราะห ์มีเจตคติ 
ค่านิยม จากคณุลกัษณะจิตบรกิาร 
ก าหนดวตัถปุระสงคต์ามคณุลกัษณะทัง้ 
6 ดา้น และประเมินคณุลกัษณะจากการ
เลา่ประสบการณเ์ดิมของตนเองที่มี
เนือ้หาสาระตามคณุลกัษณะจิตบรกิาร 
3. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถปฏิบติัตาม
แนวทางที่ก าหนดใหต้ามคณุลกัษณะจิต
บรกิารทัง้ 6 ดา้นทัง้ในชัน้เรียนและนอก
ชัน้เรียน ก าหนดวตัถปุระสงคต์าม
ประเด็นเนือ้หาจิตบริการ และประเมิน

8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

1. เป็นวตัถปุระสงคท์ี่ดีเพราะ
สามารถท าในเชิงพฤติกรรม
ที่ท าใหเ้กิดไดจ้รงิแต่ผูส้อน
ตอ้งชีแ้จงและสรา้งการรบัรู ้
เขา้ใจในวตัถปุระสงคใ์หก้บั
นกัศกึษาเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์ัง้หกขอ้ถา้
ขาดตรงนีก้ารจะเขา้เนือ้หา
และกระบวนการกิจกรรม
อาจจะท ายากขึน้ 

2. การก าหนดวตัถุประสงค์
ควรวดัผลและประเมินผลได้
เพื่อใหท้ราบว่าการด าเนิน
กิจกรรมบรรลวุตัถปุระสงค์
หรือไม่ 
1. สามารถอธิบายได ้
2. สามารถวิเคราะหไ์ด ้
3. สามารถก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัแก่ตนเองได ้
4. สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู/้ถ่ายทอดแก่ผูอ่ื้นได ้
5. สามารถสรุปองคค์วามรู้
สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
6. สามารถประเมินผลและ
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ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

คณุลกัษณะจิตบริการท่ีเกิดขึน้ตาม
คณุลกัษณะจิตบริการ 
4. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูต้ามที่ตนเองไดศ้กึษาและคน้พบ
จากการปฏิบติักิจกรรมจิตบรกิารทัง้ 6 
ดา้น ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละการ
ประเมินตามการตอบสนองคณุลกัษณะ
ทัง้ 6 ดา้นจากการอภิปราย แลกเปลี่ยน
การเรียนรูร้ะหว่างตนเองและผูอ่ื้น 
5. นกัศึกษาสามารถสรา้ง สรุป องค์
ความรู ้ทกัษะของคณุลกัษณะจิตบรกิาร
ทัง้ 6 ดา้น ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละการ
ประเมินจากการถ่ายทอดองคค์วามรูใ้ห้
ผูอ่ื้นเขา้ใจไดอ้ย่างเป็นระบบ 
6. นกัศึกษาชื่นชมต่อผลงานของตนเอง
และของผูอ่ื้นที่เกิดจากจิตบริการทัง้ 6 
ดา้น และไดร้บัการเสรมิแรงใหเ้กิด
คณุลกัษณะจิตบริการ ก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละการประเมินพฤติกรรม
ตามคณุลกัษณะครบทัง้ 6 ดา้น 

ใหข้อ้เสนอแนะในการ 
ปฏิบติัตนตามและแนวทาง
ได ้

3. เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมนี ้
มีหลกัการจาก 5 ขอ้ 
ดา้นบนท่ีกล่าวมา เมื่อ
น ามาเขียนวตัถุประสงค ์
ควรพิจารณาใหส้อดคลอ้ง 
เพื่อใหเ้ด็ก เกิดคณุลกัษณะ 
ดา้นบนดว้ย  

4. ควรเชื่อมกบัหลกัสตูรการ
เรียนควรสอดแทรกใน
รายวิชาศกึษาทั่วไปซึ่งจะ
บรรจใุนหลกัสตูรเป็น
เงื่อนไขในการส าเรจ็
การศึกษาของมหาวิทยาลยั
พายพัเสนอใหบ้รรจลุงใน
หลกัสตูร 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที ่1 เร่ิมเข้าสู่กิจกรรม/เนือ้หา : 
ขั้นตอนของกระบวนการ 
1. เป็นการเตรียมนกัศึกษาใหเ้กิดการ
ละลายพฤติกรรมเดิม และสรา้งการรบัรู ้
ใหม่ของจิต มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการให้
ตน้แบบดา้นคณุลกัษณะจิตบรกิาร ซึ่งมี
การกระตุน้ใหน้กัศึกษา เกิดการ สงัเกต 
วตัถหุรือเหตกุารณเ์ป็นสิ่งเรา้ความสนใจ 
ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่จะช่วยใหน้กัศกึษา
ประสบผลส าเรจ็ครบทกุคณุลกัษณะทัง้ 6 
ดา้น  

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

2. สรา้งคณุค่าคิดวิเคราะห ์มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามกระจ่างหรือ
สรา้งความเขา้ใจในเนือ้หาสาระเก่ียวกบั
คณุลกัษณะจิตบริการท่ีไดต้ัง้ประเด็น
สนใจใหม้ีความหมายที่ชดัเจนยิ่งขึน้โดย
อาศยัทกัษะ เจตคติค่านิยม หรือ
ประสบการณเ์ดิมของนกัศกึษาที่มีในแต่
ละดา้นใหค้รบทัง้ 6 คณุลกัษณะ 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที ่1 เร่ิมเข้าสู่กิจกรรม/เนือ้หา : 
บทบาทของผู้สอน/นักศึกษา 
1. ผูส้อนจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มใน
การเรียนรูใ้หน้กัศกึษาไดเ้กิดแรงจงูใจ
ภายในเกิดความสนใจเต็มใจที่จะเรียนรู ้

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. ผูส้อนตอ้งส ารวจสถานที่ 
สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู ้
เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั  
รีสอรท์ ป่าเขา ทะเล 

2. ผูส้อนกระตุน้ใหเ้กิดความ
พรอ้มเป็นอนัดบัแรกเสียก่อน 
เช่น ใชก้ิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์
แลกเปลี่ยนประสบการณเ์ดิม
สูป่ระสบการณใ์หม่ 

3. นกัศกึษาเลา่ประสบการณ์
ของตนเองในเชิงสรา้งสรรค ์

4. เพิ่มเติมวิธีการ กิจกรรม
สถานการณ ์กรณีศกึษาให้
ชดัเจน 

5. ควรตอ้งก ากบัและควบคมุ
กระบวนการในขัน้ที่หนึ่งให้
เป็นไปตามที่ก าหนดดว้ยทัง้นี ้
จ  านวนนกัศกึษาที่เขา้รว่ม
กิจกรรมน่าจะเป็นปัจจยั
ส าคญัต่อความส าเรจ็ของ
เนือ้หาและกระบวนการจดั
กิจกรรม 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

2. ผูส้อนกระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความ
พรอ้มในการถ่ายโยงความรูห้รือ
ประสบการณเ์ดิมของนกัศกึษากบัความรู้
หรือประสบการณใ์หม่ 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

3. นกัศึกษาเลา่ประสบการณข์องตนเอง
เก่ียวกบัประเด็นนัน้ ๆ 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

4. ผูส้อนน าเสนอสถานการณใ์หม่ให้
นกัศกึษาไดใ้ชค้วามคิดเพื่อน าไปสูก่าร
สรา้งคณุค่าคิดวิเคราะห ์

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

5.ผูส้อนกระตุน้ใหน้กัศกึษาแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคณุค่าของคณุลกัษณะจิต
บรกิารและผลกระทบของการปฏิบติั 
หรือไม่ปฏิบติัตนต่อการรบัรูต้นเอง การ
แรงจงูใจภายในตนเอง การทศันคติเชิง
บวก การตอบสนองจากการกระท าของ
ตนเอง การดแูลเอาใจใสแ่ละเสียสละเพื่อ
ผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหา 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

6. ผูส้อนกระตุน้จิตใจนกัศกึษาใหเ้ริ่ม
ยอมรบัที่จะปฏิบติัตน 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 
 
 

  

7. นกัศึกษาร่วมกนัพิจารณาอภิปรายเหตุ
และผลของเหตกุารณห์รือกรณีศกึษา 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที ่1 เร่ิมเข้าสู่กิจกรรม/เนือ้หา : 
วิธีการ/เทคนิค 
1. การใชค้ าถาม 

8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

1. ขอปรบัแกไ้ข 
ขอ้ 1. การใชค้  าถามในเชิง
สรา้งสรรคเ์ป็นแรงจงูใจและ
มีกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์
นนัทนาการเขา้แทรก 

2. ควรมีการสื่อสารสองทิศทาง
ใชก้ระบวนการ PDCA เมื่อ
หาปัญหาที่พบแลว้ให้
กลบัไปแกไ้ขท าใหม่ 

3. ใหใ้ชก้บันกัศึกษาชัน้ปีที่ 1
เพื่อสอดแทรกจิตบริการไป
ประยกุตใ์ชไ้ดง้่ายกว่า 

4. ขอ้แนะน าการจดับุคคลเขา้
อบรมจิตบริการ ควร
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ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

ค านึงถึง 
- จ านวนผูอ้บรม จ านวนคน 
- ระดบัความรู ้- วยั อายุ 
ความสวยงาม 
- อปุกรณ ์เช่น เครื่องเสียง 

2. การสรา้งสถานการณห์รือกรณีศกึษา 9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

3. ใชเ้พลง 8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

ขอปรบัแกไ้ข ขอ้ 3. ใชเ้พลงและ
เกมเป็นสื่อความรกัความสามคัคี
และนนัทนาการ 

4. การเรียนแบบรว่มมือ 9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 
 
 

  

5. กิจกรรมกลุม่ 8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

ขอปรบัแกไ้ข ขอ้ 5. ใชก้ิจกรรม
จิตอาสาสมัพนัธ ์
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

6. การใชค้ าถาม 3 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
33.3 

6 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
66.7 

ขอ้ค าถามขอ้ 6 ซ  า้กบัขอ้ 1 
 

7. การอภิปรายกลุม่ 9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที ่1 เร่ิมเข้าสู่กิจกรรม/เนือ้หา :
ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ก าหนดใหเ้ป็น 3 สปัดาห ์ 
1.สปัดาหแ์รก น าเสนอเนือ้หา และ
ตน้แบบ ตอบสนองคณุลกัษณะ(ใบงาน
ความรูท้ี่ 1) 
2. สปัดาหท์ี่สอง น าเสนอเนือ้หากิจกรรม
และตน้แบบ ตอบสนองคณุลกัษณะจิต
บรกิาร(ใบความรูท้ี่ 2) 
3. สปัดาหท์ี่สาม น าเสนอเนือ้หากิจกรรม 
ตอบสนองคณุลกัษณะจิตบริการ(ใบ
ความรูท้ี่ 3) 
 

8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

1. สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ครัง้ละ 3 
ชั่วโมง ทัง้บรรยายและ
ปฏิบติัไปดว้ยกนั 

2. ถา้เพิ่ม feedback จากใบ
ความรูท้ี่ 1,2,3 ใหน้กัศกึษา
ก็จะท าใหน้กัศกึษามีความรู้
ความเขา้ใจเนือ้หา
คณุลกัษณะจิตบริการไดดี้
ขึน้เพราะใบความรูท้ี่ 1,2,3 
แต่ละคน/กลุม่ อาจผิดไป
จากวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด
ไวก้็เป็นได ้

3. เพิ่มระยะเวลาอีกนิด 3 
สปัดาห ์อาจนอ้ยไป 

4. เนือ้หากิจกรรมในสปัดาห์
แรกควรใหน้กัศกึษาลงพืน้ที่
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ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

ส ารวจพืน้ที่แทนการท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที ่2 เข้าสู่กิจกรรมและการ
เสริมสร้างประสบการณจ์ิตบริการ :
ขั้นตอนของกระบวนการ 

   

1. การบ่มเพาะประสบการณข์อง
นกัศกึษา มีวตัถุประสงค ์เพื่อใหน้กัศกึษา
ปฏิบติัตามแนวทางที่ก าหนดทัง้ใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนการน า
ประเด็นเนือ้หาเก่ียวกบัคณุลกัษณะจิต
บรกิารที่ไดท้ าความเขา้ใจในขัน้สรา้ง
คณุค่าคิดวิเคราะห ์มาขยายขอบเขตของ
ขอ้ความรู ้ใหม้ีความละเอียดชดัเจนมาก
ยิ่งขึน้สิ่งที่กระท า มีความหมายมีคณุค่า
ต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้นอย่างไร 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

2. แลกเปลี่ยนการเรียนรู ้มีวตัถปุระสงค ์
เพื่อใหน้กัศกึษาน าขอ้ความรู ้ความคิด 
ทกัษะกระบวนการที่คน้พบ หรือผลงานที่
รว่มกนัปฏิบติัเก่ียวกบัคณุลกัษณะจิต
บรกิารทัง้ 6 ดา้นมาน าเสนอสูเ่วทีการ
สนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อ
เป็นการตอบสนองความรู ้ความเขา้ใจ 
และเพิ่มพนูความรูท้ี่อยู่ใหม้ีความรูม้าก
ขึน้ 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  



  151 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที ่2 เข้าสู่กิจกรรมและการ
เสริมสร้างประสบการณจ์ิตบริการ :
บทบาทของผู้สอน/นักศึกษา 

   

1. ใหน้กัศกึษาศกึษาคน้ควา้ ลงมือปฏิบติั
อย่างจรงิจงัในรูปแบบกระบวนการกลุม่ 
และรายบุคคล 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

2. ใหน้กัศกึษาสรา้งสรรคผ์ลงานที่ละนอ้ย
ใหเ้ห็นถึงความรูท้ี่ไดค้น้ควา้และการ
ปฏิบติัจรงิ 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

3. ผูส้อนประเมินการท างานของนกัศกึษา 9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

4. อาจารย ์และ บคุคลอื่นมีสว่นรว่มใน
การท ากิจกรรมพิเศษของนกัศกึษา โดย
การมีรว่มในการใหค้ะแนนพฤติกรรมของ
นกัศกึษา 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

5. นกัศึกษาร่วมกนัแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้น
ประเด็นที่ไดร้บัมอบหมาย 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

6. นกัศึกษาบนัทกึประเด็นที่มีความ
เหมือนและแตกต่างของเพื่อนแต่ละกลุม่ 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

7. ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัสรุป 9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที ่2 เข้าสู่กิจกรรมและการ
เสริมสร้างประสบการณจ์ิตบริการ :
วิธีการ/เทคนิค 

   

1.กิจกรรมกลุม่ 8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

 กิจกรรมกลุม่ มีหลายประเภท 
เลือกใหเ้หมาะสมกบั กิจกรรม
กลุม่ เช่น ทั่วไป ประเภททีม การ
ตดัสินใจ 

2.การเรียนรูแ้บบรว่มมือ 8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

การเรียนรูแ้บบรว่มมือใชก้ิจกรรม
การท างานเป็นทีมเป็นกลุม่
ครูผูส้อนพยายามใหน้กัศกึษาใช้
ความสามารถที่มีรว่มกนัท างาน
ใหเ้ป็นทีม 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

3.การมอบหมายงานกิจกรรมพิเศษ (นอก
สถานที่) 

8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

ตอ้งส ารวจใหเ้หมาะสมกบั
กิจกรรมนัน้โดยเฉพาะสถานที่
และสิ่งแวดลอ้ม 

4. การอภิปรายกลุม่ย่อย 8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

 

5. การปฏิบติักิจกรรม 8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

 

 

6. การประเมินผลการปฏิบติังานกลุม่ 
และรายบุคคล 

8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

 

7. การน าเสนอผลงาน 9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

8. การมอบหมายงานรายบคุคล 9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

9. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

10. การน าเสนอผลงาน 8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

 

11. การประเมินผลตามสภาพจรงิ 8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

 

12. การมอบหมายงานรายกลุม่ 8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

13. การเขียนผงัความคิด 9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม 
ข้ันที ่2 เข้าสู่กิจกรรมและการเสริมสร้าง
ประสบการณจิ์ตบริการ :ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 
ก าหนดใหเ้ป็น 1 เดือน แบ่งตามกิจกรรม
และการเสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบรกิาร 
ดงันี ้
1.สปัดาหแ์รกนกัศกึษาแบ่งกลุม่เพื่อ คน้ควา้
ถึงรูปแบบกิจกรรมที่เสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
จิตบรกิารทัง้ 6 ดา้น(ใบงานที่ 3) 
2. สปัดาหท์ี่ 2-3 นกัศกึษาออกปฏิบตัิ
กิจกรรมจิตบรกิารตามสถานที่ที่ทางกลุม่ตก
ลงว่าจะท ารว่มกนั (สมดุบนัทกึจิตบรกิาร) 
3. สปัดาหท์ี่ 4 นกัศกึษาน าเสนอผลงานของ
การปฏิบตัิกิจกรรมจิตบรกิาร และบอกสิ่งที่
ไดร้บัจากการเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิกิจกรรม
เพื่อเชื่อมโยงใหเ้ห็นถึงคณุลกัษณะจิตบรกิาร
(ใบงานที่ 4) 
 
 
 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. เพิ่มการ Feedback ใหก้บั
กลุม่นกัศึกษา นกัศกึษาจะได้
มีความรูค้วามเขา้ใจดียิ่งขึน้ 

2. สปัดาหแ์รกควรลงพืน้ที่เพื่อ
หาขอ้มลูในการเตรียมตวัลง
กิจกรรม 

3. สรา้งกลุม่สมัพนัธจ์ิตบริการ
เป็นการละลายพฤติกรรม
ก่อนโดยเฉพาะจิตบริการทัง้
หกดา้นแลว้แบ่งกลุม่ ก าหนด 
1 เดือนใน 4 สปัดาหอ์าจจะ
ยดึหยุ่นดเูวลาและความ
เหมาะสม 
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ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที ่3 วัดและประเมินผลสรุป
อภปิรายแลกเปล่ียนประสบการณก์าร
เรียนรู้ด้านจิตบริการ :ขั้นตอนของ
กระบวนการ 

   

3.1 สรา้งกรอบสรุปความรู ้มีวตัถุประสงค ์
เพื่อใหน้กัศกึษาไดน้ าผลของความรูท้ี่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้มารว่มกนั
จดัระบบความรู ้ความคิดทกัษะ
กระบวนการ หรือขอ้คน้พบต่าง ๆ ที่ได้
ผ่านการตรวจสอบแลว้ ใหเ้ป็นระบบ
ระเบียบ และสามารถแสดงขอ้สรุปที่ได้
ถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

3.2 การชื่นชมต่อผลงานที่ปฏิบติั มี
วตัถุประสงค ์เพื่อใหก้ารเสริมแรงแก่
นกัศกึษา หรือกิจกรรมกลุม่ที่มีผลงานดี 
สมควรไดร้บัการชมเชยใหร้างวลั ซึ่งเป็น
การกระตุน้ความคิดความรูส้ึก ของ
นกัศกึษา ใหรู้ส้กึประสบผลส าเรจ็ พอใจ 
และตอ้งการจะกระท าลกัษณะจิตบรกิาร
ทัง้ 6 ดา้น ส าหรบัตนเอง และ ผูอ่ื้น 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 ในขอ้ 3.2 การชื่นชมต่อผลงานที่
ปฏิบติั กิจกรรมกลุม่ที่มีผลงานดี
สมควรไดร้บัการชมเชยใหร้างวลั 
รางวลัที่ว่านัน้ตอ้งเหมาะสมและ
มีคณุค่าติดตวัเขาไป เช่น เข็ม 
ติดอกเชิดชเูกียรติ เกียรติบตัร 
เป็นตน้ (แต่จะไม่มีประกาศผล
บ๊วยสดุเป็นอนัขาด) 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที ่3 วัดและประเมินผลสรุป
อภปิรายแลกเปล่ียนประสบการณก์าร
เรียนรู้ด้านจิตบริการ :บทบาทของ
ผู้สอน/นักศึกษา 

  ถา้มีวตัถปุระสงคใ์หน้กัศกึษา
สามารถก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละ
ก าหนดเครื่องมือวดัและประเมิน
ไดต้อ้งเพิ่มขัน้ตอนผูส้อน
มอบหมายใหน้กัศกึษาก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละตวัชีว้ดัผลการ
ปฏิบติังานของกลุม่ 

1. ผูส้อนมอบหมายงาน 9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

2. นกัศึกษาร่วมกนัเขียนแผนผงัมโนทศัน ์
สะทอ้นความรูอ้ย่างเป็นระบบ 

8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

 

3. ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัประเมินผล
งานการปฏิบติังานของกลุม่ 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

4. ผูส้อนใหร้างวลัส าหรบัรายกลุม่หรือ
รายบุคคลในการปฏิบติักิจกรรมที่สมควร
ไดร้บัการยกย่องชมเชย 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

5. นกัศึกษาร่วมกนัชื่นชม และชมเชย
เพื่อนๆ ที่ไดร้บัรางวลั 

8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

1. การรว่มกนัชื่นชมและชมเชย
เพื่อนๆ ที่ไดร้บัรางวลัควรจะ
จดัใหเ้ขา้ไปชื่นชมอย่าง
สมเกียรติ เช่น เปิดเพลง
ตอ้นรบัเป็นเพลงรกัและ
สามคัคี เชิญแขกผูใ้หญ่ที่รกั
และเคารพเขา้รว่มในพิธีนี ้
ดว้ย 

2. อาจปรบัภาษา เป็น 
นกัศกึษาใหข้อ้มลูสะทอ้น
กลบัในเชิงบวก แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัผลงานของ
เพื่อนที่ไดร้บัรางวลั 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที ่3 วัดและประเมินผลสรุป
อภปิรายแลกเปล่ียนประสบการณก์าร
เรียนรู้ด้านจิตบริการ :วิธีการ/เทคนิค 

  1. ควรเพิ่มกิจกรรมการจดัการ
ความรู ้เช่น Story telling 
การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ 

2. ควรน าเสนอผลงานจะเป็น
รูปแบบสง่ตวัแทนหรือ
สมาชิกในกลุม่ทกุคนตอ้งมี
สว่นรว่มใน การน าเสนอ
ขอ้เสนอแลว้เห็นว่าถา้ให้
สมาชิกทกุคนในกลุม่มีสว่น
รว่มในการน าเสนอก็จะเป็น
การดีเพราะเป็นคนลกัษณะ
จิตบรกิาร 

1. การน าเสนอผลงาน 9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

2. การเสรมิแรง ดว้ยการชมเชย รางวลั 8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที ่3 วัดและประเมินผลสรุป
อภปิรายแลกเปล่ียนประสบการณก์าร
เรียนรู้ด้านจิตบริการ:ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

  1. ระยะเวลาหนึ่งสปัดาหอ์าจ
มากไปการสรุปและอภิปราย
อาจใชเ้วลา 2-3 วนัก็เพียงพอ 

2. ก าหนดใหเ้ป็น 1 สปัดาห ์ให้
แต่ละกลุม่สรุปอภิปราย
แลกเปลี่ยนประสบการณก์าร
เรียนรูด้า้นจิตบรกิาร(ใบงาน
ที่ 4 และ 5) และมอบรางวลั/
ประกาศนียบตัรจิตบรกิาร 

ก าหนดใหเ้ป็น 1สปัดาห ์
 ใหแ้ต่ละกลุม่สรุปอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณก์ารเรียนรูด้า้นจิตบรกิาร(ใบ
งานที่ 4และ5)และมอบรางวลั/
ประกาศนียบตัรจิตบรกิาร 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 

4. การวัดและประเมินผล 
การวดัและประเมินผลการเรียนรูต้าม
รูปแบบกิจกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิต
บรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 
เป็นการวดัและประเมินผลที่เกิดขึน้ทัง้
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน 
ตามรูปแบบ ดงันี ้

  1. ควรน ากลุม่จิตอาสาบรกิาร
ไปออกปฏิบติัท าจรงิ (2-3 
ชั่วโมง) เช่น สถานคนชรา 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์วดั
อาราม ชมุชนต่างๆ เป็นตน้ 

2. เราจะไดส้งัเกตด ู
- การวางแผนในการท างาน
ภาคปฏิบติั 
- ความรูค้วามสามารถที่
น ามาใช ้
- การท างานเป็นทีมความ
รว่มมือ 
- จะศกึษาดพูฤติกรรมเป็น
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ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

รายบุคคลไดช้ดัเจน 
- จากนัน้ดจูากผลงานความ
พงึพอใจของผูใ้ห.้ บรกิารและ
รบัในผลงานจิตบริการ 
- วิทยากรประจ ากลุม่ (ที่
ปรกึษา) แต่ละกลุม่ 

1) การวดัผลและประเมินผลก่อนการจดั
กิจกรรม เป็นการวดัผลและประเมินผล
เพื่อทราบการมีเหตผุล และพฤติกรรม
พืน้ฐาน ของนกัศกึษาโดยใชแ้บบวดั
เหตผุลดา้นคณุลกัษณะจิตบรกิาร และ
แบบประเมินพฤติกรรมดา้นคณุลกัษณะ
จิตบรกิาร 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

2) การวดัและประเมินผลระหว่างการจดั
กิจกรรม เป็นการวดัและประเมินผล ทัง้
กระบวนการ ชิน้งาน กิจกรรมกลุม่ 
ตลอดจนกิจกรรมพิเศษที่ใหน้กัศกึษาได้
ปฏิบติันอกเหนือจากในหอ้งเรียน การ
ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การ
น าเสนอผลงาน ใชว้ิธีการประเมินโดยการ
สงัเกต แบบตรวจผลงาน และผลการ
ปฏิบติังาน 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

3) การวดัผลและประเมินผลหลงัการจดั
กิจกรรม เป็นการวดัและประเมินผล
ภายหลงัการจดักิจกรรมตามรูปแบบ 
นกัศกึษามีเหตผุล และพฤติกรรม ดา้น
คณุลกัษณะจิตบริการ มากนอ้ยเพียงใด 
โดยใชแ้บบวดัการมีเหตผุลดา้น
คณุลกัษณะจิตบริการ และแบบประเมิน
พฤติกรรมดา้นคณุลกัษณะจิตบริการ ชุด
เดิม โดยใหน้กัศึกษาประเมินตนเอง 
ครูผูส้อนและผูม้ีสว่นรว่มในการประเมิน
การจดักิจกรรม 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

 
จากตาราง 20 ผลการตรวจสอบรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิต

บรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั ของผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 9 คน พบว่า  
1) ดา้นหลกัการและแนวคิดของรูปแบบการจัดกิจกรรม ผูท้รงคุณวุฒิ เห็น

ดว้ย จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100  
 2) วตัถปุระสงคข์องรูปแบบการจดักิจกรรม ผูท้รงคณุวฒุิ เห็นดว้ย จ านวน 8 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 88.9  
3) เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม ผูท้รงคุณวุฒิ เห็นดว้ย จ านวน 3- 9 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 - 100 โดยมีขอ้ที่นอ้ยที่สุดคือ ขัน้ที่ 1 เริ่มเขา้สู่กิจกรรม/เนือ้หา ในส่วน
ของวิธีการ/เทคนิค ขอ้ 6 เห็นดว้ย จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.33  

4) การวัดและประเมินผล ผูท้รงคุณวุฒิ เห็นดว้ย จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 100 
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ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการปรบัปรบัรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการ
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพัตามขอ้เสนอของผูท้รงคณุวฒุิ 
 

 

ภาพประกอบ 10 โมเดลรูปแบบกิจกรรม 
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สรุปรูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพทีผ่่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1.หลักการ  
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยพ ายัพ  ด้านการรับ รู ้ตน เอง  การแรงจู ง ใจภ ายในตน เอง การทัศนค ติ  
เชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดแูลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการ
แกไ้ขปัญหา ส าหรบันกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั ไดพ้ฒันาขึน้โดยมีพืน้ฐานจากแนวคิด ทฤษฎีใน
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญา
สงัคม (Social Cognitive Theory) และ ทฤษฏีความตอ้งการของมาสโลว ์( Maslow's Hierarchy 
of Needs )  

รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ มีหลักการส าคัญในการจัดกิจกรรม 5 ประการ 

1.1 การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อสรา้งประสบการณ์เรียนรูใ้หม่ เชื่อมโยงระบบคิดจนก่อใหเ้กิด
เป็นความเคยชิน น าไปสูก่ารประพฤติปฏิบติัจนเป็นนิสยั ไดจ้ากประสบการณต์รง 

1.2 การไดเ้รียนรูจ้ากการกระท าเกิดขึน้จากความสัมพันธ์ของการรบัรู ้
จากการสงัเกต โดยใชค้วามคิดและการลงมือปฏิบติัและกระบวนการจดักระท าขอ้มลู 

1.3 การเลียนแบบ การลงมือกระท าการอย่างสมบูรณ์ การแสดงออก
จนถึงขัน้กระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ควรเนน้ที่การฝึกฝนบ่มเพาะประสบการณ ์

1.4 การจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคคลใหเ้ป็นผูม้ี
คุณธรรมจริยธรรม ช่วยให้เรียนรู้ที่ จะพัฒนาตนเองให้ไปถึงขั้นตระหนักในตนเอง ( self-
actualization)ทัง้ในดา้นการจัดกิจกรรม ระหว่างผูส้อนกับนกัศึกษา ตลอดจนการจดัสิ่งแวดลอ้ม
และกระบวนการอ่ืน ๆ  

1.5 การใชเ้ครื่องมือ ร่วมกบัสื่อต่าง ๆ ท าใหน้กัศึกษาสนใจ เขา้ใจและรบั
ไวใ้นความทรงจ าระยะยาว และเชื่อมโยงการรบัรูข้อ้มลูใหม่ 

2. วัตถุประสงค ์
 วัตถุประสงคข์องรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการ

ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั ดงันี ้
1. เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะจิตบริการทั้ง 6 ด้าน 

ไดแ้ก่ การรบัรูต้นเอง การแกไ้ขปัญหา การดูแลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น การมีทัศนคติเชิง
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บวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง และการมีแรงจูงใจภายในตนเอง ก าหนด
วตัถุประสงคต์ามคณุลกัษณะทัง้ 6 ดา้น จากตน้แบบ และประเมินคณุลกัษณะของนักศึกษาตาม
คณุลกัษณะที่ก าหนดใหต้ามใบงาน 

2. เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถ วิเคราะห์ และประเมินคุณลักษณะจิต
บรกิารของตนเองได ้

3. เพื่ อให้นักศึกษาสามารถก าหนดแนวปฏิบั ติแก่ตนเองตาม
คณุลกัษณะจิตบรกิาร ทัง้ในและนอกชัน้เรียนได ้

4. เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ถ่ายทอด การปฏิบัติ
ตามกิจกรรมจิตบรกิารระหว่างตนเองและผูอ่ื้น 

5. นักศึกษาสามารถสรุปองค์ความรู ้และ/หรือ สรา้งองค์ความรู ้
ทกัษะของคณุลกัษณะจิตบรกิารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ย่างเป็นระบบ 

3. เนือ้หาและกระบวนการจัดกิจกรรม 
เป็นเนือ้หาคุณลักษณะจิตบริการ ทั้ง 6 ด้านการรบัรูต้นเอง การแรงจูงใจ

ภายในตนเอง การทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดแูลเอาใจใสแ่ละ
เสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการแก้ไขปัญหา ซึ่งรูปแบบกิจกรรมเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั มีกระบวนการจดักิจกรรม ดงันี ้
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4. การวัดและประเมินผล 
การวดัและประเมินผลการเรียนรูต้ามรูปแบบกิจกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ

จิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นการวัดและประเมินผลที่เกิดขึน้ทั้งก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลงัเรียน ตามรูปแบบ ดงันี ้

 1) การวัดผลและประเมินผลก่อนการจัดกิจกรรม เป็นการวัดผลและ
ประเมินผลเพื่อทราบการมีเหตผุล และพฤติกรรมพืน้ฐาน ของนกัศึกษาโดยใชแ้บบวดัเหตผุลดา้น
คณุลกัษณะจิตบรกิาร และแบบประเมินพฤติกรรมดา้นคณุลกัษณะจิตบริการ 

 2) การวัดและประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรม เป็นการวัดและ
ประเมินผล ทัง้กระบวนการ ชิน้งาน กิจกรรมกลุ่ม ตลอดจนกิจกรรมพิเศษที่ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติั
นอกเหนือจากในหอ้งเรียน การประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอผลงาน ใชว้ิธีการ
ประเมินโดยการสงัเกต แบบตรวจผลงาน และผลการปฏิบติังาน 

 3) การวัดผลและประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม เป็นการวัดและ
ประเมินผลภายหลังการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ นักศึกษามี เหตุผล และพฤติกรรม ด้าน
คุณลักษณะจิตบริการ มากน้อยเพียงใด โดยใชแ้บบวัดการมีเหตุผลดา้นคุณลกัษณะจิตบริการ 
และแบบประเมินพฤติกรรมดา้นคุณลกัษณะจิตบริการ ชุดเดิม โดยใหน้ักศึกษาประเมินตนเอง 
ครูผูส้อนและผูม้ีสว่นรว่มในการประเมินการจดักิจกรรม 

ระยะที่ 3 ผลการศึกษาการประเมินรูปแบบและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

ตอนที่ 3.1 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูการพิจารณาเพื่อเสนอผูท้รงคณุวฒุิทัง้ 9 คน ท าใหไ้ด ้
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายพั แลว้น าไป
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะ 
จิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายพัโดยนักศึกษา ผูน้  านักศึกษาระดับมหาวิทยาลยั ระดับ
คณะ/สาขา และชมรมนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัพายพั จ านวน 30 คน โดยเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) และน าข้อที่มี ค่าคะแนนเฉลี่ย (x̅) ซึ่งมีค่าความเหมาะสม  
และความเป็นไปได้ในระดับ 3.51 ขึ ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ   จากการทดสอบที  
(One sample t-test)  
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ตาราง 22 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี บทบาทผูน้  านกัศกึษาใน
มหาวิทยาลยัพายพั 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ 

หญิง 
ชาย 

11 
19 

36.67 
63.33 

รวม 30 100.00 
ชั้นปี 

ชัน้ปีที่ 1 
ชัน้ปีที่ 2 
ชัน้ปีที่ 3 
ชัน้ปีที่ 4 

- 
8 
12 
10 

- 
26.67 
40.00 
33.33 

รวม 30 100.00 
บทบาทผู้น านักศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ 
ระดบัองคก์รนกัศกึษากลาง 
ระดบัองคก์รนกัศกึษาคณะ/สาขา 
ระดบัชมรม 

10 
5 
15 

33.33 
16.67 
50.00 

รวม 30 100.00 

 
จากตาราง 22 แสดงว่า ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างเมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า

สว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.33 และเป็นเพศหญิง จ านวน  11 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 36.67 

จ าแนกตามชั้นปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ชั้นปีที่  3  จ านวน 12  คน คิด
เป็นรอ้ยละ 40.00   และชัน้ปีที่มีจ  านวนนอ้ยที่สดุคือ ชัน้ปีที่ 2 จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.67 

จ าแนกตามบทบาทผูน้  านักศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ พบว่าส่วนใหญ่ เป็น
ผูน้  านักศึกษาระดับชมรม จ านวน คน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 และนอ้ยที่สุดคือ เป็นองคก์ร
นกัศกึษาคณะ/สาขา จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.67  
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ตาราง 23 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบั เกณฑ ์3.51 โดยรวม
และเป็นรายดา้น 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

1. หลกัการ 4.29 .47 9.09 .001 4.17 .45 8.07 .001 
2. วตัถุประสงค ์ 4.40 .35 13.80 .001 4.28 .38 11.13 .001 
3. เนือ้หาและ

กระบวนการจดั
กิจกรรม 

4.30 .41 10.60 .001 4.27 .39 10.69 .001 

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ก่อน
เริ่มกิจกรรม 

4.29 .41 10.46 .001 4.26 .38 10.71 .001 

ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้ด าเนิน
กิจกรรมและการ
เสรมิสรา้ง
ประสบการณจ์ิต
บรกิาร 

4.31 .43 10.13 .001 4.29 .42 10.18 .001 

ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้
ประเมินผลสรุป
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณก์าร
เรียนรูด้า้นจิตบรกิาร 

4.28 .44 9.58 .001 4.25 .42 9.69 .001 

4. การวดัและ
ประเมินผล 

4.32 .48 9.20 .001 4.29 .49 8.79 .001 

รวม 4.31 .39 11.12 .001 4.26 .37 10.99 .001 
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จากตาราง 23 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น  และเมื่อเทียบกบัเกณฑ ์3.51 
พบว่า มีความเหมาะสมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

ตาราง 24 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
หลกัการและเป็นรายขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

หลกัการ 
1. รูปแบบของกิจกรรม
พฒันาขึน้จากทฤษฎีที่
สอดคลอ้งต่อการพฒันา
กิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการ
ของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัพายพั 

4.60 .814 7.34 .001 4.37 .85 5.52 .001 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

2. รูปแบบกิจกรรม
ประกอบไปดว้ย 5 
หลกัการ 

2.1 การมีสว่นรว่มใน
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบติั
กิจกรรมดว้ยตนเอง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อสรา้ง
ประสบการณเ์รียนรู้
ใหม่ เชื่อมโยงระบบ
คิดจนก่อใหเ้กิดเป็น
ความเคยชิน น าไปสู่
การประพฤติปฏิบติั
จนเป็นนิสยั ไดจ้าก
ประสบการณต์รง 

4.43 .568 8.90 .001 4.30 .53 8.09 .001 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

2.2 การไดเ้รียนรูจ้าก
การกระท าเกิดขึน้
จากความสมัพนัธ์
ของการรบัรูจ้ากการ
สงัเกต โดยใช้
ความคิดและการลง
มือปฏิบติัและ
กระบวนการจดั
กระท าขอ้มลู 

3.93 .828 2.80 .005 3.93 .74 3.13 .004 

2.3 การเลียนแบบ 
การลงมือกระท าการ
อย่างสมบรูณ ์การ
แสดงออกจนถึงขัน้
กระท าอย่างเป็น
ธรรมชาติ ควรเนน้ที่
การฝึกฝนบ่มเพาะ
ประสบการณ ์

4.67 .606 10.45 .001 4.47 .68 7.69 .001 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

2.4 การจดั
กระบวนการเรียนรูท้ี่
เชื่อมโยงกบัการ
พฒันาบคุคลใหเ้ป็นผู้
มีคณุธรรมจรยิธรรม 
ช่วยใหเ้รียนรูท้ี่จะ
พฒันาตนเองใหไ้ปถึง
ของการขัน้ตระหนกั
ในตนเอง (self-
actualization)ทัง้ใน
ดา้นการจดักิจกรรม 
ระหว่างผูส้อนกบั
นกัศกึษา ตลอดจน
การจดัสิ่งแวดลอ้ม
และกระบวนการอ่ืนๆ  

4.30 .466 9.28 .001 4.20 .48 7.80 .001 

2.5 การใชเ้ครื่องมือ 
รว่มกบัสื่อต่าง ๆ ท า
ใหน้กัศึกษาสนใจ 
เขา้ใจและรบัไวใ้น
ความทางจ าระยะ
ยาว และเชื่อมโยง
การรบัรูข้อ้มลูใหม่ 

3.83 .950 1.86 .036 3.80 .85 1.88 .036 

รวม 4.29 .47 9.09 .001 4.63 .49 12.55 .001 
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จากตาราง 24 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั ดา้นหลกัการมีความเหมาะสม

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.29, S.D = .47) และเมื่อเทียบกับเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสม
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (t =9.09, p=.001) ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ 1  
และ 2.3  มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ ส่วนขอ้ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก คือ ขอ้ 
2.1, 2,2, 2.4 และ 2.5 โดย ข้อ 1 , 2.1 , 2.2 , 2.3 ,และ 2.4 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 3.51 มีความ
เหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนขอ้ 2.5 มีความเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตาราง 25 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
วตัถุประสงคแ์ละเป็นรายขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นวตัถุประสงค ์

1. รูปแบบของกิจกรรม
พฒันาขึน้ควรมี
วตัถุประสงคท์ี่
สอดคลอ้งต่อการ
พฒันากิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะจิต
บรกิารของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัพายพั 

4.77 .43 16.00 .001 4.53 .57 9.81 .001 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

2. วตัถุประสงคข์องการ
จดักิจกรรมเพื่อให้
นกัศกึษาสามารถ
อธิบายคณุลกัษณะ
จิตบรกิารทัง้ 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ การรบัรู ้
ความสามารถของตน 
การมีแรงจงูใจภายใน
ตนเอง การมีทศันคติ
เชิงบวก การ
ตอบสนองจากการ
กระท าของตนเอง 
การดแูลเอาใจใสแ่ละ
เสียสละเพื่อผูอ่ื้น 
และการแกไ้ขปัญหา 

4.37 .49 9.57 .001 4.30 .53 8.09 .001 

3. วตัถุประสงคข์องการ
จดักิจกรรมเพื่อให้
นกัศกึษาสามารถ 
วิเคราะห ์และ
ประเมินคณุลกัษณะ
จิตบรกิารของตนเอง
ได ้

3.80 .85 1.88 .036 3.80 .76 2.09 .023 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

4. วตัถุประสงคข์องการ
จดักิจกรรมเพื่อให้
นกัศกึษาสามารถ
ก าหนดแนวปฏิบติัแก่
ตนเองตาม
คณุลกัษณะจิต
บรกิาร ทัง้ในและ
นอกชัน้เรียนได ้ 

4.77 .43 16.00 .001 4.60 .62 9.61 .001 

5. วตัถุประสงคข์องการ
จดักิจกรรมเพื่อให้
นกัศกึษาสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/้
ถ่ายทอด การปฏิบติั
ตามกิจกรรมจิต
บรกิารระหว่างตนเอง
และผูอ่ื้น 

4.27 .45 9.21 .001 4.10 .55 5.90 .001 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

6. วตัถุประสงคข์องการ
จดักิจกรรมนกัศึกษา
สามารถสรุปองค์
ความรู ้และ/หรือ 
สรา้งองคค์วามรู ้
ทกัษะของ
คณุลกัษณะจิต
บรกิารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
ไดอ้ย่างเป็นระบบ  

4.00 .95 2.83 .004 4.03 .85 3.37 .001 

7. วตัถุประสงคข์องการ
จดักิจกรรมนกัศึกษา
สามารถชื่นชม
ผลงานของตนเอง
และของผูอ่ื้นที่เกิด
จากจิตบรกิารทัง้ 6 
ดา้น และไดร้บัการ
เสรมิแรงใหเ้กิด
คณุลกัษณะจิต
บรกิาร 

4.80 .41 17.37 .001 4.63 .49 12.55 .001 

รวม 4.40 .35 13.80 .001 4.28 .38 11.13 .001 
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จากตาราง 25  แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ด้านวัตถุประสงค์มีความ

เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.40, S.D = .35) และเมื่อเทียบกับเกณฑ ์3.51 มีความ
เหมาะสมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (t =13.80, p=.001) ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่าขอ้ 1 ,4 และ 7 มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ สว่นขอ้ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก คือ ขอ้ 2 ,3, 5 และ 6 โดยขอ้ 1, 2, 4, 5, 6 และ 7 เมื่อเทียบกบัเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนขอ้ 3  มีความเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

ตาราง 26 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เริ่มเขา้สูก่ิจกรรม และเป็นรายขัน้ตอน 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ   
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เริ่มเขา้สูก่ิจกรรม 

1. ขัน้ตอนของ
กระบวนการ 

4.10 .62 5.20 .001 4.10 .58 5.59 .001 

2. บทบาทของ
ผูส้อน/นกัศกึษา 

4.36 .43 10.82 .001 4.24 .39 10.19 .001 

3. วิธีการ/เทคนิค 4.34 .46 9.87 .001 4.33 .46 9.83 .001 
4. ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
4.21 .46 8.32 .001 4.25 .46 8.73 .001 

รวม 4.29 .41 10.46 .001 4.26 .38 10.71 .001 
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จากตาราง 26 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ 
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เริ่มเขา้สู่กิจกรรม และเป็นรายขัน้ตอน มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̅ = 4.29, S.D = .41) และเมื่อเทียบกบัเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (t =10.46, p=.001) ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่าทุกขั้นตอนมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยทุกขอ้เมื่อเทียบกบัเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

ตาราง 27 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เริ่มเขา้สูก่ิจกรรม : ขัน้ตอนของกระบวนการ และเป็นราย
ขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ   
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เริ่มเขา้สูก่ิจกรรม :ขัน้ตอนของกระบวนการ 
1. เป็นการเตรียม

นกัศกึษาใหเ้กิดการ
ละลายพฤติกรรมเดิม 
และสรา้งการรบัรูใ้หม่
ของจิต มีวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นการให้
ตน้แบบดา้น
คณุลกัษณะจิตบริการ 
ซึ่งมีการกระตุน้ให้
นกัศกึษา เกิดการ 
สงัเกต วตัถหุรือ

4.27 .521 7.96 .001 4.20 .55 6.86 .001 
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รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

เหตกุารณเ์ป็นสิ่งเรา้
ความสนใจ ซึ่งเป็น
ปัจจยัที่ส  าคญัที่จะ
ช่วยใหน้กัศกึษา
ประสบผลส าเรจ็ครบ
ทกุคณุลกัษณะทัง้ 6 
ดา้น 

2. สรา้งคณุค่า คิด
วิเคราะห ์ตัง้
วตัถุประสงคเ์พื่อให้
ความกระจ่างหรือ
สรา้งความเขา้ใจใน
เนือ้หาสาระเก่ียวกบั
คณุลกัษณะจิตบริการ
ที่ไดต้ัง้ประเด็นสนใจ
ใหม้ีความหมายท่ี
ชดัเจนยิ่งขึน้โดย
อาศยัทกัษะ หรือ
ประสบการณเ์ดิมของ
นกัศกึษาที่มีในแต่ละ
ดา้นใหค้รบทัง้ 6 
คณุลกัษณะ 

3.93 .868 2.67 .006 4.00 .79 3.41 .001 

รวม 4.10 .62 5.20 .001 4.10 .58 5.59 .001 
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จากตาราง 27  แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ 
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เริ่มเขา้สู่กิจกรรม : ขัน้ตอนของกระบวนการ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = 4.10, S.D = .62) และเมื่อเทียบกบัเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสม อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 (t =5.20, p=.001) ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก โดยทุกขอ้เมื่อเทียบกับเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 

ตาราง 28 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เริ่มเขา้สูก่ิจกรรม : บทบาทของผูส้อน/นกัศึกษา และเป็น
รายขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ  
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เริ่มเขา้สูก่ิจกรรม :บทบาทของผูส้อน/นกัศึกษา 
1. ผูส้อนจดับรรยากาศ

สภาพแวดลอ้มใน
การเรียนรูใ้ห้
นกัศกึษาไดเ้กิด
แรงจงูใจภายใน เกิด
ความสนใจเต็มใจที่
จะเรียนรู ้ 

4.63 .72 8.56 .001 4.40 .77 6.33 .001 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

2. ผูส้อนกระตุน้ให้
นกัศกึษาเกิดความ
พรอ้มในการถ่ายโยง
ความรู ้หรือ
ประสบการณเ์ดิมของ
นกัศกึษาสู่ความรู้
หรือประสบการณ์
ใหม่ 

4.33 .48 9.41 .001 4.17 .46 7.80 .001 

3. นกัศกึษาเลา่
ประสบการณข์อง
ตนเองเชิงสรา้งสรรค์
ในประเด็นที่ไดร้บั
มอบหมาย 

3.87 .94 2.08 .046 3.93 .87 2.67 .006 

4. ผูส้อนน าเสนอ
สถานการณใ์หม่ให้
นกัศกึษาไดใ้ช้
ความคิดเพื่อน าไปสู่
การสรา้งคณุค่าคิด
วิเคราะหน์อกกรอบ 

