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การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายประสบการณความมีจิตอาสาของนักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูใหขอมูลหลัก คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เขารวมโครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น  จํานวน 26 คน ชั้นปที่ 1 – 3 โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลในการดําเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลไทยาวาส ตําบลไทยาวาส 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แนวคําถามในการสัมภาษณ การสนทนากลุม การสังเกตแบบมี
สวนรวมและไมมีสวนรวม การเขารวมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา การ
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา วิเคราะหเรื่องราว และวิเคราะหแบบเปรียบเทียบเมตริกซ   

ผลการวิจัย พบวา  โครงการชวยจุดประกายความมีจิตอาสา นักศึกษาพยาบาลศาสตรสวนใหญเลาถึง
ประสบการณความมีจิตอาสาวา เริ่มตนจากการมีวิธีคิด และมีความเต็มใจชวยทํากิจกรรม  การเย่ียมบาน  สรางความเขาใจ
คนในชุมชน ทําใหมองเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพชุมชน ไดเรียนรูวิถีชีวิตของบุคคล และเรียนรูนํ้าใจของคนในพื้นที่ 
การเรียนรูรวมกันระหวางพี่และนอง กอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เน่ืองจากกิจกรรมในโครงการไดมีการจัดกลุมใหนักศึกษา
พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1-3 อยูในทีมเดียวกันและมอบหมายใหนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 เปนหัวหนาทีมในการ
ใหบริการและสอนนองในการทํางาน และผูใหขอมูลสวนใหญมีความพึงพอใจในระบบการพัฒนาจิตอาสาในชุมชนภาพรวม
ระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.7 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89)   

ขอเสนอแนะ งานวิจัยครั้งตอไปควรทําการสํารวจกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการปลูกฝงความมีจิตอาสาและ
เหมาะสมกับนักศึกษาพยาบาล และควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะความมีจิตอาสากับหลักฐานเชิงประจักษหรือหลักฐาน
อางอิงทางวิชาการ   

 
คําสําคัญ: จิตอาสา นักศึกษาพยาบาลศาสตร  
 

Abstract 
 
The objective addressed the experience of volunteer’s nursing student, faculty of nursing, 

Nakhonpathom Rajabhat University.  
Method : 26 informants were sampling of 1-3 years nursing students. The data collected using in-

depth interview, focus group, observational participation and non-observational participation at 
Thaiyawad Thombon Healthy Hospital, Naknonchaisri District, Nakhonpathom Province. The data were 
collected via in-depth interview, focus group, observational participation, workshop participation and 
non-observational participation. Data were analyzed by using content analysis and compared matrix. 

Results:  This project enlightened the volunteer ideas with nursing students. The volunteer 
emerged underpin way of thinking, sincere with activities. Home visit will be created understand human 
being with community caring, learning way of living and loving learning with people. Learning between 1-
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3 years nursing student will be bonding as team. 3Rd year nursing student are leader of the team to 
training the 1 and 2 nursing students. They are satisfaction of project in high level (Mean 4.7 SD 0.89)  

Conclusion: The next research should be 1) survey the effectiveness of the way creative 
volunteer among nursing student. 2) to compare the characteristic of volunteers  between academic 
evidenced based to validate with in.    

   
Keywords:  Volunteer, Nursing student  
  
1. ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 

จิตอาสาคือจิตแหงการใหความดีงามทั้งปวงเพื่อมนุษย โดยเต็มใจ สมัครใจ อ่ิมใจ ซาบซ้ึงใจ ปติสุข ที่จะพรอม
เสียสละเวลา แรงกาย และสติปญญา เพื่อสาธารณะประโยชนในการทํากิจกรรมหรือส่ิงที่เปนประโยชนแกผูอ่ืนโดยไมหวัง
ผลตอบแทน[1] และมีความสุขที่จะชวยเหลือผูอ่ืน เปนจิตที่ไมน่ิงดูดายเม่ือพบเห็นปญหาหรือความทุกขยากที่เกิดขึ้นกับผูคน 
เปนจิตที่มีความสุข[2] เม่ือไดทําความดี ทั้งน้ีจากการสืบคนความหมายของคําวา “จิตอาสา” หมายถึง กระบวนการที่จะชวย
ลดความเห็นแกตนเองมาเปนประโยชนสวนรวมและสามารถพัฒนาประชาชนมีความเปนพลเมืองดี สังคมมีวินัย(3),(4),(5),(6)  