4.73 .58 11.49 .001 4.47 .68 7.69 .001 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

5. ผูส้อนกระตุน้ให้
นกัศกึษาแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบั
คณุค่าของ
คณุลกัษณะจิต
บรกิารและผลกระทบ
ของการปฏิบติั 
หรือไม่ปฏิบติัตนต่อ
การรบัรูต้นเอง การ
แรงจงูใจภายใน
ตนเอง การทศันคติ
เชิงบวก การ
ตอบสนองจากการ
กระท าของตนเอง 
การดแูลเอาใจใสแ่ละ
เสียสละเพื่อผูอ่ื้น 
และการแกไ้ขปัญหา 

4.33 .55 8.25 .001 4.20 .48 7.80 .001 

6. ผูส้อนกระตุน้จิตใจ
นกัศกึษาใหเ้ริ่ม
ยอมรบัหรือการอยาก
มีสว่นรว่ม 

3.97 .93 2.70 .006 4.07 .87 3.51 .001 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

7. นกัศกึษารว่มกนั
พิจารณาอภิปราย
เหตแุละผลของ
เหตกุารณห์รือ
กรณีศกึษา 

4.63 .56 11.07 .001 4.47 .57 9.17 .001 

รวม 4.36 .43 10.82 .001 4.24 .39 10.19 .001 

 
จากตาราง 28  แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ 
ขัน้ตอนที่ 1 ขั้นเริ่มเขา้สู่กิจกรรม : บทบาทของผูส้อน/นักศึกษา มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 4.36, S.D = .43) และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ 3.51 มีความเหมาะสมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =10.82, p=.001) ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ 1 ,4 
และ 7 มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ ส่วนขอ้ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก คือ ขอ้ 2 
,3, 5 และ 6  โดยข้อ 1, 2, 4, 5, 6 และ 7 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 3.51 มีความเหมาะสมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สว่นขอ้ 3 มีความเหมาะสมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตาราง 29 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เริ่มเขา้สูก่ิจกรรม : วิธีการ/เทคนิค และเป็นรายขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ   
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เริ่มเขา้สูก่ิจกรรม :วิธีการ/เทคนิค 

1. การใชค้ าถามเชิง
สรา้งสรรคใ์นการถาม
นกัศกึษา 

4.20 .66 5.69 .001 4.20 .71 5.29 .001 

2. การสรา้งสถานการณ์
หรือกรณีศกึษาแบบ
ไม่จ ากดักรอบเพื่อให้
นกัศกึษาไดคิ้ดสรรค์
งานตนเองในการ
น าเสนอผลงาน 

3.93 .91 2.56 .008 3.90 .88 2.41 .011 

3. ใชเ้พลงที่เหมาะสม
กบับริบท เช่น 
สถานที่ บรรยากาศ 
ลกัษณะทางกายภาพ
ของนกัศกึษา 

4.77 .50 13.66 .001 4.63 .56 11.07 .001 

4. การเรียนแบบรว่มมือ 
แบ่งกลุม่ใหเ้หมาะสม
ตาม เพศ วยั และ
ความสวยงามของ
กลุม่ 

4.47 .51 10.33 .001 4.47 .57 9.17 .001 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

5. ใชก้ิจกรรมกลุม่ เกม 
งานที่มอบหมาย 

3.97 .93 2.70 .006 4.13 .90 3.80 .001 

6. ใชก้ารอภิปรายกลุม่ 4.70 .60 10.94 .001 4.63 .61 10.01 .001 
รวม 4.34 .46 9.87 .001 4.33 .46 9.83 .001 

 
จากตาราง 29  แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ 

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เริ่มเขา้สู่กิจกรรม : วิธีการ/เทคนิค มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
4.34, S.D = .46) และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ 3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (t =9.87, p=.001) ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก โดยทุกข้อเมื่อเทียบกับเกณฑ์ 3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดบั .01 
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ตาราง 30 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เริ่มเขา้สูก่ิจกรรม : ระยะเวลาในการด าเนินการและเป็น
รายขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ  
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เริ่มเขา้สูก่ิจกรรม :ระยะเวลาในการด าเนินการ 
1. ก าหนดระยะเวลา 3 

สปัดาห ์เพื่อท าความ
เขา้ใจดา้นเนือ้หาจิต
บรกิาร โดยท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 2 
ครัง้/สปัดาห ์แบ่งเป็น
ครัง้ละ 3 ชั่วโมง 

4.23 .50 7.86 .001 4.33 .55 8.25 .001 

2. สปัดาหแ์รก น าเสนอ
เนือ้หาคณุลกัษณะจิต
บรกิาร ตามใบงานที่ 
1 

3.83 .79 2.24 .017 3.90 .76 2.81 .005 

3. สปัดาหท์ี่สอง 
น าเสนอเนือ้หา
คณุลกัษณะจิตบริการ 
ตามใบงานที่ 2 

4.53 .63 8.91 .001 4.43 .68 7.45 .001 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

4. สปัดาหท์ี่สาม 
น าเสนอเนือ้หา
คณุลกัษณะจิตบริการ 
ตามใบงานที่ 3 

4.23 .57 6.97 .001 4.33 .61 7.44 .001 

รวม 4.21 .46 8.32 .001 4.25 .46 8.73 .001 

 
จากตาราง 30  แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ 
ขัน้ตอนที่ 1 ขั้นเริ่มเขา้สู่กิจกรรม : ระยะเวลาในการด าเนินการ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 4.21, S.D = .46) และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ 3.51 มีความเหมาะสม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (t =8.32, p=.001) ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ 3 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ ส่วนขอ้ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก คือ ขอ้ 1 ,2 และ 4 โดย
ขอ้ 1, 3, และ 4 เมื่อเทียบกบัเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สว่นขอ้ 2 มีความเหมาะสมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตาราง 31 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เขา้สู่กิจกรรมและการเสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบรกิาร 
และเป็นรายขัน้ตอน 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ  
ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เขา้สูก่ิจกรรมและการเสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบริการ 

1. ขัน้ตอนของ
กระบวนการ 

4.32 .52 8.55 .001 4.33 .55 8.25 .001 

2. บทบาทของ
ผูส้อน/นกัศกึษา 

4.33 .44 10.09 .001 4.30 .43 10.11 .001 

3. วิธีการ/เทคนิค 4.30 .48 8.93 .001 4.28 .46 9.20 .001 
4. ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
4.32 .52 8.55 .001 4.26 .51 7.96 .001 

รวม 4.31 .43 10.13 .001 4.29 .42 10.18 .001 

 
จากตาราง 31 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ 
ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เขา้สู่กิจกรรมและการเสริมสรา้งประสบการณจ์ิตบริการ มีความเหมาะสมโดยรวม

อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31, S.D = .43) และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ 3.51 มีความเหมาะสมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =10.13, p=.001) ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่าทุก
ขัน้ตอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยทุกขอ้เมื่อเทียบกับเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสม
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ตาราง 32 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เขา้สูก่ิจกรรมและการเสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบรกิาร : 
ขัน้ตอนของกระบวนการ และเป็นรายขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ  
ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เขา้สู่กิจกรรมและการเสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบรกิาร :ขัน้ตอนของกระบวนการ 
1. การบ่มเพาะ

ประสบการณข์อง โดย
ใหน้กัศกึษาออกพืน้ที่
เพื่อ ศกึษาจากสถานที่
จรงิเพื่อเก็บขอ้มลู 
เนือ้หา รายละเอียดของ
งานที่จะเชื่อมโยงกบั
คณุลกัษณะจิตบริการ 

3.97 .85 2.94 .003 4.10 .80 4.02 .001 

2. น าสิ่งที่ไดจ้ากการ
ออกไปศกึษานอก
สถานที่ มาใหข้อ้ความรู ้
ความคิด ทกัษะ
กระบวนการที่คน้พบ 
จากพืน้ที่จะออกฝึก
ประสบการณ ์เก่ียวกบั
คณุลกัษณะจิตบริการทัง้ 
6 ดา้นมา อภิปราย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อ
เป็นการตอบสนอง
ความรู ้ความเขา้ใจ  

4.67 .66 9.59 .001 4.57 .73 7.95 .001 

รวม 4.32 .52 8.55 .001 4.33 .55 8.25 .001 
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จากตาราง 32  แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ 
ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เขา้สูก่ิจกรรมและการเสริมสรา้งประสบการณจ์ิตบรกิาร : ขัน้ตอนของกระบวนการ 

มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.32, S.D = .52) และเมื่อเทียบกบัเกณฑ ์3.51 มี
ความเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =8.55, p=.001) ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่าทุกขอ้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยทุกขอ้เมื่อเทียบกับเกณฑ ์3.51 มีความ
เหมาะสมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ตาราง 33 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เขา้สูก่ิจกรรมและการเสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบรกิาร : 
บทบาทของผูส้อน/นกัศึกษา และเป็นรายขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ  
ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เขา้สูก่ิจกรรมและการเสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบริการ :บทบาทของผูส้อน/
นกัศกึษา 
1. ใหน้กัศึกษาศกึษา

คน้ควา้ ลงมือปฏิบติั
อย่างจรงิจงัใน
รูปแบบกระบวนการ
กลุม่ และรายบคุคล 
ทัง้ในและนอก
สถานที่ 

4.47 .57 9.17 .001 4.50 .57 9.47 .001 

 
 



  197 

ตาราง 32 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

2. ใหน้กัศึกษา
สรา้งสรรคผ์ลงานที่
ละนอ้ยใหเ้ห็นถึง
ความรูท้ี่ไดค้น้ควา้
และการปฏิบติัจรงิ 

4.00 .83 3.23 .002 4.10 .80 4.02 .001 

3. ผูส้อนประเมินการ
ท างานของนกัศึกษา 

4.53 .78 7.22 .001 4.37 .81 5.80 .001 

4. อาจารย ์และ บคุคล
อ่ืนมีสว่นรว่มในการ
ท ากิจกรรมพิเศษของ
นกัศกึษา โดยการมี
รว่มในการใหค้ะแนน
พฤติกรรมของ
นกัศกึษา 

4.43 .50 10.03 .001 4.47 .51 10.33 .001 

5. นกัศกึษารว่มกนั
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้น
ประเด็นที่ไดร้บั
มอบหมาย 

3.97 .89 2.81 .005 4.00 .83 3.23 .002 

6. นกัศกึษาบนัทกึ
ประเด็นที่มีความ
เหมือนและแตกต่าง
ของเพื่อนแต่ละกลุม่ 

4.57 .68 8.52 .001 4.37 .76 6.13 .001 
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ตาราง 32 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

7. อาจารยท์ี่ปรกึษา
กลุม่และนกัศึกษา
รว่มกนัสรุป 

4.33 .55 8.25 .001 4.33 .61 7.44 .001 

รวม 4.33 .44 10.09 .001 4.30 .43 10.11 .001 

 
จากตาราง 33  แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เขา้สู่กิจกรรม
และการเสริมสรา้งประสบการณ์จิตบริการ : บทบาทของผู้สอน/นักศึกษา มีความเหมาะสม

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.33, S.D = .43) และเมื่อเทียบกับเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสม 
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 (t =10.09, p=.001) ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ 
3 และ 6 มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ ส่วนขอ้ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก คือ ขอ้ 
1 ,2, 4 และ 5 โดยทุกขอ้เมื่อเทียบกับเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 
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ตาราง 34 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เขา้สูก่ิจกรรมและการเสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบรกิาร : 
วิธีการ/เทคนิค และเป็นรายขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ  
ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เขา้สูก่ิจกรรมและการเสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบริการ :วิธีการ/เทคนิค 

1. แบ่งผูเ้รียนให้
เหมาะสมกบักิจกรรม
กลุม่ 

3.97 .89 2.81 .005 4.03 .81 3.54 .001 

2. อาจารยช์่วยอธิบาย
วิธีการท างานแบบ
รว่มมือกนัท างาน 

4.57 .68 8.52 .001 4.43 .73 6.95 .001 

3. การมอบหมายงาน
กิจกรรมพิเศษ 
อาจารยอ์ธิบายถึง
ลกัษณะขอ้ดีและขอ้
ดว้ยของแต่ละสถานที่ 
เพื่อเลือกท ากิจกรรม
จิตบรกิารที่เหมาะสม
กบัศกัยภาพของกลุม่
ตนเอง 

4.40 .62 7.84 .001 4.40 .62 7.84 .001 

4. อาจารยส์นบัสนุนใหม้ี
การอภิปรายกลุม่ย่อย 

4.07 .87 3.51 .001 4.17 .79 4.54 .001 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

5. การปฏิบติักิจกรรมจิต
บรกิารของแต่ละกลุม่ 
ใหน้กัศึกษามี
อิสรภาพในการลงมือ
ปฏิบติั 

4.57 .73 7.95 .001 4.43 .77 6.54 .001 

6. การประเมินผลการ
ปฏิบติังานกลุม่ และ
รายบุคคล 

4.43 .57 8.90 .001 4.47 .57 9.17 .001 

7. อาจารยส์นบัสนุนใหม้ี
การน าเสนอผลงาน
จิตบรกิารจาก
ประสบการณส์ว่นตวั 

4.03 .81 3.54 .001 4.07 .74 4.12 .001 

8. การมอบหมายงาน
รายงานเด่ียว 

4.53 .68 8.23 .001 4.43 .73 6.95 .001 

9. อาจารยส์นบัสนุนใหม้ี
การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ถึงขอ้ดีและ
ขอ้ดอ้ยจากการท า
กิจกรรม 

4.33 .71 6.34 .001 4.37 .72 6.53 .001 

10. อาจารยส์นบัสนุนใหม้ี
การน าเสนอผลงาน
จิตบรกิารจาก
ประสบการณก์ลุม่ 

4.07 .94 3.23 .002 4.10 .88 3.65 .001 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

11. การมอบหมายงาน
รายกลุม่ 

4.50 .82 6.61 .001 4.33 .84 5.34 .001 

12. อาจารยส์นบัสนุนใหม้ี
การเขียนผงัความคิด 

4.37 .72 6.53 .001 4.33 .71 6.34 .001 

13. อาจารยช์่วย
ประเมินผลตามสภาพ
จรงิ 

4.03 .93 3.09 .002 4.03 .81 3.54 .001 

รวม 4.30 .48 8.93 .001 4.28 .46 9.20 .001 

 
จากตาราง 34  แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ 
ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เขา้สู่กิจกรรมและการเสริมสรา้งประสบการณ์จิตบริการ : วิธีการ/เทคนิค มีความ

เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.30, S.D = .48) และเมื่อเทียบกับเกณฑ ์3.51 มีความ
เหมาะสม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 (t =8.93, p=.001) ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่าขอ้ 2 ,5 และ 8  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนขอ้ที่มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ขอ้ 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 และ 13 โดยทกุขอ้เมื่อเทียบกบัเกณฑ ์3.51 มีความ
เหมาะสมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ตาราง 35 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เขา้สูก่ิจกรรมและการเสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบรกิาร : 
ระยะเวลาในการด าเนินการ และเป็นรายขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ  
ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เขา้สูก่ิจกรรมและการเสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบริการ :ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 
1. ก าหนดระยะเวลา1 

เดือน โดยให้
นกัศกึษาเลือก
ลกัษณะกิจกรรมและ
การเสรมิสรา้ง
ประสบการณจ์ิต
บรกิาร ตามความ
ถนดัของกลุม่ 

4.40 .89 5.45 .001 4.23 .94 4.24 .001 

2. สปัดาหแ์รกนกัศึกษา
แบ่งกลุม่เพื่อ คน้ควา้
ถึงรูปแบบกิจกรรมที่
เสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการ
ทัง้ 6 ดา้น ในพืน้ที่จรงิ 
ตามที่ใบงานก าหนด 

4.33 .61 7.44 .001 4.33 .61 7.44 .001 
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ตาราง 35 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

3. สปัดาหท์ี่ 2-3 
นกัศกึษาออกปฏิบติั
กิจกรรมจิตบรกิาร
ตามสถานที่ที่ทาง
กลุม่ตกลงว่าจะท า
รว่มกนั โดยใหบ้นัทกึ
สมดุบนัทึกจิตบรกิาร 

4.03 .85 3.37 .001 4.07 .78 3.88 .001 

4. สปัดาหท์ี่ 4 นกัศกึษา
น าเสนอผลงานของ
การปฏิบติักิจกรรมจิต
บรกิาร และบอกสิ่งที่
ไดร้บัจากการเรียนรู้
จากการปฏิบติั
กิจกรรมเพื่อเชื่อมโยง
ใหเ้ห็นถึงคณุลกัษณะ
จิตบรกิาร ตามใบงาน
ที่ก าหนดให ้

4.50 .68 7.95 .001 4.40 .72 6.73 .001 

รวม 4.32 .52 8.55 .001 4.26 .51 7.96 .001 

 
จากตาราง 35  แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ 
ขั้นตอนที่  2 ขั้นเข้าสู่กิจกรรมและการเสริมสรา้งประสบการณ์จิตบริการ : ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ  มีความเหมาะสมและเป็นไปไดโ้ดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.32, S.D = .52) และ
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 3.51 มีความเหมาะสม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =8.55, 
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p=.001) ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยทกุขอ้เมื่อ
เทียบกบัเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ตาราง 36 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วดัและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรูด้า้นจิตบรกิาร และเป็นรายขัน้ตอน 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ  
ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วดัและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรูด้า้นจิตบริการ 

1. ขัน้ตอนของ
กระบวนการ 

4.18 .61 6.06 .001 4.18 .58 6.36 .001 

2. บทบาทของ
ผูส้อน/นกัศกึษา 

4.35 .48 9.58 .001 4.32 .46 9.65 .001 

3. วิธีการ/เทคนิค 4.23 .55 7.17 .001 4.18 .55 6.72 .001 
4. ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
4.24 .40 10.04 .001 4.22 .39 9.88 .001 

รวม 4.28 .44 9.58 .001 4.25 .42 9.69 .001 

 
จากตาราง 36 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ 
ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วดัและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรูด้า้นจิตบริการ 

และเป็นรายขัน้ตอน มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.28, S.D = .44) และเมื่อ
เทียบกบัเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =9.58, p=.001) 
ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายขัน้ตอน พบว่าทุกขัน้ตอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยทุกขอ้
เมื่อเทียบกบัเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ตาราง 37 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วดัและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรูด้า้นจิตบรกิาร : ขัน้ตอนของกระบวนการ และเป็นรายขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ  
ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วดัและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรูด้า้นจิตบริการ :
ขัน้ตอนของกระบวนการ 
1. สรา้งกรอบสรุปความรู ้

มีวตัถุประสงค ์เพื่อให้
นกัศกึษาไดน้ าผลของ
ความรูท้ี่ไดจ้ากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
มารว่มกนัจดัระบบ
ความรู ้ความคิด
ทกัษะกระบวนการ 
หรือขอ้คน้พบต่าง ๆ ที่
ไดผ้่านการตรวจสอบ
แลว้ ใหเ้ป็นระบบ
ระเบียบ และสามารถ
แสดงขอ้สรุปที่ได้
ถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
ได ้

4.33 .61 7.44 .001 4.33 .61 7.44 .001 
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ตาราง 37 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

2. การชื่นชมต่อผลงานที่
ปฏิบติั เพื่อเสรมิแรง
แก่นกัศกึษา หรือ
กิจกรรมกลุม่ที่มี
ผลงานดีโดดเด่น 
สมควรไดร้บัการ
ชมเชยใหร้างวลั เช่น
เข็มติดเสือ้ ใบ
ประกาศนียบตัร ซึ่ง
เป็นการกระตุน้
ความคิดความรูส้ึก
ภมูิใจ ใหน้กัศึกษา ให้
รูส้กึประสบผลส าเรจ็ 
พอใจ และตอ้งการจะ
รกัษามาตรฐาน
ลกัษณะจิตบรกิารทัง้ 
6 ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

4.03 .81 3.54 .001 4.03 .76 3.75 .001 

รวม 4.18 .61 6.06 .001 4.18 .58 6.36 .001 

 
จากตาราง 37  แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ 
ด้านเนื ้อหาและกระบวนการ ขั้นตอนที่  3 ขั้นวัดและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณก์ารเรียนรูด้า้นจิตบรกิาร : ขัน้ตอนของกระบวนการ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 4.18, S.D = .61) และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ 3.51 มีความเหมาะสมอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =6.06, p=.001) ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยทุกขอ้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 3.51 มีความเหมาะสมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ตาราง 38 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วดัและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรูด้า้นจิตบรกิาร : บทบาทของผูส้อน/นกัศกึษา และเป็นรายขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ  
ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วดัและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรูด้า้นจิตบริการ :
บทบาทของผูส้อน/นกัศึกษา 
1. ผูส้อนมอบหมายงาน

เพื่อท าการประเมิน
ภาพรวมของกิจกรรม
ที่ปฏิบติั 

4.50 .73 7.42 .001 4.40 .77 6.33 .001 

2. นกัศกึษารว่มกนัเขียน
แผนผงัมโนทศัน ์
สะทอ้นความรูอ้ย่าง
เป็นระบบ 

4.40 .62 7.84 .001 4.40 .62 7.84 .001 

3. ผูส้อนและนกัศกึษา
รว่มกนัประเมินผล
งานการปฏิบติังาน
ของตนเองและกลุม่
อ่ืน 

4.03 .85 3.37 .001 4.03 .81 3.54 .001 
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ตาราง 38 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

4. ผูส้อนใหร้างวลั
ส าหรบัรายกลุม่หรือ
รายบุคคลในการ
ปฏิบติักิจกรรมที่ไดร้บั
รางวลั  

4.53 .68 8.23 .001 4.47 .73 7.18 .001 

5. นกัศกึษารว่มกนัชื่น
ชม และชมเชยเพื่อนๆ 
ที่ไดร้บัรางวลั เพื่อ
สนบัสนนุใหร้กัษา
รางวลัจิตบรกิารไว้
ต่อไป 

4.27 .74 5.60 .001 4.30 .70 6.16 .001 

รวม 4.35 .48 9.58 .001 4.32 .46 9.65 .001 

 
จากตาราง 38  แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ 
ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วดัและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรูด้า้นจิตบรกิาร : 

บทบาทของผูส้อน/นักศึกษา มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.35, S.D = .48) 
และเมื่อเทียบกับเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =9.58, 
p=.001) ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ 4 มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ สว่นขอ้ที่
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1, 2 ,3 และ 5 โดยทุกขอ้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 3.51 มี
ความเหมาะสมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ตาราง 39 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วดัและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรูด้า้นจิตบรกิาร : วิธีการ/เทคนิค และเป็นรายขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ  
ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วดัและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรูด้า้นจิตบริการ :
วิธีการ/เทคนิค 

1. การน าเสนอผลงาน
เชิงสรา้งสรรค ์และ
ขอ้คิดที่สรา้งแรง
บนัดาลใจที่ยากจะลืม
เลือน 

4.10 .85 3.83 .001 4.03 .81 3.54 .001 

2. การเสรมิแรง ดว้ยการ
ชมเชย รางวลั เปิด
เพลงที่ท าใหเ้กิดความ
ภาคภมูิใจที่ไดร้บั
รางวลัโดยจะประกาศ
ใหร้างวลั ดียอดเยี่ยม 
ดี และชมเชย จะไม่มี
ประกาศรางวลัที่โหล ่
หรือ บ๊วยของกลุม่  

4.37 .81 5.80 .001 4.33 .80 5.62 .001 

รวม 4.23 .55 7.17 .001 4.18 .55 6.72 .001 
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จากตาราง 39  แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ 
ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วดัและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรูด้า้นจิตบรกิาร : 

วิธีการ/เทคนิค มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.23, S.D = .55) และเมื่อเทียบกบั
เกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 (t =7.17, p=.001) ทัง้นีเ้มื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทกุขอ้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยทกุเมื่อเทียบกบัเกณฑ ์3.51 
มีความเหมาะสมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ตาราง 40 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการ ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วดัและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรูด้า้นจิตบรกิาร : ระยะเวลาในการด าเนินการ และเป็นรายขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ  
ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วดัและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรูด้า้นจิตบริการ :
ระยะเวลาในการด าเนินการ 
1. ก าหนดระยะเวลา 1 

สปัดาห ์
4.30 .60 7.26 .001 4.27 .58 7.11 .001 

2. ใหแ้ต่ละกลุม่สรุป
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณก์าร
เรียนรูด้า้นจิตบรกิาร
ตามใบงานที่ก าหนด 

4.00 .79 3.41 .001 3.97 .76 3.27 .002 
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ตาราง 40 (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

3. มอบรางวลั/
ประกาศนียบตัร
คณุลกัษณะดา้นจิต
บรกิาร 

4.43 .73 6.95 .001 4.43 .73 6.95 .001 

รวม 4.24 .40 10.04 .001 4.22 .39 9.88 .001 

 
จากตาราง 40  แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นเนือ้หาและกระบวนการ 
ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วดัและประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรูด้า้นจิตบรกิาร : 

ระยะเวลาในการด าเนินการ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.24, S.D = .40) 
และเมื่อเทียบกับเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =10.04, 
p=.001) ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยทกุขอ้เมื่อ
เทียบกบัเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ตาราง 41 ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้นการ
วดัและประเมินผล และเป็นรายขอ้ 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

n = 30  เกณฑ ์= 3.51 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

x̅ S.D. t p x̅ S.D. t p 

ดา้นการวดัและประเมินผล 

1. อาจารยผ์ูส้อน
ประเมินผลนกัศกึษา
ดว้ยการสงัเกตการณ์
ดา้นพฤติกรรมก่อน
เริ่มกิจกรรม 

4.30 .65 6.64 .001 4.30 .65 6.64 .001 

2. อาจารยผ์ูส้อน
ประเมินนกัศกึษาดว้ย
การสงัเกตการณด์า้น
พฤติกรรมขณะท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้นและงานที่
ไดร้บัมอบหมาย
ระหว่างท ากิจกรรม 

4.00 .83 3.23 .002 4.00 .83 3.23 .002 

3. อาจารยแ์ละนกัศกึษา
รว่มกนัประเมินตนเอง
และนกัศกึษาที่ร่วม
กิจกรรมคนอ่ืน ๆ หลงั
ท ากิจกรรม 

4.67 .61 10.45 .001 4.57 .68 8.52 .001 

รวม 4.32 .48 9.20 .001 4.29 .49 8.79 .001 
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จากตาราง 41  แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นการวัดและประเมินผลมี

ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.32, S.D = .48) และเมื่อเทียบกับเกณฑ ์3.51 มี
ความเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =9.20, p=.001) ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่าขอ้ 3  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนขอ้ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก คือ ขอ้ 1 และ 2 โดยทุกขอ้เมื่อเทียบกับเกณฑ ์3.51 มีความเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .01 

ขั้นตอน 3.2 การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิต
บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

1.น าผลการวิจัยในระยะที่  2 มาเป็นแนวทางในการสรา้งข้อ เสนอแนะแนว
ทางการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั และน า
ร่างแบบเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและพิจารณาถึงความถูกต้องและ
เหมาะสมของเนือ้หา และปรบัปรุง จากนั้นด าเนินการน าเสนอใหผู้ท้รงคุณวุฒิทั้ง 9 คน ท าการ
พิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ตามวันและเวลาในการส่งและเก็บคืนเอกสาร เพื่อเก็บขอ้มูลจาก
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ มาสรุปแยกแยะ คิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์และน าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา
หลกัตรวจสอบเบือ้งตน้ 

2. น าเสนอร่างข้อ เสนอแนะแนวทางการจ ัดก ิจกรรม เพื ่อ เส ร ิม ส รา้ ง
คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ต่อผูท้รงคุณวฒุิ โดยผูว้ิจัยไดป้รบัปรุง
ผลจากการศึกษาวิจัยใหส้อดคลอ้งกับขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ และน าเสนอผลการศึกษาขั้น
สมบูรณท์ี่ไดร้บัการปรบัปรุง แกไ้ข แลว้ มาพฒันาเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ปรากฏผลดงัแสดง
ในตาราง 42 
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ตาราง 42 แสดงผลการพิจารณาของผูท้รงคณุวฒุิเก่ียวกบัการใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการจดั
กิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
ระดับสถาบัน    

นโยบายของการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่ อ
เสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัพายัพในระดับมหาวิทยาลัย จะตอ้ง
สอดรับกับ นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิท ยาศาสตร์ วิ จั ยและนวัตกรรม  โดยทุ ก
หน่ วยงานในมหาวิทยาลัยจะต้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนให้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคนให้เป็น 
Smart citizen เปิดโอกาสให้เรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต 
(Life long learning) เพื่อลดความเลื่อมล า้ ดว้ย
การพัฒนาคนให้เป็นบัณฑิ ตที่ มี คุณภาพสู่
ศตวรรษที่ 21 ท างานในสาขาใหม่ๆ และสามารถ
แข่งขันในเวทีโลกได้ พัฒนาทักษะแห่งอนาคต
ของคนวยัท างาน 

9 
คิดเป็น 
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
ระดับสถาบัน    

1. มหาวิทยาลยัควรสง่เสรมิการจดั
กระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกบัการ
พฒันาบคุคล ช่วยใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่จะ
พฒันาตนเองใหเ้กิดการรบัรู ้
ความสามารถของผูเ้รียน รูจ้กัศกัยภาพ
ของตนเอง พฒันาตนเองใหเ้กิดการกา้ว
ทนัเทคโนโลยีเพื่อที่จะกระท าสิ่งที่เป็น
ประโยชนใ์หก้บัตนเองและผูอ่ื้นได ้รูจ้กั
บงัคบัตนเอง เขา้ใจสิ่งรอบขา้งของ
ตนเองไดอ้ย่างดี และเกิดทกัษะการ
เรียนรูจ้ากองคค์วามรูท้ี่ไดร้บัจาก
กิจกรรม โดยมีฝ่าย/หน่วยงานในมหาลยั
ดแูลและใหก้ารสนบัสนนุผูเ้รียนอย่าง
เต็มที่ทัง้ในดา้นงบประมาณ/แผนพฒันา
นกัศกึษา/ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน 

9 
คิดเป็น 
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
ระดับสถาบัน    

2. มห าวิ ท ย าลั ย ค วรส่ ง เส ริม ก า รจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาบุคคลให้เกิดทักษะการแก้ไข
ปัญหา สามารถวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่าง
มี เหตุและผล คิดอย่างเป็นระบบ มี
วิธีการหรือเทคนิคมาช่วยเหลือในการ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงจดุ เหมาะสมกบั
บริบท เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความมั่นใจใน
ตนเอง และเกิดการอยากมีส่วนร่วมต่อ
การช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ผูอ่ื้นโดยมีฝ่าย/หน่วยงานในมหาลยัดแูล
และใหก้ารสนบัสนนุผูเ้รียนอย่างเต็มที่ทัง้
ใน ด้ า น งบ ป ระม าณ /แผ น พั ฒ น า
นกัศกึษา/ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน 

9 
คิดเป็น 
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
ระดับสถาบัน    

3. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกับการพฒันา
บุคคลใหเ้กิดการดแูลเอาใจใส่และเสียสละ
เพื่ อผู้อื่ น  สน ใจสวัสดิ ภ าพและความ
ตอ้งการของผูอ้ื่น สามารถมองถึงประโยชน์
ส่วนรวม จริงจังในการช่วยเหลือผู้อื่น ให้
การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอย่างเสมอภาค 
อทุิศตนเพื่อจิตบรกิารทางสงัคม โดยมีฝ่าย/
หน่ วยงานในมหาลัยดูแลและให้การ
สนับสนุนผู้ เรียนอย่างเต็มที่ ทั้งในด้าน
งบป ระม าณ /แผนพัฒ น านั ก ศึ กษ า /
ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน 

9 
คิดเป็น 
รอ้ยละ 

100 

  

4. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกับการพฒันา
บุคคลใหเ้กิดใหเ้กิดทัศนคติเชิงบวกเพราะ
เมื่อผู้เรียนตอ้งเผชิญกับปัญหา หรือภาระ
งานที่ หนักและซับซ้อน  ผู้ เรียนจะเกิด
อารมณท์ี่มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีสติ สามารถ
ปรบัทัศนคติของตนไปในเชิงบวกได้ โดยมี
ฝ่าย/หน่วยงานในมหาลัยดูแลและใหก้าร
สนับสนุนผู้ เรียนอย่างเต็มที่ ทั้งในด้าน
งบป ระม าณ /แผนพัฒ น านั ก ศึ กษ า /
ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน 

9 
คิดเป็น 
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
ระดับสถาบัน    

5. มห าวิ ท ย าลั ย ค วรส่ ง เส ริม ก า รจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาบุคคลให้เกิดการเรียนรูด้้านการ
ตอบสนองจากการกระท าของตนเอง ท า
ให้ผู ้เรียนเรียนรูท้ี่จะรับผิดชอบต่อการ
กระท าของตนเอง กลา้คิด กลา้ตัดสินใจ
และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้น ไม่
กลัวที่ จะรับมือกับความล้มเหลว ไม่
ละเลย แต่เข้าใจผู้อ่ืนเมื่อต้องท างาน
ร่วมกันเป็นทีม  สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกับ
ผูอ่ื้นได ้ซื่อตรงและมีความจรงิใจต่อผูอ่ื้น 
สามารถจดัการกบัอารมณข์องตนไดเ้พื่อ
จะเรียนรูห้าวิธีในการจัดการกับปัญหาที่
เข้ามาโดยมีฝ่าย/หน่วยงานในมหาลัย
ดูแลและให้การสนับสนุนผู้เรียนอย่าง
เต็มที่ทัง้ในดา้นงบประมาณ/แผนพฒันา
นกัศกึษา/ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน 

9 
คิดเป็น 
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
ระดับสถาบัน    

6. มห าวิ ท ย าลั ย ค วรส่ ง เส ริม ก า รจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาบุคคลให้เกิดการสรา้งแรงจูงใจ
ใหก้ับตนเอง มีน า้ใจกับผูอ่ื้น ท าดีไม่หวัง
การตอบแทน มีความพรอ้มแบบองคร์วม
ในการออกไปช่วยเหลือผู้อ่ืน เข้าใจใจ
วิชาชีพของตนเอง สามารถชีแ้นะ แนะน า
ให้กับ เพื่ อน ร่วม งานแบบมื ออาชี พ 
กระตือรือรน้ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่าง
เต็มใจ มีแรงจูงใจที่ถูกตอ้งจากการไดร้บั
แรงบันดาลใจจากตัวแบบของตนเอง 
โดยมีฝ่าย/หน่วยงานในมหาลยัดแูลและ
ใหก้ารสนับสนุนผูเ้รียนอย่างเต็มที่ทั้งใน
ดา้นงบประมาณ/แผนพัฒนานักศึกษา/
ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน 

9 
คิดเป็น 
รอ้ยละ 

100 

  

ระดับคณะ/วิทยาลัย    
นโยบายของการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพัในระดบัคณะ/วิทยาลยั จะตอ้ง
สอดรบักบั นโยบายกระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม และนโยบาย
มหาวิทยาลยัพายพั   โดยคณะ/วิทยาลยัจะตอ้ง
รว่มกนัขบัเคลื่อน ดงันี ้
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ตาราง 42 (ต่อ) 

รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
ระดับสถาบัน    

1. พัฒนารูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อ
การเสรมิสรา้งผูเ้รียนใหเ้กิดคณุลกัษณะการ
รบัรูต้นเอง รูจ้กัศกัยภาพของตนเอง พฒันา
ตนเองใหเ้กิดการกา้วทนัเทคโนโลยีเพื่อที่จะ
กระท าสิ่งที่เป็นประโยชนใ์หก้ับตนเองและ
ผูอ้ื่นได ้รูจ้ักบังคับตนเอง เขา้ใจสิ่งรอบขา้ง
ของตนเองได้อย่างดี  และเกิดทักษะการ
เรียนรูจ้ากองคค์วามรูท้ี่ไดร้บัจากกิจกรรม 
โดยมีอาจารย์ภายในคณะ/วิทยาลัยเป็น
ดูแลและคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและเป็น
แบบอย่างในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
พฒันาผูเ้รียน 

9 
คิดเป็น 
รอ้ยละ 

100 

  

2. พัฒนารูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อ
การเสรมิสรา้งผูเ้รียนใหเ้กิดคณุลกัษณะการ
แก้ไขปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้
อย่างมีเหตุและผล คิดอย่างเป็นระบบ มี
วิธีการหรือเทคนิคมาช่วยเหลือในการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด เหมาะสมกับบริบท 
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความมั่นใจในตนเอง และ
เกิดการอยากมีส่วนรว่มต่อการช่วยเหลือใน
การแก้ไขปัญหาใหก้ับผู้อื่น โดยมีอาจารย์
ภายในคณะ/วิทยาลัยเป็นดูแลและคอย
ช่วยเหลือ สนับสนุนและเป็นแบบอย่างใน
การมีสว่นรว่มในกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

9 
คิดเป็น 
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
ระดับสถาบัน    

3  จดัรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการ
เสริมสรา้งผูเ้รียนใหเ้กิดคุณลกัษณะการดูแล
เอาใจใส่และเสียสละเพื่อผู้อ่ืน สนใจสวัสดิ
ภาพและความตอ้งการของผูอ่ื้น สามารถมอง
ถึงประโยชนส์่วนรวม จริงจงัในการช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น ใหก้ารช่วยเหลือเกือ้กูลผูอ่ื้นอย่างเสมอ
ภาค อุทิศตนเพื่อจิตบริการทางสังคมโดยมี
อาจารยภ์ายในคณะ/วิทยาลัยเป็นดูแลและ
คอยช่วยเหลือ สนับสนุนและเป็นแบบอย่าง
ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่ อพัฒนา
ผูเ้รียน  

9 
คิดเป็น 
รอ้ยละ 

100 

 ควรปรบัขอ้ความให้
เหมือนกนั ระหว่าง
การพฒันารูปแบบ 
หรือการจดัรูปแบบ 
หรือ ทัง้สองประเด็น 

4 จัดรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการ
เสริมสรา้งผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะการมี
ทศันคติเชิงบวก เพื่อเมื่อผูเ้รียนตอ้งเผชิญกับ
ปัญหา หรือภาระงานที่หนักและซับซ้อน 
ผูเ้รียนจะเกิดอารมณ์ที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อ
สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ มีสติ 
สามารถปรบัทัศนคติของตนไปในเชิงบวกได ้
โดยมีอาจารยภ์ายในคณะ/วิทยาลยัเป็นดแูล
และคอยช่ วย เหลื อ  สนับสนุนและเป็น
แบบอย่างในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
พฒันาผูเ้รียน 

9 
คิดเป็น 
รอ้ยละ 

100 

 ควรปรบัขอ้ความให้
เหมือนกนั ระหว่าง
การพฒันารูปแบบ 
หรือการจดัรูปแบบ 
หรือ ทัง้สองประเด็น 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
ระดับสถาบัน    

5 จัดรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการ
เสริมสร้างผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ การ
ตอบสนองจากการกระท าของตนเอง ท าให้
ผู ้เรียนเรียนรูท้ี่จะรับผิดชอบต่อการกระท า
ของตน เอง  กล้า คิด  กล้าตัดสิ น ใจและ
รบัผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้น ไม่กลัวที่จะ
รบัมือกับความลม้เหลว ไม่ละเลย แต่เขา้ใจ
ผูอ่ื้นเมื่อตอ้งท างานร่วมกันเป็นทีม สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
ร่วมกับผูอ่ื้นได ้ซื่อตรงและมีความจริงใจต่อ
ผู้อ่ืน สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนได้
เพื่อจะเรียนรูห้าวิธีในการจัดการกับปัญหาที่
เขา้มา โดยมีอาจารย์ภายในคณะ/วิทยาลัย
เป็นดูแลและคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและ
เป็นแบบอย่างในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อพฒันาผูเ้รียน 

9 
คิดเป็น 
รอ้ยละ 

100 

 ควรปรบัขอ้ความให้
เหมือนกนั ระหว่าง
การพฒันารูปแบบ 
หรือการจดัรูปแบบ 
หรือ ทัง้สองประเด็น 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
ระดับสถาบัน    

6.จัดรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการ
เสริมสร้างผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะสรา้ง
แรงจูงใจใหก้บัตนเอง มีน า้ใจกบัผูอ่ื้น ท าดีไม่
หวงัการตอบแทน มีความพรอ้มแบบองคร์วม
ในการออกไปช่วยเหลือผูอ่ื้น เขา้ใจใจวิชาชีพ
ของตนเอง สามารถชีแ้นะ แนะน าใหก้บัเพื่อน
ร่วมงานแบบมืออาชีพ กระตือรือรน้ในการ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนอย่างเต็มใจ มีแรงจูงใจที่
ถูกต้องจากการได้รบัแรงบันดาลใจจากตัว
แบบของตนเอง โดยมีอาจารยภ์ายในคณะ/
วิท ย าลั ย เป็ น ดู แ ล แล ะคอยช่ วย เห ลื อ 
สนบัสนุนและเป็นแบบอย่างในการมีสว่นรว่ม
ในกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

9 
คิดเป็น 
รอ้ยละ 

100 

 ควรปรบัขอ้ความให้
เหมือนกนั ระหว่าง
การพฒันารูปแบบ 
หรือการจดัรูปแบบ 
หรือ ทัง้สองประเด็น 

 
จากตาราง 42 ผลการพิจารณาของผูท้รงคณุวฒุิเก่ียวกบัการใหข้อ้เสนอแนะแนว

ทางการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพพบว่า 
ผูท้รงคุณวุฒิเห็นด้วยกับการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิต
บริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายพัระดับ สถาบนั และคณะ/วิทยาลยั จ านวน 9 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 100 

โดยสามารถสรุปการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่ อ เสริมสร้าง
คณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพัไดด้งันี ้
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แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพระดับสถาบัน  

นโยบายของการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพในระดับมหาวิทยาลัย จะต้องสอดรับกับ นโยบายกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม โดยทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะต้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนให้ เพื่อเสริมสรา้งพัฒนาคนให้เป็น Smart citizen เปิดโอกาสให้เรียนรูไ้ด้ตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) เพื่อลดความเลื่อมล า้ ดว้ยการพฒันาคนใหเ้ป็นบณัฑิตที่มีคณุภาพสูศ่ตวรรษ
ที่ 21 ท างานในสาขาใหม่ๆ และสามารถแข่งขนัในเวทีโลกได ้พฒันาทกัษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท างาน ดงันี ้

1.มหาวิทยาลยัควรกระตุน้ส่งเสริมใหม้ีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยง
กับการพัฒนานักศึกษาใหเ้กิดการเรียนรู ้ดา้นการรบัรูต้นเอง ไดแ้ก่ การไม่ทอ้ถอยต่ออุปสรรคท์ี่
เกิดขึน้ มีความพยายามมุ่งมั่นจนบรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว ้รูจ้ักศักยภาพของตนเอง ปฏิสมัพันธ์กับ
ผูอ่ื้นไดดี้  มีวิธีการสื่อสารกบัผูอ่ื้นจนงานส าเรจ็ พฒันาบุคลิกภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความ
มั่นใจ และกระท าสิ่งดีเพื่อผูอ่ื้นได้ โดยมีฝ่าย/หน่วยงานในมหาลยัดแูลและใหก้ารสนบัสนุนผูเ้รียน
อย่างเต็มที่ทัง้ในดา้นงบประมาณ/แผนพฒันานกัศึกษา/ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน 

2.มหาวิทยาลยัควรกระตุน้ส่งเสริมใหม้ีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยง
กบัการพฒันานกัศึกษาใหเ้กิดการเรียนรู ้ดา้นทกัษะการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ ความสามารถวิเคราะห์
ปัญหาไดอ้ย่างมีเหตแุละผล คิดอย่างเป็นระบบ มีวิธีการหรือเทคนิคที่หลากหลายมาช่วยเหลือใน
การแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด เหมาะสมกับบริบท เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความมั่นใจในตนเอง และ
เกิดการอยากมีส่วนร่วม มีสมัพันธภาพที่ดีกับผูอ่ื้น เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาใหข้องผูอ่ื้น
โดยไม่ลงัเล โดยมีฝ่าย/หน่วยงานในมหาลยัดูแลและใหก้ารสนับสนุนผูเ้รียนอย่างเต็มที่ทัง้ในดา้น
งบประมาณ/แผนพฒันานกัศกึษา/ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน 

3.มหาวิทยาลยัควรกระตุน้ส่งเสริมใหม้ีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยง
กบัการพัฒนานักศึกษาใหเ้กิดการเรียนรู ้ดา้นการดูแลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น ไดแ้ก่  การ
สนับสนุน ช่วยเหลือเกื ้อกูลผู้อ่ืนอย่างไม่ล  าเอียง สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม พรอ้มในการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น ดแูลผูอ่ื้น คิดถึงและสนใจความตอ้งการของผูอ่ื้น เสียสละเพื่อสาธารณะประโยชน ์
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อตอ้งปฏิบติังานเพื่อใหง้านส าเร็จโดยมีฝ่าย/หน่วยงานในมหาลยัดูแล
และใหก้ารสนับสนุนผูเ้รียนอย่างเต็มที่ทัง้ในดา้นงบประมาณ/แผนพัฒนานักศึกษา/ผูร้บัผิดชอบ
อย่างชดัเจน 
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4.มหาวิทยาลยัควรกระตุน้ส่งเสริมใหม้ีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยง
กบัการพฒันานกัศึกษาใหเ้กิดการเรียนรู ้ดา้นทศันคติเชิงบวก ไดแ้ก่ เมื่อตอ้งเผชิญกบัปัญหา หรือ
ภาระงานที่หนักและซบัซอ้น บณัฑิตสามารถคิดเชิงบวกเพื่อแกไ้ขปัญหา รบัมือกับแรงกดดนัไดดี้ 
ไม่กดดันตนเอง คิดสรา้งสรรค ์คิดนอกกรอบ เห็นความส าคัญในการบริการช่วยเหลือผู ้เพื่อสรา้ง
ความประทับใจใหผู้อ่ื้นอย่างเป็นธรรมชาติ และชื่นชมบุคคลรอบขา้งหรือสิ่งต่าง ๆ รอบตนเอง มี
เทคนิคในการรบัฟังผู้อ่ืน และมีอารมณ์ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวตามกระแสสังคมไดง้่าย โดยมีฝ่าย/
หน่วยงานในมหาลยัดแูลและใหก้ารสนบัสนุนผูเ้รียนอย่างเต็มที่ทัง้ในดา้นงบประมาณ/แผนพฒันา
นกัศกึษา/ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน 

5.มหาวิทยาลยัควรกระตุน้ส่งเสริมใหม้ีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยง
กบัการพฒันานกัศึกษาใหเ้กิดการเรียนรู ้ดา้นการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง ไดแ้ก่ การ
กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ ไม่กลวัที่จะรบัมือกบัความลม้เหลว รบัผิดชอบต่อการตดัสินใจนัน้ ไม่ละเลย 
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกับผูอ่ื้นได้ เข้าใจผูอ่ื้นเมื่อต้องท างาน
รว่มกนัเป็นทีม ซื่อตรงและมีความจรงิใจต่อผูอ่ื้น สามารถจดัการกบัอารมณข์องตนไดเ้พื่อจะเรียนรู้
หาวิธีในการจัดการกับปัญหาที่เขา้มาโดยมีฝ่าย/หน่วยงานในมหาลยัดูแลและใหก้ารสนับสนุน
ผูเ้รียนอย่างเต็มที่ทัง้ในดา้นงบประมาณ/แผนพฒันานกัศกึษา/ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน 

6.มหาวิทยาลยัควรกระตุน้ส่งเสริมใหม้ีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยง
กบัการพฒันานักศึกษาใหเ้กิดการเรียนรู ้ดา้นการสรา้งแรงจูงใจใหก้ับตนเอง ไดแ้ก่ มีความพรอ้ม
แบบองคร์วม มีสรรถนะในวิชาชีพของตน สรา้งจูงใจที่ดีใหก้ับตนเองและผูอ่ื้นได ้มีบุคคลที่เป็น
แบบอย่างใหต้นเองในการท างาน กระตือรือรน้ มีความสขุเมื่อไดท้ างานร่วมกับผูอ่ื้น ยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์กร เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน พัฒนาตนเองในการช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน โดยมีฝ่าย/หน่วยงานในมหาลยัดแูลและใหก้ารสนบัสนุนผูเ้รียนอย่างเต็มที่ทัง้ในดา้น
งบประมาณ/แผนพฒันานกัศกึษา/ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน 

แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพระดับคณะ/วิทยาลัย  

นโยบายของการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพในระดับคณะ/วิทยาลัย จะต้องสอดรับกับ นโยบายกระทรวงการ
อดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม และนโยบายมหาวิทยาลยัพายพั   โดยคณะ/วิทยาลยั
จะตอ้งร่วมกันขับเคลื่อน กระตุน้ส่งเสริมในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่เชื่อมโยงกบัคุณลกัษณะ
จิตบรกิาร 
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1,พัฒนารูปแบบและจัดกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการเสริมสรา้งผูเ้รียนให้
เกิดคุณลักษณะดา้นการรบัรูต้นเอง ไดแ้ก่ การไม่ทอ้ถอยต่ออุปสรรคท์ี่เกิดขึน้ มีความพยายาม
มุ่งมั่นจนบรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว ้รูจ้กัศักยภาพของตนเอง ปฏิสมัพันธก์ับผูอ่ื้นไดดี้ มีวิธีการสื่อสาร
กับผูอ่ื้นจนงานส าเร็จ พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นใจ และกระท าสิ่งดี
เพื่อผู้อ่ืนได้โดยมีอาจารย์ภายในคณะ/วิทยาลัยเป็นดูแลและคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและเป็น
แบบอย่างในการมีสว่นรว่มในกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

2,พัฒนารูปแบบและจัดกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการเสริมสรา้งผูเ้รียนให้
เกิดคุณลกัษณะดา้นทักษะการแก้ไขปัญหา ไดแ้ก่ ความสามารถวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างมีเหตุ
และผล คิดอย่างเป็นระบบ มีวิธีการหรือเทคนิคที่หลากหลายมาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างตรงจุด เหมาะสมกับบริบท เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความมั่นใจในตนเอง และเกิดการอยากมีส่วน
ร่วม มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาใหข้องผู้อ่ืนโดยไม่ลังเล โดยมี
อาจารยภ์ายในคณะ/วิทยาลยัเป็นดูแลและคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและเป็นแบบอย่างในการมี
สว่นรว่มในกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

3.พัฒนารูปแบบและจัดรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการเสริมสรา้ง
ผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะด้านการดูแลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผู้อ่ืน ได้แก่  การสนับสนุน 
ช่วยเหลือเกือ้กูลผูอ่ื้นอย่างไม่ล  าเอียง สรา้งสรรคผ์ลงานเพื่อสังคม พรอ้มในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ดแูลผูอ่ื้น คิดถึงและสนใจความตอ้งการของผูอ่ื้น เสียสละเพื่อสาธารณะประโยชน ์ช่วยเหลือเพื่อน
รว่มงานเมื่อตอ้งปฏิบติังานเพื่อใหง้านส าเรจ็โดยมีอาจารยภ์ายในคณะ/วิทยาลยัเป็นดแูลและคอย
ช่วยเหลือ สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างในการมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน  

4.พัฒนารูปแบบและจัดรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการเสริมสรา้ง
ผูเ้รียนใหเ้กิดคณุลกัษณะดา้นทศันคติเชิงบวก ไดแ้ก่ เมื่อตอ้งเผชิญกบัปัญหา หรือภาระงานที่หนกั
และซบัซอ้น บณัฑิตสามารถคิดเชิงบวกเพื่อแกไ้ขปัญหา รบัมือกบัแรงกดดนัไดดี้ ไม่กดดนัตนเอง 
คิดสรา้งสรรค ์คิดนอกกรอบ เห็นความส าคัญในการบริการช่วยเหลือผู ้เพื่อสรา้งความประทบัใจ
ใหผู้อ่ื้นอย่างเป็นธรรมชาติ และชื่นชมบุคคลรอบขา้งหรือสิ่งต่าง ๆ รอบตนเอง มีเทคนิคในการรับ
ฟังผู้อ่ืน และมีอารมณ์ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวตามกระแสสังคมไดง้่าย โดยมีอาจารยภ์ายในคณะ/
วิทยาลยัเป็นดแูลและคอยช่วยเหลือ สนบัสนุนและเป็นแบบอย่างในการมีส่วนรว่มในกิจกรรมเพื่อ
พฒันาผูเ้รียน 
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5.พัฒนารูปแบบและจัดรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการเสริมสรา้ง
ผูเ้รียนใหเ้กิดคุณลกัษณะ ดา้นการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง ไดแ้ก่ การกลา้คิด กลา้
ตัดสินใจ ไม่กลัวที่จะรบัมือกับความลม้เหลว รบัผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้น ไม่ละเลย สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณร์ว่มกบัผูอ่ื้นได ้เขา้ใจผูอ่ื้นเมื่อตอ้งท างานรว่มกนัเป็นทีม 
ซื่อตรงและมีความจริงใจต่อผูอ่ื้น สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนไดเ้พื่อจะเรียนรูห้าวิธีในการ
จัดการกับปัญหาที่ เข้ามาโดยมีอาจารย์ภายในคณะ/วิทยาลัยเป็นดูแลและคอยช่วยเหลือ 
สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างในการมีสว่นรว่มในกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

6.พัฒนารูปแบบและจัดรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการเสริมสรา้ง
ผูเ้รียนใหเ้กิดคณุลกัษณะดา้นการสรา้งแรงจูงใจใหก้บัตนเอง ไดแ้ก่ มีความพรอ้มแบบองคร์วม มี
สรรถนะในวิชาชีพของตน สรา้งจูงใจที่ดีใหก้บัตนเองและผูอ่ื้นได ้มีบคุคลที่เป็นแบบอย่างใหต้นเอง
ในการท างาน กระตือรือรน้ มีความสุขเมื่อได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร เห็น
คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน พัฒนาตนเองในการช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน  โดยมี
อาจารยภ์ายในคณะ/วิทยาลยัเป็นดูแลและคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและเป็นแบบอย่างในการมี
สว่นรว่มในกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
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บทที ่5 
สรุปผล  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั ผูว้ิจยัไดส้รุปผล และอภิปรายผลตามขัน้ตอน ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเก่ียวกับจิตบริการของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัพายพั 
2.เพื่อพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษามหาวิทยาลยั

พายพั  
3. เพื่อประเมินรูปแบบและเสนอแนวทางการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิต

บรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเกี่ยวกับจิตบริการ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
ซึ่งผูว้ิจยัไดแ้บ่งไวเ้ป็น 2 ขัน้ตอน และไดด้ าเนินการวิจยัดงันี ้

1. การสัมภาษณ์จากผูบ้ริหาร คณาจารย ์เจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งกับฝ่ายพัฒนา
นกัศึกษา นกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั และผูใ้ชบ้ณัฑิตที่รบับณัฑิตจากพายพัเขา้ท างาน ซึ่งผูว้ิจยั
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 37 คน และตรงตามคุณสมบัติที่ผู ้วิจัยได้
ก าหนดไว ้โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนี ้(In depth Interview) เป็นการเพื่อใหไ้ดน้ิยามศัพทม์าเติม
เต็มความหมายของจิตบรกิาร โดยผูว้ิจยัสรา้งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้งจากศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับองคป์ระกอบของคุณลกัษณะจิตบริการและน าเสนอใหก้ับ
อาจารยท์ี่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบถึงความถูกตอ้งของเนือ้หา ภาษา และปรบัปรุงแก้ไขแบบ
สมัภาษณ์ก่อนการน าไปสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จากนัน้ผูว้ิจัยน าขอ้มูลที่ไดม้าถอดเนือ้หาการ
สมัภาษณ์ ตรวจสอบถึงความถูกตอ้งของขอ้มูล ดว้ยวิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) 
มาวิเคราะหเ์พื่อน าเสนอและสรุปผลของการวิเคราะหโ์ดยน าเสนอผลเป็นตารางสรุปผลสมัภาษณ ์
เพื่อที่จะน าขอ้มูลไปสรา้งแบบประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 
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2. การประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของกิจกรรมเพื่ อ
เสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการ ดา้น การรบัรูต้นเอง การมีแรงจูงใจภายในตนเอง การมีทศันคติ
เชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดแูลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการ
คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นแบบประเมินแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้ตามการวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งพรอ้ม
ทั้งได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพในขั้นตอนที่ 1 มาเป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการสรา้งแบบประเมิน และไดม้ีการ
น าไปตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินโดยผูท้รงคณุวฒุิทัง้ 5 คน เพื่อพิจารณาถึงความตรงตาม
เนือ้หาและการค านวณค่าดัชนีความสอดคลอ้ง(IOC) จากนั้นท าการเลือกขอ้ค าถามซึ่งมีค่าของ
ความสอดคล้องมากกว่า 0.5 ขึ ้นไปจ านวน  58 ข้อค าถาม และน าไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นน าแบบประเมินไปทดลองใช้ ( try out) กับผู้ใช้บัณฑิต 
จ านวน 30 คน มีความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.991 เป็นค่าความเชื่อมั่นของคณุลกัษณะจิตบรกิาร
สภาพปัจจุบันเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพและ 0.991 เป็นค่าความเชื่อมมั่นสภาพความคาดหวังในการการ
พฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั เป็น
การแสดงถึงความเชื่อมั่นของแบบประเมินที่มีค่าความเชื่อมั่นที่เพียงพอในการน าไปประเมินและ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ณัฑิต จ านวน  380 คน โดยการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากหา้ง รา้น
โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ และเอกชนทั่วไปที่รบันักศึกษามหาวิทยาลยั
พายัพเขา้ท างานทั้ง 42 รุ่น และการวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมินฯ ใชค่้ารอ้ยละ 
(percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) และ
การจดัล าดบัดชันีความตอ้งการจ าเป็น (PNI) 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  

ด าเนินการดงันี ้ 
การสร้างรูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพและการตรวจสอบรูปแบบกิจกรรมฯ 
1. เอกสารการพิจารณาเพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้วิจัยน าเสนอเอกสาร

ประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอผูท้รงคุณวุฒิ เรื่องการพัฒนารูปแบบเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิต
บริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ โดยผูว้ิจัยด าเนินการสรา้งแบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได ้ เสนอเป็นเอกสารการพิจารณาเพื่อเสนอผูท้รงคุณวุฒิในขัน้ตอนการพัฒนา
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รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพฉบับนี ้
เพื่อให้ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่าน ได้พิจารณา โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในระยะที่ 1 เลือก
ความตอ้งการและความจ าเป็นจากล าดบัที่ 1  มาพฒันาเป็น (รา่ง) รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข โดยผู้วิจัยท าการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาฯ ตาม
ก าหนดการ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูในการสรา้งรูปแบบการพัฒนากิจกรรมฯ และท าการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content analysis) มาวิเคราะหเ์พื่อน าเสนอและสรุปผลของการวิเคราะหโ์ดยน าเสนอเป็น
ตรารางความคิดเห็นของผู้ทรง และข้อเสนอแนะในการน าไปปรบัปรุงเป็นรูปแบบการพัฒนา
กิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการดงันี ้
ขั้นตอน 3.1 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ

กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
การศึกษาสภาพความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ โดยการด าเนินการสรา้งแบบ
ประเมินความคิดเห็นของความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมฯ มีลกัษณะเป็น
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากนั้นน าเสนอที่ปรกึษาใหท้ าการพิจารณาและ
ตรวจสอบถึงความถูกต้องของเนื ้อหา และน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าแบบสอบถามไปใช้กับ
องคก์รนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพประจ าปีการศึกษา 2561 และ 2562 ซึ่งเป็นผูน้  านักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลยั ระดับคณะ/สาขา และชมรมนักศึกษาในมหาวิทยาลยัพายัพ จ านวน 30 คน 
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และยืนยันความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
พายัพ จากขอ้ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ซึ่งมีค่าความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นระดับ 
3.51 ขึน้ไปอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ขั้นตอน 3.2 การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

1. น าผลการวิจัยในระยะที่ 2 มาเป็นแนวทางในการสรา้งขอ้เสนอแนะแนว
ทางการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพัและน า
ร่างแบบเสนอแนะฯ เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและพิจารณาถึงความถูกต้องและ
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เหมาะสมของเนือ้หา และปรบัปรุง จากนั้นด าเนินการน าเสนอใหผู้ท้รงคุณวุฒิทั้ง 9 คน ท าการ
พิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะตามวนัและเวลาในการสง่และเก็บคืนเอกสาร  

2. น าผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  มาสรุปแยกแยะ คิดวิเคราะห ์
สังเคราะห ์และพัฒนาเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิต
บรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

สรุปผลการวิจัย  
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเกี่ยวกับจิตบริการ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
ผลการศึกษาการประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัเก่ียวกบัการพฒันา

คณุลกัษณะจิตบรกิารท่ีของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั มีการวิจยัสรุปผลไดด้งันี ้
1. ผลการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวัง เก่ียวกับการพัฒนา

คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ พบว่าดา้นที่ควรพัฒนามากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบนันอ้ยที่สดุคือ ดา้นการรบัรูต้นเอง ดา้นที่ควรส่งเสริมมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย
สภาพความคาดหวังมากที่สุด เท่ากันสองดา้น คือ ดา้นการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง 
และด้านการดูแลเอาใจใส่ และเสียสละ เมื่อพิจารณาความตอ้งการจ าเป็น พบว่าดา้นการรบัรู ้
ตนเอง มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุด รองลงมา คือ ดา้นการแกไ้ขปัญหา  ถัดมาคือ ดา้นการ
ดูแลเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อผู้อ่ืน   ด้านการมีทัศนคติเชิงบวก  ด้านการตอบสนองจากการ
กระท าของตนเอง  และดา้นการมีแรงจูงใจภายในตนเอง  ตามล าดับ โดยมีล าดับความตอ้งการ
จ าเป็นรายดา้น ดงันี ้

1.1 ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ ด้านการรบัรูต้นเอง โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.388) 
พบว่าข้อที่มีผลความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด คือ บัณฑิตไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค์ที่ เกิดขึน้ (ค่า 
PNI=0.461 )และความต้องการจ าเป็นต ่าสุด คือ บัณฑิตเข้าใจตนเองท าสิ่งดีเพื่อผู้อ่ืนได้(ค่า 
PNI=0.360) 

1.2 ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นการแกไ้ขปัญหา โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.385) 
พบว่าขอ้ที่มีผลความตอ้งการจ าเป็นสงูที่สดุ คือ บณัฑิตสามารถคิด วิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างรอบ
ด้าน และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด(ค่า PNI = 0.406) และความต้องการจ าเป็นต ่าสุด คือ 
บณัฑิตมีประสบการณใ์นการแกไ้ขปัญหาแบบทีม(ค่า PNI = 0.364)   
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1.3 ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ ด้านการดูแลเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อผู้อ่ืน โดยรวม มีค่าความต้องกา ร
จ าเป็น (ค่า PNI = 0.381) พบว่าข้อที่มีผลความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด คือ บัณฑิตสนับสนุน 
เกื ้อกูลผู้อ่ืนอย่างไม่ล  าเอียง (ค่า PNI = 0.413) และความต้องการจ าเป็นต ่าสุด คือ บัณฑิต
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทีม เพื่อใหภ้ารกิจของทีมที่ไดร้บัมอบหมายบรรลุผลส าเร็จ(ค่า PNI = 
0.349) 

1.4 ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัพายัพ ดา้นทัศนคติเชิงบวก โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.375) 
พบว่าขอ้ที่มีผลความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด คือ เมื่อการท างานเกิดปัญหาบณัฑิตจะคิดเชิงบวก
เพื่อคลี่คลายปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึน้(ค่า PNI = 0.393)  และความตอ้งการจ าเป็นต ่าสดุ คือ บณัฑิต
มีอารมณท์ี่มั่นคง ไม่ตกใจกลวั หรือไม่หวั่นไหวตามกระแสสงัคม หรือ มีสติตลอดเวลา (ค่า PNI = 
0.361)    

1.5 ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ ดา้นการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง โดยรวม มีค่าความตอ้งการ
จ าเป็น (ค่า PNI = 0.372) พบว่าขอ้ที่มีผลความตอ้งการจ าเป็นสงูที่สุด คือ  บณัฑิตกลา้ตัดสินใจ 
มีความกลา้หาญในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึน้กบัตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม(ค่า PNI = 
0.396) และความตอ้งการจ าเป็นต ่าสุด คือ บณัฑิตรูจ้ักให ้และมีน า้ใจต่อคนรอบขา้ง(ค่า PNI = 
0.350)   

1.6 ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพั ดา้นการมีแรงจงูใจภายในตนเอง โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI 
= 0.370) พบว่าขอ้ที่มีผลความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด คือ บณัฑิตมีความพรอ้มแบบองคร์วมทั้ง 
ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ส่งผลใหท้ างานไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนดไวอ้ย่างเต็มที่ (ค่า PNI = 
0.398)  และความต้องการจ าเป็นต ่าสุด คือ บัณฑิตเห็นว่าการช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนเป็นสิ่งที่ควรกระท าอย่างยิ่ง (ค่า PNI = 0.346)  

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ มีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ จากการพิจารณาค่าความต้องการจ าเป็นในคุณลักษณะจิตบริการของ
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นักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ท าใหท้ราบถึงความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย 
โดยผูว้ิจัยเลือกความตอ้งการและความจ าเป็นจากล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 5 มาพัฒนาเป็น (ร่าง) 
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ  ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูท้รงคณุวฒุิ และปรบัแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะโดยมีรายละเอียดดงันี ้

รูปแบบกิจกรรมเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
พายพั ประกอบดว้ยสาระส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. หลกัการ  
2. วตัถปุระสงค ์
3. เนือ้หา และกระบวนการจดักิจกรรม ซึ่งจะประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 ขัน้ก่อนเริ่มกิจกรรม 
3.2 ขัน้ด าเนินกิจกรรมและการเสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบรกิาร 
3.3 ขัน้ประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรูด้า้น

จิตบรกิาร 
4. การวดัและประเมินผล  

ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

ขั้นตอน 3.1 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเสริมสรา้งคุณลักษณะจิต
บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า รูปแบบกิจกรรมเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัโดยรวม มีความเหมาะสมและเป็นไปไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean = 
4.31, S.D = .39) และสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (3.51) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

ขัน้ตอน 3.2 การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการ
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

ผลการศึกษาการให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่ อเส ร ิมสร้าง
คณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั ไดแ้นวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพัระดบัสถาบนั จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่  

1.ควรกระตุน้ส่งเสรมิใหม้ีการจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกบัการพฒันา
นกัศกึษาใหเ้กิดการเรียนรู ้ดา้นการรบัรูต้นเอง 
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2.ควรกระตุน้ส่งเสรมิใหม้ีการจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกบัการพฒันา
นกัศกึษาใหเ้กิดการเรียนรู ้ดา้นทกัษะการแกไ้ขปัญหา  

3.ควรกระตุน้ส่งเสรมิใหม้ีการจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกบัการพฒันา
นกัศกึษาใหเ้กิดการเรียนรู ้ดา้นการดแูลเอาใจใสแ่ละเสียสละเพื่อผูอ่ื้น  

4.ควรกระตุน้ส่งเสรมิใหม้ีการจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกบัการพฒันา
นกัศกึษาใหเ้กิดการเรียนรู ้ดา้นทศันคติเชิงบวก  

5.ควรกระตุน้ส่งเสรมิใหม้ีการจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกบัการพฒันา
นกัศกึษาใหเ้กิดการเรียนรู ้ดา้นการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง 

6.ควรกระตุน้ส่งเสรมิใหม้ีการจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกบัการพฒันา
นกัศกึษาใหเ้กิดการเรียนรู ้ดา้นการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัตนเอง 

และ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพัระดบัคณะ/วิทยาลยั จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1 พัฒนารูปแบบและจดักิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการเสริมสรา้งผูเ้รียนให้
เกิดคณุลกัษณะดา้นการรบัรูต้นเอง ไดแ้ก่ การไม่ทอ้ถอยต่ออปุสรรคท์ี่เกิดขึน้  

2.พัฒนารูปแบบและจัดกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการเสริมสรา้งผูเ้รียนให้
เกิดคณุลกัษณะดา้นทกัษะการแกไ้ขปัญหา 

3.พัฒนารูปแบบและจัดรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการเสริมสรา้ง
ผูเ้รียนใหเ้กิดคณุลกัษณะดา้นการดแูลเอาใจใสแ่ละเสียสละเพื่อผูอ่ื้น  

4.พัฒนารูปแบบและจัดรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการเสริมสรา้ง
ผูเ้รียนใหเ้กิดคณุลกัษณะดา้นทศันคติเชิงบวก 

5.พัฒนารูปแบบและจัดรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการเสริมสรา้ง
ผูเ้รียนใหเ้กิดคณุลกัษณะ ดา้นการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง 

6.พัฒนารูปแบบและจัดรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการเสริมสรา้ง
ผูเ้รียนใหเ้กิดคณุลกัษณะดา้นการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัตนเอง 

โดยผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยกบั ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 
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อภปิรายผลการวิจัย  
การวิจยัในครัง้นี ้สามารถน าเสนอผลอภิปรายไดด้งันี ้

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเกี่ยวกับจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

1.1 ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ พบว่า ดา้นการรบัรูต้นเอง มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด  รองลงมา คือ 
ดา้นการแกไ้ขปัญหา  ถดัมาคือ ดา้นการดแูลเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น  ดา้นทศันคติเชิงบวก  
ดา้นการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง  และดา้นการมีแรงจูงใจภายในตนเอง   ตามล าดับ 
โดยผูว้ิจยัขอเสนอการอภิปรายดงันี ้

1.1.1 คุณลกัษณะจิตบริการดา้นการรบัรูต้นเอง ผลการวิจัย พบว่า มีความ
ตอ้งการความจ าเป็นอันดับแรก คือ บัณฑิตไม่ทอ้ถอยต่ออปุสรรคท์ี่เกิดขึน้ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก 
สภาพแวดลอ้มของสงัคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ และบรบิทที่แตกต่างกนั ภาระงานที่มีความ
ซบัซอ้น การอบรมเลีย้งด ูทศันคติสว่นบุคคลในการใชช้ีวิตประจ าวนั ดงัที่ แบนดรูาไดก้ล่าวว่า การ
เรียนรูเ้ป็นความสมัพันธ ์เชื่อมโยงกนัระหว่างองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ พฤติกรรมของบุคคล 
สภาพแวดลอ้ม และปัจจยับุคคล ส่งผลต่อเพราะการเรียนรูข้องมนษุยส์ว่นใหญ่เกิดจากการสงัเกต 
หรือการลอกเลียนแบบ (Bandura,2009) และมาสโลวเ์องยังไดเ้สนอว่า การที่บุคคลจะสามารถ
ตระหนกัและเขา้ใจในความสามารถของตนเองไดน้ัน้ ตอ้งเกิดจากการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสรา้งให้เกิดเป็นคุณลักษณะนิสัยใหต้นเอง สอดคลอ้งกับแนวคิดของ อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ ์
(2549) คณุลกัษณะที่ส  าคญัของจิตบรกิาร หรือ หวัใจของการบรกิาร ที่ผูใ้หบ้ริการควรมี คือ อดทน 
และเก็บอารมณไ์ดดี้ในสถานการณท์ี่ขณะที่ก าลงัรบัฟังปัญหาของผูม้ารบับริการ หรือปัญหาที่เกิด
ขึน้กบับุคคลในขณะที่ท าการบริการใหก้ับบุคคลอ่ืน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พัทธวรรณ ชูเลิศ 
(2560, p.28) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาพยาบาล Generation Z” พบว่า 
กระบวนการพฒันาใหน้กัศึกษาพยาลเกิดจิตบริการดว้ยหวัใจนัน้ องคป์ระกอบหนึ่งในขัน้ตอนของ 
6 ขัน้ตอนที่ส  าคัญ คือ กระบวนการสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับตนเอง เมื่อนักศึกษามั่นใจในตนเอง 
นักศึกษาจะทราบถึงความสามารถของตนเอง แสดงออกถึงศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ นักศึกษาจะ
รบัรูแ้ละมีความอดทน เกิดความมั่นคงในอารมณข์องตนเองต่อการบริการผูอ่ื้น ไม่ว่านักศึกษาจะ
เผชิญหนา้อยู่ในสถานการณ์ใด ๆที่เก่ียวขอ้งกับการดูแล และใหบ้ริการผูอ่ื้น ซึ่งก็แสดงใหเ้ห็นว่า
คณุลกัษณะดา้นการรบัรูต้นเองมีความส าคญัต่อพฤติกรรมจิตบรกิาร 
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1.1.2 คณุลกัษณะจิตบริการดา้นการแกไ้ขปัญหา ผลการวิจยั พบว่า มีความ
ตอ้งการจ าเป็นเป็นอนัดบัแรก คือ บณัฑิตสามารถคิด วิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างรอบดา้น และแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก ปัจจุบนัคณุลกัษณะดา้นการคิดวิเคราะหเ์ป็นทกัษะที่
จ  าเป็นต่อการท างานที่มีความซบัซอ้น ขอ้มลูที่หลากหลาย ปัญหาที่พบในการท างานก็ซบัซอ้นขึน้ 
ตอ้งใชท้กัษะการวิเคราะหท์ี่มากกว่าอดีต หากนักศึกษามีประสบการณใ์นการแกปั้ญหาไดไ้ม่มาก
พอ หรือ นักศึกษามีวิธีการในการจัดการต่อปัญหาไดไ้ม่ตรงจุด อาจท าใหปั้ญหานัน้ไม่ไดร้บัการ
แกไ้ข และอาจส่งผลต่อองคก์รที่นกัศึกษาท างานได้ ดงัที่ สมชาติ กิจยรรยง (2543, p. 11) ไดเ้นน้
ว่า การบรกิารที่ดีและมีคณุภาพไดน้ัน้ ตอ้งอาศยัเทคนิค กลยทุธ ์ทกัษะ และความแนบเนียนต่าง ๆ 
ที่จะมาแกไ้ขปัญหา หรือ ท าใหช้นะใจผูม้ารบับริการ ดงันัน้การแกไ้ขปัญหาไดดี้ตอ้งทกัษะการคิด
ที่เป็นระบบ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สภุาพร เตวิยะ (2558, p. 81) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง ความมีจิต
สาธารณะของนักศึกษาครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงรายที่เรียนโดยใชก้ิจกรรมการเรียนรู้
ดา้นการรบัใชส้งัคม ผลจากการวิจยั พบว่า ระดบัของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคคณุลกัษณะดา้น
การมีจิตสาธารณะของนักศึกษาเพิ่มขึน้ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการรบัรู ้และตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึน้ในสงัคม การแสดงออกถึงการรบัผิดชอบต่อสาธารณะสมบติัและทรพัยากรธรรมชาติ การ
หลีกเลี่ยงการใช ้หรือ การก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อส่วนรวม การเขา้ร่วมท ากิจกรรมเพื่อสงัคมที่
เป็นประโยชนต่์อส่วนรวม และการแสดงออกถึงความพรอ้มที่จะช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ของผูอ่ื้นและในสงัคม นอกจากนัน้นกัศกึษาไดเ้รียนรูก้ารท าโครงการ สามารถ
ท าโครงการที่สอดคลอ้งกับการป้องกันและแกไ้ขปัญหาที่พบในชุมชนของตน ไดเ้ป็นอย่างดี และ
เกิดความภาคภมูิใจในการท าประโยชนใ์หก้บัผูอ่ื้นในสงัคม 

1.1.3 คุณลักษณะจิตบริการด้านการดูแลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผู้อ่ืน  
ผลการวิจยั พบว่า มีความตอ้งการจ าเป็นเป็นอนัดบัแรก คือ บณัฑิตสนบัสนุนเกือ้กูลผูอ่ื้นอย่างไม่
ล  าเอียง ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก กระแสสงัคมวตัถุนิยมส่งผลต่อเจตคติของคนในสงัคม มุ่งใหค้ณุค่า
กับวัตถุนิยมมากกว่าใหคุ้ณค่ากับบุคคล รวมถึงการใส่ใจต่อสาธารณะประโยชนส์่วนรวม ท าให้
เกิดการละเลยที่จะดแูลเอาใจใส่กันและกนั หรือยอมเสียสละเพื่อผูอ่ื้นอีกต่อไป ดังที่ ทฤษฎีตน้ไม้
จริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน(2538)ไดก้ล่าวว่า การที่บุคคลจะเป็นคนดีของสังคมไดน้ั้น 
ต้องขึน้อยู่กับองค์ประกอบของจิตลักษณะเชิงเหตุผลเชิงจริยธรรม หรือการเห็นแต่ผู้อ่ืนและ
สว่นรวม รวมไปถึงการเห็นแก่หลกัสากลมากกว่าหลกัการเห็นแก่ประโยชนส์่วนตนเอง  สอดคลอ้ง
กบังานวิจัยของ  ทวนทอง เชาวกีรติพงศ ์และ สมชัย วงษ์นายะ (2560, p. 51) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง 
แนวทางการพฒันาจิตสาธารณะของนกัศึกษาครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฎก าแพงเพชร พบว่า 
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ดา้นความเอือ้อาทรและสามคัคี และดา้นความเสียสละเพื่อส่วนรวม ดา้นช่วยเหลือผูอ่ื้นมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดบัสูง ซึ่งท าใหเ้ห็นว่าคณุลกัษณะจิตบริการดา้นการดแูลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้นมี
ความสอดคลอ้งดา้นความตอ้งการจ าเป็น หรือมีความส าคญัต่อการพฒันาคณุลกัษณะจิตบรกิาร 

1.1.4 คุณลกัษณะจิตบริการดา้นการมีทศันคติเชิงบวก ผลการวิจยั พบว่า มี
ความต้องการจ าเป็นเป็นอันดับแรก คือ เมื่อการท างานเกิดปัญหา บัณฑิตจะคิดเชิงบวกเพื่อ
คลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ทั้งนีอ้าจเนื่องมากจาก เทคโนโลยีที่ก้าวทันสมัย ทุกอย่างตอ้ง
รวดเร็ว ทันสมัย เป็นสังคมกม้หน้า ท าทุกอย่างแข่งกับเวลาซึ่งท าใหค่้านิยมทาง ความเชื่อ และ
ทัศนคติของคนในสังคมเปลี่ยนไป ดังที่ สมิต สัชฌุกร (2543, p.13-18) “การต้อนรบัและการ
บริการที่เป็นเลิศ”กล่าวว่า คนที่มีทัศนคติเชิงบวกเราสามารถมองเห็นไดจ้ากลักษณะ แววตา สี
หนา้ กริยา ท่าทาง ค าพูดหรือน า้เสียง หรือการแสดงอารมณ ์ความรูส้ึกที่ตนเองไดน้ึกคิดในจิตใจ
ออกมา ซึ่งทศันคติเชิงบวกของบคุคลจะมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กบัค่านิยม ความเชื่อในเรื่องจิตบรกิาร
ที่ไดก้ระท าขึน้เชื่อมโยงถึงผลประโยชนข์องผูร้บับริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สกุญัญา จนัใด 
(2561, p .95) เรื่อง การพฒันาโมเดลการวดัจิตบรกิารของนกัศกึษาวิทยาลยัการสาธารณะสขุสิริน
ธร ซึ่งประกอบไปด้วย 9 องคป์ระกอบที่ส  าคัญ คือ การมีใจรบัในงานบริการ(Mind) การพัฒนา
คณุภาพบริการ (Develop) การมีความรบัผิดชอบ (Responsibility) การควบคุมอารมณ์และการ
แกปั้ญหา (Emotional control and calmness) การมีความซื่อสตัย ์(Integrity) การมีทัศนคติที่ดี
ต่องานบริการ (Attitude) การมีบุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธท์ี่ดี (Personality and relationship) 
การเข้าใจความตอ้งการของผูร้บับริการ( Understanding and customer) และการมีความรูใ้น
งานบริการ (Knowledge) ซึ่งองค์ประกอบด้านที่  6 การมีทัศนคติที่ ดีต่องานบริการ มีความ
สอดคลอ้งกับคณุลกัษณะจิตบริการดา้นการมีทศันคติเชิงบวก พบว่า นกัศึกษาชัน้ปีที่1 มีทศันคติ
ที่ดีต่อการบริการสงูกว่านักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ดว้ยค่าเฉลี่ย 1.285  และสงูกว่าชัน้ปีที่ 4 ดว้ยค่าเฉลี่ย 
1.147 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ P นอ้ยกว่า 0.05 

1.1.5 คุณลักษณะจิตบริการดา้นการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง 
ผลการวิจยั พบว่า มีความตอ้งการและจ าเป็นเป็นอนัดบัแรก คือ บณัฑิตกลา้ตดัสินใจ มีความกลา้
หาญในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึน้กับตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก
สงัคมในปัจจุบัน เป็นสงัคมปัจเจกนิยมมากขึน้ วันรุ่นมีโลกส่วนตัวสูง ขาดความรบัผิดชอบ ขาด
ประสบการณ์ในการตัดสินใจที่ดีต่อตนเองและผูอ่ื้น ดังที่ มหาวิทยาลยัพายัพ กล่าวว่า ปณิธาน
ของมหาวิทยาลยัพายพั (มหาวิทยาลยัพายพั,2560) ซึ่งยึดมั่นในสจัจะและบริการ ไดพ้ยายามบ่ม
เพาะแลละมุ่งผลิตบัณฑิตในเรื่องของการรับใช้สังคมและความรบัผิดชอบต่อสังคม ด้วยการ
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ช่วยเหลือเกือ้กลูผูอ่ื้น ตอ้งมีน า้ใจในการบริการ และมีคณุธรรมในการใหบ้ริการต่อผูอ่ื้น สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ธัญญาพร ก่องขนัธ ์(2562, p.50) เรื่องการพฒันาความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรูท้ี่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและจิตอาสา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงบริการ
(Service Learning):กรณีศึกษาสาขาวิชาสงคมศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราภัฎพิบูล
สงคราม  และสุกัญญา จันใด (2561, p. 95) ที่ศึกษาโมเดลในการพัฒนาจิตบริการ พบว่า 
องคป์ระกอบที่ส  าคัญในการสรา้งจิตบริการนัน้ คือคุณลกัษณะดา้นความรบัผิดชอบ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของการตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความ
รบัผิดชอบที่ดีตามมาดว้ย และนักศึกษาที่เรียนอยู่ในชั้นปีที่สูงขึน้ จิตบริการลดลงเกือบทุกดา้น 
และเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยในปีที่ 4 

1.1.6 คุณลกัษณะจิตบริการดา้นการมีแรงจูงใจภายในตนเอง ผลการวิจัย 
พบว่า มีความตอ้งการและจ าเป็นเป็นอนัดบัแรก คือ บณัฑิตมีความพรอ้มแบบองคร์วมทัง้รา่งกาย
แข็งแรง จิตใจแจ่มใส ส่งผลใหท้ างานไดต้ามเป้าที่ก าหนดไวอ้ย่างเต็มที่ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการ
อบรมเลีย้งดจูากครอบครวัของบุคคล หรือพฤติกรรมของคนในสงัคมที่บุคคลนัน้อาศยัอยู่ก็เป็นได้
หากบุคคลเกิดการเรียนรูต้ามค่านิยม ทัศนคติ ท่าที หรือแรงจูงใจในการท าดีที่ผิดไป ก็ย่อมท าให้
บคุคลนัน้เกิดแรงจูงใจในการด าเนินชีวิต หรือการที่จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อผูอ่ื้นที่ไม่ถูกตอ้งอาจ
รูต้ัว หรือไม่รูต้ัว ก็ตาม ดังที่  อาภรณ์ ภู่เจริญ (2549) ไดเ้สนอแนวคิดดา้นจิตบริการที่มีแรงจูงใจ
ออกมาจากภายในนั้นตอ้งแสดงออกมาเป็นงานที่ปฏิบัติกระท าได้ เป็นการแสดงออกถึงความ
พรอ้มของและเต็มใจในการใหบ้ริการแก่ผูม้ารบับริการตลอดเวลา สอดคลอ้งกับแนวคิด Millett 
(1954,pp.397-400) จิตบริการดา้นแรงจูงใจภายในที่ดีจะมีความพรอ้มในการใหบ้ริการผูอ่ื้นอยู่
ตลอดเวลา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พทัธวรรณ ชูเลิศ และคณะ(2560, p. 28) เรื่อง การพฒันา
นักศึกษาพยาบาล Generation Z  พบว่า การเตรียมความพรอ้มทางร่างกายและจิตใจเป็น
องคป์ระกอบที่ส  าคญัในล าดบัที่สามของกระบวนการพฒันาจิตบริการดว้ยหวัใจ ความเป็นมนุษย์
ส  าหรบันักศึกษาพยาบาล ท าใหเ้ห็นว่าคุณลักษณะการมีแรงจูงใจภายในตนเองมีความส าคัญ 
และสามารถมองเห็นไดจ้ากความพรอ้มทางร่างกายและจิตใจของนักศึกษาในการพัฒนาใหเ้กิด
คณุลกัษณะจิตบรกิารในดา้นนี ้

2. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

รูปแบบกิจกรรมเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
พายพั ประกอบดว้ยสาระส าคัญ 4 ประการ ไดแ้ก่  1. หลกัการ   2. วัตถุประสงค ์ 3. เนือ้หา และ
กระบวนการจัดกิจกรรม ซึ่งจะประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน ดังนี ้  3.1 ขัน้ก่อนเริ่มกิจกรรม  3.2 ขัน้
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ด าเนินกิจกรรมและการเสริมสรา้งประสบการณ์จิตบริการ 3.3 ขั้นประเมินผลสรุปอภิปราย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรูด้้านจิตบริการ และ 4. การวัดและประเมินผล ทั้งนี ้อาจ
เนื่องมาจาก การด าเนินกิจกรรมโดยทั่วไปตอ้งเริ่มตน้จากการก าหนดหลกัการซึ่ งเป็นแนวคิด ที่มา
ของการด าเนินงาน แลว้จึงก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคเ์พื่อวัดความส าเร็จ ก าหนดวิธีการ
ด าเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิน้สุดโครงการ สอดคลอ้งกับ บุญเลีย้ง ทุ้มทอง ( 2556, p. 60) 
เสนอว่ารูปแบบโดยทั่วไปมีองคป์ระกอบส าคัญ ดังนี ้ 1) หลักการของรูปแบบเป็นส่วนที่กล่าวถึง
ความเชื่อและแนวคิด ทฤษฎีที่ เป็นพืน้ฐานของการออกแบบและพัฒนารูปแบบ ซึ่งจะเป็นการ
ก าหนดจุดประสงค ์เนือ้หา กิจกรรม และขั้นตอนการด าเนินงานของรูปแบบ 2)จุดประสงคข์อง
รูปแบบ เป็นส่วนหนึ่งที่ระบุถึงความคาดหวังหรือสิ่งที่ตอ้งการ ใหเ้กิดขึน้จากการใชรู้ปแบบ 3)
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้เป็นส่วนหนึ่งที่ระบุ ขัน้ตอน วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะใชใ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดประสงคข์องรูปแบบ4)การวัดและประเมินผล เป็น
ส่วนของการประเมินผลการเรียนรู ้ตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของภัทรพร สีทองดี (2559, p.122) ซึ่งไดท้ าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
สรา้งเสริมจิตสาธารณะของนิสิตในสถาบนัอดุมศึกษาของรฐั: กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ในการศึกษาวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนารูปแบบการสรา้งเสริมจิตสาธารณะของ
นิสิตในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัซึ่งเป็นวิธีการวิจยัแบบผสมผสาน คือ การวิจยัเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรฐัจ านวน 1,141 คน เป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผูใ้ชรู้ปแบบจ านวน 10 คน ผูเ้ชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย ์ผู้บริหาร
ผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เก่ียวขอ้ง และผูใ้ชบ้ณัฑิต จ านวน 8 คน และประเมินจากผูป้ระเมิน
จ านวน 10 คน โดยใชเ้ครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้และมีค่าความเชื่อมั่น .96 
มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมิน โดยมีขัน้ตอนการพัฒนา
รูปแบบอยู่ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ระยะที่  2 เป็นการศึกษารูปแบบการสรา้งเสริมจิตสาธารณะของนิสิตใน
สถาบันอุดมศึกษาของรฐั ระยะที่ 3 การพัฒนารูปแบบการสรา้งเสริมจิตสาธารณะของนิสิตใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรฐั และระยะที่ 4 เป็นการประเมินรูปแบบการสรา้งเสริมจิตสาธารณะของ
นิสิตในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ผลจากการวิจยั พบว่า 1)รูปแบบการสรา้งเสริมจิตสาธารณะของ
นิสิตในสถาบันอุดมศึกษาของรฐั มี 8 แนวทาง การท างานเป็นทีม การฝึกพูด การโต้วาที การ
อาสาสมัคร การฝึกงาน การปลูกฝัง การอบรม และการยกย่อง และ 2) ผู้ประเมินส่วนใหญ่มี
ความเห็นพอ้งตอ้งกันในระดับมากที่สุดมี 6 แนวทาง ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม การอาสาสมัคร 
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การฝึกงาน การปลูกฝัง การอบรม และการยกย่อง ส่วนการฝึกพูด การโตว้าที มีความเห็นพ้อง
ตอ้งกนัอยู่ในระดบัมาก 

3. การประเมินรูปแบบและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

3.1 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั มีความเหมาะสมและเป็นไปได้
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด ระดบั3.51 อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

1) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม
เพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั ผลจากการวิจยั พบว่า ดา้น
หลกัการ หลกัการดา้นที่เนน้การเลียนแบบ การลงมือกระท าการอย่างสมบูรณ ์การแสดงออกจนถึง
ขัน้กระท าอย่างเป็นธรรมชาติโดยเน้นการฝึกฝนบ่มเพาะประสบการณ์ และ รูปแบบของกิจกรรม
พฒันาขึน้จากทฤษฎีที่สอดคลอ้งต่อการพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั มีความเหมาะสมมากที่สดุ เมื่อเทียบเกณฑค่์าเฉลี่ยกบัหลกัการดา้น
อ่ืน ๆ ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจาก ตัวแทนผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เห็นว่า พฤติกรรมของ
นักศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณลักษณะจิตบริการ เพราะส่วนมากพฤติกรรมของ
นักศึกษาวัยรุ่นทั่วไปเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมจากผูม้ีอิทธิพลต่อตัวนักศึกษา เช่น ดารา 
เน็ตไอดอล บุคคลในครอบครวั  หรือ การผ่านประสบการณ์ตรงของนักศึกษา ดังที่ทฤษฎีการ
เรียนรูท้างปัญญา(Social Cognitive Learning Theory)ของแบนดูรา(Bandura,1986) ระบุว่า 
พฤติกรรมของบุคคลไม่อาจแสดงออกไดจ้ากพลังภายใน(Inner force) ไม่อาจถูกปรบัแต่งหรือ
เปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างอตัโนมติั (Automatically Shaped) หรือไม่อาจควบคมุไดจ้ากสิ่งเรา้ภายนอก 
(External Stimuli) แต่พฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องประกอบไปด้วยปัจจัย 3 
ประการ ไดแ้ก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม และปัจจัยดา้นพฤติกรรม สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ ศภุวรรณ ์เล็กวิไล (2561, p. 29) เรื่อง การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู ้5 
ขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร พบว่า คุณลกัษณะจิตสาธารณะของนักศึกษา หลงัการใชรู้ปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน สูงกว่าก่อนใชรู้ปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
และคณุลกัษณะดา้นจิตสาธารณะของนกัศกึษามีความคงทนหลงัการใชรู้ปแบบ 
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2) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม
เพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ผลการวิจัย พบว่า ดา้น
วตัถุประสงค ์วตัถุประสงคข์องการจัดกิจกรรมนักศึกษาสามารถชื่นชมผลงานของตนเองและของ
ผูอ่ื้นที่เกิดจากจิตบริการทัง้ 6 ดา้น และไดร้บัการเสริมแรงใหเ้กิดคุณลักษณะจิตบริการ รูปแบบ
ของกิจกรรมพัฒนาขึน้ควรมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องต่อการพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ และ วัตถุประสงคข์องการจัดกิจกรรม
เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถก าหนดแนวปฏิบติัแก่ตนเองตามคณุลกัษณะจิตบริการ ทัง้ในและนอกชัน้
เรียนได ้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเทียบ
เกณฑจ์ากวัตถุประสงคข์อ้อ่ืน ๆ ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก ผูน้  านักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ  เห็นว่า 
การก าหนดวตัถุประสงคข์องรูปแบบกิจกรรมควรมีการส ารวจขอ้มลูหรือคณุลกัษณะที่จ  าเป็นของ
จิตบรกิารเพิ่มเติม และสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยัพายพัเพื่อใหรู้ปแบบกิจกรรมนัน้มี
ประสิทธิภาพในการลงมือปฏิบติักิจกรรม สอดคลอ้งกบับุญเลีย้ง ทุม้ทอง ( 2556, p. 60) เสนอว่า
รูปแบบโดยทั่วไปมีองคป์ระกอบส าคญั ดงันี ้1)หลกัการของรูปแบบเป็นส่วนที่กล่าวถึงความเชื่อ
และแนวคิด ทฤษฎีที่ เป็นพืน้ฐานของการออกแบบและพัฒนารูปแบบ ซึ่งจะเป็นการก าหนด
จุดประสงค ์เนือ้หา กิจกรรม และขัน้ตอนการด าเนินงานของรูปแบบ 2)จุดประสงคข์องรูปแบบ 
เป็นส ่วนหนึ ่งที ่ระบ ุถ ึงความคาดหว ังหรือสิ ่งที ่ต้องการ ให้เกิดขึ ้นจากการใช้รูปแบบ 3)
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้เป็นส่วนหนึ่งที่ระบุ ขัน้ตอน วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะใชใ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดประสงคข์องรูปแบบ4)การวัดและประเมินผล เป็น
ส่วนของการประเมินผลการเรียนรู ้ตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ สกุญัญา  จนัใด (2561, p. 95) เรื่อง โมเดลการวัดจิตบริการของนักศึกษาวิทยาลยั
การสาธารณะสุขสิรินธร การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสังเคราะห์และ
นิยามองคป์ระกอบของจิตบริการในกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  พบว่า จิต
บริการของนกัศึกษาวิทยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ คือ การมีใจรกั
ในงานบริการ (Mind) การพัฒนาคุณภาพบริการ (Develop)  ก า รม ีค วาม รบั ผ ิด ชอบ 
(Responsibility) การควบคุมอารมณ์และการแก้ปัญหา (Emotional Control and Calmness) 
การมีความซื่อสตัย ์(Integrity) การมีทศันคติที่ดีต่องานบริการ (Attitude) การมีบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ที ่ดี (Personality and Relationship) การเข้าใจความต้องการของผูร้บับริการ 
(Understanding the Customer) และการมีความรู้ในงานที่บร ิการ (Knowledge) ส าหรบั
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โมเดลการวัดจิตบริการของนกัศกึษาวิทยาลยัการสาธารณสขุสิรนิธร มีความสอดคลอ้งกับขอ้มูล
เชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑดี์  

3) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม
เพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  ผลการวิจัย พบว่า ดา้น
เนือ้หาและกระบวนการจัดกิจกรรม ดา้นเนือ้หาและกระบวนการในขั้นเริมเขา้สู่กิจกรรมมีความ
เหมาะสม/เป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยทุกข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แต่เมื่อมอง
เปรียบเทียบรายขอ้ของขัน้ตอนที่ 1 ดา้นบทบาทของอาจารยผ์ูส้อน/นักศึกษา ไดแ้ก่ ขอ้1การจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอ้มในการเรียนรูใ้หน้กัศกึษาไดเ้กิดแรงจงูใจภายใน เกิดความสนใจเต็มใจที่
จะเรียนรู ้  ขอ้ 4 การน าเสนอสถานการณ์ใหม่ ๆ ใหน้ักศึกษาไดใ้ชค้วามคิดเพื่อน าไปสู่การสรา้ง
คณุค่าคิดวิเคราะหน์อกกรอบ ขอ้ 7.การใหน้กัศึกษาไดร้่วมกนัพิจารณา อภิปรายเหตแุละผลของ
เหตุการณ์ หรือกรณีศึกษา ขั้นตอนที่  1 ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ ข้อ 3 การน าเสนอ
คุณลักษณะจิตบริการ ตามใบงานที่ 2   ขั้นตอนที่ 2 ดา้นบทบาทผู้สอน/นักศึกษา ขอ้ 3 ผูส้อน
ประเมินการท างานของนักศึกษา ขอ้ 6 นักศึกษาบนัทึกประเด็นที่มีความเหมือนและแตกต่างของ
เพื่อนแต่ละกลุ่ม ขัน้ตอนที่ 2 ดา้นวิธีการและเทคนิค ขอ้ 2 อาจารยช์่วยอธิบายวิธีการท างานแบบ
ร่วมมือกันท างาน ขอ้ 5 การปฏิบัติกิจกรรมจิตบริการของแต่ละกลุ่ม ใหน้ักศึกษามีอิสระภาพใน
การลงมือปฏิบติั ขอ้ 8 การมอบหมายงานรายเดี่ยว ขัน้ตอนที่ 3 ดา้นบทบาทผูส้อน/นักศึกษา ใน
ขอ้ 4 ผูส้อนใหร้างวลัส าหรบัรายกลุ่มหรือรายบุคคลในการปฏิบติักิจกรรมที่ไดร้บัรางวัล ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจาก ตวัแทนผูน้  านักศึกษาของมหาวิทยาลยัพายพั เห็นว่า เนือ้หาและกระบวนการในการ
พฒันาคณุลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการฝึกฝนใหน้กัศึกษาไดเ้กิด
การคิดวิเคราะห ์คิดนอกกรอบ ตอ้งมีเหตุและผลในการวิเคราะหส์าเหตุของปัญหา เพราะเป็น
คณุลกัษณะทางทักษะที่ส  าคัญของบุคคลในยุคศตวรรษที่ 21 แต่ในขณะเดียวกันก็ยงัคงตอ้งการ
อิสระและเสรีภาพในการเลือกที่จะกระท ากิจกรรมซึ่งจะส่งผลประโยชนต่์อตัวนักศึกษาโดยตรง 
และขณะเดียวกัน ก็เห็นว่า การเสริมแรงผู้เรียนก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษานั้นเกิดความ
ภาคภูมิใจต่องานที่ตนเองไดป้ฏิบติัไปทัง้แบบส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม ดังนี ้พริชชารท์ และ ไวท์
เฮด (Pritchard & Whitehead, 2004a) ได้น าเสนอขั้นตอนของรูปแบบการบริการสังคมแบบ
ท างานร่วมกนัว่า ครูที่จะน ารูปแบบการบริการสงัคมแบบท างานร่วมกนัมาใชใ้นการออกแบบและ
ปฏิบติัการบริการสงัคมจะตอ้งปฏิบติัตามขัน้ตอน ดังนี ้ครู กลุ่มนักนักศึกษา และชุมชนตอ้งระบุ
ความตอ้งการร่วมกนัและตอ้งร่วมกนัอุทิศตนใหก้บัการบริการ ส่วนประกอบของรูปแบบการบริการ
สงัคมโดยการท างานในลกัษณะโครงการเป็นทีม ทีมจะตอ้งพฒันาการบริการสงัคมโดยนกัศึกษา
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ตอ้งวางแผนผลที่คาดว่าจะไดร้บั การท าผ่านโครงการของนักศึกษาและวัดประเมินผลจากผลลพัธ์
ของโครงการ จากนัน้พฒันาทีมและการปฏิบติัจะสะทอ้นออกมาจากประสบการณก์ารเรียนรูข้อง
นกัศึกษา สดุทา้ยการประเมินผลของทีมจะดจูากการท าโครงการของทีม การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัของ
ผูร้ว่มโครงการและการประเมินผลงานของทีม โดยทัง้หมดทีมตอ้งรว่มมือกนัประเมินผล เมื่อครู นกั
นกัศึกษาและผูเ้กี่ยวขอ้งในชุมชนร่วมกนัออกแบบ ปฏิบตัิและวดัผลการบริการทางสงัคมโดยการ
ท างานรว่มกนั จะท าใหน้กัศึกษามีความเจริญเติบโตทางดา้นสติปัญญาและกระบวนการทางวิชาการ
ไปพรอ้ม ๆ กับการพัฒนาทักษะทางการตัดสินใจและการแก้ปัญหาและนักศึกษาที่เขา้ร่วมการ
บริการทางสงัคมโดยการท างานร่วมกนัจะไดพ้ัฒนาความรูส้ึกผูกพันต่อชุมชนและบทบาทสมาชิก
ในชุมชนจากการท างานร่วมกันกับสถานศึกษาและชุมชนที่ไดเ้ลือก วางแผน จัดหาและสะทอ้นจาก
การใหบ้ริการของนักศึกษาอย่างแทจ้ริง ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
ธัญญาพร ก่องขนัธ ์(2562, p. 50) เรื่อง การพฒันาความสามารถในการออกแบบการจดัการเรียนรูท้ี่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจิตอาสา โดยใชก้ารจัดกิจการการเรียนรูแ้บบบริการสังคม (Service 
Learning) จากกรณีศึกษา สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการ
เรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ จิตอาสา และความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดว้ยการจัดการ
เรียนรูบ้ริการสงัคม ในรายวิชาออกแบบและจดัการเรียนรู้ จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญของนักศึกษาที่เรียนดว้ยการจัดการเรียนรู้
แบบบรกิารสงัคม 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมีน า้ใจ ดา้นความรบัผิดชอบ ดา้นความเสียสละ และ
ดา้นความสามคัคี มคีะแนนหลงัเรียน สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

4) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม
เพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั ผลการวิจยั พบว่า ดา้นการ
วดัและประเมินผล จากการศึกษาพบว่าในขอ้ที่ 3 อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัประเมินตนเองและ
นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมคนอ่ืน ๆ หลงัท ากิจกรรมมีความเหมาะสม/เป็นไปไดโ้ดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สดุ สงูกว่าเกณฑท์ี่ไดก้ าหนดไว ้ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก ในอดีตกระบวนการวดัและประเมินผล
กิจกรรมของสถานศึกษาโดยทั่วไป รูปแบบการวัดและประเมินผลอาจมีการประเมินผลแบบ
ทิศทางเดียว หรืออาจใชเ้ครื่องมือในการวดัและประเมินผลเพียงรูปแบบเดียว เช่น แบบสอบถาม 
ซึ่งอาจจะได้ผลสะท้อนกลับจากนักศึกษาไม่เพียงพอต่อผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิดขึน้ ในปัจจุบันการ
ประเมินผูเ้รียนนั้นเครื่องมือในการประเมินมีความหลากหลาย และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งเป็น
ลักษณะร่วมกันประเมินแบบสองทิศทาง หลายมิติของการประเมิน เน้นการมีส่วนร่วมของ
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ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจเป็นการแสดงความคิดเห็น หรือความคิดทางประสบการณข์องนกัศึกษา
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังที่  มารค์ (Mark,2001) ได้เสนอว่าขั้นตอนการสะท้อนกลับของรูปแบบ
กิจกรรมในการบริการสังคมนัน้ ผูเ้รียนตอ้งสามารถที่จะสะทอ้นกลบั (Reflection Experiences)
ในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม นักศึกษาและกลุ่มตอ้งสามารถสะทอ้นประสบการณ์ออกมา การ
ฝึกฝนการสะทอ้นในกิจกรรมการบริการจะเป็นส่วนที่ดึงดดูความสนใจแก่ผูร้่วมงาน และถ่ายทอด
ความเป็นจิตบริการใหแ้ก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาตอ้งตอบประเด็นค าถาม 3 ขอ้นีไ้ดแ้ก่ สิ่งที่ท านัน้
คืออะไร อะไรที่ท าใหเ้ป็นเช่นนัน้ และปัจจุบันเป็นอย่างไร ในขัน้ตอนนีน้ักศึกษาแต่ละคนจะตอ้ง
บอกความหมาย จดุประสงคข์องโครงการ ก าหนดความเชื่อมโยง ระหว่างการบรกิารและสาขาวิชา
ที่เรียน และบอกผลกระทบจากโครงการที่มีต่อสมาชิก และประโยชน์ของชุมชน เทคนิค การ
สะทอ้นกลบัจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม สอดคลอ้งกับงานวิจัยของพัทธวรรณ ชูเลิศ และคณะ 
(2560, p. 28) เรื่อง การพัฒนานักศึกษาพยาบาล Generation Z  พบว่า การใหน้ักศึกษาไดเ้รียนรูจ้าก
สภาพจริงและกระบวนการสะทอ้นคิด เป็นการส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของ
นกัศกึษาที่อยู่ใน Generation Z ใหม้ีจิตบรกิาร 

3.2 การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิต
บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

จากการศึกษาได้แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิต
บริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพัระดบัสถาบนั จ านวน 6 ขอ้ และ แนวทางการจดักิจกรรม
เพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพัระดบัคณะ/วิทยาลยั จ านวน 
6 ขอ้ โดยผูว้ิจยัขออภิปรายผลจากการวิจยัดงันี ้

1.นโยบายระดับสถาบัน จะต้องสอดรับกับ นโยบายกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม โดยทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะต้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนใหก้ารพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งผูเ้รียนใหเ้กิดคุณลกัษณะจิตบริการ เพื่อ
เสริมสรา้งพัฒนาคนใหเ้ป็น Smart citizen เปิดโอกาสใหเ้รียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต (Lifelong learning) 
เพื่อลดความเลื่อมล า้ ดว้ยการพฒันาคนใหเ้ป็นบณัฑิตที่มีคณุภาพสู่ศตวรรษที่ 21 ท างานในสาขา
ใหม่ๆ และสามารถแข่งขันในเวที โลกได้ พัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท างาน  ซึ่ง
ผูท้รงคณุวฒุิ 9 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 มีความเห็นดว้ยในแนวทางสอดคลอ้งกับนโยบายระดับ
สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยควรกระตุ้นส่งเสริมใหม้ีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกับการ
พฒันานกัศึกษาใหเ้กิดการเรียนรู ้ดา้น การรบัรูค้วามสามารถของผูเ้รียน หมายถึง การไม่ทอ้ถอย
ต่ออปุสรรคท์ี่เกิดขึน้ มีความพยายามมุ่งมั่นจนบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว ้รูจ้กัศักยภาพของตนเอง มี
วิธีการสื่อสารกบัผูอ่ื้นจนงานส าเร็จ พฒันาบคุลิกภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น
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ไดดี้ มีความมั่นใจ และกระท าสิ่งดีเพื่อผูอ่ื้นได ้ดา้นทกัษะการแกไ้ขปัญหา หมายถึง ความสามารถ
วิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างมีเหตุและผล คิดอย่างเป็นระบบ มีวิธีการหรือเทคนิคที่หลากหลายมา
ช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด เหมาะสมกับบริบท เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความมั่นใจใน
ตนเอง และเกิดการอยากมีสว่นรว่ม มีสมัพนัธภาพที่ดีกบัผูอ่ื้น เพื่อช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาให้
ของผู้อ่ืนโดยไม่ลังเล  ด้านการดูแลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผู้อ่ืน หมายถึง  การสนับสนุน 
ช่วยเหลือเกือ้กูลผูอ่ื้นอย่างไม่ล  าเอียง สรา้งสรรคผ์ลงานเพื่อสังคม พรอ้มในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ดแูลผูอ่ื้น คิดถึงและสนใจความตอ้งการของผูอ่ื้น เสียสละเพื่อสาธารณะประโยชน ์ช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานเมื่อตอ้งปฏิบัติงานเพื่อใหง้านส าเร็จ ดา้นทัศนคติเชิงบวก หมายถึง เมื่อต้องเผชิญกับ
ปัญหา หรือภาระงานที่หนกัและซบัซอ้น บณัฑิตสามารถคิดเชิงบวกเพื่อแกไ้ขปัญหา รบัมือกบัแรง
กดดนัไดดี้ ไม่กดดนัตนเอง คิดสรา้งสรรค ์คิดนอกกรอบ เห็นความส าคญัในการบรกิารช่วยเหลือผู ้
เพื่อสรา้งความประทับใจใหผู้อ่ื้นอย่างเป็นธรรมชาติ และชื่นชมบุคคลรอบขา้งหรือสิ่งต่าง ๆ รอบ
ตนเอง มีเทคนิคในการรบัฟังผูอ่ื้น และมีอารมณ์ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวตามกระแสสงัคมไดง้่าย ดา้น
การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง หมายถึง การกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ ไม่กลวัที่จะรบัมือกบั
ความลม้เหลว รบัผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้น ไม่ละเลย สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณร์่วมกบัผูอ่ื้นได ้เขา้ใจผูอ่ื้นเมื่อตอ้งท างานร่วมกนัเป็นทีม ซื่อตรงและมีความจรงิใจต่อ
ผูอ่ื้น สามารถจดัการกบัอารมณข์องตนไดเ้พื่อจะเรียนรูห้าวิธีในการจดัการกบัปัญหาที่เขา้มา ดา้น
การสรา้งแรงจูงใจใหก้ับตนเอง หมายถึง มีความพรอ้มแบบองคร์วม มีสรรถนะในวิชาชีพของตน 
สร้างจูงใจที่ ดีให้กับตนเองและผู้ อ่ืนได้ มีบุคคลที่ เป็นแบบอย่างให้ตนเองในการท างาน 
กระตือรือรน้ มีความสุขเมื่อไดท้ างานร่วมกับผูอ่ื้น ยึดมั่นผูกพันต่อองคก์ร เห็นคุณค่าของตนเอง
และผูอ่ื้น พัฒนาตนเองในการช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยมีอาจารยภ์ายในคณะ/
วิทยาลยัเป็นดแูลและคอยช่วยเหลือ สนบัสนุนและเป็นแบบอย่างในการมีส่วนรว่มในกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเ้รียน ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก การเรียนรูใ้นปัจจุบัน นอกจากหลกัสูตรการเรียนการสอนที่
จ  าเป็นต้องเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติจริงได้แล้วนั้น การดูแลและการช่วยเหลืออย่างจริงจังจาก
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบายในการจัดกิจกรรมนั้น ตอ้ง
เขา้ถึงและเขา้ใจสภาพที่เปลี่ยนไปของระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจะสามารถกสรา้ง
ผูเ้รียนใหป้ระสบความส าเรจ็ และกลายเป็นบุคคลของศตวรรษที่ 21 คือ เป็น Smart Citizen ใหล้อ้
ไปกบันโยบายระดบักระทรวง ซึ่งตอบสนองความตอ้งการของสงัคมในปัจจุบนั  มหาวิทยาลยัควร
ในความส าคญัในการกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั ควรใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการออกแบบกิจกรรม ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง สามารถสงัเคราะหส์ิ่งที่ไดร้บั
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จากการเรียนรูแ้ละน าไปใชจ้ริงได ้ดังที่ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และชาลี เจริญลาภนพรตัน์ 
(2552, p. 4) ไดก้ล่าวถึงหลกัการและส าคญัของการเรียนรูด้ว้ยการรบัใชส้งัคม ตอ้งประกอบไป
ดว้ย 1)การเชื่อมต่อหลักสูตร (Curricular Connection) การเรียนรูต้อ้งสามารถท าใหผู้เ้รียนไดร้บั
เนือ้หาครบถว้นตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 2)กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ (Effective Process) 
การเรียนรูอ้าศัยกระบวนการที่ไดร้บัการออกแบบอย่างเหมาะสม สามารถน าไปสู่การสังเคราะห์
ความรูใ้หม่ด้วยกลุ่มผู้เรียนเอง 3)เสียงของนักศึกษา (Student Voice) ผู้เรียนมีส่วนส าคัญในการ
ก าหนดโครงงานการลงพื ้นที่การด าเนินโครงการ และการประเมินผล โดยผ่านขั้นตอนการ
เตรียมพรอ้มที่เหมาะสม4) การสะท้อนกลับ (Reflection) การสรุปและถอดบทเรียนตอ้งเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนไดคิ้ด แสดงความคิดเห็น แบ่งปันที่คน้พบและเขียนประสบการณ์ที่ไดร้บัจากการ
ปฏิบัติ รวมถึงการ่วมกันสรุปองคค์วามรูใ้หม่ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 5)ความร่วมมือกับ
ชมุชน (Community Partnership) ความร่วมมือกับชุมชนรอบมหาวิทยาลยัจะสง่เสริมใหโ้ครงงาน
ตรงกับความต้องการของชุมชน การลงพืน้ที่เพื่อส ารวจปัญหาและเชื่อมโยงกับชุมชนเป็นขั้นตอน
ส าคัญท่ีจะท าให้โครงงานมีผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธัญญาพร ก่องขันธ์ (2562, p. 50) เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการออกแบบการ
จัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจิตอาสา โดยใช้การจัดกิจการการเรียนรูแ้บบบริการ
สงัคม (Service Learning) จากกรณีศึกษา สาขาสงัคมศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถในการออกแบบ
การจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จิตอาสา และความพึงพอใจของนกัศึกษาที่เรียนดว้ยการ
จัดการเรียนรูบ้ริการสังคม ในรายวิชาออกแบบและจัดการเรียนรู้ พบว่า ความพึงพอใจของ
นกัศึกษา ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบบริการสงัคม มีความพึงพอใจของนกัศึกษาโดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ 

2.นโยบายระดบัคณะ/วิทยาลยั จะตอ้งสอดรบักบั นโยบายกระทรวงการ
อดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวัตกรรม และนโยบายมหาวิทยาลยัพายพั โดยคณะ/วิทยาลยั
จะตอ้งร่วมกันขับเคลื่อน กระตุน้ส่งเสริมในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่เชื่อมโยงกบัคุณลกัษณะ
จิตบริการ ดา้น การรบัรูค้วามสามารถของผูเ้รียน หมายถึง การไม่ทอ้ถอยต่ออุปสรรคท์ี่เกิดขึน้ มี
ความพยายามมุ่งมั่นจนบรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว ้รูจ้กัศกัยภาพของตนเอง มีวิธีการสื่อสารกบัผูอ่ื้นจน
งานส าเร็จ พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดดี้ มีความมั่นใจ และ
กระท าสิ่งดีเพื่อผูอ่ื้นได้ ดา้นทักษะการแก้ไขปัญหา หมายถึง ความสามารถวิเคราะหปั์ญหาได้
อย่างมีเหตุและผล คิดอย่างเป็นระบบ มีวิธีการหรือเทคนิคที่หลากหลายมาช่วยเหลือในการแกไ้ข
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ปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด เหมาะสมกับบริบท เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความมั่นใจในตนเอง และเกิดการ
อยากมีส่วนร่วม มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ื้น เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาให้ของผูอ่ื้นโดยไม่
ลงัเล  ดา้นการดูแลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น หมายถึง  การสนบัสนุน ช่วยเหลือเกือ้กูลผูอ่ื้น
อย่างไม่ล  าเอียง สรา้งสรรคผ์ลงานเพื่อสังคม พรอ้มในการช่วยเหลือผูอ่ื้น ดูแลผูอ่ื้น คิดถึงและ
สนใจความตอ้งการของผูอ่ื้น เสียสละเพื่อสาธารณะประโยชน ์ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อตอ้ง
ปฏิบติังานเพื่อใหง้านส าเรจ็ ดา้นทศันคติเชิงบวก หมายถึง เมื่อตอ้งเผชิญกบัปัญหา หรือภาระงาน
ที่หนกัและซบัซอ้น บณัฑิตสามารถคิดเชิงบวกเพื่อแกไ้ขปัญหา รบัมือกบัแรงกดดันไดดี้ ไม่กดดัน
ตนเอง คิดสรา้งสรรค์ คิดนอกกรอบ เห็นความส าคัญในการบริการช่วยเหลือผู้ เพื่อสรา้งความ
ประทบัใจใหผู้อ่ื้นอย่างเป็นธรรมชาติ และชื่นชมบุคคลรอบขา้งหรือสิ่งต่าง ๆ รอบตนเอง มีเทคนิค
ในการรบัฟังผูอ่ื้น และมีอารมณ์ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวตามกระแสสงัคมไดง้่าย ดา้นการตอบสนอง
จากการกระท าของตนเอง หมายถึง การกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ ไม่กลวัที่จะรบัมือกบัความลม้เหลว 
รบัผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้น ไม่ละเลย สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
รว่มกบัผูอ่ื้นได ้เขา้ใจผูอ่ื้นเมื่อตอ้งท างานรว่มกนัเป็นทีม ซื่อตรงและมีความจรงิใจต่อผูอ่ื้น สามารถ
จัดการกับอารมณ์ของตนได้เพื่อจะเรียนรูห้าวิธีในการจัดการกับปัญหาที่เขา้มา ด้านการสรา้ง
แรงจูงใจใหก้บัตนเอง หมายถึง มีความพรอ้มแบบองคร์วม มีสรรถนะในวิชาชีพของตน สรา้งจงูใจ
ที่ดีให้กับตนเองและผู้อ่ืนได้ มีบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้ตนเองในการท างาน กระตือรือ รน้ มี
ความสขุเมื่อไดท้ างานร่วมกบัผูอ่ื้น ยึดมั่นผูกพนัต่อองคก์ร เห็นคณุค่าของตนเองและผูอ่ื้น พัฒนา
ตนเองในการช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน โดยมีอาจารยภ์ายในคณะ/วิทยาลยัเป็นดูแล
และคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและเป็นแบบอย่างในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูท้ี่มีความใกลก้บันกัศึกษามากที่สดุ และตวันกัศึกษาเอง
ก็มีความไวใ้จในตัวอาจารยม์ากกว่าบุคคลอ่ืน ๆ ในคณะ/วิทยาลัย สามารถส่งผลต่อวิธีการคิด 
การกระท าของนักศึกษาอย่างมาก สามารถเป็นตัวแบบที่ดีในดา้น การคิด ความรูส้ึก การกระท า 
หรือสรา้งแรงบนัดาลใจ กระตุน้ใหก้ับนักศึกษาไดดี้ที่สดุ ดังที่ ประเวศ วะสี (2542, p. 20) ระบุว่า 
บุคคลที่มีจิตบริการควรมีองคป์ระกอบดว้ยกัน 3 ดา้น คือ 1)ดา้นความคิด (Cognition) เป็นส่วนที่
เก่ียวขอ้งกับความคิดที่เป็นส่วนของการรู ้หรือเกิดความรบัรูข้องความส านึกเป็นหลกั เช่น การรบัรู ้
(Perception) ความทรงจ า (Memory) ความมีเหตุผล (Reasoning) และการใชปั้ญญา (Intellect) 
2)องคป์ระกอบดา้นความรูส้ึก (Affective) เป็นส่วนที่ประกอบทางดา้นอารมณ์ ความรูส้ึก ซึ่ง
เป็นสิ่งกระตุ้นความคิดอีกต่อหนึ่ง เป็นส่วนของความรูส้ ึกทางใจของความส านึกที ่ รวมเอา
ความรูส้ึกของบุคคลในดา้นบวกหรือดา้นลบ 3)องคป์ระกอบทางดา้นการปฏิบัติ หรือการกระท า 
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(Behavior) เป็นองคป์ระกอบที่ก่อเกิดแนวโน้มในทางปฏิบัติ หรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่งเรา้
ที่เหมาะสม ซึ่งส่วนนีต้อ้งอาศัยความเขา้ใจ หรือความคิดรวบยอด (Concept) เก่ียวกบัสิ่งนัน้เป็น
พืน้ฐาน สอดคลอ้งกับ ยุทธนา วรุณปิติ (2542b, pp. 181-183) ระบุว่า บุคคลที่มีจิตสาธารณะ 
ตอ้งค านึงถึงส่วนรวม และมีคณุลกัษณะดงันี ้1)การทุ่มเทและอทุิศตน สิทธิพลเมืองตอ้งสอดคลอ้ง
กับความรับผิดทางสังคม บุคคลไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามสิทธิเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือ
ให้บริการแก่บุคคลอ่ืน เพื่อพัฒนาสังคมดว้ยอาทิ ถ้าตอ้งการใหผู้แ้ทนราษฎรม์ีความรบัผิดชอบต่อ
ความตอ้งการ และประโยชนข์องประชาชน ประชาชนก็ตอ้งใหค้วามเอาใจใส่และติดตาม ไม่เพียงท า
การหย่อนบตัรเลือกตัง้เท่านัน้ ตอ้งเสียสละเวลาใหใ้นการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัการเมืองระดบัทอ้งถิ่น 
และในสถาบนัต่าง ๆ 2) เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล จากกระแสปัจเจกชนนิยม ส่งผลใหค้น
ในสงัคมมีลกัษณะปิดกัน้ตวัเอง ไม่ไวว้างใจผูอ่ื้น เลือกคบเฉพาะกลุ่มที่มีความเหมือนกนั ไม่สนใจ
การเมืองท าใหไ้ม่สามารถปฏิบัติภารกิจของสังคมเพื่อผลประโยชนข์องส่วนรวม เกิดขอ้ขดัแยง้ 
การยุติขอ้ขดัแยง้โดยการฟังเสียงขา้งมาก ไม่น าไปสู่ประโยชนข์องส่วนรวม ดงันัน้ผูท้ี่มีจิตสาธารณะ
ถึงส่วนรวม ตอ้งเป็นพลเมืองในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ทางสังคมสมัยใหม่ มีความอดทน 
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ไม่ท าให้ได้อย่างที่ต้องการเสมอไป ต้องเคารพ และยอมรบัความ
แตกต่างที่หลากหลาย และหาวิธีการอยู่รว่มกบัความขดัแยง้โดยการแสวงหาทางออกร่วมกัน การ
จ าแนกประเด็นปัญหา การใชเ้หตผุลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตัดสินใจ ตอ้งมีการพูด
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันใหม้ากที่สุด เพื่อหาขอ้ยุติ สรา้งการเขา้ร่วมรบัรู ้ตัดสินใจ
และผนึกก าลังเพื่อใหเ้กิดการยอมรบัจากทุกฝ่าย 3)ค านึงถึงประโยชนส์่วนตนและส่วนรวม คน
ในสงัคมตอ้งคิดถึงการเมือง ในฐานะกิจการเพื่อส่วนรวม และเพื่อคณุธรรมมากขึน้ และ4)การลง
มือกระท า การวิพากษ์วิจารณปั์ญหาที่เกิดขึน้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าใหส้ถานการณดี์ขึน้
ตอ้งลงมือกระท า โดยเริ่มจากครอบครวัในการวางฐานะใหเ้กิดการอบรมดา้นจริยธรรมของ
พลเมือง สถาบนัการศึกษาไม่เป็นเพียงแต่เป็นสถานที่ฝึกอบรม และใหค้วามรูเ้ท่านัน้ ตอ้งรบัช่วงต่อใน
การสรา้งค่านิยมที่เหมาะสมต่อจากครอบครวั รวมทั้งเครือข่ายสังคมที่เกิดขึน้ระหว่างเพื่อนบา้น ที่
ท างาน สโมสร สมาคมต่าง ๆ เชื่อมโยงบุคคลที่สนใจเรื่องของตนเขา้เป็นกลุม่ที่ใส่ใจผูอ่ื้นช่วยด ารง
รกัษาประชาคม สงัคม และกฎจรยิธรรม รวมทัง้สถาบนัที่มีอิทธิพลสงูต่อสงัคม คือ สถาบนัศาสนา
และสื่อมวลชน นับว่ามีบทบาทส าคัญในการสรา้งใหส้ังคมเขม้แข็ง  สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ ์และสมชัย วงษ์นายะ (2560, p. 51) เรื่อง จิตสาธารณะของนักศึกษา
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร หาแนวทางการพฒันาจิตสาธารณะของนกัศึกษา
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และประเมิน  แนวทางการพัฒนาจิต
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สาธารณะนักศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า 1) จิตสาธารณะ
ของนักศึกษาคณะครุศาสตรโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุก
ดา้นอยู่ในระดับสูง โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี ่ยดังนี ้ ดา้นการยอมรบัและปฏิบ ัติตามกฎ
กติกาทางสังคม ดา้นความเอือ้อาทรและความสามัคคี  ดา้นความเสียสละเพื่อส่วนรวม ดา้นการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น และดา้นการตระหนกัถึงปัญหาที่เกิดขึน้ในสงัคม ตามล าดบั 2) แนวทางการพฒันาจิต
สาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมี 12 แนวทาง ส าหรบั
แนวทางที่ส  าคัญประกอบดว้ย การส่งเสริมใหน้ักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมตามวิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน การส่งเสริมให้นักศึกษาในโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ร่วมมือกับครูในสถานศึกษา
ใหบ้ริการวิชาการแก่นกัเรียนระดบัประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาดว้ยการจดักิจกรรมทางวิชาการ
ต่าง ๆ การส่งเสริมให้มีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่ท าโดยหมู่คณะทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั การส่งเสรมิใหน้กัศึกษาเสนอหรือจดักิจกรรมจิตสาธารณะโดยใหน้กัศึกษาด าเนินการ
เอง และจดัท าสมดุบนัทึกความดีใหก้ับนักศึกษาโดยส่งเสริมใหน้ักศึกษาบนัทึกการท าความดีเมื่อ
ตนเองไดท้ าใหก้บับคุคลอ่ืน 3) ผลการประเมินแนวทางการพฒันาจิตสาธารณะของนกัศกึษาคณะ
ครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร พบว่าแนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะส่วนใหญ่มีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปไดแ้ละเป็นประโยชน ์อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 

ผลการศึกษาระยะที่  1 การประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวัง
คุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ ท าใหท้ราบล าดับความตอ้งการจ าเป็น
ของการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
พายพั ทัง้หมด 6 คณุลกัษณะ ซึ่งจะเป็นประโยชนต่์อมหาวิทยาลยัพายพั ดงันี ้

1. คุณลักษณะด้านการรบัรูต้นเอง มีความต้องการจ าเป็นเป็นอันดับแรก  คือ 
บณัฑิตไม่ทอ้ถอยต่ออปุสรรคท์ี่เกิดขึน้ ดงันัน้ มหาวิทยาลยัพายพัควรพฒันาและจดักิจกรรมที่เปิด
โอกาสใหน้กัศึกษาฝึกใชค้วามสามารถของตนเอง และเขา้ใจตนเองว่ามีความสามารถดา้นใดมาก
ที่สดุ หรือความสามารถดา้นใดควรที่จะไดร้บัการพฒันา เป็นการจดัประสบการณน์กัศึกษาฝึกฝน
ความอดอน ความมุ่งมั่น จนส าเรจ็ใหบ้รรลถุึงเปา้หมายที่ตนเองตัง้ไว ้

2. คณุลกัษณะจิตบรกิารดา้นการแกไ้ขปัญหา มีความตอ้งการจ าเป็นอนัดบัแรก 
คือ บัณฑิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรอบด้าน และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยพายัพควรพัฒนาและจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาไดเ้รียนรูใ้นการที่จะคิด 
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วิเคราะห ์และแกไ้ขปัญหาจากสถานการณจ์รงิ เพื่อจะไดเ้ขา้ใจถึงวิธีการคิดแกไ้ขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ คิดไดห้ลากหลายมิติของความน่าจะเป็น โดยใชป้ระสบการณท์ี่เคยไดร้บัจากการเรียนรูใ้น
หนังสือออกมาใชใ้หเ้กิดเป็นรูปธรรม หรือส่งผลประโยชนใ์หก้ับตัวนกัศึกษาเองและผูอ่ื้น และเพื่อ
เป็นการสะสมประสบการณใ์นการแกไ้ขปัญหา ซึ่งจะน าไปสูก่ารไขปัญหาไดอ้ย่างตรงจดุ 

3. คุณลักษณะจิตบริการด้านการดูแลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผู้อ่ืน มีความ
ตอ้งการจ าเป็นอันดับแรก คือ บณัฑิตสนับสนุนเกือ้กูลผูอ่ื้นอย่างไม่ล  าเอียง ดังนัน้ มหาวิทยาลยั
พายพัควรพฒันาและจดักิจกรรมที่เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาเรียนรูไ้ม่เพียงแต่เป็นผูร้บั แต่จะเรียนรู้
และฝึกในการเป็นผูใ้ห ้เขา้ใจถึงใจเขาใจเรา แมส้งัคมไทยในปัจจุบนัมีความล า้เสน้ไปในรูปแบบ
ของสงัคมปัจเจกนิยม วตัถนุิยม ก็ตาม แต่การจดัประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่สวนกระแสสงัคม คือใน
นักศึกษาเริ่มคิดถึงการเอาใจใส่ผู ้อ่ืน เสียสละเพื่อผู้อ่ืน เรียนรู้ที่จะท าดีเพื่อผู้อ่ืนได้ เพื่อจะ
สรา้งสรรคส์งัคมใหม้ีความสนัติสขุและเป็นสงัคมแห่งการให ้

4. คณุลกัษณะจิตบรกิารดา้นการมีทศันคติเชิงบวก มีความตอ้งการจ าเป็นอนัดบั
แรก คือ เมื่อการท างานเกิดปัญหา บัณฑิตจะคิดเชิงบวกเพื่อคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ 
ดงันัน้ มหาวิทยาลยัพายพัควรพฒันาและจดักิจกรรมที่เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีประสบการณด์า้น
การแสดงออกทางความคิดเชิงบวกเพื่อที่จะเขา้ใจถึงทศันคติของนกัศึกษาในปัจจุบนัว่าเป็นเช่นไร 
เพื่อการเสริมสรา้งความคิดเชิงบวกใหไ้ปถึงจุดที่สามารถพาตนเองไปสู่ความสามารถในคิดและ
แกไ้ขปัญหาได ้

5. คุณลกัษณะจิตบริการดา้นการตอบสนองจากการกระท าของตนเอง มีความ
ตอ้งการจ าเป็นอนัดับแรก คือ บณัฑิตกลา้ตัดสินใจ มีความกลา้หาญในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่เกิดขึน้กับตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันัน้ มหาวิทยาลยัพายพัควรพัฒนาและจดักิจกรรมที่
เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาฝึกที่จะคิด ตดัสินใจ และแสดงความรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจของตนเอง 
เพราะนักศึกษาที่สามารถคิดและตัดสินใจได้ดีจะสามารถพัฒนาตนเองไปยังการมีภาวะผู้น า
เช่นกนั 

6.  คุณลักษณะจิตบริการด้านการมีแรงจูงใจภายในตนเอง มีความต้องการ
จ าเป็นอันดับแรก คือ บณัฑิตมีความพรอ้มแบบองคร์วม ทัง้ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่ใส ส่งผลให้
ท างานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไวอ้ย่างเต็มที่ ดังนั้น มหาวิทยาลัยพายัพควรพัฒนาและจัด
กิจกรรมที่เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาไดฝึ้กมองหาสิ่งที่จะส่งผลต่อการสรา้งแรงจูงใจในตนเอง เพราะ
เมื่อนกัศึกษามีแรงจงูใจที่ดีในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลว้ นกัศกึษาก็จะสามารถท าไดดี้ และเป็นคนที่
แอคทีฟในการกระท าสิ่งนัน้ ๆ แบบมีความพรอ้มทัง้รา่งกาย จิตใจ และมีความสขุ 
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ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบไปใช้ 
1. การน ารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการไปใช ้ตอ้งมีหลกัการ 

และการตั้งจุดประสงค์ของรูปแบบต้องพัฒนามาจากแนวคิด และทฤษฎีที่ เหมาะสมกับ
คณุลกัษณะที่ตอ้งการพฒันานกัศกึษา 

2. อาจารยผ์ูส้อนมีบทบาทในการในการน าอภิปราย และใหค้ าแนะน านกัศึกษาอย่าง
ใกลช้ิด รวมถึงการถ่ายทอดแนวคิด และประสบการณใ์หม่ๆ เพื่อใหน้ักศึกษาไดเ้กิดประสบการณ์
ดา้นการคิด วิเคราะห ์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสรา้งกรอบสรุปความรู ้ควรสรา้งบรรยากาศใน
นกัศึกษามีส่วนร่วมโดยการใหโ้อกาสในการสะทอ้นกลบัความคิดเห็นอย่างมีอิสรภาพ อาจารยไ์ม่
ประเมินนักศึกษาด้วยวิธีการประเมินด้วยเครื่องมือชนิดเดียว แต่น าวิธีและเครื่องมือที่มีความ
หลากหลายมิติมาช่วยในการประเมินทุกขัน้ตอนในการจดักิจกรรม เพื่อช่วยกระตุน้ และเสริมแรง
ใหน้กัศกึษาเกิดการตระหนกั และเห็นคณุค่าในกิจกรรมที่ตนไดร้บัจากการปฏิบติัตามทัง้ต่อตนเอง 
ผูอ่ื้น และสงัคม 

ข้อเสนอแนะผลจากการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปปฏิบัติ.  
ผลจากการการศึกษาระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบและเสนอแนะแนวทางการจัด

กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพท าให้ทราบถึง
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายน าไปปฏิบติั ซึ่งจะเป็นประโยชนต่์อมหาวิทยาลยัพายพั ดงันี ้

1 .ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับสถาบนั คือ ควรกระตุน้ส่งเสริมใหม้ีการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกับการพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู ้ให้เกิดคุณลักษณะจิต
บริการดา้นการรบัรูต้นเอง การคิด วิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา การดูแลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อ
ผูอ่ื้น การมีทัศนคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง และการมีแรงจูงใจภายใน
ตนเอง โดยมีฝ่าย/หน่วยงานในมหาวิทยาลยัดแูลและใหก้ารสนบัสนุนผูเ้รียนอย่างเต็มที่ทัง้ในดา้น
งบประมาณ/แผนพฒันานกัศกึษา/ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน  

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับคณะ/วิทยาลัย คือ พัฒนารูปแบบและจัด
กิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อการเสริมสรา้งผูเ้รียนใหเ้กิดคณุลกัษณะจิตบริการดา้นการรบัรูต้นเอง 
การคิด วิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา การดูแลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น การมีทัศนคติเชิงบวก 
การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง และการมีแรงจูงใจภายในตนเอง โดยมีอาจารยภ์ายใน
คณะ/วิทยาลัยเป็นดูแลและคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและเป็นแบบอย่างในการมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาคุณลกัษณะจิตบริการตัวแปรอ่ืน ๆ เพื่อใหไ้ดต้ัวแปรจิตบริการที่

เหมาะสมกบับรบิท สงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนานกัศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกบัความตอ้งการ

ในการพฒันานกัศกึษา ตามคณุลกัษณะที่พงึประสงคข์องมหาวิทยาลยั 
3. ควรมีการน ารูปแบบกิจกรรมไปใชก้บัสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีความตอ้งการใน

การพฒันานกัศกึษาดา้นจิตบรกิาร 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณเ์ชิงลึก 
 
1. ดร.อ านวย ทะพิงคแ์ก  รกัษาการอธิการบดีมหาวิทยาลยัพายพั 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จิตนธี รชิชี่ ผูช้่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 

(ภารกิจมาตรฐาน และบรหิารวิชาการ) 
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วิทยาลยัพระครสิตธ์รรมแมคกิลวารี 
4.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์สายสนุีย ์ เกษม คณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 
5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ธนญัชยั ทิพยมณฑล  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษาและ

กิจการพิเศษ คณะนิติศาสตร ์
6.  อาจารยก์ลุวฒัน ์ทศพะรนิทร ์ ผูช้่วยคณบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา คณะ

นิเทศศาสตร ์
7.  ดร.ภก. ธีรพงศ ์ตัง้ใจ  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา คณะ

เภสชัศาสตร ์
8.  ศาสนาจารยช์ยัพร ปัญญา ผูช้่วยคณบดีฝ่ายครสิตจกัรสมัพนัธ์

วิทยาลยัพระครสิตธ์รรมแมคกิลวารี    
9. นางอรอมุา ไชยเศรษฐ์ กรรมการฝ่ายพฒันานกัศกึษา  

คณะนิเทศศาสตร ์
10. ดร.ชนนัภรณ ์ใจเสารดี์  อาจารยป์ระจ าวิทยาลยัพระครสิตธ์รรม

แมคกิลวารี 
11.  อาจารยพ์นูพิลาศ โรจนสพุจน ์ อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลแมคคอรม์ิค 
12. อาจารยกี์รติ ไพบลูย ์ อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร ์
13.  อาจารยส์ภุา พนูผล ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ

มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
14. อาจารยก์ลัป์ อโุฆษกิจ  อาจารยป์ระจ าคณะบญัชี การเงินและ

การธนาคาร (ดแูลงานพฒันานกัศึกษา) 
15.  ศาสนาจารย.์ดร.เอสเธอร ์เวคแมน  อาจารยป์ระจ าวิทยาลยัพระครสิตธ์รรม

แมคกิลวารี  
16. นางวรวรรณ ขติัชีนะ ผูอ้  านวยการส านกัพฒันานกัศกึษา 
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17. นายอดิสร  เมืองเกียง เจา้หนา้ที่พฒันานกัศกึษา 
18. นางสาวรตันากร ชวูฒันเกียรติ  นกัศกึษา 
19. นายพรสิทธิ์  มหิตพงษ์ นกัศกึษา 
20. นายธนานพ  รุง่เรืองโรจน ์ นกัศกึษา 
21. นางสาวสิรลิกัษณ ์ พรมสวสัดิ์ นกัศกึษา 
22. นายทศันะ  เกลา้รากมลู นกัศกึษา 
23. นางสาวหทยัชนก  ยาณะแกว้ นกัศกึษา 
24. นางสาวปณุณิศา  วงษฟ่ั์น นกัศกึษา 
25. นายพชักร จนัตาเวียง นกัศกึษา 
26. นางสาวธิดารตัน ์ศรีมี่ นกัศกึษา 
27. นายปฏิวติั  เมืองมา นกัศกึษา 
28. ธนวฒัน ์ จนัเขียว ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
29. นางรชัดาภรณ ์เสนางาม ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
30. ภญ.จามจรุี ค าปอ้ ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
31. นายรุจน ์ บวัเย็น ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
32. นายอมร สารสมทุร ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
33. นายศราวธุ ชอบธรรมกรุณา ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
34. คส. สิรินทร  ทองเณร ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
35. ศจ.พิชาญ  ชยัธิ ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
36. นายภมร ธาราวิไลสขุสกลุ ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
37. นายสรุชยั บญุเป็ง ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จิตนธี รชิชี่ ผูช้่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 

มหาวิทยาลยัพายพั 
2. ดร.สชุาดา รตันพิบลูย ์  ผูช้่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 

(ฝ่ายมาตรฐานหลกัสตูร) มหาวิทยาลยั
พายพั 

3. ดร.ปัทมาวรรณ จินดารกัษ์ ผูช้่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
(ภารกิจทรพัยากรบุคคลและ แผนงาน) 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วชิรา เครือค าอา้ย   รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 

5. ดร.ไพศาล แยม้วงษ์  อาจารยป์ระจ าคณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ ์
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สมพนัธ ์วงษดี์   อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลยัพายพั  
2. อาจารยบ์ญุยงั  วิษณมุหิมาชยั    อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา 

มหาวิทยาลยัพายพั 
3.  ดร.ปัทมาวรรณ จินดารกัษ ์ ผูช้่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ

การเงิน(ภารกิจทรพัยากรบคุคลและ 
แผนงาน) 

4. อาจารยธ์นะ เนตรศภุลกัษณ ์ ผูช้่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
(ภารกิจพฒันานกัศกึษาและผูอ้  านวยการ
ส านกันิติการ) 

5. นางพีณา จนัทะแกว้  ผูอ้  านวยการส านกัแผนและพฒันา
คณุภาพการศกึษา 

6. ดร.จกัรปรุฬห ์ วิชาอคัรวิทย ์                   อาจารยป์ระจ าภาคสาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ 

7. ดร.สายฝน แสนใจพรม                            อาจารยป์ระภาคสาขาวดัและประเมินผล                         
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ 

8. อาจารยน์รพนธ ์ ธรรมวิเศษศรี                  วิทยากร นกัพดู อาจารยพ์ิเศษ            
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้เชียงใหม่ 

9. อาจารย ์จารกึ วาสนสมพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ วิทยากร 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
เชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ข 

-สรุปการประเมินความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 

-การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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การประเมินความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (IOC) 
แบบประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

ข้อที ่
ความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 R 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง        
1.  บณัฑิตไม่ทอ้ถอยต่ออปุสรรคท์ี่
เกิดขึน้ 

1 1 0 0 1 3 0.6 

2. บณัฑิตมีความพยายาม มุ่งมั่นจน
สามารถบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

1 1 0 1 1 4 0.8 

3. บณัฑิตมีวิธีการสื่อสารกบัผูอ่ื้น 
เพื่อใหง้านบรรลผุลส าเรจ็ 

1 1 0 0 1 3 0.6 

4. บณัฑิตรูศ้กัยภาพของตนเองเมื่อ
รว่มงานกบัผูอ่ื้น 

1 1 1 1 1 5 1.0 

5. บณัฑิตเขา้ใจตนเองท าสิ่งดีเพื่อ
ผูอ่ื้นได ้

0 1 0 1 1 3 0.6 

6.บณัฑิตมีความมั่นใจและมี
บคุลิกภาพที่ดีในการท างาน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

7.บณัฑิตปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นไดดี้ 1 1 1 0 1 4 0.8 
8.บณัฑิตมีทกัษะในการสื่อสารกบั
เพื่อนรว่มงานรวมทัง้ผูอ่ื้นได ้

1 1 1 0 1 4 0.8 

9.บณัฑิตพฒันาบคุลิกภาพตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

0 1 1 1 1 4 0.8 

การมีแรงจูงใจภายในตนเอง        
1. บณัฑิตมีความพรอ้มแบบองค์
รวมทัง้ รา่งกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส 
สง่ผลใหท้ างานไดต้ามเปา้หมายที่
ก าหนดไวอ้ย่างเต็มที่ 