จากบทเรียนการประสบเหตุการณ ภัยพิบัติ ตางๆมากมาย หนวยงานตางๆภายนอกเริ่มกอตัวและเรียนรูการสรางจิตอาสา
และความเปนพลเมืองดีใหเปนพื้นฐานของคนทุกระดับชั้นในสังคม โดยทุกภาคสวนในสังคมตางเห็นความสําคัญของการสรางวัฒนธรรม
การชวยเหลือ ความมีนํ้าใจ และการหนุนเสริมความเขมแข็งของชุมชนเพิ่มมากขึ้น[3][4] จึงทําใหคณะพยาบาลศาสตรเองมองเห็น
ความสําคัญของการปลูกฝงความมีนํ้าใจ ความมีจิตอาสาใหแกนักศึกษาทุกชั้นปในคณะพยาบาลศาสตรมากขึ้น ประกอบกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเองเนนการสรางสังคมแหงความมีจิตอาสา และคาดหวังใหคณะพยาบาลศาสตร เปนสวน
หน่ึงในการดูแลสุขภาพของชุมชนทองถิ่น จึงตองสรางความมีจิตอาสาใหเกิดขึ้นแกนักศึกษาพยาบาลในทุกชั้นป เพื่อใหนักศึกษาได
มีทักษะทางสังคมและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดในสังคมอนาคต ทางคณะฯจึงเล็งเห็นวา กิจกรรมการบริการวิชาการทางสังคมของ
คณะฯนาจะเปนเครื่องมือหน่ึงในการปลูกฝงความมีจิตอาสาแกนักศึกษาในคณะพยาบาลศาสตรใหเกิดขึ้นไดอีกทาง  

ตําบลไทยาวาส อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเปนพื้นที่หน่ึงในการใหบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร โดย
พื้นที่ตั้งติดริมแมนํ้าที่มีประชากรอาศัยอยูดวยกันทั้งหมด 2,896 คนจํานวน  896 ครัวเรือน 4 หมูบาน โดยภาพรวมของพื้นที่ 
นับวาเปนพื้นที่รับนํ้า เพราะติดแมนํ้านครชัยศรี สภาพดินที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกและทําการเกษตร ทํานา ทําสวน 
ทําใหสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตรทํานา ทําสวนสมโอ ปลูกพืชผักสวนครัว ซ่ึงจากกการศึกษาขอมูลเบื้องตนของตําบล
พบวา ตําบลไทยาวาสมีโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก ทําใหประชากรบางสวนไดประกอบอาชีพรับจางตามสถาน
ประกอบการตางๆ ประชาชนที่อาศัยอยูสวนใหญเปนผูสูงอายุ วันทํางานกลับไปทํางานทีก่รุงเทพฯ สงผลใหการดูแลสุขภาพในดาน
สุขภาพประชาชนในพื้นที่ไมทั่วถึง ประชาชนสวนใหญขาดการเขาถึงบริการดานสุขภาพ มีผูสูงอายุจํานวนมากท่ีเจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรัง ความดัน เบาหวาน ซ่ึงไมสามารถเขาถึงบริการได ขาดการติดตามเยี่ยมบาน ระบบการเยี่ยมบานยังไมทั่วถึงและการเขาถึง
การดูแลสุขภาพ เน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรทางดานสุขภาพ การเชื่อมตอระบบบริการกับหนวยบริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิ
ไมเปนระบบ และจากสถานการณนํ้าทวมที่ผานมาทั้ง 4 หมูบานพบวา มีผูประสบภัยจากนํ้าทวมในป พ.ศ.2555 จํานวน 683 คน 
จํานวน  119 หลังคาเรือน (ขอมูล ตุลาคม 2555) ยิ่งทําใหเห็นชัดเจนวา ประชาชนในพื้นที่ตําบลไทยาวาสมีความตองการในการ
ขอชวยเหลือและยังตองการการดูแลสุขภาพอยางมาก 

คณะพยาบาลศาสตรจึงเห็นวา ตําบลไทยาวาส เปนพื้นที่ๆมีความสําคัญในการสรางโอกาสพัฒนาทักษะความเปนจิต
อาสาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรในการทํางานดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนทองถิ่นในบริเวณพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการสราง “จิตอาสา พัฒนาทองถิ่น” ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวา ควรมีการศึกษาประสบการณความมีจิตอาสาของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรในโครงการเรื่อง "จิตอาสาพัฒนาโดยชุมชนทองถิ่น"  เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาหาแนวทางสงเสริมอัต
ลักษณของนักศึกษาตอไปในอนาคต    
 
2. วัตถุประสงคงานวิจัย 

 
เพื่อศึกษาประสบการณความมีจิตอาสาของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับจิตอาสา 
ดุษฎี ไชยชนะ(1)(2550) จิตอาสา หมายถึง ความสํานึกของบุคคลที่มีตอสังคม สวนรวมโดยการเอาใจใสและการ

ชวยเหลือ ผูที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมจิตอาสาทําประโยชนเพื่อสวนรวม เชน การเสียสละเงิน ส่ิงของ เวลา 
รางกาย และสติปญญา เพื่อชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม โดยไมหวังผลตอบแทน[6]   

กรมวิชาการ(6) (2542) ไดกําหนดคุณลักษณะพื้นฐานที่ดํารงตอการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัฒนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา ดานการชวยเหลือผูอ่ืน การเสียสละตอสังคม และความมุงม่ันพัฒนาไวดังน้ี การ
ชวยเหลือผูอ่ืน หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงถึงความมีนํ้าใจ เอ้ืออาทร มีจิตใจโอบออมอารีเอ้ือเฟอเผ่ือแผ และให
ความชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน การเสียสละตอสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนตอสังคม การเสียสละเวลา กําลังกาย กําลังทรัพย เพื่อชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม  

จิตวลัย สีฉายแสง[7] (2551) ยังพบวา คุณลักษณะพื้นฐานคือการเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
ความมุงม่ันพัฒนา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความมุงและความคิดริเริ่มในการพัฒนาตน พัฒนาสังคม เพื่อใหอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 

ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ(8) (2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผลการวิจัยไดดังน้ีจิตอาสาของนักเรียนมีองคประกอบ 3 
ดาน คือ การชวยเหลือผูอ่ืน การเสียสละตอสังคม และความมุงม่ันพัฒนา และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตัว คือ (1) การชวยเหลือ
แนะนําส่ิงที่ถูกที่ควรแกผู อ่ืน (2) การอํานวยความสะดวกใหกับผูอ่ืน (3) การแบงปนส่ิงของใหกับผูอ่ืน (4) การสละเงิน 
แรงกาย เพื่อผูอ่ืนและสังคม (5) การสละเวลาและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอสังคม (6) การสนใจในปญหาและการ
เปล่ียนแปลงพรอมทั้งเสนอความคิดเห็นที่จะพัฒนาสังคม และ (7) การรวมพัฒนากิจกรรมการเสริมสรางจิตอาสาเพื่อสังคม
อยางสรางสรรคและหลากหลายโดยสภาพจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีคาเฉล่ียของคะแนนจิตอาสาอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแตละองคประกอบดานการชวยเหลือผูอ่ืนอยูใน
ระดับสูงมาก การเสียสละตอสังคมอยูในระดับปานกลาง และดานการมุงม่ันพัฒนาอยูในระดับปานกลาง นอกจากน้ีการเกิดจิต
อาสาเปนผลมาจากปจจัยดานสังคม/ชุมชน น่ันคือ หากบุคคลสําคัญในสังคม/ชุมชน มีจิตอาสาก็จะสงผลใหนักเรียนมีจิตอาสา 
ปจจัยดานครอบครัว ความเปนแบบอยางจากพอแมมีความสําคัญมากที่สุด นอกจากน้ีหากพอแมใชเหตุผลในการอบรมเล้ียงดู
และมีการสนับสนุน สงเสริมใหนักเรียนทําพฤติกรรมจิตอาสาก็จะสงผลใหนักเรียนมีจิตอาสาเพิ่มขึ้น สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนและเพื่อน เปนลักษณะสําคัญของปจจัยดานเพื่อน แสดงวาถานักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนในระดับสูงก็จะทําให
นักเรียนเกิดจิตอาสามาก และถาเพื่อนสนิทหรือเพื่อนในกลุมของนักเรียนมีจิตอาสาก็จะทําใหนักเรียนมีจิตอาสาดวยเชนกัน 
ปจจัยดานส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมจิตอาสา น่ันคือ หากนักเรียนไดรับขาวสารการใหความชวยเหลือ การ
เสียสละตอสังคม และความมุงม่ันพัฒนาจากส่ือโทรทัศนก็จะสงผลใหนักเรียนมีจิตอาสา การส่ังสอนการปลูกฝงจากครู เปนส่ิง
สําคัญที่สุดในปจจัยดานโรงเรียน/ครูที่จะทําใหนักเรียนมีจิตอาสา นอกจากน้ีแบบอยางจิตอาสาจากครู และมีสัมพันธภาพที่ดี
กับครูก็มีอิทธิพลตอการเกิดจิตอาสาของนักเรียนเชนกัน ในปจจัยดานนักเรียน เจคติตอจิตอาสา การเรียนรูเก่ียวกับจิตอาสา 
และการรับรูความสามารถของตนเองที่จะทําพฤติกรรมจิตอาสามีอิทธิพลตอจิตอาสาของนักเรียน [8] 

ผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรจิตอาสาของนักเรียนได
รอยละ 38.60 ซ่ึงปจจัยดานสังคม/ชุมชน มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมตอการเกิดจิตอาสาของนักเรียนมากที่สุด แสดงวา
พฤติกรรมที่เก่ียวของกับการชวยเหลือผูอ่ืน การเสียสละตอสังคม และความมุงม่ันในการพัฒนาของบุคคลในสังคม มีอิทธิพล
ทําใหนักเรียนเกิดจิตอาสา รองลงมาคือ ปจจัยดานครอบครัวมีอิทธิพลโดยทางตรงและทางออมตอจิตอาสาของนักเรียนในทิศ
ทางบวก รวมถึงพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ก็มีอิทธิพลตอเด็กเพราะเด็กจะเลียนแบบและแสดงพฤติกรรมตามบุคคลใน
ครอบครัว โดยตัวแปรทั้งสองดานน้ีสงผลตอจิตอาสาอยางมีนับสําคัญทางสถิติ ซ่ึงทําใหเห็นชัดวา การวิเคราะหเรื่องจิตอาสา
ตองทําความเขาใจองคประกอบเรื่องการชวยเหลือผูอ่ืน การเสียสละตอสังคม และความมุงม่ันพัฒนา เพื่อนําขอมูลนําไปจัดทํา
เปนกรอบแนวคิดการวิจัยตอไป  
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4. ระเบียบวิธีการวิจัย  
 

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลัก คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สมัครใจเขารวมโครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น  จํานวน 26 คน โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลในการดําเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลไทยาวาส ตําบลไทยาวาส 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แนวคําถามในการสัมภาษณ แนวทางการสนทนากลุม เชน 
ทานคิดวา โครงการน้ีสรางประสบการณความเปนจิตอาสาอยางไร คําวา จิตอาสาหมายความวาอยางไร เปนตน ประเด็นใน
การการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การเขารวมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น มีการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา วิเคราะหเรื่องราว และวิเคราะหแบบเปรียบเทียบเมตริกซ   
 
5. ผลการศึกษา 

 
ผูวิจัยไดถอดประสบการณความมีจิตอาสาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 – 3 ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมจากการดําเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น ทําใหสามารถสรุปประสบการณความมีจิตอาสาของนักศึกษาได ดังน้ี   
1. จุดประกายของความมีจิตอาสา  นักศึกษาพยาบาลศาสตรสวนใหญเลาถึงประสบการณความมีจิตอาสาวา 

เริ่มตนจากการมี วิธีคิด และความมีใจในการทํากิจกรรม ซ่ึงนักศึกษาพยาบาลศาสตรทุกคนเชื่อวา จิตอาสาจะเกิดไดตองมี
พื้นฐานจิตใจที่ดี มีความคิดที่อยากชวยเหลือโดยไมคาดหวังส่ิงตอบแทน อยากชวยเหลือเพราะเชื่อวา หากตนเองจิตใจเมตตา
อยากชวยเหลือคนอ่ืนยอมทําใหจิตใจเปนสุข  เห็นผูอ่ืนมีทุกขเขาไปชวยเหลือยอมทําใหสังคมมีสุข หากมีการใชความรูทางการ
พยาบาลมาชวยในการดูแลยอมทําใหมีการใชประโยชนไดดี และหากมีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอจะทําใหทุก
คนมีจิตอาสาไดเชนกัน โดยมี 3 ประเด็นยอยคือ 1.1) เกิดจากใจ อยากให อยากทํา 1.2) จิตอาสา เกิดจากการใชประโยชน
จากความรู และ 1.3) กิจกรรมเปล่ียนวิธีคิด มีจิตอาสาได  ดังคํากลาวที่วา  