1 1 0 1 1 4 0.8 

2. บณัฑิตยดึมั่นผกูพนั/จงรกัภกัดี 0 1 1 0 1 3 0.6 
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ข้อที ่
ความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 R 
(Loyalty) ต่อองคก์ร 
3. บณัฑิตมีสมรรถนะในสาขา
วิชาชีพของตนเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นได้
อย่างดี 

1 1 0 1 0 3 0.6 

4. บณัฑิตเห็นว่าการช่วยเหลือผูอ่ื้น
โดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นสิ่งที่ควร
กระท าอย่างยิ่ง 

1 1 0 0 0 3 0.6 

5. บณัฑิตพฒันาตนเองในการฝึก
ช่วยเหลือผูอ่ื้นเพราะเห็นว่าจะสง่ผล
ต่อความส าเรจ็ของตน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

6. บณัฑิตเห็นตนเอง และผูอ่ื้นมี
คณุค่า 

1 0 1 1 0 3 0.6 

7. บณัฑิตสามารถสรา้งแรงบนัดาล
ใจใหก้บัตนเองและผูอ่ื้นได ้

1 1 1 1 1 5 1.0 

8.บณัฑิตเห็นว่าอาจารย ์เจา้หนา้ที่ 
และผูบ้รหิาร ของมหาวิทยาลยัให ้
การสนบัสนนุบณัฑิต เช่น นโยบาย
ในการท ากิจกรรม งบประมาณ 
สนบัสนนุในการท ากิจกรรมที่เปิด
โอกาสใหบ้ณัฑิตคิดเอง ไม่จ ากดั 
ความคิดของบณัฑิตในการคิด
รูปแบบกิจกรรม 

0 0 0 -1 1 0 0 

9. บณัฑิตมีความกระตือรือรน้และมี
ความสขุเมื่อไดท้ างานรว่มกนักบั
ผูอ่ื้น 

1 1 0 0 1 3 0.6 

10. ในการท างานบณัฑิตมีบุคคล
ตวัอย่างเพื่อสรา้งแรงจงูใจในการ

1 1 0 1 1 4 0.8 
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ข้อที ่
ความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 R 
ท างานใหก้บัตนเอง 

การมีทัศนคติเชิงบวก        
1. บณัฑิตเห็นความส าคญัของการ
ใหบ้รกิารและช่วยเหลือผูอ่ื้น 

1 1 -1 1 1 3 0.6 

2. บณัฑิตมีวิธีการ หรือเทคนิคใน
การรบัฟังผูอ่ื้น และเขา้ความ
ตอ้งการที่แทจ้รงิของผูอ่ื้น 

1 1 -1 1 1 3 0.6 

3. บณัฑิตมีอารมณท์ี่มั่นคง ไม่ตกใจ
กลวั หรือไม่หวั่นไหวตามกระแส
สงัคม หรือ มีสติตลอดเวลา 

1 1 0 0 1 3 0.6 

4.บณัฑิตมีวิธีมองโลกในแบบที่ไม่
ตอ้งกดดนัตนเองและผูอ่ื้น  

1 1 1 -1 1 3 0.6 

5.บณัฑิตใชค้วามคิดเชิงสรา้งสรรค ์
การคิดนอกกรอบในการปฏิบติังาน 

0 1 1 1 1 4 0.8 

6. บณัฑิตรบัมือกบัแรงกดดนัของ
ปัญหาชีวิตที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัได้
อย่างดี 

1 1 1 1 1 5 1.0 

7. บณัฑิตสามารถน าเสนอความคิด 
หรือ มมุมองที่แตกต่าง หลากหลาย
ไดใ้นสถานการณต่์าง ๆ 

1 1 0 0 1 2 0.6 

8.บณัฑิตสรา้งความประทบัใจใหก้บั
ผูอ่ื้นไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ 

1 1 0 1 1 4 0.8 

9.เมื่อการท างานเกิดปัญหาบณัฑิต
จะคิดเชิงบวกเพื่อคลี่คลายปัญหา
ต่าง ๆที่เกิดขึน้ 

1 1 1 0 1 4 0.8 

10.บณัฑิตแสดงออกถึงความชื่นชม
บคุคลรอบขา้งหรือสิ่งต่าง ๆ รอบตวั 

0 1 1 1 0 3 0.6 
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ข้อที ่
ความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 R 
การตอบสนองจากการกระท า

ของตนเอง 
       

1. บณัฑิตกลา้ตดัสินใจ มีความกลา้
หาญในการตดัสินใจเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่เกิดขึน้กบัตนเองไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.0 

2. บณัฑิตสามารถรบัมือกบัความ
ลม้เหลว ความวิตกกงัวล จากการ
ตดัสินใจที่ผิดพลาดของตนเอง  

1 1 1 1 1 5 1.0 

3. บณัฑิตกลา้รบัผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดท่ีตนกระท า ไม่ปัดความ
รบัผิดชอบ แต่เรียนรูว้ิธีเผชิญหนา้ต่อ
สิ่งที่เกิดขึน้ 

1 1 1 1 1 5 1.0 

4. บณัฑิตสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกบัผูอ่ื้น และสรา้ง
ประสบการณท์างความคิดใหก้วา้ง
ขึน้ใหก้บัตนเอง 

1 1 1 -1 1 3 0.6 

5. บณัฑิตรูจ้กัวิธี หรือเทคนิคในการ
แสดงความคิดเห็นของตนเองในที่
สาธารณะไดอ้ย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.0 

6. บณัฑิตยอมรบัความคิดของผูอ่ื้น 1 1 1 -1 1 3 0.6 
7. บณัฑิตจดัการกบัปัญหาหรือ
สถานการณท์ี่ไม่พงึประสงคด์ว้ย
ความจรงิใจและซื่อตรง 

1 1 1 -1 1 3 0.6 

8. บณัฑิตรูจ้กัให ้และมีน า้ใจต่อคน
รอบขา้ง 

1 1 1 -1 1 3 0.6 

9. บณัฑิตจดัการกบัปัญหาที่เกิดขึน้ 1 1 1 1 1 5 1.0 
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ข้อที ่
ความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 R 
โดยใชห้ลกัคณุธรรมและเหตผุลใน
การตดัสินใจ 

10. บณัฑิตมีการตดัสินใจที่ดี สง่ผล
ดีต่อผูอ่ื้นมากกว่าประโยชนข์อง
ตนเอง 

-1 1 1 1 1 3 0.6 

11. บณัฑิตมีสมัมาคารวะแก่ผู้
อาวโุส และเพื่อนร่วมงานอย่าง
เหมาะสม 

1 1 1 -1 1 3 0.6 

การดูแลเอาใจใส่ และเสียสละ
เพ่ือผู้อื่น 

       

1. บณัฑิตมีความพรอ้มในการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

1 1 1 1 1 5 1.0 

2. บณัฑิตแสดงออกถึงความสนใจ
ในความตอ้งการของผูอ่ื้นมาก
ประโยชนส์่วนตวั 

1 1 1 1 1 5 1.0 

3.บณัฑิตคิดถึงความตอ้งการของ
ผูอ่ื้นและสนใจสวสัดิภาพของผูอ่ื้น  

0 1 1 1 1 4 0.8 

4. บณัฑิตแสดงความห่วงใยต่อผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

1 1 1 0 1 4 0.8 

5. บณัฑิตช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัใน
ทีม เพื่อใหภ้ารกิจของทีมที่ไดร้บั
มอบหมายบรรลผุลส าเรจ็ 

0 1 1 0 1 3 0.6 

6. บณัฑิตแสดงการเสียสละเวลา 
แรงกาย เพื่อสาธารณะประโยชน ์

1 1 1 -1 1 3 0.6 

7.บณัฑิตคิดและสรา้งสรรคผ์ลงาน
เพื่อสงัคม 

1 1 1 0 1 4 0.8 

8.บณัฑิตช่วยเหลือผูอ่ื้น เพื่อจะเก็บ -1 0 1 0 1 1 0.2 
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ข้อที ่
ความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 R 
เก่ียวประสบการณช์ีวิต  
9.บณัฑิตสนบัสนนุ เกือ้กลูผูอ่ื้นอย่าง
ไม่ล  าเอียง  

1 1 1 -1 1 3 0.6 

10.บณัฑิตใชเ้วลาของตนในการดแูล
เอาใจใส ่เสียละเพื่อผูอ่ื้น 

1 1 1 1 1 5 1.0 

การวิเคราะหแ์ละแก้ไขปัญหา        
1. บณัฑิตรูว้ิธี หรือ เทคนิคในการ
แกไ้ขปัญหาที่เกิดกบัตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1.0 

2. บณัฑิตมีประสบการณใ์นการ
แกไ้ขปัญหาแบบทีม  

-1 1 1 1 1 3 0.6 

3. บณัฑิตมีทกัษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ และจดัเรียงล าดบั
ความส าคญัของการวิเคราะหปั์ญหา
และแกไ้ขปัญหาได ้

1 1 1 1 1 5 1.0 

4. บณัฑิตคิดวิเคราะหเ์หตกุารณ ์
และขอ้มลูที่ส  าคญัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.0 

5. บณัฑิตสามารถเลือกแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ย่างหลากหลายวิธีการ 

1 1 1 1 1 5 1.0 

6.  บณัฑิตสามารถวิเคราะหแ์กไ้ข
ปัญหาไดต้ามบรบิท หรือสภาพจรงิที่
เผชิญอยู่  

1 1 1 0 1 4 0.8 

7. บณัฑิตสามารถเลือกปรกึษา
บคุคลไดอ้ย่างเหมาะสมใน
ภาวการณท์ี่ไม่มีความมั่นใจในการ
แกไ้ขปัญหา 

1 1 0 0 1 3 0.6 

8.บณัฑิตสามารถคิด วิเคราะห์
ปัญหาไดอ้ย่างรอบดา้น และแกไ้ข

0 1 1 0 1 3 0.6 
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ข้อที ่
ความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 R 
ปัญหาไดอ้ย่างตรงจดุ 
9.บณัฑิตมีสมัพนัธภาพที่ดีเพื่อช่วย
ผูอ่ื้นแกปั้ญหา 

1 0 1 0 1 3 0.6 

10.บณัฑิตพรอ้มช่วยเหลือผูอ่ื้นโดย
ไม่ลงัเล 

1 1 1 -1 1 3 0.6 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ค่าอ านาจจ าแนก Corrected Item-Total Correlation 

รายการ ตรงกับสภาพ
ปัจจุบันทีเ่ป็น
จริงของบัณฑิต 

ตรงกับสภาพ
ความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิต 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง   
1. บณัฑิตไม่ทอ้ถอยต่ออปุสรรคที่เกิดขึน้ .749 .762 
2. บณัฑิตมีความพยายาม มุ่งมั่นจนบรรลุ
เปา้หมายที่ไดต้ัง้ไว ้

.444 .720 

3. บณัฑิตมีวิธีการสื่อสารกบัผูอ่ื้น เพื่อใหง้าน
บรรลผุลส าเรจ็ 

.598 .751 

4. บณัฑิตรูจ้กัศกัยภาพของตนเอง เมื่อรว่มงานกบั
ผูอ่ื้น 

.868 .783 

5. บณัฑิตเขา้ใจตนเองท าสิ่งดีเพื่อผูอ่ื้นได ้ .691 .766 
6. บณัฑิตมีความมั่นใจและมีบคุลิกภาพที่ดีในการ
ท างาน 

.628 .812 

7.บณัฑิตปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นไดดี้ .771 .741 
8. บณัฑิตมีทกัษะในการสื่อสารกบัเพื่อนรว่มงาน
และผูอ่ื้นได ้

.613 .788 

9. บณัฑิตพฒันาบุคลิกภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง .731 .751 
การมีแรงจูงใจภายในตนเอง   

1.บณัฑิตมีความพรอ้มแบบองคร์วมทัง้ รา่งกาย
แข็งแรง จิตใจแจ่มใส สง่ผลใหท้ างานไดต้าม
เปา้หมายที่ก าหนดไวอ้ย่างเต็มที่ 

.675 .691 

2.บณัฑิตยดึมั่นผูกพนั/จงรกัภกัดี(Loyalty) ต่อ
องคก์ร 

.714 .800 

3. บณัฑิตมีสมรรถนะในสาขาวิชีพของตนเพื่อ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างดี 

.824 .884 

4. บณัฑิตเห็นการช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงั .858 .851 
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รายการ ตรงกับสภาพ
ปัจจุบันทีเ่ป็น
จริงของบัณฑิต 

ตรงกับสภาพ
ความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ผลตอบแทนเป็นสิ่งที่ควรกระท าอย่างยิ่ง 
5. บณัฑิตพฒันาตนเองในการฝึกช่วยเหลือผูอ่ื้น
เพราะเห็นว่าจะสง่ผลต่อความส าเรจ็ของตน 

.674 .834 

6. บณัฑิตเห็นตนเองและผูอ่ื้นมีคณุค่า .921 .910 
7. บณัฑิตสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัตนเอง
และผูอ่ื้นได ้

.834 .873 

8.บณัฑิตมีความกระตือรือรน้และมีความสขุเมื่อ
ไดท้ างานรว่มกนักบัผูอ่ื้น 

.862 .873 

9. ในการท างาน บณัฑิตมีบุคคลต่ออย่างเพื่อสรา้ง
แรงจงูใจในการท างานใหก้บัตนเอง 

.823 .831 

ด้านทัศนคติเชิงบวก   
1. บณัฑิตเห็นความส าคญัของการใหบ้รกิารและ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

.897 .867 

2. บณัฑิตมีวิธีการ หรือเทคนิคในการรบัฟังผูอ่ื้น 
และเขา้ใจความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของผูอ่ื้น 

.779 .938 

3. บณัฑิตมีอารมณท์ี่มั่นคง ไม่ตกใจกลวั หรือไม่
หวั่นไหวตามกระแสสงัคม หรือ มีสติตลอดเวลา 

.813 .879 

4. บณัฑิตมีวิธีมองโลกในแบบที่ไม่ตอ้งกดดนั
ตนเองและผูอ่ื้น 

.711 .834 

5.บณัฑิตใชค้วามคิดเชิงสรา้งสรรค ์คิดนอกกรอบ
ในการปฏิบติังาน 

.768 .851 

6.บณัฑิตรบัมือกบัแรงกดดนัของปัญหาชีวิตที่
เกิดขึน้ในปัจจบุนัไดอ้ย่างดี 

.729 .776 

7. บณัฑิตสามารถน าเสนอความคิด หรือมมุมองที่
แตกต่าง หลากหลายไดใ้นสถานการณต่์าง ๆ 

.757 .784 

8. บณัฑิตบณัฑิตสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูอ่ื้น .878 .796 
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รายการ ตรงกับสภาพ
ปัจจุบันทีเ่ป็น
จริงของบัณฑิต 

ตรงกับสภาพ
ความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ 
9. เมื่อการท างานเกิดปัญหา บณัฑิตจะคิดเชิงบวก 
เพื่อคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ 

.915 .866 

10. บณัฑิตแสดงออกถึงความชื่นชมบคุคลรอบ
ขา้ง หรือสิ่งต่าง ๆ รอบตวั 

.866 .805 

การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง   
1. บณัฑิตกลา้ตดัสินใจ มีความกลา้หาญในการ
ตดัสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึน้กบัตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

.727 .828 

2. บณัฑิตสามารถรบัมือกบัความลม้เหลว ความ
วิตกกงัวล จากการตดัสินใจที่ผิดพลาดของตนเอง  

.826 .826 

3.บณัฑิตกลา้รบัผิดชอบต่อความผิดพลาดที่ตน
กระท า ไม่ปัดความรบัผิดชอบ แต่เรียนรูว้ิธี
เผชิญหนา้ต่อสิ่งที่เกิดขึน้ 

.898 .797 

4. บณัฑิตสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบั
ผูอ่ื้น และสรา้งประสบการณท์างความคิดใหก้วา้ง
ขึน้ใหก้บัตนเอง 

.843 .812 

5.บณัฑิตรูจ้กัวิธี หรือเทคนิคในการแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในที่สาธารณะไดอ้ย่างเหมาะสม 

.866 .913 

6. บณัฑิตยอมรบัความคิดของผูอ่ื้น .677 .736 
7. บณัฑิตจดัการกบัปัญหา หรือสถานการณท์ี่ไม่
พงึประสงคด์ว้ยความจรงิใจและซื่อตรง 

.824 .863 

8. บณัฑิตรูจ้กัให ้และมีน า้ใจต่อคนรอบขา้ง .865 .925 
9.บณัฑิตจดัการกบัปัญหาที่เกิดขึน้ โดยใชห้ลกั
คณุธรรมและเหตผุลในการตดัสินใจ 

.914 .938 

10.บณัฑิตมีการตดัสินใจที่ดี สง่ผลดีต่อผูอ่ื้น .811 .766 
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รายการ ตรงกับสภาพ
ปัจจุบันทีเ่ป็น
จริงของบัณฑิต 

ตรงกับสภาพ
ความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิต 

มากกว่าประโยชนข์องตนเอง 
11. บณัฑิตมีสมัมาคารวะแก่ผูอ้าวโุส และเพื่อน
รว่มงานอย่างเหมาะสม 

.571 .514 

การดูแลเอาใจใส่ และเสียสละเพ่ือผู้อื่น   
1. บณัฑิตมีความพรอ้มในการช่วยเหลือผูอ่ื้น .843 .919 
2. บณัฑิตแสดงออกถึงความสนใจในความ
ตอ้งการของผูอ่ื้นมากกว่าประโยชนส์ว่นตวั 

.826 .811 

3.บณัฑิตคิดถึงความตอ้งการของผูอ่ื้นและสนใจ
สวสัดิภาพของผูอ่ื้น  

.833 .862 

4. บณัฑิตแสดงความห่วงใยต่อผูอ่ื้นไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

.787 .871 

5.บณัฑิตช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในทีม เพื่อให้
ภารกิจของทีมที่ไดร้บัมอบหมายบรรลผุลส าเรจ็ 

.904 .888 

6. บณัฑิตแสดงการเสียสละเวลา แรงกาย เพื่อ
สาธารณประโยชน ์

.821 .813 

7. บณัฑิตคิด และสรา้งสรรคผ์ลงานเพื่อสงัคม .847 .787 
8.บณัฑิตสนบัสนนุ เกือ้กลูผูอ่ื้นอย่างไม่ล  าเอียง .821 .823 
9.บณัฑิตใชเ้วลาของตนเองในการดแูลเอาใจใส ่
เสียสละเพื่อผูอ่ื้น 

.835 .744 

การวิเคราะหแ์ละแก้ไขปัญหา   
1. บณัฑิตรูว้ิธี หรือ เทคนิคในการแกไ้ขปัญหาที่
เกิดกบัตนเอง 

.859 .901 

2. บณัฑิตมีประสบการณใ์นการแกไ้ขปัญหาแบบ
ทีม  

.868 .895 

3. บณัฑิตมีทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบ และจดั
เรียงล าดบัความส าคญัของการวิเคราะหปั์ญหา

.931 .810 
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รายการ ตรงกับสภาพ
ปัจจุบันทีเ่ป็น
จริงของบัณฑิต 

ตรงกับสภาพ
ความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิต 

และแกไ้ขปัญหาได ้
4. บณัฑิตคิดวิเคราะหเ์หตกุารณ ์และขอ้มลูที่
ส  าคญัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

.856 .752 

5. บณัฑิตสามารถเลือกแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง
หลากหลายวิธีการ 

.826 .827 

6.  บณัฑิตสามารถวิเคราะหแ์กไ้ขปัญหาไดต้าม
บรบิท หรือสภาพจรงิที่เผชิญอยู่  

.841 .801 

7. บณัฑิตสามารถเลือกปรกึษาบุคคลไดอ้ย่าง
เหมาะสมในภาวการณท์ี่ไม่มีความมั่นใจในการ
แกไ้ขปัญหา 

.865 .762 

8. บณัฑิตสามารถคิด วิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่าง
รอบดา้น และแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงจดุ 

.826 .611 

9. บณัฑิตมีสมัพนัธภ์าพที่ดีเพื่อช่วยผูอ่ื้นแกปั้ญหา  .834 .725 
10. บณัฑิตพรอ้มช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่ลงัเล .915 .794 
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การวิเคราะหค์่าความเชื่อมั่น 

รายการ Alpha Coefficient 
สภาพปัจจุบันทีเ่ป็นจริง

ของบัณฑิต 
สภาพความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิต 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 0.909 0.954 
การมีแรงจงูใจภายในตนเอง 0.954 0.958 
ดา้นทศันคติเชิงบวก 0.959 0.963 
การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง 0.950 0.965 
การดแูลเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 0.963 0.960 
การวิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา 0.975 0.954 

รวม 0.991 0.991 
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ภาคผนวก ค 
-แบบสัมภาษณเ์ชิงลึก 
-เอกสารประกอบการพิจารณา (ร่าง) รูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของผู้ทรงคุณวุฒ ิ9 คน 
-แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

-แบบประเมินรูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิต

บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  285 

แบบสัมภาษณผ์ู้บริหาร / อาจารย ์และเจ้าหน้าที ่มหาวิทยาลัยพายัพ เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

 
ค าแนะน าในการตอบแบบสัมภาษณ ์
แบบสมัภาษณช์ุดนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อหาขอ้มลู  ในการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั  แบ่งออกเป็น  3 ตอน  ดงันี ้

ตอนที ่1  สถานภาพสว่นตวัของผูใ้หส้มัภาษณ ์
ตอนที ่2  แบบสมัภาษณค์วามคิดเห็นแนวทางในการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง

คณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 
 ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

ตอนที ่1  สถานภาพสว่นตวัของผูใ้หส้มัภาษณ ์
            1.1 ชื่อ..................................................นามสกุล............................................................. 
                   1.2 ที่อยู่........................ เลขที่.........ซอย......................... ถนน......................................... 

แขวง/ต าบล............................เขต/อ าเภอ................................จงัหวดั...............................  
รหสัไปรษณีย.์.............โทรศพัท.์..................................E-mail:........................................... 
วนั/เดือน/ปี ที่สมัภาษณ ์....................................................................................................  
เริ่มสมัภาษณเ์วลา ................................ น. จบการสมัภาษณเ์วลา .................................น. 
1.4 ระดบัการศึกษา 
            (   )  ปรญิญาตรี 
 (   ) ปรญิญาโท 
            (   )  ปรญิญาเอก 
1.3 ขอ้มลูเก่ียวกบัผูท้รงคณุวฒุิ  
            (   )  ประสบการณเ์ป็นผูบ้รหิารในต าแหน่ง........................................จ านวน........ปี 
            (   )  ประสบการณเ์ป็นเจา้หนา้ที่ฝ่ายกิจกรรมนกัศกึษา จ านวน..............................ปี 

(   )  ประสบการณเ์ป็นอาจารยส์อนนกัศึกษา ระดบัอดุมศกึษา จ านวน..................ปี 
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ตอนที ่2  แบบสมัภาษณค์วามคิดเห็นแนวทางในการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

ผูต้อบแบบสมัภาษณแ์สดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ  ผูว้ิจยัจะน ามาวิเคราะหเ์ป็นขอ้มลูใน
การวิจยั  การพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษามหาวิทยาลยั
พายพั 

 
2.1 ท่านเห็นว่าจิตบริการมีความส าคญั และ มีความจ าเป็นต่อบณัฑิตในปัจจบุนัมากเพียงใด 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
2.2 ท่านเห็นว่าจิตบริการของบณัฑิตของท่านในปัจจบุนัเป็นอย่างไร 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
2.3  ท่านเห็นว่าจิตบรกิารสามารถพฒันาคณุภาพบณัฑิตของท่านไดอ้ย่างไร

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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2.4 ท่านคาดหวงัอย่างไรจากบณัฑิตของท่านในดา้น การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
เช่น มีความอดทนต่อสภาพสถานการณ ์มีความอตุสาหะ ความสามารถการสื่อสาร ความเชื่อมั่น
ในตนเอง การเขา้ใจสิ่งรอบขา้งตนเอง และมีความประพฤติที่ดีงามเป็นที่ยอมรบัได ้และสิ่งเหลา่นี ้
มีความส าคญัต่อการพฒันาจิตบรกิารในบณัฑิตของท่านอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

2.5 ทา่นคาดหวงัอย่างไรจากบณัฑิตของท่านในดา้น การมีแรงจงูใจภายในตนเอง เช่น มี
ความพรอ้มทางดา้นรา่งกาย จิตใจ มีความรูใ้นวิชาชีพ มีการพฒันาตนเองเสมอ การใหค้วาม
รว่มมือ ช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน เห็นแก่ประโยชนส์ว่นรวม มีน า้ใจกระตือรือรน้ และ
สิ่งเหลา่นีม้ีความส าคญัต่อการพฒันาจิตบรกิารต่อบณัฑิตของท่านอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

 
 
 



  288 

  2.6 ท่านคาดหวงัอย่างไรจากบณัฑิตของท่านในดา้น การมีทศันคติเชิงบวก เช่น การให้
คณุค่าและใหค้วามส าคญัแก่ผูอ่ื้น  การชื่นชมคนรอบขา้ง มีความเต็มใจในการใหบ้ริการแก่ผูอ่ื้น 
สรา้งความประทบัใจ มีอารมณท์ี่มั่นคง มีความยบัยัง้ช่างใจ มีสติและความคิด การมองโลกในแง่
บวก และสิ่งเหลา่นีม้ีความส าคญัต่อการพฒันาจิตบรกิารในบณัฑิตของท่านอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  

2.7 ท่านคาดหวงัอย่างไรจากบณัฑิตของท่านในดา้น การวิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาอย่าง
มีเหตแุละผล เช่น การวิเคราะหปั์ญหาอย่างตรงไปตรงมา ไม่คิดเขา้ขา้งตนเอง พายามใช้
ประสบการณท์ี่ไดเ้คยเรียนรูม้ากช่วยในการวิเคราะหปั์ญหา เรียนรูจ้ากสภาพจรงิเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาในการช่วยเหลือสงัคม สิ่งเหลา่นีม้ีความส าคญัในการพฒันาจิตบรกิารต่อบณัฑิตของท่าน
อย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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2.8 ท่านคาดหวงัอย่างไรจากบณัฑิตของท่านในดา้น การตอบสนองจากการกระท าของ
ตนเอง เช่น การมีทกัษะในการตดัสินใจและแสดงความรบัผิดชอบในการตดัสินใจของตน สามารถ
ยอมรบัความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ื้น มีความเขา้ใจในความตอ้งการของผูอ่ื้น และสิ่งเหลา่นีม้ี
ความส าคญัต่อการพฒันาจิตบริการในบณัฑิตของท่านอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

2.9 ท่านคาดหวงัอย่างไรจากบณัฑิตของท่านในดา้น การดแูลเอาใจใส ่และเสียสละเพื่อ
ผูอ่ื้น  เช่น ความพรอ้มในการช่วยเหลือ หรือ เสียสละเพื่อผูอ่ื้น สนใจในสวสัดิภาพของผูอ่ื้น การ
ช่วยเหลือเกือ้กลูผูอ่ื้น มีอธัยาศยัไมตรีที่ดีต่อผูอ่ื้น การมีส่วนรว่มทางอารมณก์บัผูอ่ื้น และการอทุิศ
ตนเพื่อกิจกรรมจิตบรกิารของสงัคม และสิ่งเหลา่นีม้ีความส าคญัต่อการพฒันาจิตบริการใน
บณัฑิตของท่านอย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ (ถา้มี) 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณนั์กศึกษาเกีย่วกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิต
บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

 
ค าแนะน าในการตอบแบบสัมภาษณ ์
แบบสมัภาษณช์ุดนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อหาขอ้มลู เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั  แบ่งออกเป็น  3 ตอน  ดงันี ้

ตอนที ่1  สถานภาพสว่นตวัของผูใ้หส้มัภาษณ ์
ตอนที ่2  แบบสมัภาษณค์วามคิดเห็นแนวทางกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิาร

ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 
            ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

 
ตอนที ่1  สถานภาพสว่นตวัของผูใ้หส้มัภาษณ ์

1.1 ชื่อ..................................................นามสกลุ............................................................. 
                   1.2 ศกึษาในคณะ/วิทยาลยั............................................................ของมหาวิทยาลยัพายพั 

โทรศพัท.์..................................E-mail.............................................................................. 
วนั/เดือน/ปี ที่สมัภาษณ ์....................................................................................................  
เริ่มสมัภาษณเ์วลา ................................ น. จบการสมัภาษณเ์วลา .................................น. 
1.3 ชัน้ปีที่ก าลงัศกึษา 
 (   )  ชัน้ปีที่ 1 
 (   )  ชัน้ปีที่ 2 
 (   )  ชัน้ปีที่ 3 
 (   )  ชัน้ปีที่ 4 
1.4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการเขา้รว่มกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 
            (   )  เป็นนกัศกึษาที่เขา้รว่มสโมสรนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัฯ 
            (   )  เป็นประธานนกัศกึษาในคณะ//วิทยาลยั 
 (   ) เป็นประธานชมรมนกัศึกษา 
            (   ) นกัศกึษาทั่วไป 
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ตอนที ่2  แบบสมัภาษณค์วามคิดเห็นแนวทางในการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 
   

   2.1  นกัศกึษาเห็นว่าจิตบริการมีความส าคญั และมีความจ าเป็น ต่อสถานการณส์งัคมใน
ปัจจบุนัอย่างไร     
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
   2.2 นกัศกึษาเห็นว่าจิตบรกิารของนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัพายพัปัจจบุนัเป็นอย่างไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

2.3  นกัศึกษาเห็นว่ากิจกรรมที่เสรมิสรา้งจิตบริการ สามารถช่วยพฒันาคณุภาพของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัพายพัไดเ้พียงใด
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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2.4 นกัศกึษาอยากเห็นสิ่งใดในกิจกรรมที่เสรมิสรา้งนกัศึกษาในดา้น การรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง เช่น มีความอดทนต่อสภาพสถานการณ ์มีความอตุสาหะ ความสามารถ
การสื่อสาร ความเชื่อมั่นในตนเอง การเขา้ใจสิ่งรอบขา้งตนเอง และมีความประพฤติที่ดีงามเป็นที่
ยอมรบัได ้และสิ่งเหลา่นีม้ีความส าคญัต่อการพฒันาจิตบรกิารของนกัศกึษาอย่างไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 

2.5 นกัศกึษาอยากคาดหวงัสิ่งใด ในกิจกรรมที่เสรมิสรา้งนกัศกึษาในดา้น การมีแรงจงูใจ
ภายในตนเอง เช่น มีความพรอ้มทางดา้นรา่งกาย จิตใจ มีความรูใ้นวิชาชีพ มีการพฒันาตนเอง
เสมอ การใหค้วามรว่มมือ ช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน เห็นแก่ประโยชนส์ว่นรวม มีน า้ใจ
กระตือรือรน้ และสิ่งเหลา่นีม้ีความส าคญัต่อการพฒันาจิตบริการของนกัศึกษาอย่างไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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2.6 นกัศกึษาอยากเห็นสิ่งใด ในกิจกรรมที่เสรมิสรา้งนกัศึกษาในดา้น การมีทศันคติเชิง
บวก เช่น การใหค้ณุค่าและใหค้วามส าคญัแก่ผูอ่ื้น  การชื่นชมคนรอบขา้ง มีความเต็มใจในการ
ใหบ้รกิารแก่ผูอ่ื้น สรา้งความประทบัใจ มีอารมณท์ี่มั่นคง มีความยบัยัง้ช่างใจ มีสติและความคิด 
การมองโลกในแง่บวก และสิ่งเหลา่นีม้ีความส าคญัต่อการพฒันาจิตบริการของนกัศกึษาอย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

2.7 นกัศกึษาอยากคาดหวงัสิ่งใด ในกิจกรรมที่เสรมิสรา้งนกัศกึษา ดา้น การวิเคราะหแ์ละ
แกไ้ขปัญหาอย่างมีเหตแุละผล เช่น การวิเคราะหปั์ญหาอย่างตรงไปตรงมา ไม่คิดเขา้ขา้งตนเอง 
พายามใชป้ระสบการณท์ี่ไดเ้คยเรียนรูม้ากช่วยในการวิเคราะหปั์ญหา เรียนรูจ้ากสภาพจรงิเพื่อ
วิเคราะหปั์ญหาในการช่วยเหลือสงัคม สิ่งเหลา่นีม้ีความส าคญัในการพฒันาจิตบรกิารของ
นกัศกึษาอย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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2.8 นกัศกึษาคาดหวงัสิ่งใด ในกิจกรรมที่เสรมิสรา้งนกัศึกษาในดา้น การตอบสนองจาก
การกระท าของตนเอง เช่น การมีทกัษะในการตดัสินใจและแสดงความรบัผิดชอบในการตดัสินใจ
ของตน สามารถยอมรบัความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ื้น มีความเขา้ใจในความตอ้งการของผูอ่ื้น 
และสิ่งเหลา่นีม้ีความส าคญัต่อการพฒันาจิตบรกิารในบณัฑิตของท่านอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

2.9 นกัศกึษาคาดหวงัสิ่งใดในกิจกรรมที่เสรมิสรา้งนกัศึกษาในดา้น การดแูลเอาใจใส ่
และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น เช่น ความพรอ้มในการช่วยเหลือ หรือ เสียสละเพื่อผูอ่ื้น สนใจในสวสัดิภาพ
ของผูอ่ื้น การช่วยเหลือเกือ้กูลผูอ่ื้น มีอธัยาศยัไมตรีที่ดีต่อผูอ่ื้น การมีสว่นร่วมทางอารมณก์บัผูอ่ื้น 
และการอทุิศตนเพื่อกิจกรรมจิตบรกิารของสงัคม และสิ่งเหลา่นีม้ีความส าคญัต่อการพฒันาจิต
บรกิารของนกัศกึษาอย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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2.10 นกัศกึษาเห็นว่ากิจกรรมประเภทใดที่สามารถเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารใหแ้ก่
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพัไดดี้ที่สดุ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (ถา้มี) 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
................................................  
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แบบสัมภาษณผ์ู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

 
ค าแนะน าในการตอบแบบสัมภาษณ ์
แบบสมัภาษณช์ุดนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อหาขอ้มลู เก่ียวกบักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิต
บรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั  แบ่งออกเป็น  3 ตอน  ดงันี ้

ตอนที ่1  สถานภาพสว่นตวัของผูใ้หส้มัภาษณ ์
ตอนที ่2  แบบสมัภาษณค์วามคิดเห็นแนวทางกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิาร

ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 
            ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

 
ตอนที ่1  สถานภาพสว่นตวัของผูใ้หส้มัภาษณ ์

1.1 ชื่อ..................................................นามสกลุ............................................................. 
                   1.2 ที่อยู่........................ เลขที่.........ซอย......................... ถนน......................................... 

แขวง/ต าบล............................เขต/อ าเภอ................................จงัหวดั...............................  
รหสัไปรษณีย.์.............โทรศพัท.์..................................E-mail: 

........................................... 
วนั/เดือน/ปี ที่สมัภาษณ ์....................................................................................................  
เริ่มสมัภาษณเ์วลา ................................ น. จบการสมัภาษณเ์วลา .................................น. 
1.3 รูปแบบของสถานประกอบการ 
 (   )  โรงพยาบาล 
 (   )  โรงเรียน 
 (   )  หา้ง/รา้น/บรษิัท/หน่วยงาน 
 (   ) ครสิตจกัร/หน่วยงานในสงักดัสภาครสิตจกัรในประเทศไทย 
1.4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการรบับณัฑิตเขา้ท างาน 
            (   )  รบับณัฑิตเขา้ท างาน 
            (   )  ไม่เคยรบับณัฑิตเขา้ท างาน 
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ตอนที ่2  แบบสมัภาษณค์วามคิดเห็นแนวทางกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 
   
2.1 ท่านเห็นว่าจิตบริการมีความส าคญั และความจ าเป็นต่อสถานการณส์งัคมในปัจจุบนัเพียงไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
2.2 ท่านเห็นว่าจิตบริการสามารถพฒันาคณุภาพบณัฑิตของมหาวิทยาลยัพายพัในปัจจบุนัได้
อย่างไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
   2.3  ท่านเห็นว่าจิตบรกิารของบณัฑิตมหาวิทยาลยัพายพัในองคก์รของท่านในเป็นอย่างไร
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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      2.4 ท่านคาดหวงัอะไรจากคณุภาพบณัฑิตมหาวิทยาลยัพายพั ในดา้น การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง เช่น มีความอดทนต่อสภาพสถานการณ ์ความอตุสาหะ การสื่อสาร ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง การเขา้ใจสิ่งรอบขา้งตนเอง และมีความประพฤติที่ดีงามเป็นที่ยอมรบัได ้มีความส าคญัใน
การพฒันาจิตบรกิารเพื่อองคก์รของท่านไดอ้ย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
2.5 ท่านคาดหวงัอะไรจากคณุภาพบณัฑิตมหาวิทยาลยัพายพั ในดา้น การมีแรงจงูใจภายใน
ตนเอง เช่น มีความพรอ้มทางดา้นรา่งกาย จิตใจ ความรู ้มีการพฒันาตนเองเสมอ การใหค้วาม
รว่มมือ ช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน เห็นแก่ประโยชนส์ว่นรวม มีน า้ใจกระตือรือรน้ มี
ความส าคญัในการพฒันาจิตบริการเพื่อองคก์รของท่านไดอ้ย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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2.6 ท่านคาดหวงัอะไรจากคณุภาพบณัฑิตมหาวิทยาลยัพายพั ในดา้น การมีทศันคติเชิงบวก เช่น 
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการใหค้ณุค่าและใหค้วามส าคญัแก่ผูอ่ื้น มีการแสดงออกอย่างความ
สภุาพ อ่อนโยน การชื่นชมคนรอบขา้ง มีความเต็มใจในการใหบ้ริการแก่ผูอ่ื้น สรา้งความประทบัใจ 
มีอารมณท์ี่มั่นคง มีความยบัยัง้ช่างใจ มีสติและความคิด การมองโลกในแง่บวก มีความส าคญัใน
การพฒันาจิตบรกิารเพื่อองคก์รของท่านไดอ้ย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

    2.7 ท่านคาดหวงัอะไรจากคณุภาพบณัฑิตมหาวิทยาลยัพายพั ในดา้น การวิเคราะห์
และแกไ้ขปัญหาอย่างมีเหตแุละผล เช่น การวิเคราะหปั์ญหาอย่างตรงไปตรงมา ไม่คิดเขา้ขา้ง
ตนเอง พยายามใชป้ระสบการณท์ี่ไดเ้คยเรียนรูม้ากช่วยในการวิเคราะหปั์ญหา เรียนรูจ้ากสภาพ
จรงิเพื่อวิเคราะหปั์ญหาในการช่วยเหลือสงัคม รวมถึงการออกไปรว่มเป็นเป็นจิตอาสาบรกิารแก่
ชมุชน มีความส าคญัในการพฒันาจิตบริการเพื่อองคก์รของท่านไดอ้ย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
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2.8 ท่านคาดหวงัอะไรจากคณุภาพบณัฑิตมหาวิทยาลยัพายพั ในดา้น การตอบสนอง
จากการกระท าของตนเอง เช่น การมีทกัษะในการตดัสินใจและแสดงออกอย่างเต็มศกัยภาพ 
สามารถยอมรบัความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ื้น มีความเขา้ใจในความตอ้งการของผูอ่ื้น และมี
คณุธรรมประจ าตนเอง มีความส าคญัในการพฒันาจิตบรกิารเพื่อองคก์รของท่านไดอ้ย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
   

2.9 ท่านคาดหวงัอะไรจากคณุภาพบณัฑิตมหาวิทยาลยัพายพัในดา้น การดแูลเอาใจใส ่
และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น  เช่น ความพรอ้มในการช่วยเหลือ หรือ เสียสละเพื่อผูอ่ื้น สนใจในสวสัดิภาพ
ของผูอ่ื้น การช่วยเหลือเกือ้กูลผูอ่ื้น มีอธัยาศยัไมตรีที่ดีต่อผูอ่ื้น การมีสว่นร่วมทางอารมณก์บัผูอ่ื้น 
และการอทุิศตนเพื่อกิจกรรมจิตบรกิารของสงัคมมีความส าคญัในการพฒันาจิตบรกิารเพื่อองคก์ร
ของท่านไดอ้ย่างไร  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
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2.10 ท่านเห็นว่ากิจกรรมประเภทใดที่สามารถเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการใหแ้ก่
บณัฑิตมหาวิทยาลยัพายพั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
   ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ (ถา้มี) 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................  
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แบบประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

 

ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบบันีม้ีทัง้หมด 3 ตอน ขอใหผู้ต้อบแบบประเมินตอบใหค้รบทัง้ 3 ตอน 

เพื่อใหก้าร ด าเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพปัจจุบนัของบณัฑิตที่ส  าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลยัพายัพซึ่งมีคุณลักษณะดา้นจิตบริการและสภาพความคาดหวังของ

ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะด้านจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพเพื่อเป็น

ประโยชนใ์นการน าไปใชใ้นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของ

นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพัต่อไป   
 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓  ลงในช่อง (  )  

ค าแนะน าในการตอบแบบประเมิน 

แบบประเมินชดุนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของการ

พฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั  

แบ่งออกเป็น  3 ตอน  ดงันี ้

ตอนที ่1  ขอ้มลูของผูป้ระเมิน 

ตอนที ่2  การประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของการพฒันารูปแบบกิจกรรม

เพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั 

            ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 

ตอนที ่1  
1.1 ขอ้มลูเก่ียวกบัการรบับณัฑิตท่ีส าเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลยัพายพัเขา้ท างาน 

            (   )  รบับณัฑิตเขา้ท างาน 

            (   )  ไม่ไดร้บับณัฑิตเขา้ท างาน 

1.2 ลกัษณะสถานประกอบการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 (   )  รฐับาล 

 (   )  รฐัวิสาหกิจ 

 (   )  เอกชน 

 (   )  อ่ืน ๆ  
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1.3  อายขุองผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 (   )  21-30 ปี 

 (   )  31 -40 ปี 

 (   )  41-59  ปี 

 (   )  60 ปีขึน้ไป 

1.4  ต าแหน่ง 

 (   )  เจา้ของสถานประกอบการ 

(   )  ผูบ้รหิารสถานประกอบการ/หวัหนา้งาน 

 (   )  เจา้หนา้ที่/บุคลากร 

 (   )  อ่ืน ๆ ................................................ 

1.5   วฒุิทางการศกึษา 

 (   )  ปรญิญาตรี 

 (   )  ปรญิญาโท 

 (   )  ปรญิญาเอก 

 (   )  อ่ืน ๆ ................................................. 

ตอนที่ 2 การประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

ค าอธิบาย  แบบประเมินตอนที่ 2 นี ้ไดจ้ดัล าดบัแปลความหมายของการใหค้ะแนน ดงันี ้
ระดับสภาพทีเ่ป็นจริงในปัจจุบันของบัณฑิตด้านคุณลักษณะจิตบริการ 

คะแนน 5 หมายถึง ขอ้ความดังกล่าวตรงกับสภาพที่เป็นจริงของบัณฑิต  ในระดับ มาก

ที่สดุ 

คะแนน 4 หมายถึง ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพที่เป็นจรงิของบณัฑิต  ในระดับ มาก 

คะแนน 3 หมายถึง ขอ้ความดังกล่าวตรงกับสภาพที่เป็นจริงของบัณฑิต  ในระดับ ปาน

กลาง 

คะแนน 2 หมายถึง ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพที่เป็นจรงิของบณัฑิต  ในระดบั นอ้ย 

คะแนน 1 หมายถึง ขอ้ความดังกล่าวตรงกับสภาพที่เป็นจริงของบณัฑิต  ในระดับ นอ้ย

ที่สดุ  
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ระดับสภาพความคาดหวังของบัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะจิตบริการ 

คะแนน 5 หมายถึง ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัสภาพความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิต ในระดบั 

มากที่สดุ 

คะแนน 4 หมายถึง ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัสภาพความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิต ในระดบั 

มาก 

คะแนน 3 หมายถึง ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัสภาพความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิต ในระดบั 

ปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัสภาพความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิต ในระดบั 

นอ้ย 

คะแนน 1 หมายถึง ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัสภาพความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตในระดบั 

นอ้ยที่สดุ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงระดบัเดียว 

รายการ ตรงกับสภาพปัจจุบัน
ทีเ่ป็นจริงของบัณฑิต 

ตรงกับสภาพความ
คาดหวังของผู้ใช้

บัณฑิต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง           

1. บณัฑิตไม่ทอ้ถอยต่ออปุสรรคที่
เกิดขึน้ 

          

2. บณัฑิตมีความพยายาม มุ่งมั่นจน

บรรลเุปา้หมายที่ไดต้ัง้ไว ้

          

3. บณัฑิตมีวิธีการสื่อสารกบัผูอ่ื้น 

เพื่อใหง้านบรรลผุลส าเรจ็ 

          

4. บณัฑิตรูจ้กัศกัยภาพของตนเอง เมื่อ

รว่มงานกบัผูอ่ื้น 

          

5. บณัฑิตเขา้ใจตนเองท าสิ่งดีเพื่อผูอ่ื้น

ได ้

          

6. บณัฑิตมีความมั่นใจแบะมี           
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รายการ ตรงกับสภาพปัจจุบัน
ทีเ่ป็นจริงของบัณฑิต 

ตรงกับสภาพความ
คาดหวังของผู้ใช้

บัณฑิต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

บคุลิกภาพที่ดีในการท างาน 

7.บณัฑิตปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นไดดี้           

8. บณัฑิตมีทกัษะในการสื่อสารกบั

เพื่อนรว่มงานและผูอ่ื้นได ้

          

9. บณัฑิตพฒันาบุคลิกภาพตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

          

การมีแรงจูงใจภายในตนเอง           

1.บณัฑิตมีความพรอ้มแบบองคร์วมทัง้ 
รา่งกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส สง่ผลให้
ท างานไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนดไว้
อย่างเต็มที่ 

          

2.บณัฑิตยดึมั่นผูกพนั/จงรกัภกัดี

(Loyalty) ต่อองคก์ร 

          

3. บณัฑิตมีสมรรถนะในสาขาวิชีพของ

ตนเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างดี 

          

4. บณัฑิตเห็นการช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่

หวงัผลตอบแทนเป็นสิ่งที่ควรกระท า

อย่างยิ่ง 

          

5. บณัฑิตพฒันาตนเองในการฝึก

ช่วยเหลือผูอ่ื้นเพราะเห็นว่าจะสง่ผลต่อ

ความส าเรจ็ของตน 

          

6. บณัฑิตเห็นตนเองและผูอ่ื้นมีคณุค่า           

7. บณัฑิตสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจ

ใหก้บัตนเองและผูอ่ื้นได ้
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รายการ ตรงกับสภาพปัจจุบัน
ทีเ่ป็นจริงของบัณฑิต 

ตรงกับสภาพความ
คาดหวังของผู้ใช้

บัณฑิต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

8.บณัฑิตมีความกระตือรือรน้และมี

ความสขุเมื่อไดท้ างานรว่มกนักบัผูอ่ื้น 

          

9. ในการท างาน บณัฑิตมีบุคคลต่อ

อย่างเพื่อสรา้งแรงจงูใจในการท างาน

ใหก้บัตนเอง 

          

ด้านทัศนคติเชิงบวก           

1. บณัฑิตเห็นความส าคญัของการ

ใหบ้รกิารและช่วยเหลือผูอ่ื้น 

          

2. บณัฑิตมีวิธีการ หรือเทคนิคในการรบั

ฟังผูอ่ื้น และเขา้ใจความตอ้งการท่ี

แทจ้รงิของผูอ่ื้น 

          

3. บณัฑิตมีอารมณท์ี่มั่นคง ไม่ตกใจ

กลวั หรือไม่หวั่นไหวตามกระแสสงัคม 

หรือ มีสติตลอดเวลา 

          

4. บณัฑิตมีวิธีมองโลกในแบบที่ไม่ตอ้ง

กดดนัตนเองและผูอ่ื้น 

          

5.บณัฑิตใชค้วามคิดเชิงสรา้งสรรค ์คิด

นอกกรอบในการปฏิบติังาน 

          

6.บณัฑิตรบัมือกบัแรงกดดนัของปัญหา

ชีวิตที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัไดอ้ย่างดี 

          

7. บณัฑิตสามารถน าเสนอความคิด 

หรือมมุมองที่แตกต่าง หลากหลายไดใ้น

สถานการณต่์าง ๆ 
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รายการ ตรงกับสภาพปัจจุบัน
ทีเ่ป็นจริงของบัณฑิต 

ตรงกับสภาพความ
คาดหวังของผู้ใช้

บัณฑิต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

8. บณัฑิตบณัฑิตสรา้งความประทบัใจ

ใหก้บัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ 

          

9. เมื่อการท างานเกิดปัญหา บณัฑิตจะ

คิดเชิงบวก เพื่อคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ที่

เกิดขึน้ 

          

10. บณัฑิตแสดงออกถึงความชื่นชม

บคุคลรอบขา้ง หรือสิ่งต่าง ๆ รอบตวั 

          

การตอบสนองจากการกระท าของ
ตนเอง 

          

1. บณัฑิตกลา้ตดัสินใจ มีความกลา้

หาญในการตดัสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่

เกิดขึน้กบัตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 

          

2. บณัฑิตสามารถรบัมือกบัความ

ลม้เหลว ความวิตกกงัวล จากการ

ตดัสินใจที่ผิดพลาดของตนเอง  

          

3.บณัฑิตกลา้รบัผิดชอบต่อความ

ผิดพลาดท่ีตนกระท า ไม่ปัดความ

รบัผิดชอบ แต่เรียนรูว้ิธีเผชิญหนา้ต่อสิ่ง

ที่เกิดขึน้ 

          

4. บณัฑิตสามารถแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกบัผูอ่ื้น และสรา้งประสบการณ์

ทางความคิดใหก้วา้งขึน้ใหก้บัตนเอง 

          

5.บณัฑิตรูจ้กัวิธี หรือเทคนิคในการ           
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รายการ ตรงกับสภาพปัจจุบัน
ทีเ่ป็นจริงของบัณฑิต 

ตรงกับสภาพความ
คาดหวังของผู้ใช้

บัณฑิต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

แสดงความคิดเห็นของตนเองในที่

สาธารณะไดอ้ย่างเหมาะสม 

6. บณัฑิตยอมรบัความคิดของผูอ่ื้น           

7. บณัฑิตจดัการกบัปัญหา หรือ

สถานการณท์ี่ไม่พงึประสงคด์ว้ยความ

จรงิใจและซื่อตรง 

          

8. บณัฑิตรูจ้กัให ้และมีน า้ใจต่อคนรอบ

ขา้ง 

          

9.บณัฑิตจดัการกบัปัญหาที่เกิดขึน้ โดย

ใชห้ลกัคณุธรรมและเหตผุลในการ

ตดัสินใจ 

          

10.บณัฑิตมีการตดัสินใจที่ดี สง่ผลดีต่อ

ผูอ่ื้นมากกว่าประโยชนข์องตนเอง 

          

11. บณัฑิตมีสมัมาคารวะแก่ผูอ้าวโุส 

และเพื่อนรว่มงานอย่างเหมาะสม 

          

การดูแลเอาใจใส่ และเสียสละเพ่ือ
ผู้อื่น 

          

1. บณัฑิตมีความพรอ้มในการช่วยเหลือ

ผูอ่ื้น 

          

2. บณัฑิตแสดงออกถึงความสนใจใน

ความตอ้งการของผูอ่ื้นมากกว่า

ประโยชนส์่วนตวั 

          

3.บณัฑิตคิดถึงความตอ้งการของผูอ่ื้น           
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รายการ ตรงกับสภาพปัจจุบัน
ทีเ่ป็นจริงของบัณฑิต 

ตรงกับสภาพความ
คาดหวังของผู้ใช้

บัณฑิต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

และสนใจสวสัดิภาพของผูอ่ื้น  

4. บณัฑิตแสดงความห่วงใยต่อผูอ่ื้นได้

อย่างเหมาะสม 

          

5.บณัฑิตช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในทีม 

เพื่อใหภ้ารกิจของทีมที่ไดร้บัมอบหมาย

บรรลผุลส าเรจ็ 

          

6. บณัฑิตแสดงการเสียสละเวลา 

แรงกาย เพื่อสาธารณประโยชน ์

          

7. บณัฑิตคิด และสรา้งสรรคผ์ลงานเพื่อ

สงัคม 

          

8.บณัฑิตสนบัสนนุ เกือ้กลูผูอ่ื้นอย่างไม่

ล  าเอียง 

          

9.บณัฑิตใชเ้วลาของตนเองในการดแูล

เอาใจใส ่เสียสละเพื่อผูอ่ื้น 

          

การวิเคราะหแ์ละแก้ไขปัญหา           

1. บณัฑิตรูว้ิธี หรือ เทคนิคในการแกไ้ข

ปัญหาที่เกิดกบัตนเอง 

          

2. บณัฑิตมีประสบการณใ์นการแกไ้ข

ปัญหาแบบทีม  

          

3. บณัฑิตมีทกัษะการคิดอย่างเป็น

ระบบ และจดัเรียงล าดบัความส าคญั

ของการวิเคราะหปั์ญหาและแกไ้ข

ปัญหาได ้
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รายการ ตรงกับสภาพปัจจุบัน
ทีเ่ป็นจริงของบัณฑิต 

ตรงกับสภาพความ
คาดหวังของผู้ใช้

บัณฑิต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. บณัฑิตคิดวิเคราะหเ์หตกุารณ ์และ

ขอ้มลูที่ส  าคญัไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

          

5. บณัฑิตสามารถเลือกแกไ้ขปัญหาได้

อย่างหลากหลายวิธีการ 

          

6.  บณัฑิตสามารถวิเคราะหแ์กไ้ข

ปัญหาไดต้ามบรบิท หรือสภาพจรงิที่

เผชิญอยู่  

          

7. บณัฑิตสามารถเลือกปรกึษาบุคคล

ไดอ้ย่างเหมาะสมในภาวการณท์ี่ไม่มี

ความมั่นใจในการแกไ้ขปัญหา 

          

8. บณัฑิตสามารถคิด วิเคราะหปั์ญหา

ไดอ้ย่างรอบดา้น และแกไ้ขปัญหาได้

อย่างตรงจดุ 

          

9. บณัฑิตมีสมัพนัธภ์าพที่ดีเพื่อช่วย

ผูอ่ื้นแกปั้ญหา  

          

10. บณัฑิตพรอ้มช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่

ลงัเล 
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ตอนที ่3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ขอ้เสนอแนะอื่น ๆตามความเป็นจรงิและสภาพความคาดหวงัของการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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แบบพิจารณาเพ่ือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
 

เร่ือง 
การพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 

THE DEVELOPMENT OF ACTIVITY FORMS TO ENHANCE SERVICE MIND 
CHARACTERISTICS FOR PAYAP UNIVERSITY STUDENTS 

 
ผู้ร่วมพิจารณาในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
 

การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อพฒันา เพื่อสรา้งรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะ
จิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ  ซึ่งผูว้ิจัยน าผลการศึกษาการจดัล าดับความส าคัญของ
ขอ้มูลจากการประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงั (ค่า PNI) ที่ไดจ้ากการศึกษาในระยะ
ที่ 1 น ามารา่งรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
พายัพ จากนั้นน าเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอผู้ทรงวุฒิ จ านวน 9 ท่านได้แก่ 
ผูท้รงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยัพายัพ จ านวน 4 คน ผูท้รงคุณวฒุิภายในมหาวิทยาลยัพายัพ 
จ านวน 5 คน โดยผูท้รงคณุวฒุิมีคณุสมบติัดงัต่อไปนี ้1) ผูม้ีความรู ้ประสบการณ ์มีความเชี่ยวชาญ
ดา้นการการพฒันากิจกรรมนกัศกึษา มากกว่า 10 ปีขึน้ไป  2) อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบั
การพฒันากิจกรรมนกัศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญดา้นการการพฒันากิจกรรมนกัศกึษา มากกว่า 10 ปี
ขึน้ไป  3) นกัวิชาการ ผูม้ีความรู ้ประสบการณ ์มีความเชี่ยวชาญดา้นวิชาการ มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 
 
วัตถุประสงคข์องการพิจารณา 

เพื่อพิจารณาและสงัเคราะหเ์ก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมสรา้งรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั  ไดแ้ก่ คณุลกัษณะของจิตบรกิารมี
องคป์ระกอบดา้นคณุลกัษณะ 6 ประการ ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การมีแรงจงูใจ
ในตนเอง การมีทศันคติเชิงบวก การตอบสนองในการกระท าของตนเอง การดแูลเอาใจใสแ่ละ
เสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการวิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา 
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ความคิดเหน็เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็น หากท่านไม่เห็นดว้ยกบั (ร่าง) 
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 
 โปรดใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี ้

 
รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

1. หลักการและแนวคิดของรูปแบบการจัดกิจกรรม 
    รูปแบบกิจกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัพายพั มีหลกัการส าคญัในการจดักิจกรรม 5 ประการ 

1.1 การมีสว่นรว่มในกระบวนการเรียนรูจ้ากการปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อสรา้งประสบการณเ์รียนรูใ้หม่ เชื่อมโยง
ระบบคิดจนก่อใหเ้กิดเป็นความเคยชิน น าไปสูก่ารประพฤติปฏิบติัจนเป็น
นิสยั ไดจ้ากประสบการณต์รง 

1.2 การไดเ้รียนรูจ้ากการกระท าเกิดขึน้จากความสมัพนัธข์องการรบัรู ้
จากการสงัเกต โดยใชค้วามคิดและการลงมือปฏิบติัและกระบวนการจดั
กระท าขอ้มลู 

1.3 การเลียนแบบ การลงมือกระท าการอย่างสมบรูณ ์การแสดงออก
จนถึงขัน้กระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ควรเนน้ที่การฝึกฝนบ่มเพราะ
ประสบการณ ์

1.4 การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกบัการพฒันาบุคคลใหเ้ป็นผูม้ี
คณุธรรมจรยิธรรม ช่วยใหเ้รียนรูท้ี่จะพฒันาตนเองใหไ้ปถึงของการขัน้
ตระหนกัในตนเอง (self-actualization)ทัง้ในดา้นการจดักิจกรรม ระหว่าง
ผูส้อนกบันกัศกึษา ตลอดจนการจดัสิ่งแวดลอ้มและกระบวนการอ่ืน ๆ  

1.5 การใชเ้ครื่องมือ ร่วมกบัสื่อต่าง ๆ ท าใหน้กัศกึษาสนใจ เขา้ใจและ
รบัไวใ้นความทางจ าระยะยาว และเชื่อมโยงการรบัรูข้อ้มลูใหม่ 

รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัพายพั ดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การแรงจงูใจ
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

ภายในตนเอง การทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของ
ตนเอง การดแูลเอาใจใสแ่ละเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการวิเคราะหแ์ละแกไ้ข
ปัญหา ส าหรบันกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั ที่ไดพ้ฒันาขึน้ มีพืน้ฐานจาก
แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันารูปแบบกิจกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิต
บรกิาร ตามทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) 
1) การเรียนรูเ้ป็นความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบดว้ยกนั 3 ประการ ไดแ้ก่  
พฤติกรรมของบุคคล สภาพแวดลอ้ม และตวัของบุคคล ซึ่งจะสง่ผลต่อกนั
และกนั 2) การเรียนรูข้องมนุษยส์ว่นใหญ่เกิดจากการสงัเกต หรือ การ
ลอกเลียนแบบ จากตน้แบบ 3) กระบวนการการเรียนรูซ้ึ่งจะประกอบไป
ดว้ย การใสใ่จ การเขา้รหสัเก็บไวใ้นหน่วยความจ า  ทฤษฏีความตอ้งการ
ของมาสโลว(์ Maslow's Hierarchy of Needs ) 1) การพฒันาบคุคลให้
เป็นผูม้ีคณุธรรมจริยธรรม ช่วยใหเ้รียนรูท้ี่จะพฒันาตนเองใหไ้ปถึงของการ
ขัน้ตระหนกัในตนเอง (self-actualization) แสดงออกเป็นบคุคลที่มี
จรยิธรรม มีวินยัในตนเอง 2) การพฒันาจากขัน้ตน้ไปสูข่ัน้ต่อ ๆ ไปนัน้ ตอ้ง
อาศยัการรูจ้กั “พอ” ของบคุคล และความสามารถในการปรบัตวัของบุคคล 
3) การปรบัตวัที่ดีจะช่วยใหบุ้คคลไปถึงล าดบัขัน้ความตอ้งการของตนเอง 
ข้อเสนอแนะ:  
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2. วัตถุประสงคข์องรูปแบบการจัดกิจกรรม 
1. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจ และสรา้งการรบัรูใ้หม่เรื่องคณุลกัษณะจิตบรกิาร
ทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตน การมีแรงจงูใจภายใน
ตนเอง การมีทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การ
ดแูลเอาใจใสแ่ละเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการวิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา 
ก าหนดวตัถปุระสงคต์ามคณุลกัษณะทัง้ 6 ดา้น จากตน้แบบ และประเมิน
คณุลกัษณะของนกัศกึษาตามคณุลกัษณะที่ก าหนดใหต้ามใบงาน 
 2. เพื่อใหน้กัศกึษาคิด วิเคราะห ์มีเจตคติ ค่านิยม จาก
คณุลกัษณะจิตบริการ ก าหนดวตัถปุระสงคต์ามคณุลกัษณะทัง้ 6 ดา้น 
และประเมินคณุลกัษณะจากการเลา่ประสบการณเ์ดิมของตนเองที่มี
เนือ้หาสาระตามคณุลกัษณะจิตบรกิาร 
 3. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถปฏิบติัตามแนวทางที่ก าหนดใหต้าม
คณุลกัษณะจิตบริการทัง้ 6 ดา้นทัง้ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน ก าหนด
วตัถุประสงคต์ามประเด็นเนือ้หาจิตบรกิาร และประเมินคณุลกัษณะจิต
บรกิารที่เกิดขึน้ตามคณุลกัษณะจิตบรกิาร 
 4. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูต้ามที่ตนเองไดศ้กึษา
และคน้พบจากการปฏิบติักิจกรรมจิตบรกิารทัง้ 6 ดา้น ก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละการประเมินตามการตอบสนองคณุลกัษณะทัง้ 6 ดา้น
จากการอภิปราย แลกเปลี่ยนการเรียนรูร้ะหว่างตนเองและผูอ่ื้น 
 5. นกัศึกษาสามารถสรา้ง สรุป องคค์วามรู ้ทกัษะของคณุลกัษณะ
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

จิตบรกิารทัง้ 6 ดา้น ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละการประเมินจากการถ่ายทอด
องคค์วามรูใ้หผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ย่างเป็นระบบ 
 6. นกัศึกษาชื่นชมต่อผลงานของตนเองและของผูอ่ื้นที่เกิดจากจิต
บรกิารทัง้ 6 ดา้น และไดร้บัการเสรมิแรงใหเ้กิดคณุลกัษณะจิตบรกิาร 
ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละการประเมินพฤติกรรมตามคณุลกัษณะครบทัง้ 6 
ดา้น 
ข้อเสนอแนะ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม   
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

ขั้นที ่1 เร่ิมเข้าสู่กิจกรรม/เนือ้หา : ขั้นตอนของกระบวนการ 
1.1 เป็นการเตรียมนกัศกึษาใหเ้กิดการละลายพฤติกรรมเดิม และสรา้งการ
รบัรูใ้หม่ของจิต มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการใหต้น้แบบดา้นคณุลกัษณะจิต
บรกิาร ซึ่งมีการกระตุน้ใหน้กัศกึษา เกิดการ สงัเกต วตัถหุรือเหตกุารณเ์ป็น
สิ่งเรา้ความสนใจ ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่จะช่วยใหน้กัศึกษาประสบ
ผลส าเรจ็ครบทกุคณุลกัษณะทัง้ 6 ดา้น  
1.2 สรา้งคณุค่าคิดวิเคราะห ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามกระจ่างหรือสรา้ง
ความเขา้ใจในเนือ้หาสาระเก่ียวกบัคณุลกัษณะจิตบรกิารที่ไดต้ัง้ประเด็น
สนใจใหม้ีความหมายที่ชดัเจนยิ่งขึน้โดยอาศยัทกัษะ เจตคติค่านิยม หรือ
ประสบการณเ์ดิมของนกัศกึษาที่มีในแต่ละดา้นใหค้รบทัง้ 6 คณุลกัษณะ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม   
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

ขั้นที ่1 เร่ิมเข้าสู่กิจกรรม/เนือ้หา : บทบาทของผู้สอน/นักศึกษา 
1. ผูส้อนจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มในการเรียนรูใ้หน้กัศกึษาไดเ้กิด
แรงจงูใจภายในเกิดความสนใจเต็มใจที่จะเรียนรู ้
2. ผูส้อนกระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความพรอ้มในการถ่ายโยงความรูห้รือ
ประสบการณเ์ดิมของนกัศกึษากบัความรูห้รือประสบการณใ์หม่ 

  

3. นกัศึกษาเลา่ประสบการณข์องตนเองเก่ียวกบัประเด็นนัน้ ๆ   
4. ผูส้อนน าเสนอสถานการณใ์หม่ใหน้กัศกึษาไดใ้ชค้วามคิดเพื่อน าไปสูก่าร
สรา้งคณุค่าคิดวิเคราะห ์

  

5.ผูส้อนกระตุน้ใหน้กัศกึษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุค่าของ
คณุลกัษณะจิตบริการและผลกระทบของการปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติัตนต่อ
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การแรงจงูใจภายในตนเอง การทศันคติ
เชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดแูลเอาใจใสแ่ละ
เสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการวิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา 

  

6. ผูส้อนกระตุน้จิตใจนกัศกึษาใหเ้ริ่มยอมรบัที่จะปฏิบติัตน   
7. นกัศึกษาร่วมกนัพิจารณาอภิปรายเหตแุละผลของเหตกุารณห์รือ
กรณีศกึษา 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม   
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ด้วย 
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ขั้นที ่1 เร่ิมเข้าสู่กิจกรรม/เนือ้หา : วิธีการ/เทคนิค 
1. การใชค้ าถาม 
2. การสรา้งสถานการณห์รือกรณีศกึษา   
3. ใชเ้พลง   
4. การเรียนแบบรว่มมือ   
5. กิจกรรมกลุม่   
6. การใชค้ าถาม   
7. การอภิปรายกลุม่   
ข้อเสนอแนะ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นที ่1 เร่ิมเข้าสู่กิจกรรม/เนือ้หา :ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ก าหนดใหเ้ป็น 3 สปัดาห ์ 

1.สปัดาหแ์รก น าเสนอเนือ้หา และตน้แบบ ตอบสนองคณุลกัษณะ(ตามใบ

งานความรูท้ี่ 1) 

2. สปัดาหท์ี่สอง น าเสนอเนือ้หากิจกรรมและตน้แบบ ตอบสนอง

คณุลกัษณะจิตบริการ(ใบความรูท้ี่ 2) 

3. สปัดาที่สาม น าเสนอเนือ้หากิจกรรม ตอบสนองคณุลกัษณะจิตบรกิาร

(ใบความรูท้ี่ 3) 
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ข้อเสนอแนะ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นที ่2 เข้าสู่กิจกรรมและการเสริมสร้างประสบการณจ์ิตบริการ :
ขั้นตอนของกระบวนการ 

  

2.1 การบ่มเพาะประสบการณข์องนกัศกึษา มีวตัถปุระสงค ์เพื่อให้
นกัศกึษาปฏิบติัตามแนวทางที่ก าหนดทัง้ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน
การน าประเด็นเนือ้หาเก่ียวกบัคณุลกัษณะจิตบรกิารที่ไดท้ าความเขา้ใจใน
ขัน้สรา้งคณุค่าคิดวิเคราะห ์มาขยายขอบเขตของขอ้ความรู ้ใหม้ีความ
ละเอียดชดัเจนมากยิ่งขึน้สิ่งที่กระท า มีความหมายมีคณุค่าต่อตนเอง ต่อ
ผูอ่ื้นอย่างไร 
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ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

2.2 แลกเปลี่ยนการเรียนรู ้มีวตัถุประสงค ์เพื่อใหน้กัศกึษาน าขอ้ความรู ้
ความคิด ทกัษะกระบวนการที่คน้พบ หรือผลงานที่รว่มกนัปฏิบติัเก่ียวกบั
คณุลกัษณะจิตบริการทัง้ 6 ดา้นมาน าเสนอสูเ่วทีการสนทนา อภิปราย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อเป็นการตอบสนองความรู ้ความเขา้ใจ และเพิ่มพนู
ความรูท้ี่อยู่ใหม้ีความรูม้ากขึน้ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นที ่2 เข้าสู่กิจกรรมและการเสริมสร้างประสบการณจ์ิตบริการ :
บทบาทของผู้สอน/นักศึกษา 

  

1. ใหน้กัศกึษาศกึษาคน้ควา้ ลงมือปฏิบติัอย่างจรงิจงัในรูปแบบ
กระบวนการกลุม่ และรายบุคคล 

  

2. ใหน้กัศกึษาสรา้งสรรคผ์ลงานที่ละนอ้ยใหเ้ห็นถึงความรูท้ี่ไดค้น้ควา้และ   



  322 

 
รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

การปฏิบติัจรงิ 
3. ผูส้อนประเมินการท างานของนกัศกึษา   

4. อาจารย ์และ บคุคลอื่นมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมพิเศษของนกัศึกษา 
โดยการมีรว่มในการใหค้ะแนนพฤติกรรมของนกัศกึษา 

  

5. นกัศึกษาร่วมกนัแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นประเด็นที่ไดร้บัมอบหมาย   

6. นกัศึกษาบนัทกึประเด็นที่มีความเหมือนและแตกต่างของเพื่อนแต่ละ
กลุม่ 

  

7. ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัสรุป   

ข้อเสนอแนะ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นที ่2 เข้าสู่กิจกรรมและการเสริมสร้างประสบการณจ์ิตบริการ :
วิธีการ/เทคนิค 

  

1.กิจกรรมกลุม่   



  323 

 
รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

2.การเรียนรูแ้บบรว่มมือ   

3.การมอบหมายงานกิจกรรมพิเศษ (นอกสถานที่)   

4. การอภิปรายกลุม่ย่อย   

5. การปฏิบติักิจกรรม   

6. การประเมินผลการปฏิบติังานกลุม่ และรายบคุคล   

7. การน าเสนอผลงาน   

8. การมอบหมายงานราย   

9. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

10. การน าเสนอผลงาน   

11. การประเมินผลตามสภาพจรงิ   

12. การมอบหมายงานรายกลุม่   

13. การเขียนผงัความคิด   

ข้อเสนอแนะ:  
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

 
 
3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นที ่2 เข้าสู่กิจกรรมและการเสริมสร้างประสบการณจ์ิตบริการ :
ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ก าหนดใหเ้ป็น 1 เดือน แบ่งตามกิจกรรมและการเสรมิสรา้งประสบการณ์
จิตบรกิาร ดงันี ้
1.สปัดาหแ์รกนกัศกึษาแบ่งกลุม่เพื่อ คน้ควา้ถึงรูปแบบกิจกรรมที่เสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการทัง้ 6 ดา้น(ใบงานที่ 3) 
2. สปัดาหท์ี่ 2-3 นกัศกึษาออกปฏิบติักิจกรรมจิตบรกิารตามสถานที่ที่ทาง
กลุม่ตกลงว่าจะท ารว่มกนั (สมดุบนัทึกจิตบรกิาร) 
3. สปัดาหท์ี่ 4 นกัศึกษาน าเสนอผลงานของการปฏิบติักิจกรรมจิตบรกิาร 
และบอกสิ่งที่ไดร้บัจากการเรียนรูจ้ากการปฏิบติักิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงให้
เห็นถึงคณุลกัษณะจิตบรกิาร(ใบงานที่ 4) 
 

  

ข้อเสนอแนะ:  
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

 
 
 
3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นที ่3 วัดและประเมินผลสรุปอภปิรายแลกเปล่ียนประสบการณ์
การเรียนรู้ด้านจิตบริการ :ขั้นตอนของกระบวนการ 

  

3.1 สรา้งกรอบสรุปความรู ้มีวตัถุประสงค ์เพื่อใหน้กัศกึษาไดน้ าผลของ
ความรูท้ี่ไดจ้ากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้มารว่มกนัจดัระบบความรู ้ความคิด
ทกัษะกระบวนการ หรือขอ้คน้พบต่าง ๆ ที่ไดผ้่านการตรวจสอบแลว้ ใหเ้ป็น
ระบบระเบียบ และสามารถแสดงขอ้สรุปที่ไดถ้่ายทอดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

  

3.2 การชื่นชมต่อผลงานที่ปฏิบติั มีวตัถุประสงค ์เพื่อใหก้ารเสรมิแรงแก่
นกัศกึษา หรือกิจกรรมกลุม่ที่มีผลงานดี สมควรไดร้บัการชมเชยใหร้างวลั 
ซึ่งเป็นการกระตุน้ความคิดความรูส้กึ ของนกัศกึษา ใหรู้ส้ึกประสบ
ผลส าเรจ็ พอใจ และตอ้งการจะกระท าลกัษณะจิตบริการทัง้ 6 ดา้น ส าหรบั
ตนเอง และ ผูอ่ื้น 

  

ข้อเสนอแนะ:  
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

 
 
 
 
3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นที ่3 วัดและประเมินผลสรุปอภปิรายแลกเปล่ียนประสบการณ์
การเรียนรู้ด้านจิตบริการ :บทบาทของผู้สอน/นักศึกษา 

  

1. ผูส้อนมอบหมายงาน   

2. นกัศึกษาร่วมกนัเขียนแผนผงัมโนทศัน ์สะทอ้นความรูอ้ย่างเป็นระบบ   

3. ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัประเมินผลงานการปฏิบติังานของกลุม่   

4. ผูส้อนใหร้างวลัส าหรบัรายกลุม่หรือรายบคุคลในการปฏิบติักิจกรรมที่
สมควรไดร้บัการยกย่องชมเชย 

  

5. นกัศึกษาร่วมกนัชื่นชม และชมเชยเพื่อนๆ ที่ไดร้บัรางวลั   

ข้อเสนอแนะ:  
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

 
 
 
 
 
3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นที ่3 วัดและประเมินผลสรุปอภปิรายแลกเปล่ียนประสบการณ์
การเรียนรู้ด้านจิตบริการ :วิธีการ/เทคนิค 

  

1. การน าเสนอผลงาน   

2. การเสรมิแรง ดว้ยการชมเชย รางวลั   

ข้อเสนอแนะ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม   
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

ขั้นที ่3 วัดและประเมินผลสรุปอภปิรายแลกเปล่ียนประสบการณ์
การเรียนรู้ด้านจิตบริการ:ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ก าหนดใหเ้ป็น 1สปัดาห ์

 ใหแ้ต่ละกลุม่สรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรูด้า้นจิต

บรกิาร(ใบงานที่ 4และ5)และมอบรางวลั/ประกาศนียบตัรจิตบรกิาร 

 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การวัดและประเมินผล 
การวดัและประเมินผลการเรียนรูต้ามรูปแบบกิจกรรมเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั เป็นการวดัและ
ประเมินผลที่เกิดขึน้ทัง้ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน ตามรูปแบบ 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

ดงันี ้
1) การวดัผลและประเมินผลก่อนการจดักิจกรรม เป็นการวดัผลและ
ประเมินผลเพื่อทราบการมีเหตผุล และพฤติกรรมพืน้ฐาน ของนกัศกึษาโดย
ใชแ้บบวดัเหตผุลดา้นคณุลกัษณะจิตบริการ และแบบประเมินพฤติกรรม
ดา้นคณุลกัษณะจิตบริการ 

  

2) การวดัและประเมินผลระหว่างการจดักิจกรรม เป็นการวดัและ
ประเมินผล ทัง้กระบวนการ ชิน้งาน กิจกรรมกลุม่ ตลอดจนกิจกรรมพิเศษที่
ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติันอกเหนือจากในหอ้งเรียน การประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็น การน าเสนอผลงาน ใชว้ิธีการประเมินโดยการสงัเกต แบบ
ตรวจผลงาน และผลการปฏิบติังาน 

  

3) การวดัผลและประเมินผลหลงัการจดักิจกรรม เป็นการวดัและ
ประเมินผลภายหลงัการจดักิจกรรมตามรูปแบบ นกัศึกษามีเหตผุล และ
พฤติกรรม ดา้นคณุลกัษณะจิตบรกิาร มากนอ้ยเพียงใด โดยใชแ้บบวดัการ
มีเหตผุลดา้นคณุลกัษณะจิตบรกิาร และแบบประเมินพฤติกรรมดา้น
คณุลกัษณะจิตบริการ ชุดเดิม โดยใหน้กัศกึษาประเมินตนเอง ครูผูส้อน
และผูม้ีสว่นรว่มในการประเมินการจดักิจกรรม 
 

  

ข้อเสนอแนะ:  
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 
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เอกสารประกอบการพจิารณาเพือ่เสนอผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ในขั้นตอนการการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง 

คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
 

 

 

 

 

 

 

  



  332 

บทน า 

 แบบร่างขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายชุดนีจ้ดัท าขึน้เพื่อการศกึษาวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบ
กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ การจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับการ
จดัรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ โดยมี
องคป์ระกอบพืน้ดา้นคุณลกัษณะ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การมีแรงจูงใน
ภายในตนเอง การมีทศันะคติเชิงบวก  การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดแูลเอาใจใส ่
และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการคิดวิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนี ้เริ่มต้นด้วยการชี ้ให้เห็นความส าคัญของจิตบริการ และ
องคป์ระกอบที่ส  าคญั 6 ดา้น ที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพความเป็นจริงและสภาพที่คาดหวงัของผูใ้ช้
บณัฑิตทุกหน่วยงานและองคก์รที่ไดร้บันกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพัเขา้ท างาน ซึ่งการใหไ้ดม้าซึ่ง
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายนีจ้ะน าไปสู่การน าเสนอแนวทางใหใ้นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวทางในการ
พฒันาสถาบนัอุดมศึกษาจากสภาการศึกษา คือ เพื่อที่จะพัฒนามหาวิทยาลยัใหม้ีความเขม้แข็ง
และมี เสถียรภาพสูง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2015.ออนไลน์ )  มุมมองด้าน
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารฯ
ที่ไดจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญนัน้จะตอ้งสอดรบักบัมมุมองใน 3 ระดบัดว้ยกัน คือ ระดับหน่วยงานในสงักัด
ของมหาวิทยาลัยพายัพ (สกอ.)  ระดับคณะ/วิชา/หน่วยงาน  และระดับสถาบัน(มหาวิทยาลัย
พายัพ)  รวมถึงความเหมาะสมกับบริบทของมหาลัยพายัพที่เน้นคุณลักษณะจิตบริการให้แก่
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายที่ผูท้รงคณุวฒุิไดใ้หข้อ้เสนอแนะนีจ้ะ
น าไปสูก่ารขบัเคลื่อนเชิงบวกในการจดักิจกรรมเพื่อสง่เสรมิคณุลกัษณะจิตบริกการของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพั ซึ่งจะเป็นประโยชนต่์อการวางนโยบายในการจดักิจกรรมเพื่อนกัศกึษาพายพั
อนัเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันานกัศึกษาใหต้รงต่อความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อไป 
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(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ 
จิตบริการของนักศกึษามหาวิทยาลัยพายัพ 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็น หากท่านไม่เห็นดว้ยกบั (ร่าง) 
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั โปรดใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี ้
รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 

เหน็ด้วย ไม่เหน็
ด้วย 

ระดับสถาบัน    
นโยบายของการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
เพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพในระดับ
มหาวิ ทยาลั ย  จ ะ ต้ อ งส อด รับ กั บ 
น โยบายกระทรวงการอุดมศึกษ า 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม โดยทุก
หน่ วยงานในมหาวิทยาลัยจะต้อง
ร่วมกันขับเคลื่อนให้ เพื่ อเสริมสร้าง
พัฒนาคนให้เป็น Smart citizen เปิด
โอกาสใหเ้รียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต (Lifelong 
learning) เพื่อลดความเลื่อมล ้า ด้วย
การพัฒ น าคน ให้ เป็ น บัณ ฑิ ตที่ มี
คณุภาพสูศ่ตวรรษที่ 21 ท างานในสาขา
ใหม่ๆ และสามารถแข่งขนัในเวทีโลกได ้
พัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท างาน 

   

1.มหาวิทยาลยัควรสง่เสรมิการจดั
กระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกบัการ
พฒันาบคุคล ช่วยใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่จะ
พฒันาตนเองใหเ้กิดการรบัรู ้
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
ความสามารถของผูเ้รียน รูจ้กัศกัยภาพ
ของตนเอง พฒันาตนเองใหเ้กิดการกา้ว
ทนัเทคโนโลยีเพื่อที่จะกระท าสิ่งที่เป็น
ประโยชนใ์หก้บัตนเองและผูอ่ื้นได ้รูจ้กั
บงัคบัตนเอง เขา้ใจสิ่งรอบขา้งของ
ตนเองไดอ้ย่างดี และเกิดทกัษะการ
เรียนรูจ้ากองคค์วามรูท้ี่ไดร้บัจาก
กิจกรรม โดยมีฝ่าย/หน่วยงานในมหา
ลยัดแูลและใหก้ารสนบัสนนุผูเ้รียน
อย่างเต็มที่ทัง้ในดา้นงบประมาณ/
แผนพฒันานกัศกึษา/ผูร้บัผิดชอบอย่าง
ชดัเจน 
2.มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ี่ เชื่อมโยงกับการ
พฒันาบุคคลใหเ้กิดทักษะการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา สามารถวิ เคราะห์
ปัญหาได้อย่างมีเหตุและผล คิดอย่าง
เป็นระบบ  มี วิ ธี การหรือ เทคนิคมา
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ตรงจุด เหมาะสมกับบริบท เพื่ อให้
ผู ้เรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง และ
เกิ ด ก า รอ ย ากมี ส่ ว น ร่ ว ม ต่ อ ก า ร
ช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาใหก้ับผูอ่ื้น
โดยมีฝ่าย/หน่วยงานในมหาลัยดูแล
และใหก้ารสนับสนุนผูเ้รียนอย่างเต็มที่
ทั้งในด้านงบประมาณ/แผนพัฒนา
นกัศกึษา/ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
3.มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ี่ เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาบุคคลให้เกิดการดูแลเอาใจใส่
และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น สนใจสวัสดิภาพ
และความต้องการของผู้อ่ืน สามารถ
มองถึงประโยชนส์่วนรวม จริงจังในการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น ใหก้ารช่วยเหลือเกือ้กูล
ผู้อ่ืนอย่างเสมอภาค อุทิศตนเพื่อจิต
บริการทางสงัคม โดยมีฝ่าย/หน่วยงาน
ในมหาลัยดูแลและให้การสนับสนุน
ผู้ เ รี ย น อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่ ทั้ ง ใ น ด้ า น
งบประมาณ/แผนพัฒนานักศึกษา/
ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน 

   

4.มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ี่ เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาบุคคลให้เกิดให้เกิดทัศนคติเชิง
บวกเพราะเมื่ อผู้เรียนต้องเผชิญกับ
ปัญหา หรือภาระงานที่หนกัและซบัซอ้น 
ผู้ เรีย น จะ เกิ ดอารมณ์ ที่ มั่ น ค ง  ไม่
หวั่นไหวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีสติ สามารถปรบัทศันคติ
ของตนไปในเชิงบวกได้ โดยมี ฝ่าย/
หน่วยงานในมหาลัยดูแลและให้การ
สนับสนุนผู้เรียนอย่างเต็มที่ทั้งในด้าน
งบประมาณ/แผนพัฒนานักศึกษา/
ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน 

   

5.มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการจัด    
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
กระบวนการเรียนรูท้ี่ เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาบุคคลใหเ้กิดการเรียนรูด้า้นการ
ตอบสนองจากการกระท าของตนเอง 
ท าให้ผู ้เรียนเรียนรูท้ี่จะรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตนเอง กล้าคิด กล้า
ตดัสินใจและรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจ
นัน้ ไม่กลวัที่จะรบัมือกับความลม้เหลว 
ไม่ละเลย แต่เขา้ใจผูอ่ื้นเมื่อตอ้งท างาน
ร่วมกันเป็นทีม สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ ซื่อตรงและมีความจริงใจต่อ
ผูอ่ื้น สามารถจดัการกับอารมณข์องตน
ไดเ้พื่อจะเรียนรูห้าวิธีในการจัดการกับ
ปัญหาที่เขา้มาโดยมีฝ่าย/หน่วยงานใน
มหาลยัดูแลและใหก้ารสนับสนุนผูเ้รียน
อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านงบประมาณ /
แผนพฒันานกัศึกษา/ผูร้บัผิดชอบอย่าง
ชดัเจน 
6.มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ี่ เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาบุคคลใหเ้กิดการสรา้งแรงจูงใจ
ให้กับตนเอง มีน ้าใจกับผู้อ่ืน ท าดีไม่
หวังการตอบแทน มีความพรอ้มแบบ
องค์รวมในการออกไปช่วยเหลือผู้อ่ืน 
เข้าใจใจวิชาชีพของตนเอง สามารถ
ชีแ้นะ แนะน าใหก้ับเพื่อนร่วมงานแบบ
มืออาชีพ กระตือรือรน้ในการช่วยเหลือ
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
ผู้อ่ืนอย่างเต็มใจ มีแรงจูงใจที่ถูกต้อง
จากการไดร้บัแรงบนัดาลใจจากตวัแบบ
ของตนเอง โดยมีฝ่าย/หน่วยงานในมหา
ลัยดูแลและให้การสนับสนุนผู้เรียน
อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านงบประมาณ /
แผนพฒันานกัศึกษา/ผูร้บัผิดชอบอย่าง
ชดัเจน 

 
 
 

ระดับคณะ/วิทยาลัย    
นโยบายของการพฒันารูปแบบกิจกรรม
เพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพัในระดบั
คณะ/วิทยาลยั จะตอ้งสอดรบักบั 
นโยบายกระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม และ
นโยบายมหาวิทยาลยัพายพั   โดย
คณะ/วิทยาลยัจะตอ้งรว่มกนัขบัเคลื่อน 
ดงันี ้

   

1 .พั ฒ น า รูป แ บ บ กิ จ ก ร รม ให้ ให้
สอดคล้องต่อการเสริมสรา้งผู้เรียนให้
เกิดคุณลักษณะการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง รู ้จักศักยภาพของตนเอง 
พัฒ น าตน เอ ง ให้ เกิ ด ก า รก้ า วทั น
เทคโนโลยี เพื่ อที่ จะกระท าสิ่ งที่ เป็น
ประโยชนใ์หก้ับตนเองและผูอ่ื้นได ้รูจ้ัก
บังคับตนเอง เข้าใจสิ่ งรอบข้างของ
ตนเองได้อย่างดี และเกิดทักษะการ
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
เรียน รู้จ ากองค์ความ รู้ที่ ได้ รับจาก
กิจกรรม โดยมีอาจารย์ภายในคณะ/
วิทยาลัยเป็นดูแลและคอยช่วยเหลือ 
สนับสนุนและเป็นแบบอย่างในการมี
สว่นรว่มในกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
2 .พั ฒ น า รูป แ บ บ กิ จ ก ร รม ให้ ให้
สอดคล้องต่อการเสริมสรา้งผู้เรียนให้
เกิดคุณลกัษณะการวิเคราะหแ์ละแกไ้ข
ปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้
อย่างมีเหตุและผล คิดอย่างเป็นระบบ 
มีวิธีการหรือเทคนิคมาช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด เหมาะสม
กับบริบท เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความมั่นใจ
ในตนเอง และเกิดการอยากมีส่วนร่วม
ต่อการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
ให้กับผูอ่ื้น โดยมีอาจารยภ์ายในคณะ/
วิทยาลัยเป็นดูแลและคอยช่วยเหลือ 
สนับสนุนและเป็นแบบอย่างในการมี
สว่นรว่มในกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

   

3.จดัรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อ
การเสรมิสรา้งผูเ้รียนใหเ้กิดคณุลกัษณะ
การดูแลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 
สนใจสวัสดิภาพและความตอ้งการของ
ผูอ่ื้น สามารถมองถึงประโยชนส์่วนรวม 
จริงจังในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ให้การ
ช่วยเหลือเกื ้อกูลผู้อ่ืนอย่างเสมอภาค 
อุทิศตนเพื่อจิตบริการทางสังคมโดยมี
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
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ด้วย 
อาจารยภ์ายในคณะ/วิทยาลยัเป็นดูแล
และคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและเป็น
แบบอย่างในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อพฒันาผูเ้รียน  
4.จดัรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อ
การเสรมิสรา้งผูเ้รียนใหเ้กิดคณุลกัษณะ
การมีทัศนคติเชิงบวก เพื่อเมื่อผู้เรียน
ต้องเผชิญกับปัญหา หรือภาระงานที่
หนักและซบัซอ้น ผูเ้รียนจะเกิดอารมณ์
ที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ที่
เป ลี่ ย น แป ล งอย่ า ง รวด เร็ ว  มี ส ติ 
สามารถปรับทัศนคติของตนไปในเชิง
บวกได้ โดยมีอาจารย์ภายในคณะ/
วิทยาลัยเป็นดูแลและคอยช่วยเหลือ 
สนับสนุนและเป็นแบบอย่างในการมี
สว่นรว่มในกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

   

5.จดัรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อ
การเสรมิสรา้งผูเ้รียนใหเ้กิดคณุลกัษณะ 
การตอบสนองจากการกระท าของ
ต น เอ ง  ท า ให้ ผู ้ เ รี ย น เรี ย น รู้ที่ จ ะ
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 
กลา้คิด กลา้ตดัสินใจและรบัผิดชอบต่อ
การตัดสินใจนั้น ไม่กลัวที่จะรับมือกับ
ความลม้เหลว ไม่ละเลย แต่เขา้ใจผูอ่ื้น
เมื่อตอ้งท างานร่วมกนัเป็นทีม สามารถ
แ ล ก เป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เห็ น แ ล ะ
ประสบการณร์ว่มกบัผูอ่ื้นได ้ซื่อตรงและ
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
เหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย 
มีความจริงใจต่อผู้อ่ืน สามารถจัดการ
กบัอารมณข์องตนไดเ้พื่อจะเรียนรูห้าวิธี
ในการจัดการกับปัญหาที่เขา้มา โดยมี
อาจารยภ์ายในคณะ/วิทยาลยัเป็นดูแล
และคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและเป็น
แบบอย่างในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อพฒันาผูเ้รียน 
6.จดัรูปแบบกิจกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งต่อ
การเสรมิสรา้งผูเ้รียนใหเ้กิดคณุลกัษณะ
สรา้งแรงจูงใจให้กับตนเอง มีน า้ใจกับ
ผูอ่ื้น ท าดีไม่หวังการตอบแทน มีความ
พร้อมแบบองค์รวม ในการออกไป
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน เข้าใจใจวิชาชีพของ
ตนเอง สามารถชี ้แนะ แนะน าให้กับ
เพื่ อ น ร่ ว ม ง า น แ บ บ มื อ อ า ชี พ 
กระตือรือรน้ในการช่วยเหลือผูอ่ื้นอย่าง
เต็มใจ มีแรงจูงใจที่ถูกต้องจากการ
ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวแบบของ
ตนเอง โดยมีอาจารย์ภายในคณะ/
วิทยาลัยเป็นดูแลและคอยช่วยเหลือ 
สนับสนุนและเป็นแบบอย่างในการมี
สว่นรว่มในกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

   

 

*** ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ** 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบบันีม้ีทัง้หมด 3 ตอน ขอใหผู้ต้อบแบบประเมินตอบใหค้รบ

ทัง้ 3 ตอน เพื่อใหก้าร ด าเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์เพื่อประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั  
 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓  ลงในช่อง (  )  
ค าแนะน าในการตอบแบบประเมิน 

แบบประเมินชดุนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการ
พฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั  
แบ่งออกเป็น  3 ตอน  ดงันี ้

ตอนที ่1  ขอ้มลูของผูป้ระเมิน 
ตอนที ่2  การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อ

เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั 
            ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 

 
ตอนที ่1  

1.1 เพศ 
            (   )  หญิง 
            (   )  ชาย 
 
1.2 ชัน้ปี 

(   )  ชัน้ปีที่ 1             (   ) ชัน้ปีที่ 2  (   ) ชัน้ปีที่ 3  (   ) ชัน้ปีที่ 4   
 
1.3  ระดบัผูน้  านกัศกึษาในมหาวิทยาลยัพายพั 
 (   )  ระดบัองคก์รนกัศึกษากลาง 

(   )  ระดบัองคก์รนกัศึกษาคณะ/สาขา 
 (   )  ระดบัชมรม 
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ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 
ค าอธิบาย  แบบประเมินตอนที่ 2 นี ้ไดจ้ดัล าดบัแปลความหมายของการใหค้ะแนน ดงันี ้

ระดับความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบและคู่มือเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

คะแนน 5 หมายถึง รูปแบบดงักล่าวมีความความเหมาะสม/มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับ 
มากที่สดุ 

คะแนน 4 หมายถึง รูปแบบดงักล่าวมีความความเหมาะสม/มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับ 
มาก 

คะแนน 3 หมายถึง รูปแบบดงักล่าวมีความความเหมาะสม/มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับ 
ปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง รูปแบบดงักล่าวมีความความเหมาะสม/มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับ 
นอ้ย 

คะแนน 1 หมายถึง รูปแบบดงักล่าวมีความความเหมาะสม/มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับ 
นอ้ยที่สดุ 

 
 ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงระดบัเดียว 

รายการ มีความ
เหมาะสม 

มีความเป็นไป
ได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.ด้านหลักการของกิจกรรม           

1. รูปแบบของกิจกรรมพฒันาขึน้จากทฤษฎีที่
สอดคลอ้งต่อการพฒันากิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการของนกัศกึษามหาวิทยาลยั
พายพั 

          

2. รูปแบบกิจกรรมประกอบไปดว้ย 5 หลกัการ 
2.1 การมีสว่นรว่มในกระบวนการเรียนรูจ้ากการ
ปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อสรา้งประสบการณเ์รียนรูใ้หม่ เชื่อมโยงระบบ
คิดจนก่อใหเ้กิดเป็นความเคยชิน น าไปสู่การ
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รายการ มีความ
เหมาะสม 

มีความเป็นไป
ได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ประพฤติปฏิบติัจนเป็นนิสยั ไดจ้ากประสบการณ์
ตรง 
2.2 การไดเ้รียนรูจ้ากการกระท าเกิดขึน้จาก
ความสมัพนัธข์องการรบัรูจ้ากการสงัเกต โดยใช้
ความคิดและการลงมือปฏิบติัและกระบวนการ
จดักระท าขอ้มลู 

          

2.3 การเลียนแบบ การลงมือกระท าการอย่าง
สมบรูณ ์การแสดงออกจนถึงขัน้กระท าอย่างเป็น
ธรรมชาติ ควรเนน้ที่การฝึกฝนบ่มเพาะ
ประสบการณ ์

          

2.4 การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกบัการ
พฒันาบคุคลใหเ้ป็นผูม้ีคณุธรรมจรยิธรรม ช่วยให้
เรียนรูท้ี่จะพฒันาตนเองใหไ้ปถึงของการขัน้
ตระหนกัในตนเอง (self-actualization)ทัง้ในดา้น
การจดักิจกรรม ระหว่างผูส้อนกบันกัศกึษา 
ตลอดจนการจดัสิ่งแวดลอ้มและกระบวนการ 
อ่ืน ๆ  

          

           

2.5 การใชเ้ครื่องมือ ร่วมกบัสื่อต่าง ๆ ท าให้
นกัศกึษาสนใจ เขา้ใจและรบัไวใ้นความทางจ า
ระยะยาว และเชื่อมโยงการรบัรูข้อ้มลูใหม่ 

          

2.ด้านจุดประสงค ์           
2.1 รูปแบบของกิจกรรมพฒันาขึน้ควรมี

วตัถุประสงคท์ี่สอดคลอ้งต่อการพฒันา
กิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิาร
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัพายพั 
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รายการ มีความ
เหมาะสม 

มีความเป็นไป
ได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2.2 วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมเพื่อให้

นกัศกึษาสามารถอธิบายคณุลกัษณะจิต
บรกิารทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การรบัรู ้
ความสามารถของตน การมีแรงจงูใจภายใน
ตนเอง การมีทศันคติเชิงบวก การตอบสนอง
จากการกระท าของตนเอง การดแูลเอาใจใส่
และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการวิเคราะหแ์ละ
แกไ้ขปัญหา 

          

2.3 วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมเพื่อให้
นกัศกึษาสามารถ วิเคราะห ์และประเมิน
คณุลกัษณะจิตบริการของตนเองได ้

          

2.4 วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมเพื่อให้
นกัศกึษาสามารถก าหนดแนวปฏิบติัแก่
ตนเองตามคณุลกัษณะจิตบรกิาร ทัง้ในและ
นอกชัน้เรียนได ้ 

          

2.5 วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมเพื่อให้
นกัศกึษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู/้
ถ่ายทอด การปฏิบติัตามกิจกรรมจิตบรกิาร
ระหว่างตนเองและผูอ่ื้น 

          

2.6 วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมนกัศึกษา
สามารถสรุปองคค์วามรู ้และ/หรือ สรา้งองค์
ความรู ้ทกัษะของคณุลกัษณะจิตบรกิารให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจไดอ้ย่างเป็นระบบ  

          

2.7 วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมนกัศึกษา
สามารถชื่นชมผลงานของตนเองและของ
ผูอ่ื้นที่เกิดจากจิตบริการทัง้ 6 ดา้น และไดร้บั
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รายการ มีความ
เหมาะสม 

มีความเป็นไป
ได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
การเสรมิแรงใหเ้กิดคณุลกัษณะจิตบรกิาร 

3. ด้านเนื้อหาและกระบวนการ 
3.1 ขั้นเร่ิมเข้าสู่กิจกรรม: 

3.1.1 ขั้นตอนของกระบวนการ 

          

3.1.1.1 เป็นการเตรียมนกัศึกษาใหเ้กิดการ
ละลายพฤติกรรมเดิม และสรา้งการรบัรู ้
ใหม่ของจิต มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการ
ใหต้น้แบบดา้นคณุลกัษณะจิตบริการ ซึ่ง
มีการกระตุน้ใหน้กัศกึษา เกิดการ สงัเกต 
วตัถหุรือเหตกุารณเ์ป็นสิ่งเรา้ความสนใจ 
ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่จะช่วยให้
นกัศกึษาประสบผลส าเรจ็ครบทกุ
คณุลกัษณะทัง้ 6 ดา้น 

          

3.1.1.2 สรา้งคณุค่า คิดวิเคราะห ์ตัง้
วตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามกระจ่างหรือ
สรา้งความเขา้ใจในเนือ้หาสาระเก่ียวกบั
คณุลกัษณะจิตบริการท่ีไดต้ัง้ประเด็น
สนใจใหม้ีความหมายที่ชดัเจนยิ่งขึน้โดย
อาศยัทกัษะ หรือประสบการณเ์ดิมของ
นกัศกึษาที่มีในแต่ละดา้นใหค้รบทัง้ 6 
คณุลกัษณะ 

          

3.ด้านเนือ้หาและกระบวนการ 
3.1 ขั้นเร่ิมเข้าสู่กิจกรรม: 

3.1.2 บทบาทของผู้สอน/นักศึกษา 

          

3.1.2.1 ผูส้อนจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มใน
การเรียนรูใ้หน้กัศกึษาไดเ้กิดแรงจงูใจ
ภายใน เกิดความสนใจเต็มใจที่จะเรียนรู ้ 
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รายการ มีความ
เหมาะสม 

มีความเป็นไป
ได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3.1.2.2 ผูส้อนกระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความ

พรอ้มในการถ่ายโยงความรู ้หรือ
ประสบการณเ์ดิมของนกัศกึษาสูค่วามรู้
หรือประสบการณใ์หม่ 

          

3.1.2.3 นกัศกึษาเลา่ประสบการณข์องตนเองเชิง
สรา้งสรรคใ์นประเด็นที่ไดร้บัมอบหมาย 

          

3.1.2.4 ผูส้อนน าเสนอสถานการณใ์หม่ให้
นกัศกึษาไดใ้ชค้วามคิดเพื่อน าไปสูก่าร
สรา้งคณุค่าคิดวิเคราะหน์อกกรอบ 

          

3.1.2.5 ผูส้อนกระตุน้ใหน้กัศึกษาแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคณุค่าของคณุลกัษณะ
จิตบรกิารและผลกระทบของการปฏิบติั 
หรือไม่ปฏิบติัตนต่อการรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง การแรงจงูใจ
ภายในตนเอง การทศันคติเชิงบวก การ
ตอบสนองจากการกระท าของตนเอง 
การดแูลเอาใจใสแ่ละเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 
และการวิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา 

          

3.1.2.6 ผูส้อนกระตุน้จิตใจนกัศกึษาใหเ้ริ่ม
ยอมรบัหรือการอยากมีส่วนร่วม 

          

3.1.2.7 นกัศกึษารว่มกนัพิจารณาอภิปรายเหตุ
และผลของเหตกุารณห์รือกรณีศกึษา 

          

3.ด้านเนือ้หาและกระบวนการ 
3.1 ขั้นเร่ิมเข้าสู่กิจกรรม: 

3.1.3 วิธีการ/เทคนิค 

          

3.1.3.1 การใชค้ าถามเชิงสรา้งสรรคใ์นการถาม
นกัศกึษา 
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รายการ มีความ
เหมาะสม 

มีความเป็นไป
ได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3.1.3.2 การสรา้งสถานการณห์รือกรณีศกึษา

แบบไม่จ ากดักรอบเพื่อใหน้กัศกึษาไดคิ้ด
สรรคง์านตนเองในการน าเสนอผลงาน 

          

3.1.3.3 ใชเ้พลงที่เหมาะสมกบับริบท เช่น 
สถานที่ บรรยากาศ ลกัษณะทาง
กายภาพของนกัศกึษา 

          

3.1.3.4 การเรียนแบบรว่มมือ แบ่งกลุม่ให้
เหมาะสมตาม เพศ วยั และความ
สวยงามของกลุม่ 

          

3.1.3.5 ใชก้ิจกรรมกลุม่ เกม งานที่มอบหมาย           

3.1.3.6 ใชก้ารอภิปรายกลุม่           

3.ด้านเนือ้หาและกระบวนการ 
ขั้นเร่ิมเข้าสู่กิจกรรม: 

3.1.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

          

3.1.4.1 ก าหนดระยะเวลา 3 สปัดาห ์เพื่อท า
ความเขา้ใจดา้นเนือ้หาจิตบริการ โดยท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 2 ครัง้/สปัดาห ์
แบ่งเป็นครัง้ละ 3 ชั่วโมง 

          

3.1.4.2 สปัดาหแ์รก น าเสนอเนือ้หาคณุลกัษณะ
จิตบรกิาร ตามใบงานที่ 1 

          

3.1.4.3 สปัดาหท์ี่สอง น าเสนอเนือ้หา
คณุลกัษณะจิตบริการ ตามใบงานที่ 2 

          

3.1.4.4 สปัดาหท์ี่สาม น าเสนอเนือ้หา
คณุลกัษณะจิตบริการ ตามใบงานที่ 3 

          

3.ด้านเนือ้หาและกระบวนการ 
3.2 ขั้นเข้าสู่กิจกรรมและการเสริมสร้าง

ประสบการณจ์ิตบริการ: 
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รายการ มีความ
เหมาะสม 

มีความเป็นไป
ได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3.2.1 ขั้นตอนขอกระบวนการ 

3.2.1.1 การบ่มเพาะประสบการณข์อง โดยให้
นกัศกึษาออกพืน้ที่เพื่อ ศกึษาจาก
สถานที่จรงิเพื่อเก็บขอ้มลู เนือ้หา 
รายละเอียดของงานที่จะเชื่อมโยงกบั
คณุลกัษณะจิตบริการ 

          

3.2.1.2 น าสิ่งที่ไดจ้ากการออกไปศกึษานอก
สถานที่ มาใหข้อ้ความรู ้ความคิด ทกัษะ
กระบวนการท่ีคน้พบ จากพืน้ที่จะออก
ฝึกประสบการณ ์เก่ียวกบัคณุลกัษณะ
จิตบรกิารทัง้ 6 ดา้นมา อภิปราย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความรู ้ความเขา้ใจ  

          

3.ด้านเนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นเข้าสู่กิจกรรมและการเสริมสร้าง

ประสบการณจ์ิตบริการ : 
3.2.2 บทบาทของผู้สอน/นักศึกษา 

          

3.2.2.1 ใหน้กัศึกษาศกึษาคน้ควา้ ลงมือปฏิบติั
อย่างจรงิจงัในรูปแบบกระบวนการกลุม่ 
และรายบุคคล ทัง้ในและนอกสถานที่ 

          

3.2.2.2 ใหน้กัศึกษาสรา้งสรรคผ์ลงานที่ละนอ้ย
ใหเ้ห็นถึงความรูท้ี่ไดค้น้ควา้และการ
ปฏิบติัจรงิ 

          

3.2.2.3 ผูส้อนประเมินการท างานของนกัศกึษา           

3.2.2.4 อาจารย ์และ บคุคลอื่นมีส่วนรว่มในการ
ท ากิจกรรมพิเศษของนกัศึกษา โดยการมี
รว่มในการใหค้ะแนนพฤติกรรมของ
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รายการ มีความ
เหมาะสม 

มีความเป็นไป
ได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
นกัศกึษา 

3.2.2.5 นกัศกึษารว่มกนัแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้น
ประเด็นที่ไดร้บัมอบหมาย 

          

3.2.2.6 นกัศกึษาบนัทกึประเด็นที่มีความเหมือน
และแตกต่างของเพื่อนแต่ละกลุม่ 

          

3.2.2.7 อาจารยท์ี่ปรกึษากลุม่และนกัศกึษา
รว่มกนัสรุป 

          

3. ด้านเนื้อหา 
และ กระบวนการจัดกิจกรรม 

ขั้นเข้าสู่กิจกรรมและการเสริมสร้าง
ประสบการณจ์ิตบริการ : 

3.2.3 วิธีการ/เทคนิค 

          

3.2.3.1 แบ่งผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมกลุม่           

3.2.3.2 อาจารยช์่วยอธิบายวิธีการท างานแบบ
รว่มมือกนัท างาน 

          

3.2.3.3 การมอบหมายงานกิจกรรมพิเศษ 
อาจารยอ์ธิบายถึงลกัษณะขอ้ดีและขอ้
ดว้ยของแต่ละสถานที่ เพื่อเลือกท า
กิจกรรมจิตบรกิารที่เหมาะสมกบั
ศกัยภาพของกลุม่ตนเอง 

          

3.2.3.4 อาจารยส์นบัสนุนใหม้ีการอภิปรายกลุม่
ย่อย 

          

3.2.3.5 การปฏิบติักิจกรรมจิตบรกิารของแต่ละ
กลุม่ ใหน้กัศกึษามีอิสระภาพในการลง
มือปฏิบติั 

          

3.2.3.6 การประเมินผลการปฏิบติังานกลุม่ และ
รายบุคคล 
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รายการ มีความ
เหมาะสม 

มีความเป็นไป
ได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3.2.3.7 อาจารยส์นบัสนุนใหม้ีการน าเสนอ

ผลงานจิตบริการจากประสบการณ์
สว่นตวั 

          

3.2.3.8 การมอบหมายงานรายงานเด่ียว           

3.2.3.9 อาจารยส์นบัสนุนใหม้ีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ถึงขอ้ดีและขอ้ดอ้ยจากการ
ท ากิจกรรม 

          

3.2.3.10 อาจารยส์นบัสนุนใหม้ีการ
น าเสนอผลงานจิตบรกิารจาก
ประสบการณก์ลุม่ 

          

3.2.3.11 การมอบหมายงานรายกลุม่           

3.2.3.12 อาจารยส์นบัสนุนใหม้ีการเขียน
ผงัความคิด 

          

3.2.3.13 อาจารยช์่วยประเมินผลตาม
สภาพจรงิ 

          

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นเข้าสู่กิจกรรมและการเสริมสร้าง

ประสบการณจ์ิตบริการ : 
3.2.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

          

3.2.4.1 ก าหนดระยะเวลา1 เดือน โดยให้
นกัศกึษาเลือกลกัษณะกิจกรรมและการ
เสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบรกิาร ตาม
ความถนดัของกลุม่ 

          

3.2.4.2 สปัดาหแ์รกนกัศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อ 
คน้ควา้ถึงรูปแบบกิจกรรมที่เสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะจิตบริการทัง้ 6 ดา้น ในพืน้ที่
จรงิ ตามที่ใบงานก าหนด 
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รายการ มีความ
เหมาะสม 

มีความเป็นไป
ได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3.2.4.3 สปัดาหท์ี่ 2-3 นกัศกึษาออกปฏิบติั

กิจกรรมจิตบรกิารตามสถานที่ที่ทางกลุม่
ตกลงว่าจะท ารว่มกนั โดยใหบ้นัทกึสมดุ
บนัทกึจิตบริการ 

          

3.2.4.4 สปัดาหท์ี่ 4 นกัศกึษาน าเสนอผลงาน
ของการปฏิบติักิจกรรมจิตบริการ และ
บอกสิ่งที่ไดร้บัจากการเรียนรูจ้ากการ
ปฏิบติักิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงใหเ้ห็นถึง
คณุลกัษณะจิตบริการ ตามใบงานที่
ก าหนดให ้

          

3. ด้านเนือ้หาและ 
 กระบวนการจัดกิจกรรม 

3.3 ขั้นวัดและประเมินผลสรุปอภปิราย
แลกเปล่ียนประสบการณก์ารเรียนรู้

ด้านจิตบริการ : 
  3.3.1 ขั้นตอนของกระบวนการ 

          

3.3.1.1 สรา้งกรอบสรุปความรู ้มีวตัถปุระสงค ์
เพื่อใหน้กัศกึษาไดน้ าผลของความรูท้ี่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้มารว่มกนั
จดัระบบความรู ้ความคิดทกัษะ
กระบวนการ หรือขอ้คน้พบต่าง ๆ ที่ได้
ผ่านการตรวจสอบแลว้ ใหเ้ป็นระบบ
ระเบียบ และสามารถแสดงขอ้สรุปที่ได้
ถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

          

3.3.1.2 การชื่นชมต่อผลงานที่ปฏิบติั เพื่อ
เสรมิแรงแก่นกัศกึษา หรือกิจกรรมกลุม่ที่
มีผลงานดีโดดเด่น สมควรไดร้บัการ
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รายการ มีความ
เหมาะสม 

มีความเป็นไป
ได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ชมเชยใหร้างวลั เช่นเข็มติดเสือ้ ใบ
ประกาศนียบตัร ซึ่งเป็นการกระตุน้
ความคิดความรูส้ึกภมูิใจ ใหน้กัศกึษา ให้
รูส้กึประสบผลส าเรจ็ พอใจ และตอ้งการ
จะรกัษามาตรฐานลกัษณะจิตบริการทัง้ 
6 ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นวัดและประเมินผลสรุปอภปิราย

แลกเปล่ียนประสบการณก์ารเรียนรู้ด้านจิต
บริการ : 

3.3.2 บทบาทของผู้สอน/นักศึกษา 

          

3.3.2.1 ผูส้อนมอบหมายงานเพื่อท าการประเมิน
ภาพรวมของกิจกรรมที่ปฏิบติั 

          

3.3.2.2 นกัศกึษารว่มกนัเขียนแผนผงัมโนทศัน ์
สะทอ้นความรูอ้ย่างเป็นระบบ 

          

3.3.2.3 ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัประเมินผล
งานการปฏิบติังานของตนเองและกลุม่
อ่ืน 

          

3.3.2.4 ผูส้อนใหร้างวลัส าหรบัรายกลุม่หรือ
รายบุคคลในการปฏิบติักิจกรรมที่ไดร้บั
รางวลั  

          

3.3.2.5 นกัศกึษารว่มกนัชื่นชม และชมเชย
เพื่อนๆ ที่ไดร้บัรางวลั เพื่อสนบัสนนุให้
รกัษารางวลัจิตบรกิารไวต่้อไป 

          

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นวัดและประเมินผลสรุปอภปิราย

แลกเปล่ียนประสบการณก์ารเรียนรู้ด้านจิต
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รายการ มีความ
เหมาะสม 

มีความเป็นไป
ได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
บริการ : 

3.3.3 วิธีการ/เทคนิค 
3.3.3.1 การน าเสนอผลงานเชิงสรา้งสรรค ์และ

ขอ้คิดที่สรา้งแรงบนัดาลใจที่ยากจะลืม
เลือน 

          

3.3.3.2 การเสรมิแรง ดว้ยการชมเชย รางวลั เปิด
เพลงที่ท าใหเ้กิดความภาคภมูิใจที่ไดร้บั
รางวลัโดยจะประกาศใหร้างวลั ดียอด
เยี่ยม ดี และชมเชย จะไม่มีประกาศ
รางวลัที่โหล ่หรือ บ๊วยของกลุม่  

          

3. เนือ้หาและ กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นวัดและประเมินผลสรุปอภปิราย

แลกเปล่ียนประสบการณก์ารเรียนรู้ด้านจิต
บริการ: 

3.3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

          

3.3.4.1 ก าหนดระยะเวลา 1 สปัดาห ์           

3.3.4.2 ใหแ้ต่ละกลุม่สรุปอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณก์ารเรียนรูด้า้นจิตบรกิาร
ตามใบงานที่ก าหนด 

          

3.3.4.3 มอบรางวลั/ประกาศนียบตัรคณุลกัษณะ
ดา้นจิตบริการ 

          

4.การวัดและประเมินผล           
4.1 อาจารยผ์ูส้อนประเมินผลนกัศกึษาดว้ยการ
สงัเกตการณด์า้นพฤติกรรมก่อนเริ่มกิจกรรม 

          

4.2 อาจารยผ์ูส้อนประเมินนกัศกึษาดว้ยการ
สงัเกตการณด์า้นพฤติกรรมขณะท างานรว่มกบั
ผูอ่ื้นและงานที่ไดร้บัมอบหมายระหว่างท า

          



  354 

รายการ มีความ
เหมาะสม 

มีความเป็นไป
ได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
กิจกรรม 
4.3 อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมกนัประเมินตนเอง
และนกัศกึษาที่ร่วมกิจกรรมคนอ่ืน ๆ หลงัท า
กิจกรรม 

          

  
ตอนที ่3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ขอ้เสนอแนะอื่น ๆตามความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการพฒันารูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................................................................................... 
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จดหมายเพือ่ขอท าวิจัย 
จดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เอกสารขอพจิารณาวิจยัในมนุษย ์
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รูปแบบกิจกรรมเสรมิสร้างคุณลักษณะจติบริการ 
ของนักศกึษามหาวทิยาลัยพายพั 

 
บทน า 
 รูปแบบกิจกรรมเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั ฉบบันี ้
เป็นเอกสารที่จัดท าขึน้เพื่ออธิบายรายละเอียดของรูปแบบกิจกรรมเสริมสรา้งคุณลักษณะจิต
บริการ เพื่อให้ผู ้ที่น าไปใชเ้ข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ และจัดเตรียมการเพื่อน ารูปแบบกิจกรรม
เสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการนี ้ไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย
สาระส าคญั 4 ประการ ตามทฤษฎีของ บญุเลีย้ง ทมุทอง (2556) ดงัต่อไปนี ้
  1. หลกัการ  
  2. วตัถปุระสงค ์
  3. เนือ้หา และกระบวนการจดักิจกรรม ซึ่งจะประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
   3.1 ขัน้ก่อนเริ่มกิจกรรม 
   3.2 ขัน้ด าเนินกิจกรรมและเสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบรกิาร 
   3.3 ขัน้ประเมินผลสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรูด้า้น
จิตบรกิาร 
  4. การวดัและประเมินผล       

ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
 

1. หลักการ  
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

ดา้นการรบัรูต้นเอง การแรงจูงใจภายในตนเอง การทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท า
ของตนเอง การดูแลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผู้อ่ืน และการแก้ไขปัญหา ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลยัพายัพ ไดพ้ัฒนาขึน้โดยมีพืน้ฐานจากแนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
เสริมสรา้งคุณลักษณะจิตบริการ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสังคม (Social Cognitive 
Theory) และ ทฤษฏีความตอ้งการของมาสโลว ์( Maslow's Hierarchy of Needs )  
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รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
มีหลักการส าคัญในการจัดกิจกรรม 5 ประการ 

1.1 การมีสว่นรว่มในกระบวนการเรียนรูจ้ากการปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อสรา้งประสบการณเ์รียนรูใ้หม่ เชื่อมโยงระบบคิดจนก่อใหเ้กิดเป็นความเคย
ชิน น าไปสูก่ารประพฤติปฏิบติัจนเป็นนิสยั ไดจ้ากประสบการณต์รง 

1.2 การไดเ้รียนรูจ้ากการกระท าเกิดขึน้จากความสมัพนัธข์องการรบัรูจ้ากการ
สงัเกต โดยใชค้วามคิดและการลงมือปฏิบติัและกระบวนการจดักระท าขอ้มลู 

1.3 การเลียนแบบ การลงมือกระท าการอย่างสมบรูณ ์การแสดงออกจนถึงขัน้
กระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ควรเนน้ที่การฝึกฝนบ่มเพาะประสบการณ ์

1.4 การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกบัการพฒันาบุคคลใหเ้ป็นผูม้ีคณุธรรม
จรยิธรรม ช่วยใหเ้รียนรูท้ี่จะพฒันาตนเองใหไ้ปถึงขัน้ตระหนกัในตนเอง (self-actualization)ทัง้ใน
ดา้นการจดักิจกรรม ระหว่างผูส้อนกบันกัศกึษา ตลอดจนการจดัสิ่งแวดลอ้มและกระบวนการอ่ืน ๆ  

1.5 การใชเ้ครื่องมือ ร่วมกบัสื่อต่าง ๆ ท าใหน้กัศกึษาสนใจ เขา้ใจและรบัไวใ้น
ความทรงจ าระยะยาว และเชื่อมโยงการรบัรูข้อ้มลูใหม่ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 วตัถุประสงคข์องรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพั ดงันี ้
 1. เพื่อมุ่งสง่เสรมิใหน้กัศกึษามีคณุลกัษณะจิตบรกิารทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การรบัรูต้นเอง การ
แกไ้ขปัญหา การดแูลเอาใจใสแ่ละเสียสละเพื่อผูอ่ื้น การมีทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจากการ
กระท าของตนเอง และการมีแรงจงูใจภายในตนเอง ก าหนดวตัถปุระสงคต์ามคณุลกัษณะทัง้ 6 
ดา้น จากตน้แบบ และประเมินคณุลกัษณะของนกัศกึษาตามคณุลกัษณะที่ก าหนดใหต้ามใบงาน 
 2. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถ วิเคราะห ์และประเมินคณุลกัษณะจิตบรกิารของตนเองได ้
 3. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถก าหนดแนวปฏิบติัแก่ตนเองตามคณุลกัษณะจิตบรกิาร ทัง้ใน
และนอกชัน้เรียนได ้
 4. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ถ่ายทอด การปฏิบติัตามกิจกรรมจิตบริการ
ระหว่างตนเองและผูอ่ื้น 
 5. นกัศึกษาสามารถสรุปองคค์วามรู ้และ/หรือ สรา้งองคค์วามรู ้ทกัษะของคณุลกัษณะจิต
บรกิารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ย่างเป็นระบบ 
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3. เนือ้หาและกระบวนการจัดกิจกรรม 
เป็นเนือ้หาคณุลกัษณะจิตบรกิาร ทัง้ 6 ดา้นการรบัรูต้นเอง การแรงจงูใจภายในตนเอง 

การทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดแูลเอาใจใสแ่ละเสียสละเพื่อ
ผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหา ซึ่งรูปแบบกิจกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิารของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัพายพั มีกระบวนการจดักิจกรรม ดงันี ้

ขั้นตอนของ
กระบวนการ 

 

บทบาทของผู้สอน/
นักศึกษา 

วิธีการ/เทคนิค ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 

3.1 ขั้นก่อนเร่ิม
กิจกรรม 
1. ละลายพฤติกรรม 
และสรา้งการรบัรูใ้หม่
ของจิต มีวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นการใหต้น้แบบ
ดา้นคณุลกัษณะจิต
บรกิาร ซึ่งมีการกระตุน้
ใหน้กัศึกษา เกิดการ 
สงัเกต วตัถหุรือ
เหตกุารณเ์ป็นสิ่งเรา้
ความสนใจ ซึ่งเป็น
ปัจจยัที่ส  าคญัที่จะช่วย
ใหน้กัศึกษาประสบ
ผลส าเรจ็ครบทกุ
คณุลกัษณะทัง้ 6 ดา้น 
โดยมุ่งเนน้ตามค่า
ความตอ้งการจ าเป็น
อนัดบัสงูสดุ 

2. สรา้งความเขา้ใจใน
เนือ้หาสาระเก่ียวกบั
คณุลกัษณะจิตบริการ

ผู้สอน 
1. ผูส้อนจดั

บรรยากาศ
สภาพแวดลอ้ม
ในการเรียนรูใ้ห้
นกัศกึษาไดเ้กิด
แรงจงูใจ
ภายใน เกิด
ความสนใจเต็ม
ใจที่จะเรียนรู ้

2. ผูส้อนกระตุน้
ใหน้กัศึกษาเกิด
ความพรอ้มใน
การถ่ายโยง
ความรู ้หรือ
ประสบการณ์
เดิมของ
นกัศกึษาสู่
ความรูห้รือ
ประสบการณ์
ใหม่ 

3. ผูส้อนน าเสนอ

1. การใชค้ าถามเชิง
สรา้งสรรคใ์นการ
ถามนกัศกึษา 

2. การสรา้ง
สถานการณห์รือ
กรณีศกึษาแบบ
ไม่จ ากดักรอบ
เพื่อใหน้กัศกึษา
ไดคิ้ดสรรคง์าน
ตนเองในการ
น าเสนอผลงาน 

3. การใชเ้พลงที่
เหมาะสมกบั
บรบิท เช่น 
สถานที่ 
บรรยากาศ 
ลกัษณะทาง
กายภาพของ
นกัศกึษา 

4. การเรียนแบบ
รว่มมือ 
แบ่งกลุม่ให้

ก าหนดระยะเวลา 3 
สปัดาห ์เพื่อท าความ
เขา้ใจดา้นเนือ้หาจิต
บรกิาร โดยท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 2 
ครัง้/สปัดาห ์แบ่งเป็น
ครัง้ละ 3 ชั่วโมง 
- สปัดาหแ์รก 

น าเสนอเนือ้หา
คณุลกัษณะจิต
บรกิาร ตามใบ
งานที่ 1 

- สปัดาหท์ี่สอง 
น าเสนอเนือ้หา
คณุลกัษณะจิต
บรกิาร ตามใบ
งานที่ 2 

- สปัดาหท์ี่สาม 
น าเสนอเนือ้หา
คณุลกัษณะจิต
บรกิาร ตามใบ
งานที่ 3 
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ขั้นตอนของ
กระบวนการ 

 

บทบาทของผู้สอน/
นักศึกษา 

วิธีการ/เทคนิค ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 

ที่ไดต้ัง้ประเด็นสนใจ
ใหม้ีความหมายท่ี
ชดัเจนยิ่งขึน้โดยอาศยั
ทกัษะ หรือ
ประสบการณเ์ดิมของ
นกัศกึษาที่มีในแต่ละ
ดา้นใหค้รบทัง้ 6 
คณุลกัษณะ โดย
มุ่งเนน้ตามค่าความ
ตอ้งการจ าเป็นอนัดบั
สงูสดุ 

สถานการณ์
ใหม่ให้
นกัศกึษาไดใ้ช้
ความคิดเพื่อ
น าไปสูก่าร
สรา้งคณุค่าคิด
วิเคราะหน์อก
กรอบ 

4. ผูส้อนกระตุน้
ใหน้กัศึกษา
แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบั
คณุค่าของ
คณุลกัษณะจิต
บรกิารและ
ผลกระทบของ
การปฏิบติั 
หรือไม่ปฏิบติั
ตนต่อการรบัรู ้
ตนเอง การ
แรงจงูใจ
ภายในตนเอง 
การทศันคติเชิง
บวก การ
ตอบสนองจาก
การกระท าของ

เหมาะสมตาม 
เพศ วยั และ
ความสวยงาม
ของกลุม่ 

5. การใชก้ิจกรรม
กลุม่ เกม งานที่
มอบหมาย 

6. การอภิปราย
กลุม่ 
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ขั้นตอนของ
กระบวนการ 

 

บทบาทของผู้สอน/
นักศึกษา 

วิธีการ/เทคนิค ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 

ตนเอง การดแูล
เอาใจใสแ่ละ
เสียสละเพื่อ
ผูอ่ื้น และการ
แกไ้ขปัญหา 

5. ผูส้อนกระตุน้
จิตใจนกัศกึษา
ใหเ้ริ่มยอมรบั
หรือการอยากมี
สว่นรว่ม 

นักศึกษา 
1. นกัศกึษาเลา่

ประสบการณ์
ของตนเองเชิง
สรา้งสรรคใ์น
ประเด็นที่ไดร้บั
มอบหมาย 

2. นกัศกึษา
รว่มกนั
พิจารณา
อภิปรายเหตุ
และผลของ
เหตกุารณห์รือ
กรณีศกึษา 

3.2 ขั้นด าเนิน
กิจกรรมและการ
เสริมสร้าง

ผู้สอน 
1. ใหน้กัศึกษาศกึษา

คน้ควา้ ลงมือ

1. แบ่งผูเ้รียนให้
เหมาะสมกบั
กิจกรรมกลุม่ 

ก าหนด
ระยะเวลา 1  เดือน 
โดยใหน้กัศกึษาเลือก
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ขั้นตอนของ
กระบวนการ 

 

บทบาทของผู้สอน/
นักศึกษา 

วิธีการ/เทคนิค ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 

ประสบการณจ์ิต
บริการ 

1. การบ่มเพาะ
ประสบการณ์
ของ โดยให้
นกัศกึษาออก
พืน้ที่เพื่อ 
ศกึษาจาก
สถานที่จรงิ
เพื่อเก็บขอ้มลู 
เนือ้หา 
รายละเอียด
ของงานที่จะ
เชื่อมโยงกบั
คณุลกัษณะ
จิตบรกิาร 

2. น าสิ่งที่ไดจ้าก
การออกไป
ศกึษานอก
สถานที่ มาให้
ขอ้ความรู ้
ความคิด 
ทกัษะ
กระบวนการท่ี
คน้พบ จาก
พืน้ที่จะออก
ฝึก

ปฏิบติัอย่างจรงิจงั
ในรูปแบบ
กระบวนการกลุม่ 
และรายบุคคล ทัง้
ในและนอก
สถานที่ 

2. ใหน้กัศึกษา
สรา้งสรรคผ์ลงาน
ที่ละนอ้ยใหเ้ห็นถึง
ความรูท้ี่ไดค้น้ควา้
และการปฏิบติัจรงิ 

3. ผูส้อนประเมินการ
ท างานของ
นกัศกึษา 

4. อาจารย ์และ 
บคุคลอื่นมีส่วน
รว่มในการท า
กิจกรรมพิเศษของ
นกัศกึษา โดยการ
มีรว่มในการให้
คะแนนพฤติกรรม
ของนกัศกึษา 

5. อาจารยท์ี่ปรกึษา
กลุม่และนกัศึกษา
รว่มกนัสรุป 

นักศึกษา 
1. นกัศกึษารว่มกนั

2. อาจารยช์่วย
อธิบายวิธีการ
ท างานแบบ
รว่มมือกนั
ท างาน 

3. การมอบหมาย
งานกิจกรรม
พิเศษ อาจารย์
อธิบายถึง
ลกัษณะขอ้ดี
และขอ้ดว้ยของ
แต่ละสถานที่ 
เพื่อเลือกท า
กิจกรรมจิต
บรกิารที่
เหมาะสมกบั
ศกัยภาพของ
กลุม่ตนเอง 

4. อาจารย์
สนบัสนนุใหม้ี
การอภิปราย
กลุม่ย่อย 

5. การปฏิบติั
กิจกรรมจิต
บรกิารของแต่
ละกลุม่ ให้

ลกัษณะกิจกรรมและ
การเสรมิสรา้ง
ประสบการณจ์ิต
บรกิาร ตามความ
ถนดัของกลุม่ 

- สปัดาหแ์รก
นกัศกึษา
แบ่งกลุม่เพื่อ 
คน้ควา้ถึง
รูปแบบกิจกรรม
ที่เสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะจิต
บรกิารทัง้ 6 
ดา้น ในพืน้ที่จรงิ 
ตามที่ใบงาน
ก าหนด 

- สปัดาหท์ี่ 2 – 3  
นกัศกึษาออก
ปฏิบติักิจกรรม
จิตบรกิารตาม
สถานที่ที่ทาง
กลุม่ตกลงว่าจะ
ท ารว่มกนั โดย
ใหบ้นัทกึสมดุ
บนัทกึจิตบริการ 

- สปัดาหท์ี่ 4 
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ขั้นตอนของ
กระบวนการ 

 

บทบาทของผู้สอน/
นักศึกษา 

วิธีการ/เทคนิค ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 

ประสบการณ ์
เก่ียวกบั
คณุลกัษณะ
จิตบรกิารทัง้ 
6 ดา้น โดย
มุ่งเนน้ตามค่า
ความตอ้งการ
จ าเป็นอนัดบั
สงูสดุ มา
อภิปราย 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้เพื่อ
เป็นการ
ตอบสนอง
ความรู ้ความ
เขา้ใจ  

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในประเด็นที่ไดร้บั
มอบหมาย 

2. นกัศกึษาบนัทกึ
ประเด็นที่มีความ
เหมือนและ
แตกต่างของเพื่อน
แต่ละกลุม่ 

 

นกัศกึษามี
อิสรภาพในการ
ลงมือปฏิบติั 

6. การประเมินผล
การปฏิบติังาน
กลุม่ และ
รายบุคคล 

7. อาจารย์
สนบัสนนุใหม้ี
การน าเสนอ
ผลงานจิต
บรกิารจาก
ประสบการณ์
สว่นตวั 

8. การมอบหมาย
งานรายงาน
เดี่ยว 

9. อาจารย์
สนบัสนนุใหม้ี
การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
ถึงขอ้ดีและ
ขอ้ดอ้ยจากการ
ท ากิจกรรม 

10. อาจารย์
สนบัสนนุใหม้ี

นกัศกึษา
น าเสนอผลงาน
ของการปฏิบติั
กิจกรรมจิต
บรกิาร และบอก
สิ่งที่ไดร้บัจาก
การเรียนรูจ้าก
การปฏิบติั
กิจกรรมเพื่อ
เชื่อมโยงใหเ้ห็น
ถึงคณุลกัษณะ
จิตบรกิาร ตาม
ใบงานที่
ก าหนดให ้
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ขั้นตอนของ
กระบวนการ 

 

บทบาทของผู้สอน/
นักศึกษา 

วิธีการ/เทคนิค ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 

การน าเสนอ
ผลงานจิต
บรกิารจาก
ประสบการณ์
กลุม่ 

11. การมอบหมาย
งานรายกลุม่ 

12. อาจารย์
สนบัสนนุใหม้ี
การเขียนผงั
ความคิด 

13. อาจารยช์่วย
ประเมินผลตาม
สภาพจรงิ 

3.3 ขั้นประเมินผล
สรุปอภปิราย
แลกเปล่ียน
ประสบการณก์าร
เรียนรู้ด้านจิตบริการ 

1. สรา้งกรอบ
สรุปความรู ้มี
วตัถุประสงค ์
เพื่อให้
นกัศกึษาได้
น าผลของ
ความรูท้ี่ได้
จากการ

ผู้สอน 
1. ผูส้อนมอบหมาย

งานเพื่อท าการ
ประเมินภาพรวม
ของกิจกรรมที่
ปฏิบติั 

2. ผูส้อนและ
นกัศกึษารว่มกนั
ประเมินผลงาน
การปฏิบติังาน
ของตนเองและ
กลุม่อื่น 

3. ผูส้อนใหร้างวลั

1. การน าเสนอ
ผลงานเชิง
สรา้งสรรค ์และ
ขอ้คิดที่สรา้ง
แรงบนัดาลใจที่
ยากจะลืมเลือน 

2. การเสรมิแรง 
ดว้ยการชมเชย 
รางวลั เปิด
เพลงที่ท าให้
เกิดความ
ภาคภมูิใจที่

ก าหนดระยะเวลา 1 
สปัดาห ์
- ใหแ้ต่ละกลุม่

สรุปอภิปราย
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
การเรียนรูด้า้น
จิตบรกิารตาม
ใบงานที่ก าหนด 

- มอบรางวลั/
ประกาศนียบตัร
คณุลกัษณะ
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ขั้นตอนของ
กระบวนการ 

 

บทบาทของผู้สอน/
นักศึกษา 

วิธีการ/เทคนิค ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 

แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้มาร่วม
กนัจดัระบบ
ความรู ้
ความคิด
ทกัษะ
กระบวนการ 
หรือขอ้คน้พบ
ต่าง ๆ ที่ได้
ผ่านการ
ตรวจสอบ
แลว้ ใหเ้ป็น
ระบบระเบียบ 
และสามารถ
แสดงขอ้สรุป
ที่ไดถ้่ายทอด
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
ได ้

2. เสรมิแรงแก่
นกัศกึษา หรือ
กิจกรรมกลุม่
ที่มีผลงานดี
โดดเด่น เช่น 
การใหร้างวลั
เข็มติดเสือ้ ใบ
ประกาศนียบั

ส  าหรบัรายกลุม่
หรือรายบุคคลใน
การปฏิบติั
กิจกรรมที่ไดร้บั
รางวลั  

นักศึกษา 
1. นกัศกึษารว่มกนั

เขียนแผนผงัมโน
ทศัน ์สะทอ้น
ความรูอ้ย่างเป็น
ระบบ 

2. นกัศกึษารว่มกนั
ชื่นชม และชมเชย
เพื่อนๆ ที่ไดร้บั
รางวลั เพื่อ
สนบัสนนุใหร้กัษา
รางวลัจิตบรกิารไว้
ต่อไป 

 

ไดร้บัรางวลัโดย
จะประกาศให้
รางวลั ดียอด
เยี่ยม ดี และ
ชมเชย จะไม่มี
ประกาศรางวลั
ที่โหล ่หรือ บ๊วย
ของกลุม่ 

ดา้นจิตบริการ 
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ขั้นตอนของ
กระบวนการ 

 

บทบาทของผู้สอน/
นักศึกษา 

วิธีการ/เทคนิค ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 

ตร ซึ่งเป็นการ
กระตุน้
ความคิด
ความรูส้กึ
ภมูิใจ ให้
นกัศกึษา ให้
รูส้กึประสบ
ผลส าเรจ็ 
พอใจ และ
ตอ้งการจะ
รกัษา
มาตรฐาน
ลกัษณะจิต
บรกิารทัง้ 6 
โดยมุ่งเนน้
ตามค่าความ
ตอ้งการ
จ าเป็นอนัดบั
สงูสดุ ต่อ
ตนเองและ
ผูอ่ื้น 

 
4. การวัดและประเมินผลตามรูปแบบกิจกรรม 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรูต้ามรูปแบบกิจกรรมเสริมสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิาร
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายัพ เป็นการวัดและประเมินผลที่เกิดขึน้ทัง้ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลงัเรียน ตามรูปแบบ ดงันี ้
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  1) การวดัผลและประเมินผลก่อนการจดักิจกรรม เป็นการวดัผลและประเมินผลเพื่อ
ทราบการมีเหตผุล และพฤติกรรมพืน้ฐาน ของนกัศึกษาโดยใชแ้บบวดัเหตผุลดา้นคณุลกัษณะจิต
บรกิาร และแบบประเมินพฤติกรรมดา้นคณุลกัษณะจิตบรกิาร 
  2) การวัดและประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรม เป็นการวัดและประเมินผล ทั้ง
กระบวนการ ชิน้งาน กิจกรรมกลุ่ม ตลอดจนกิจกรรมพิเศษที่ใหน้ักศึกษาไดป้ฏิบติันอกเหนือจาก
ในหอ้งเรียน การประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอผลงาน ใชว้ิธีการประเมินโดยการ
สงัเกต แบบตรวจผลงาน และผลการปฏิบติังาน 
  3) การวัดผลและประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม เป็นการวัดและประเมินผล
ภายหลงัการจดักิจกรรมตามรูปแบบ นกัศกึษามีเหตผุล และพฤติกรรม ดา้นคณุลกัษณะจิตบริการ 
มากน้อยเพียงใด โดยใช้แบบวัดการมีเหตุผลด้านคุณลักษณะจิตบริการ และแบบประเมิน
พฤติกรรมดา้นคณุลกัษณะจิตบรกิาร ชดุเดิม โดยใหน้กัศึกษาประเมินตนเอง ครูผูส้อนและผูม้ีสว่น
รว่มในการประเมินการจดักิจกรรม 
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 คู่มือการใชรู้ปแบบกิจกรรมเสริมสรา้งคุณลกัษณะจิตบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
พายัพ เป็นเอกสารที่จัดท าขึน้เพื่อให้รายละเอียดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมทั้งหมด เพื่อให้ผู ้น า
รูปแบบไปใชไ้ดเ้กิดความเขา้ใจและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบนี ้จะด าเนินไปไดต้ามขัน้ตอนและวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัท าไดด้ว้ยความเรียบรอ้ย ผูท้ี่
จะน าไปใชโ้ปรดศกึษาท าความเขา้ใจแต่ละหวัขอ้และปฏิบติัตามค าแนะน า 
 เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการน ารูปแบบกิจกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะจิตบรกิาร ไปใชม้ีดงันี ้
 1. ค าแนะน าการใชรู้ปแบบกิจกรรม   
 2. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้จ านวน 9 แผน 
 
 
 
 
  1. ศึกษารูปแบบกิจกรรม เพื่อจะท าใหท้ราบความเป็นมาและเหตผุลของการสรา้งรูปแบบ
กิจกรรม จะช่วยใหเ้ห็นภาพขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบกิจกรรมตลอดจนการจดักิจรรมได้
ตามล าดบัขัน้ตอนต่อไป 
 2. ศกึษาค าแนะน าการใชรู้ปแบบกิจกรรม อย่างละเอียด 
 3. ศึกษาแผนการจดักิจกรรม จ านวน 9 แผน ซึ่งแผนการจดักิจกรรมเป็นเอกสารส าหรบัให้
ผูจ้ดักิจกรรมที่ใชรู้ปแบบไดท้ราบถึงแนวทางในการจดักิจกรรม ดงันี ้
  แผนการจดักิจกรรมมีลกัษณะก าหนดสิ่งที่จ  าเป็นในการจดักิจกรรมที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ 
  แผนการจดักิจกรรมมีองคป์ระกอบที่เหมือนกนัโดยกิจกรรมมี 3 ขัน้ คือ ขัน้ที่ 1 

ขัน้ เริ่มเขา้สูก่ิจกรรม/เนือ้หา ขัน้ที่ 2 เขา้สูก่ิจกรรมและการเสรมิสรา้งประสบการณจ์ิตบริการ ขัน้ที่ 

3 ขัน้ วดัและประเมินผลของสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรูด้า้นจิตบรกิาร ซึ่งใน 

3 ขัน้ดงักล่าวจะเป็นรูปแบบกิจกรรม ที่สอดแทรกคณุลกัษณะจิตบริการ ดา้น การรบัรูต้นเอง การมี

แรงจงูใจภายในตนเอง การมีทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดเูอา

ใจใสแ่ละเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหา ใหน้กัศกึษาไดล้งมือปฏิบติัทุกขัน้ 

คู่มือการใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ 

ข้อควรปฏิบัติก่อนจัดกจิกรรม 
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 การจดัเตรียมสิ่งที่จ  าเป็นในการจดักิจกรรม 
 การจัดเตรียมสิ่งที่จ  าเป็นในการจัดกิจกรรมนัน้ใหจ้ัดตามที่ระบุไวใ้นแผน การจดักิจกรรม
แต่ละแผน ดงันัน้ก่อนจดักิจกรรม ควรปฏิบติัดงันี ้
  1. ศกึษาแผนใหล้ะเอียดและเขา้ใจก่อนจะด าเนินการ 
  2. จดัเตรียมสื่อ วสัดอุปุกรณ ์ตามที่แผนการจดักิจกรรมระบุไวใ้หค้รบถว้นเพียงพอต่อ
นกัศกึษา 
 
 
 การน ารูปแบบกิจกรรม ที่พัฒนาขึน้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตบริการไปใช้ให้มี
ประสิทธิภาพนัน้ ควรปฏิบติัดงันี ้
  1. บทบาทอาจารยผ์ูส้อน 
   ผูส้อนเป็นเพียงผูจ้ัดประสบการณ์ ก ากับ ดูแล และอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม ที่จะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรูข้องนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามขัน้ของรูปแบบ
กิจกรรม ซึ่งรูปแบบกิจกรรมนีเ้นน้การปลกูฝังการการรบัรูต้นเอง การมีแรงจูงใจภายในตนเอง การ
มีทัศนคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดูเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 
และการแก้ไขปัญหา ผูจ้ัดกิจกรรมตอ้งคอยกระตุน้ให้นักศึกษา สนใจ อยากเรียน และแสวงหา
ความรู ้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยใหค้ าแนะน าให ้ค าปรกึษา เสนอแนะช่วยเหลือ เมื่อนกัศึกษา
เกิดปัญหา ตอ้งคอยสงัเกตนกัศกึษา และประเมินนกัศกึษาขณะท ากิจกรรม 
  2. บทบาทของนกัศกึษา 
   นักศึกษาตอ้งปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมโดยปฏิบติัตามขัน้ที่ผูส้อน ชีน้  า
หรือมีใบงานใหศ้ึกษา โดยมีการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยรูจ้ักการเป็นผูน้  าและผู้
ตามที่ดี ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที่ตามขอ้ตกลงร่วมกนั แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และแสดงความคิดเห็น
ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
  

การจัดเตรียมสิ่งทีจ่ำเป็นในการจัดกิจกรรม 

แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดกิจกรรม 
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  3. บทบาทของผูม้ีสว่นรว่มในการจดักิจกรรม 
   ผูม้ีส่วนร่วมเป็น ผูก้  ากับ ดูแล และอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ตามสถานที่ออกกิจกรรมจิตบริการในชุมชน มีส่วนร่วมในการใหค้ะแนนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
อีกทั้งผูม้ีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมควรมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีเก่ียวกับคุณลกัษณะจิต
บรกิาร เก่ียวกบัการรบัรูต้นเอง การมีแรงจูงใจภายในตนเอง การมีทศันคติเชิงบวก การตอบสนอง
จากการกระท าของตนเอง การดเูอาใจใสแ่ละเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหา   
 4. การจดัสภาพกิจกรรม 
   ผูส้อนควรสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเองรูส้กึผ่อนคลาย ตรงต่อเวลา มีความ
กระตือรือรน้ ใหน้กัศึกษามีส่วนรว่มในกิจกรรมตามขัน้ของรูปแบบกิจกรรม 
   นกัศกึษาทกุคนเป็นบุคคลที่ส  าคญัตอ้งมีบทบาทในกิจกรรม มีสว่นร่วมในสิ่งที่ไดร้บั
มอบหมาย เป็นผู้มีการรับรูต้นเอง การมีแรงจูงใจภายในตนเอง การมีทัศนคติเชิงบวก การ
ตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดเูอาใจใสแ่ละเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหา ใน
การรว่มกิจกรรม 
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(ตัวอย่าง) แผนการจัดกิจกรรมที ่2 
ชื่อกิจกรรม หนึ่ง “จ” เพื่อเธอ         เวลา 3 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563         นกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี 
..............................................................................................................................................
............. 
สาระส าคัญ 
 จิตบรกิาร 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
         1. การรบัรูต้นเอง หมายถึง ความสามารถในการรบัรู ้ซึ่งความสามารถของแต่ละบุคคลนัน้ไม่
เท่ากัน บุคคลที่รับรูต้นได้สูงจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย เขา้ใจเกี ่ยวตนเอง รบั รู ้
ความสามารถของตนเอง หากบุคคลมีความเขา้ใจในตนเองมากจะเกิดการยอมรบัตนเองและ
รบัมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ได้ดีมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ท างานได้
อย่างเต็มความสามารถที่ตนเองมี ใชก้ารรบัรูข้องความส านึกเป็นหลักในการท างาน ท างานได้
อย่างมืออาชีพ รอบรูเ้ก่ียวกบังานที่เก่ียวขอ้ง 
          2. การมีแรงจูงใจภายในตนเอง หมายถึง ความกระตือรือรน้ มีแรงบนัดาลใจในการที่จะ
กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด รูจ้กัพฒันาตนเองตลอดเวลา เพื่อใหเ้กิดแนวโนม้ในการปฏิบติังานที่เหมาะสม 
แสดงถึงความพรอ้มและเต็มใจในบริการผูอ่ื้นตระหนักและเคารพในการมีส่วนส่วนร่วมกับผูอ่ื้น 
กระตุน้ความรูส้กึนึกคิดของตนเองเสมอ ใหม้ีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองเชื่อถือ (Believe)  

3. การมีทัศนคติเชิงบวก หมายถึง การใหคุ้ณค่าและความส าคัญต่อผูอ่ื้น ชื่นชมคนรอบ
ขา้ง   มีอารมณม์ั่นคง ไม่เกลียดชงัผูอ่ื้น ยบัยัง้ชั่งใจได ้มีอารมณข์นั มองโลกในแง่บวกเพื่อเป็นการ
เสริมแรงใหก้ับตนเอง มีสติ มีความคิดเขา้ใจเชิงบวกเพื่อการปรบัตวัในทุกสถานการณ ์มองส่วนดี
เพื่อยติุความขดัแยง้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนัใหม้ากท่ีสดุ โดยใชส้ติปัญญาและการ
บังคับความรูส้ึกด้านอารมณ์ที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดลบ มีวิธีการรับรูส้ิ่งใหม่และ
ปรบัเปลี่ยนความคิดเพื่อรบัรูส้ิ่งใหม่ 

4. การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง หมายถึง การมีทักษะในการตัดสินใจ
ยอมรบัตนเองและผูอ่ื้นในแบบที่เป็น ไม่หลอกลวงตนเอง แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ มีความ
รบัผิดชอบ ใส่ใจ และติดตาม รูถ้ึงบทบาทอาชีพของตนเองและปฏิบติัตนใหส้มกับบทบาทความ
รบัผิดชอบนัน้ ๆ เปิดใจยอมรบัฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น มีจิตส านึกในหนา้ที่เป็นพลเมืองที่ดีของสงัคม 
มีความสัตย์ซื่อเป็นที่ตั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ ดีให้แก่สังคม คิดดี ท าดี งานทุกอย่างสามารถ
ตรวจสอบได ้มีความโปรง่ใส 
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5. การดแูลเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น หมายถึง การพรอ้มช่วยเหลือและเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 
สนใจสวัสดิภาพของเพื่อนมนุษย ์อุทิศตน เขา้ใจถึงความรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้น ใส่ใจในการ
ช่วยเหลือใหบ้ริการผูอ่ื้น เสียสละเวลาในการท ากิจกรรมรว่มกบัผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจ สละความสขุ
สบายสว่นตวัเพื่อประโยชนส์่วนรวม มุ่งเนน้ความสามคัคี การท างานเป็นทีมไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 
ไม่อิจฉารษิยาเพื่อภาระงานของทกุคนจะเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

 6. การแกไ้ขปัญหา หมายถึง การวิเคราะหปั์ญหาที่เขา้มาอย่างตรงไปตรงมา มีเหตผุล ไม่
คิดเขา้ขา้งตนเอง มองหาวิธีในการแกไ้ขปัญหาของผูอ่ื้นจากประสบการณท์ี่ตนเคยพบมา เพื่อลด
ความกังวลลงและเพิ่มความสามารถแกไ้ขปัญหานัน้ไดเ้ร็วขึน้ มีวิธีการจัดการกับระบบความ
ซบัซอ้นของปัญหา คิดอย่างมีเหตุและผล สงัเคราะหส์ิ่งต่าง ๆ เพื่อหาขอ้สรุปไดอ้ย่างเหมาะสม 
มีเหตุผลในการตัดสินใจ ใชปั้ญญาน าความรูส้ึก หาวิธีการอยู่ร่วมกัน แสวงหาทางออกร่วมกัน
เพื่อความสงบอย่างมีสติ  
 
จุดประสงค ์
 เพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัของคณุลกัษณะจิตบรกิารทัง้ 6 ดา้น เพิ่มมากขึน้
ในการใชช้ีวิตประจ าวนั คณุลกัษณะจิตบริการเพื่อเสรมิสรา้งการรบัรูต้นเอง การมีแรงจูงใจภายใน
ตนเอง การมีทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดเูอาใจใส่และเสียสละ
เพื่อผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหา 
 
กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นกิจกรรม กิจกรรม แหล่งการเรียนรู้ 

ขั้นที ่1 ก่อนเร่ิมกิจกรรม 
1.1 ละลายพฤติกรรม และ
สรา้งการรบัรูใ้หม่ของจิต มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการ
ใหต้น้แบบดา้น
คณุลกัษณะจิตบริการ ซึ่งมี
การกระตุน้ใหน้กัศึกษา 
เกิดการ สงัเกต วตัถหุรือ
เหตกุารณเ์ป็นสิ่งเรา้ความ
สนใจ ซึ่งเป็นปัจจยัที่

1. ใหน้กัศกึษาเขา้กลุม่ๆ ละ 10 คน 
2. ครูยกตวัอย่างนกัศึกษาหรือ
บคุคลที่มีจิตบรกิารและเป็นที่รูจ้กั
ในสงัคมไทย 
3. ครูและนกัศกึษารว่มกนัอภิปราย
บคุคล ตวัอย่างผลของผูม้ีจิต
บรกิาร (ครอบคลมุเนือ้หาทัง้ 6 
ดา้นคณุลกัษณะ) 
 4. นกัศกึษารอ้งเพลง “พากนัมา
หาความหมาย” และสรุปเนือ้ของ

1. ตวัแบบดา้น การรบัรูต้นเอง 
การมีแรงจงูใจภายในตนเอง 
การมีทศันคติเชิงบวก การ
ตอบสนองจากการกระท าของ
ตนเอง การดเูอาใจใส่และ
เสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการแกไ้ข
ปัญหา 
2. เพลง “พากนัมาหา
ความหมาย” 
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ขั้นกิจกรรม กิจกรรม แหล่งการเรียนรู้ 

ส าคญัที่จะช่วยให้
นกัศกึษาประสบผลส าเรจ็
ครบทุกคณุลกัษณะทัง้ 6 
ดา้น โดยมุ่งเนน้ตามค่า
ความตอ้งการจ าเป็น
อนัดบัสงูสดุ 

1.2 สรา้งความเขา้ใจใน
เนือ้หาสาระเก่ียวกบั
คณุลกัษณะจิตบริการท่ีได้
ตัง้ประเด็นสนใจใหม้ี
ความหมายที่ชดัเจนยิ่งขึน้
โดยอาศยัทกัษะ หรือ
ประสบการณเ์ดิมของ
นกัศกึษาที่มีในแต่ละดา้น
ใหค้รบทัง้ 6 คณุลกัษณะ 
โดยมุ่งเนน้ตามค่าความ
ตอ้งการจ าเป็นอนัดบั
สงูสดุ 

เพลง 
5. ใหน้กัศกึษาแต่ละคนให้
ความหมายของค าว่าคณุลกัษณะ
จิตบรกิารทัง้ 6 ดา้น และช่วยกนั
บอกผลดีและผลเสียของการขาด
จิตบรกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่2 ด าเนินกิจกรรม
และการเสริมสร้าง
ประสบการณจ์ิตบริการ 
1.การบ่มเพาะ
ประสบการณข์อง โดยให้
นกัศกึษาออกพืน้ที่เพื่อ 
ศกึษาจากสถานที่จรงิเพื่อ
เก็บขอ้มลู เนือ้หา 
รายละเอียดของงานที่จะ
เชื่อมโยงกบัคณุลกัษณะ
จิตบรกิาร 

1. นกัศึกษาศกึษาใบความรู ้เรื่อง
ความความสามารถของตนเอง 
การมีแรงจงูใจภายในตนเอง การมี
ทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจาก
การกระท าของตนเอง การดเูอาใจ
ใสแ่ละเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการ
แกไ้ขปัญหา 
2. นกัศึกษาแต่ละกลุม่ช่วยกนัสรุป
เก่ียวกบัคณุลกัษณะจิตบรกิาร ทัง้ 
6 ดา้น และร่วมกนัน าเสนอ

1. ใบความรูท้ี่ 1-3  
2. ใบงานที่ 3  
3. ใบงานที่  5 (กิจกรรมพิเศษ  
นอกชัน้เรียน) 
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ขั้นกิจกรรม กิจกรรม แหล่งการเรียนรู้ 

1. น าสิ่งที่ไดจ้ากการ
ออกไปศกึษานอก
สถานที่ มาให้
ขอ้ความรู ้ความคิด 
ทกัษะกระบวนการ
ที่คน้พบ จากพืน้ที่
จะออกฝึก
ประสบการณ ์
เก่ียวกบั
คณุลกัษณะจิต
บรกิารทัง้ 6 ดา้น 
โดยมุ่งเนน้ตามค่า
ความตอ้งการ
จ าเป็นอนัดบัสงูสดุ 
มาอภิปราย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความรู ้
ความเขา้ใจ  

กิจกรรม “หนึ่ง จ เพื่อเธอ” ตาม
ลกัษณะความสนใจของกิจกรรม
จิตบรกิารต่อชมุชนและความถนดั
ของแต่ละกลุม่(ธรรมชาติของแต่ละ
สาขาวิชา/คณะ) ใหค้รอบคลมุ
คณุลกัษณะจิตบริการ 6 ดา้น 
3. ให้นักศึกษาท าใบงานที่  5 ท า
กิจกรรมพิเศษ  “หนึ่ง จ เพื่อเธอ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นที ่3 ประเมินผลสรุป
อภปิรายแลกเปล่ียน
ประสบการณก์ารเรียนรู้
ด้านจิตบริการ 
1. สรา้งกรอบสรุปความรู ้

มีวตัถุประสงค ์เพื่อให้
นกัศกึษาไดน้ าผลของ
ความรูท้ี่ไดจ้ากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

1. นกัศึกษาแต่ละกลุม่ช่วยกนั
น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
ตวัเอง 
2. ใหน้กัศกึษาแต่ละกลุม่ไดช้่วยกนั
เพิ่มเติม/ปรบัปรุง และสรุปเป็นองค์
ความรูข้องกลุม่ โดยการท าเป็น
แผนผงัความคิด 
3. ใหน้กัศกึษาไดน้ าเสนอสรุป

1. ผลงานของแต่ละกลุม่
น าเสนอเป็นวีดีทศัน/์คลิป
วีดีโอ/Power points/น าเสนอ
ตามความถนดัและความคิด
สรา้งสรรคใ์นการเสนอผลงาน
ของกลุม่ 
2. ใบงานที่ 4 
3. ผลงานของแต่ละกลุม่ 
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ขั้นกิจกรรม กิจกรรม แหล่งการเรียนรู้ 

มารว่มกนัจดัระบบ
ความรู ้ความคิดทกัษะ
กระบวนการ หรือขอ้
คน้พบต่าง ๆ ที่ไดผ้่าน
การตรวจสอบแลว้ ให้
เป็นระบบระเบียบ และ
สามารถแสดงขอ้สรุปที่
ไดถ้่ายทอดใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจได ้

2. เสรมิแรงแก่นกัศกึษา 
หรือกิจกรรมกลุม่ที่มี
ผลงานดีโดดเด่น เช่น 
การใหร้างวลัเข็มติด
เสือ้ ใบประกาศนียบตัร 
ซึ่งเป็นการกระตุน้
ความคิดความรูส้ึก
ภมูิใจ ใหน้กัศึกษา ให้
รูส้กึประสบผลส าเรจ็ 
พอใจ และตอ้งการจะ
รกัษามาตรฐาน
ลกัษณะจิตบรกิารทัง้ 6 
โดยมุ่งเนน้ตามค่า
ความตอ้งการจ าเป็น
อนัดบัสงูสดุ ต่อตนเอง
และผูอ่ื้น 

กรอบความรูข้องกลุม่ เพื่อรว่มกนั
ตดัสินผลงานที่ดีที่สดุและใหร้างวลั 
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ส่ือการสอน 
 1. เพลง “พากนัมาหาความหมาย” 
 2. ใบความรูท้ี่ 1, 2 และ 3 เรื่อง ความสามารถของตนเอง การมีแรงจงูใจภายในตนเอง 
การมีทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดเูอาใจใส่และเสียสละเพื่อ
ผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหา 
 3. ใบงานที่ 3, 4 และ 5 
 4. ตวัแบบของคณุลกัษณะจิตบริการ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถของตนเอง การมี

แรงจงูใจภายในตนเอง การมีทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดเูอา

ใจใสแ่ละเสียสละเพื่อผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหา ซึ่งจะท าการน าเสนอผ่านวีดีโอสัน้ของการท า

กิจกรรมจิตบรกิาร เช่น คณุบิน บนัลือฤทธิ์ในการท าจิตบริการช่วยเหลือผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจาก

เหตกุารณน์ า้ท่วม(ภาคอีสาน)/กิจกรรมจิตบรกิารช่วงสถานการณโ์ควิด19/คณุตนู บอดีส้แลมจาก

กิจกรรมวิ่งช่วยเหลือโรงพยาบาลในประเทศไทย/บุคคลจากรายการคนคน้ฅน เป็นตน้ และการเชิญ

ศิษยเ์ก่าและอาจารยข์องมหาวิทยาลยัพายพัที่อทุิศตนเพื่อสงัคมงานดา้นจิตบริการ 

การวัด/ประเมินผล 
 1. วิธีการ 
  1.1 การสงัเกตการณพ์ฤติกรรมนกัศกึษา ขณะท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
  1.2 การท าใบงาน 

2.  เครื่องมือ 
     2.1  ใบงาน 
     2.2  แบบสงัเกตการณพ์ฤติกรรมการท างานกลุม่ 

    2.3  แบบตรวจผลงาน 
 3.  เกณฑก์ารประเมิน 
              3.1  พฤติกรรมท างานกลุม่ 
                   7-10 อยู่ในระดบัดี 
                   4-6 อยู่ในระดบัปานกลาง 
                   1-3 ไม่ผ่าน 
    3.2  ผลงานของกลุม่ 
         13-15 คะแนน ดี 
         10-12 คะแนน พอใช ้
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         1-9 คะแนน ปรบัปรุง 
บันทกึหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรูข้องนกัศกึษา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................ 
 ปัญหาที่พบระหว่างปฏิบติักิจกรรม 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................ 
 แนวทางแกไ้ข 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................ 
 
      ลงชื่อ 
          (นางสาวประภสัสร สมสถาน) 
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                          ผูส้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลง พากันมาหาความหมาย 

  

พากนัมาหาความหมายแห่งชีวา พายพัสรา้งสรรคเ์ธอเลอปัญหาสจัธรรม ยามเรียนเรา

เรียน เพียรเขียนอ่านไม่หวั่น เตรียมพรอ้มพลนัมั่นใจเสมอ เป่ียมคณุธรรมน าใจ หลั่งลน้

ดวงฤทยั รบัใชป้วงชน คนไรค้นเมตตา จงศรทัธาปราณี สมานสามคัคี ชีวีวฒันา อย่า

ทอ้แทเ้พื่อนเอย ดินแดนแห่งนี ้มีแสงแห่งปัญญา ศกึษาเพื่อรบัใชป้วงชน 

 

ที่มา :   ท านอง  กาแรต็  อินทร 

                       เนือ้รอ้ง  ประดิษฐ์ เถกงิรงัสฤษฏ ์

                       เรียบเรียง  อาชีพ ฆอ้งชยั 
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ใบความรู้ที ่1 
เร่ือง การรับรู้ตนเอง  

และ 
การมีแรงจูงใจภายในตนเอง 

 
 
 1. การรบัรูต้นเอง หมายถึง ความสามารถในการรบัรู ้ซึ่งความสามารถของแต่ละ
บุคคลนัน้ไม่เท่ากนั บุคคลที่รบัรูต้นไดส้งูจะมีความอดทน อตุสาหะ ไม่ทอ้ถอย เขา้ใจเก่ียวตนเอง 
รบัรูค้วามสามารถของตนเอง หากบุคคลมีความเขา้ใจในตนเองมากจะเกิดการยอมรบัตนเอง
และรบัมือกบัสถานการณท์ี่เกิดขึน้ไดดี้มีความสามารถในการควบคมุอารมณข์องตนเอง ท างานได้
อย่างเต็มความสามารถที่ตนเองมี ใชก้ารรบัรูข้องความส านึกเป็นหลักในการท างาน ท างานได้
อย่างมืออาชีพ รอบรูเ้ก่ียวกบังานที่เก่ียวขอ้ง 
 2. การมีแรงจูงใจภายในตนเอง หมายถึง ความกระตือรือรน้ มีแรงบนัดาลใจ
ในการที่จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด รูจ้กัพฒันาตนเองตลอดเวลา เพื่อใหเ้กิดแนวโนม้ในการปฏิบติังาน
ที่เหมาะสม แสดงถึงความพรอ้มและเต็มใจในบริการผูอ่ื้นตระหนักและเคารพในการมีส่วนส่วน
ร่วมกับผู้อ่ืน กระตุ้นความรูส้ึกนึกคิดของตนเองเสมอ ให้มีความเชื่อมั่นในสิ่ งที่ตนเองเชื่อถือ 
(Believe)  
  นักศึกษาทุกคนจ าเป็นตอ้งมีการรบัความสามารถของตนเอง และ การมีแรง
ภายในตนเองที่ดีเพราะนักศึกษาที่มีความการรบัความสามารถของตนเอง และ การมีแรงภายใน
ตนเองแลว้จะเป็นบณัฑิตที่มีคุณภาพ มีความอดทนอยู่ในระดับสูง ความอุตสาหะมากพอที่จะไม่
ทอ้ถอยต่อสภาพสถานการณ ์ภาระงานที่ซบัซอ้น และยากขึน้ เกิดทักษะการเรียนรูท้างวิชาการไดดี้  
สื่อสารและปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นไดดี้ บุคลิกภาพดี รูศ้กัยภาพของตนเองเมื่อท างานร่วมกบัผูอ่ื้น พฒันา
ตนเองเสมอ เขา้ใจสิ่งต่าง ๆ รอบตนเอง เลือกท าสิ่งดีเพื่อผูอ่ื้น ใหคุ้ณค่ากับทุกสิ่งที่เป็นเพียงวตัถุ ไม่
ยึดติด กา้วทันเทคโนโลยีเพื่อกระท าสิ่งที่เป็นประโยชนใ์หต่้อตนเองและผูอ่ื้น ไม่ตกยุค ตกสมัย หรือ 
เก็บตวัในโลกส่วนตวัของตนเอง มั่นใจในตนเอง ใชช้ีวิตเรียบง่าย รูจ้กับงัคับกาย วาจา ที่สอดคลอ้ง
กับวัฒนธรรมไทย และมีความพรอ้มแบบองคร์วมทั้งร่างกาย จิตใจ รูใ้นวิชาชีพของตน พัฒนา
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ตนเองจากการฝึกช่วยเหลือผู้อ่ืนอยู่เสมอ บริการผู้อ่ืนอย่างไม่หวังผลตอบแทน มีน ้าใจในการ
แนะน า ชีแ้นะ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานแบบมืออาชีพ ดว้ยความกระตือรือรน้และเต็มใจ รกัษาสมดุล
ของตนเอง รกัผูอ่ื้นเหมือนเหมือนรกัตนเอง(ตนเองมีคุณค่า ผูอ่ื้นก็มีค่า) สรา้งแรงจูงใจภายในตนเอง
อย่างถูกตอ้งผ่านการท ากิจกรรมที่ตนเองมีส่วนร่วม และมองหาบุคคลตน้แบบส าหรบัตนเอง 
เพื่อจะสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัตนเอง  
 
นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 
     1. นกัศกึษาจะไม่ทอ้ถอยต่ออปุสรรคท์ี่เกิดขึน้ 

     2. นกัศกึษาจะมีความพยายาม มุ่งมั่นจนสามารถบรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว ้
     3. นกัศกึษาจะมีวิธีการสื่อสารกบัผูอ่ื้น เพื่อใหง้านบรรลผุลส าเรจ็ 
     4 นกัศกึษาจะรูศ้กัยภาพของตนเองเมื่อรว่มงานกบัผูอ่ื้น 
     5. นกัศกึษาจะเขา้ใจตนเองและเลือกท าสิ่งดีเพื่อผูอ่ื้นได ้
     6. นกัศกึษาจะมีความมั่นใจและมีบคุลิกภาพที่ดีในการท างาน  
     7. นกัศกึษาจะปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นไดดี้ 
     8. นกัศกึษาจะมีทกัษะในการสื่อสารกบัเพื่อนรว่มงานรวมทัง้ผูอ่ื้นได ้
     9. นกัศกึษาจะพฒันาบคุลิกภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    10.นกัศกึษาจะมีความพรอ้มแบบองคร์วมทัง้ รา่งกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส สง่ผลใหท้ างานได ้  
        ตามเป้าหมายที่ก าหนดไวอ้ย่างเต็มที่ 
    11.นกัศกึษาจะยดึมั่นผกูพนั/จงรกัภกัดี(Loyalty) ต่อองคก์ร 
    12. นกัศกึษาจะมีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพของตนเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างดี 
    13. นกัศกึษาจะเห็นว่าการช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นสิ่งที่ควรกระท าอย่างยิ่ง 
    14. นกัศกึษาจะพฒันาตนเองในการฝึกช่วยเหลือผูอ่ื้นเพราะเห็นว่าจะสง่ผลต่อความส าเร็จของ
ตน 
    15. นกัศกึษาจะเห็นตนเอง และผูอ่ื้นมีคณุค่า 
    16. นกัศกึษาจะสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัตนเองและผูอ่ื้นได ้
    17. นกัศกึษาจะมีความกระตือรือรน้และมีความสขุเมื่อไดท้ างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น 
    18. นกัศกึษาจะมีบคุคลตวัอย่างในการท างานเพื่อสรา้งแรงจงูใจในการท างานใหก้บัตนเอง 
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ใบความรู้ที ่2  

เร่ือง การมีทัศนคติเชิงบวก 
และ 

การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง 
  
 

1. การมีทัศนคติเชิงบวก หมายถึง การใหค้ณุค่าและความส าคญัต่อผูอ่ื้นชื่นชมคนรอบขา้ง   
มีอารมณม์ั่นคง ไม่เกลียดชงัผูอ่ื้น ยบัยัง้ชั่งใจได ้มีอารมณข์นัมองโลกในแง่บวกเพื่อเป็นการ
เสรมิแรงใหก้บัตนเอง มีสติ มีความคิดเขา้ใจเชิงบวกเพื่อการปรบัตวัในทกุสถานการณ ์มองสว่นดี
เพื่อยติุความขดัแยง้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนัใหม้ากที่สดุ โดยใชส้ติปัญญาและการ
บงัคบัความรูส้ึกดา้นอารมณท์ี่จะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความคิดลบ มีวิธีการรบัรูส้ิ่งใหม่และ
ปรบัเปลี่ยนความคิดเพื่อรบัรูส้ิ่งใหม่ 

2. การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง หมายถึง การมีท ักษะในการตัดสินใจ
ยอมรบัตนเองและผูอ่ื้นในแบบที่เป็น ไม่หลอกลวงตนเอง แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ มีความ
รบัผิดชอบ ใส่ใจ และติดตาม รูถ้ึงบทบาทอาชีพของตนเองและปฏิบติัตนใหส้มกับบทบาทความ
รบัผิดชอบนัน้ ๆ เปิดใจยอมรบัฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น มีจิตส านึกในหนา้ที่เป็นพลเมืองที่ดีของสงัคม 
มีความสัตย์ซื่อเป็นที่ตั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ ดีให้แก่สังคม คิดดี ท าดี งานทุก อย่างสามารถ
ตรวจสอบได ้มีความโปรง่ใส 
 
นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี ้
   1. นกัศกึษาจะเห็นความส าคญัของการใหบ้รกิารและช่วยเหลือผูอ่ื้น 
   2. นกัศกึษาจะมีวิธีการ หรือเทคนิคในการรบัฟังผูอ่ื้น และเขา้ความตอ้งการที่แทจ้รงิของผูอ่ื้น 
   3. นักศึกษาจะมีอารมณ์ที่มั่นคง ไม่ตกใจกลัว หรือไม่หวั่นไหวตามกระแสสังคม หรือ มีสติ
ตลอดเวลา 
   4. นกัศกึษาจะมีวิธีมองโลกในแบบที่ไม่ตอ้งกดดนัตนเองและผูอ่ื้น  
   5. บณัฑิตใชค้วามคิดเชิงสรา้งสรรค ์การคิดนอกกรอบในการปฏิบติังาน 
   6. นกัศกึษาจะรบัมือกบัแรงกดดนัของปัญหาชีวิตที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัไดอ้ย่างดี 
   7. นกัศึกษาจะสามารถน าเสนอความคิด หรือ มุมมองที่แตกต่าง หลากหลายไดใ้นสถานการณ์
ต่าง ๆ 
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   8. นกัศกึษาจะสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ 
   9. เมื่อการท างานเกิดปัญหานกัศกึษาจะคิดเชิงบวกเพื่อคลี่คลายปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึน้ 
 10. นกัศกึษาจะแสดงออกถึงความชื่นชมบุคคลรอบขา้งหรือสิ่งต่าง ๆรอบตวั 
 11. นกัศึกษาจะกลา้ตดัสินใจ มีความกลา้หาญในการตดัสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึน้กบัตนเอง
ไดอ้ย่าง  เหมาะสม 
 12. นกัศกึษาจะสามารถรบัมือกบัความลม้เหลว ความวิตกกงัวล จากการตดัสินใจที่ผิดพลาดของ
ตนเอง  
 13. นกัศกึษาจะกลา้รบัผิดชอบต่อความผิดพลาดที่ตนกระท า ไม่ปัดความรบัผิดชอบ แต่เรียนรูว้ิธี 
      เผชิญหนา้ต่อสิ่งที่เกิดขึน้ 
 14. นกัศกึษาจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น และสรา้งประสบการณท์างความคิดให้
กวา้งขึน้ใหก้บัตนเอง 
 15. นักศึกษาจะรูจ้ักวิธี หรือเทคนิคในการแสดงความคิดเห็นของตนเองในที่สาธารณะไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
 16. นกัศกึษาจะยอมรบัความคิดของผูอ่ื้น 
 17. นกัศกึษาจะจดัการกบัปัญหาหรือสถานการณท์ี่ไม่พงึประสงคด์ว้ยความจรงิใจและซื่อตรง 
 18. นกัศกึษาจะรูจ้กัให ้และมีน า้ใจต่อคนรอบขา้ง 
 19. นกัศกึษาจะจดัการกบัปัญหาที่เกิดขึน้โดยใชห้ลกัคณุธรรมและเหตผุลในการตดัสินใจ 
 20. นกัศกึษาจะมีการตดัสินใจที่ดี สง่ผลดีต่อผูอ่ื้นมากกว่าประโยชนข์องตนเอง 
 21. นกัศกึษาจะมีสมัมาคารวะแก่ผูอ้าวโุส และเพื่อนรว่มงานอย่างเหมาะสม 
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ใบความรู้ที ่3 

เร่ือง การดูแลเอาใจใส่ 
และ 

การแก้ไขปัญหา 
 

 
1. การดูแลเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อผู้อ่ืน หมายถึง การพรอ้มช่วยเหลือและ

เสียสละเพื่อผูอ่ื้น สนใจสวสัดิภาพของเพื่อนมนษุย ์อุทิศตน เขา้ใจถึงความรูส้กึของตนเองและผูอ่ื้น 
ใส่ใจในการช่วยเหลือใหบ้ริการผูอ่ื้น เสียสละเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจ 
สละความสขุสบายส่วนตวัเพื่อประโยชนส์่วนรวม มุ่งเนน้ความสามัคคี การท างานเป็นทีมไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวก ไม่อิจฉารษิยาเพื่อภาระงานของทกุคนจะเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

 2. การแกไ้ขปัญหา หมายถึง การวิเคราะหปั์ญหาที่เขา้มาอย่างตรงไปตรงมา มี
เหตผุล ไม่คิดเขา้ขา้งตนเอง มองหาวิธีในการแกไ้ขปัญหาของผูอ่ื้นจากประสบการณท์ี่ตนเคยพบ
มา เพื่อลดความกังวลลงและเพิ่มความสามารถแกไ้ขปัญหานัน้ไดเ้ร็วขึน้ มีวิธีการจัดการกับ
ระบบความซบัซอ้นของปัญหา คิดอย่างมีเหตุและผล สงัเคราะหส์ิ่งต่าง ๆ เพื่อหาขอ้สรุปได้
อย่างเหมาะสม มีเหตุผลในการตัดสินใจ ใชปั้ญญาน าความรูส้ึก หาวิธีการอยู่ร่วมกัน แสวงหา
ทางออกร่วมกันเพื่อความสงบอย่างมีสติ 
  
นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี ้
   1. นกัศกึษาจะมีความพรอ้มในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
   2. นกัศกึษาจะแสดงออกถึงความสนใจในความตอ้งการของผูอ่ื้นมากประโยชนส์ว่นตวั 
   3.นกัศกึษาจะคิดถึงความตอ้งการของผูอ่ื้นและสนใจสวสัดิภาพของผูอ่ื้น  
   4. นกัศกึษาจะแสดงความห่วงใยต่อผูอ่ื้นไดอ้ย่างเหมาะสม 
   5. นักศึกษาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทีม เพื่อใหภ้ารกิจของทีมที่ไดร้บัมอบหมายบรรลุผล
ส าเรจ็ 
   6. นกัศกึษาจะแสดงการเสียสละเวลา แรงกาย เพื่อสาธารณะประโยชน ์
   7. นกัศกึษาจะคิดและสรา้งสรรคผ์ลงานเพื่อสงัคม 
   8. นกัศกึษาจะสนบัสนนุ เกือ้กลูผูอ่ื้นอย่างไม่ล  าเอียง  
   9. นกัศกึษาจะใชเ้วลาของตนในการดแูลเอาใจใส ่เสียละเพื่อผูอ่ื้น 
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 10. นกัศกึษาจะรูว้ิธี หรือ เทคนิคในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดกบัตนเอง 
 11. นกัศกึษาจะมีประสบการณใ์นการแกไ้ขปัญหาแบบทีม  
 12. นกัศึกษาจะมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และจดัเรียงล าดับความส าคญัของการวิเคราะห์
ปัญหา  และ แกไ้ขปัญหาได ้
 13. นกัศกึษาจะคิดวิเคราะหเ์หตกุารณ ์และขอ้มลูที่ส  าคญัไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
 14. นกัศกึษาจะสามารถเลือกแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างหลากหลายวิธีการ 
 15. นกัศกึษาจะสามารถวิเคราะหแ์กไ้ขปัญหาไดต้ามบรบิท หรือสภาพจรงิที่เผชิญอยู่  
 16. นกัศึกษาจะสามารถเลือกปรกึษาบคุคลไดอ้ย่างเหมาะสมในภาวะการณท์ี่ไม่มีความมั่นใจใน  
การแกไ้ข ปัญหา 
 17. นกัศกึษาจะสามารถคิด วิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างรอบดา้น และแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงจดุ 
 18. นกัศกึษาจะมีสมัพนัธภาพที่ดีเพื่อช่วยผูอ่ื้นแกปั้ญหา 
 19. นกัศกึษาจะพรอ้มช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่ลงัเล 
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1. ใหน้ักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู ้แลว้ช่วยกันตอบค าถามต่อไปนี ้แลว้น าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
 1.1 คณุลกัษณะของจิตบรกิารมีก่ีดา้น อะไรบา้ง 
 ..........................................................................................................................................................       
 1.2 จงอธิบายถึงความจ าเป็นของการมีจิตบรกิารในฐานะที่เราเป็นนกัศึกษา 
 ..........................................................................................................................................................           
 1.3 คณุลกัษณะจิตบรกิารมีผลดีอย่างไร 
 ..........................................................................................................................................................       

ใบงานที่ 3 
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 1.4 การขาดจิตบรกิารจะสง่ผลเสียอย่างไร 
 ..........................................................................................................................................................      
2. ใหน้ักศึกษาแต่ละกลุ่ม ช่วยกันบอกคุณลักษณะจิตบริการอ่ืน ๆ ตามความเห็นของกลุ่มของ
นกัศกึษา ดงันี ้แลว้น าเสนอหนา้ชัน้เรียน 
 

การรบัรูต้นเอง การมีแรงจใูจภายในตนเอง การมีทศันคติเชิงบวก 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
การตอบสนองจากการกระท า

ของตนเอง 
การดแูลเอาใจใส่ และเสียสละ

เพื่อผูอ่ื้น 
การแกไ้ขปัญหา 
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 ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุม่สรุปกรอบความรูท้ี่ไดร้บัจากการท ากิจกรรมในวนันี ้โดยการ
น าเสนอแบบแผนผงัความคิด   

ใบงานที ่4 
Show & Share 
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กิจกรรมพิเศษ 

“หน่ึง “จ” เพ่ือเธอ” 
แนวคิด 
 การสรา้งจิตบริการ หรือพฤติกรรมจิตบริการนัน้ เราท าไดทุ้กคนและท าไดทุ้กวนั ถา้แสดง
พฤติกรรมจิตบริการเป็นประจ าทุกวนัก็จะบงัเกิดผลดีกบัตวัเราและผูอ่ื้น นบัว่าเป็นการสรา้งความ
ภาคภูมิใจให้กับตนเอง และเป็นที่นับถือของผู้อ่ืน ตรงกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพที่ว่า 
“สจัจะและบริการ” ดังนัน้มหาวิทยาลยัฯตอ้งส่งเสริมลกัษณะจิตบริการใหเ้กิดขึน้ ในตัวนักศึกษา
โดยมุ่งใหน้กัศกึษาเป็นคนดีมีจิตบริการ มีคณุธรรม และอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อเสรมิสรา้งจิตบรกิารใหน้กัศกึษามหาวิทยาลยัพายพัทุกคน  
 
ระยะเวลา 
 1 เดือน 
 
สถานที ่
 โรงเรียน โรงพยาบาล สถานสงเคราะหต่์าง ๆ หน่วยงานช่วยเหลือสังคม คริสตจักร วัด 
หรือ ชมุชน 
 
ส่ือ/อุปกรณ ์
 1. แบบบนัทกึความดี 
 2. คปูองใหค้ะแนน 
 3. ปา้ยนิเทศ 
 
วิธีด าเนินการ 
 1. อาจารย/์ผูร้บัผิดชอบชีแ้จงจดุประสงคข์องการท าจิตบริการ “เพื่อเสริมสรา้งใหน้กัศึกษา
ทุกคนกระท าจิตบริการ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การรับรูต้นเอง การมีแรงจูงใจภายในตนเอง การมี
ทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดแูลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 
การวิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา 
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 2. ชีแ้จงเก่ียวกบัแนวปฏิบติัในการบนัทึกการท าจิตบริการ ไดแ้ก่ ระยะเวลาที่ท าจิตบรกิาร 
จ านวนคุณลกัษณะพฤติกรรมดา้นจิตบริการ ผูร้บัรองในการท าจิตบริการแต่ละครัง้ ขอบเขตของ
พฤติกรรมจิตบรกิารท่ีตอ้งการเสรมิสรา้งและการใหค้ะแนน  
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาที่เป็นตัวแทนสรุปคุณลักษณะจิตบริการของเพื่อนที่
กระท าในรอบสปัดาหเ์สนออาจารยท์ี่ปรกึษา 
 4. ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินพฤติกรรมดา้นการรบัรูต้นเอง การมีแรงจูงใจภายในตนเอง 
การมีทศันคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดแูลเอาใจใส่และเสียสละเพื่อ
ผูอ่ื้น การวิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา และรว่มกนัสรุป 
 5. อาจารย/์ผูร้บัผิดชอบ ครูที่ปรึกษา ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยพายัพและเพื่อน ๆ ร่วมกัน
แสดงความยินดีและยกย่องชมเชยนกัศกึษาทกุคนที่ไดท้ าจิตบริการและมีคะแนนความดีสงูสดุ 
 6. อาจารยท์ี่ปรกึษา/ผูร้บัผิดชอบ ประกาศคณุงามความดีของการกระท าจิตบรกิารในหอ้ง 
Assembly และมอบเกียรติบตัรเพื่อเป็นก าลงัใจใหน้กัศกึษา 
 
การประเมินผล 
 1. สงัเกตจากพฤติกรรมในหอ้ง Assembly  
 2. สงัเกตจากสมดุบนัทกึจิตบรกิาร 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 นกัศึกษาทุกคนไดร้บัการเสริมสรา้งจิตบริการ ไดแ้ก่ การรบัรูต้นเอง การมีแรงจูงใจภายใน
ตนเอง การมีทัศนคติเชิงบวก การตอบสนองจากการกระท าของตนเอง การดูแลเอาใจใส่และ
เสียสละเพื่อผูอ่ื้น การวิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา 
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สมุดบันทกึจติบริการ 

กิจกรรม “หนึ่ง จ เพื่อเธอ” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บันทึกโดย..................................................................... 
เลขที่.....................สาขา/คณะ............................. 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
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บนัทกึจิตบริการ ของ .......................................................................................................... .. 
 
ว/ด/ป รายการปฏิบัติ ผู้รับรอง 
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แบบสังเกตการณพ์ฤติกรรมของนักศึกษาขณะท างานกลุ่ม 

ค าชีแ้จง ใหผู้ส้งัเกตการณใ์สค่ะแนนลงในช่องว่างใหต้รงกบัผูส้งัเกตมากที่สดุ 
เกณฑก์ารผ่าน  
7 - 10  อยู่ในระดบัดี   
4 - 6   อยู่ในระดบัปานกลาง  
1-3   ไม่ผ่าน 
 

กลุ่ม
ที ่

ความร่วมมือ  
(5 คะแนน) 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

(3 คะแนน) 

หน้าที่
รับผิดชอบ 
(2 คะแนน) 

รวม  
(10 คะแนน) 
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เกณฑก์ารให้คะแนน การท างานกลุ่ม (10 คะแนน) 
 
ความร่วมมือ (5 คะแนน) 
คะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 

5 ทกุคนรบัผิดชอบในหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย ช่วยเหลืองานนอกเหนือหนา้ที่ดี  
การประสานงานในกลุม่ดี 

4 ทกุคนรบัผิดชอบหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย แต่ไม่ช่วยเหลือผูอ่ื้น มีการ ประสานงานในกลุ่ม
บกพรอ่ง 

3 บางคนรบัผิดชอบในหนา้ที่ มีการช่วยเหลือผูอ่ื้น ขาดการประสานงาน ในกลุม่บกพรอ่ง 
2 สว่นมากไม่ท างานที่ไดร้บัมอบหมาย มีการช่วยเหลือผูอ่ื้น ขาดการประสานงานในกลุม่ 
1 ทกุคนไม่ท างานที่ไดร้บัมอบหมาย ไม่มีการช่วยเหลือผูอ่ื้น ขาดการประสานงานในกลุม่ 

 
ขั้นตอนการท างาน (3 คะแนน) 
คะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 

3 ก าหนดขั้นตอนชัดเจน เห็นภาพการท างานตลอดแนว มีความส าเร็จของงานที่เห็นได้
ชดัเจน 

2 ก าหนดขัน้ตอนชดัเจน แต่ขาดความสมบรูณข์องงานบางสว่น 
1 ขัน้ตอนของงานไม่ชดัเจน ท าใหเ้กิดความขดัขอ้งในการท างาน 

 
หน้าทีรั่บผิดชอบ (2 คะแนน) 
คะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 

2 ทุกคนได้รับมอบหน้าที่ภาระงานตามความเหมาะสม และปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถท าใหง้านเสรจ็สมบรูณ ์

1 ทกุคนไดร้บัมอบหนา้ที่/ภาระงาน แต่ท างานไม่เต็มความสามารถ งานเสรจ็ไม่สมบรูณ์ 
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ตารางตรวจผลงาน 
 

กลุ่มที ่
กา

รใ
ช้เ
วล

า 

คว
าม

ถูก
ต้อ

งใ
นก

าร
เข
ียน

 

สะ
อา

ดเ
รีย

บร้
อย

 

ใช
้วัส

ดุอ
ย่า

งค
ุ้มค

่าแ
ละ

ปร
ะห

ยัด
 

รว
ม 

4 4 3 4 15 
      
      
      
      
 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัดี   ไดค้ะแนนรวมระหว่าง 13 – 15  คะแนน 
ระดบัพอใช ้ ไดค้ะแนนรวมระหว่าง 10 – 12 คะแนน 
ระดบัปรบัปรุง  ไดค้ะแนนรวมไม่ถึง    10 คะแนน 

 
 
  
 

ลงชื่อ 
         
   
(..................................................) 

             ผูป้ระเมิน 
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เกณฑก์ารให้คะแนน การตรวจผลงานนักศึกษา 
การใช้เวลา (4 คะแนน) 
คะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 

4 ใชเ้วลาไดท้นัเวลาตามที่ก าหนด 
3 ไม่ทนัเวลาตามที่ก าหนด 2 นาท ี
2 ไม่ทนัเวลาตามที่ก าหนด 3 นาท ี
1 ไม่ทนัเวลาที่ก าหนด 4 นาท ี

 
ความถูกต้องในการเขียน (4 คะแนน) 

 
ความสะอาดเรียบร้อย (3 คะแนน) 

 
  

คะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
4 นกัศกึษาสามารถเขียนไดอ้ย่างถกูตอ้ง ครบถว้นโดยเขียนดว้ยตนเองทัง้หมด 
3 นกัศึกษาสามารถเขียนได ้ครบถว้นโดยเขียนดว้ยตนเองทัง้หมด แต่ตอ้ง รบัฟังค าแนะน า

จากผูส้อนบางสว่น 
2 นักศึกษาสามารถเขียนได้แต่ไม่ครบถ้วนโดยเขียนด้วยตนเองทั้งหมด แต่ต้องรับฟัง

ค าแนะน าจากผูส้อนเป็นสว่นใหญ่ 
1 นกัศกึษาสามารถเขียนไดแ้ต่ไม่ถกูตอ้ง และแต่ไม่ครบถว้น 

คะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
3 นกัศกึษาสามารถเขียนไดอ้ย่างสะอาดเรียบรอ้ยโดยไม่มีจดุผิดพลาด 
2 นกัศกึษาสามารถเขียนไดอ้ย่างสะอาดเรียบรอ้ย แต่มีจดุผิดพลาด 1 - 4 จดุ 
1 นกัศกึษาสามารถเขียนไดอ้ย่างสะอาดเรียบรอ้ยแต่มีจุดผิดพลาด มากกว่า 4 จดุ 
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ใช้วัสดุคุ้มค่าและประหยัด (4 คะแนน) 

 
 
 
 
 

 

คะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
4 นกัศึกษาสามารถใชพ้ืน้ที่ของกระดาษในการเขียนไดเ้หมาะสมกบัเนือ้หา สาระที่ตอ้งการ

น าเสนอ เหลือพืน้ที่ว่างเปลา่นอ้ยมาก 
3 นกัศกึษาสามารถใชพ้ืน้ที่ของกระดาษในการเขียนไดเ้หมาะสมกบัเนือ้หา | สาระที่ตอ้งการ

น าเสนอ เหลือพืน้ที่ว่างเปลา่นอ้ย 
2 นักศึกษาสามารถใช้พื ้นที่ของกระดาษในการเขียนได้ไม่เหมาะสมกับเนื ้อหา สาระที่

ตอ้งการน าเสนอ เหลือพืน้ที่ว่างเปลา่ค่อนขา้งมาก 
1 นักศึกษาสามารถใชพ้ืน้ที่ของกระดาษในการเขียนไดอ้ย่างไม่เหมาะกับ เนือ้หาสาระที่

ตอ้งการน าเสนอ เหลือพืน้ที่ว่างเปลา่มากเกินไป 



 
 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ประภสัสร  สมสถาน 
วัน เดือน ปี เกิด 9 กมุภาพนัธ ์2523 
สถานทีเ่กิด เชียงใหม่ 
วุฒกิารศึกษา - ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาครสิตศ์าสนศาสตร ์ 

  จาก มหาวิทยาลยัพายพั  
- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทวศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาติ)  
  จาก มหาวิทยาลยัพายพั  
- ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  จาก มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
- การศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารและการจดัการการศกึษา  
  จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 367/24 หมู่ 7 ต าบลอโุมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู 51150   
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