1.1 เกิดจากใจ อยากให อยากทํา จากการที่นักศึกษาพยาบาลศาสตรไดเขารวมกิจกรรมโครงการจิต
อาสาพัฒนาทองถิ่นแลวทําใหเกิดความรูสึกอยากให อยากชวยเหลือ อยากทําใหตนเองเปนประโยชนกับผูอ่ืน ซ่ึงเชื่อวา ส่ิงที่
อยากใหเกิดขึ้นตองมาจากความรวมมือรวมใจในการทํากิจกรรม ความอยากเขารวมการทํางานดวยตนเอง ความมีจิตอาสาจึง
จะเกิดขึ้นจากใจของทุกคน นอกจากน้ันยังคิดวา หากสังคมมีพื้นฐานจิตใจที่ผูคนมีจิตอาสายอมทําใหสังคมมีความสุข ดังคํา
กลาววา  

“เกิดจากใจที่อยากจะให ใหโดยไมตองการส่ิงใดตอบแทน นอกจากอยากใหผูอ่ืน               
มีสุขภาพที่ดี เห็นคนอ่ืนมีความสุข สามารถอยูรวมกับสังคม ชุมชน และคนใน
ครอบครัวอยางมีความสุข” ID 001 
“เกิดจากการรวมมือรวมใจ เกิดจากใจที่เมตตาอยากชวยเหลือ เกิดขึ้นจากใจ          
ที่ตองการที่จะทําส่ิงที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน จิตอาสายอมจะเกิด                 
จากจิตใจที่ชวยเหลือเกิดขึ้นไดทุกๆที่ ขึ้นอยูที่จิตใจ มีใจรัก ก็มีจิตอาสา”  FC 002 
“มีความเสียสละ โอบออมอารีย ชอบชวยเหลือ ความมีจิตอาสาเกิดขึ้นไดจากการ     
มีใจที่อยากจะทํางาน ความมีจิตอาสาจะเกิดขึ้นไดจากใจของเราทุกคน ที่มีจิตใจ           
ที่อยากชวยเหลือผูอ่ืนน่ันเอง”ID 0013 
“เกิดจากความตั้งใจที่จะทําประโยชนใหแกผูอ่ืนโดยไมหวังส่ิงตอบแทน ทําแลวรูสึก
มีความสุข เกิดขึ้นไดจากจิตใจของเราที่มีจิตที่อาสา จิตที่คิดจะชวยเหลือเพื่อน
มนุษยดวยกัน เกิดจากสังคมงดงามเปนจิตอาสา เกิดจากภายใน หนูคิดวา ทุกคน               
มีจิตใจดีทุกคนคะ แตไมไดแสดงออกมา” FC 001 
“เกิดขึ้นที่ ใจเรา ใจเราคิดที่จะทํา ที่ จะให ใหในส่ิงดีๆ แกผู อ่ืน โดยไมหวัง
ผลตอบแทน จากตัวเราเองถาเรามีจิตอาสา สังคมก็นาอยูนารักไปอีกแบบ” ID 
0010 FC 001 
1.2 จิตอาสา เกิดจากการใชประโยชนจากความรู นักศึกษาพยาบาลศาสตรบางคนคิดวา การมีจิต

อาสาไดตองมีความรู ความสามารถกอนจึงจะเกิดความมีจิตอาสาได ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากความเปนวิชาชีพทางการพยาบาล
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จึงทําใหคิดวาการจะชวยคนอ่ืนไดตองมีความรู และความรูจะเกิดขึ้นจากการที่เรียนหนังสือแลวนําความรูที่มีมาใชประโยชน
ในการเปนจิตอาสาไดจะเกิดประโยชนตอสวนรวมมากที่สุด ดังคํากลาววา  

“เกิดขึ้นไดจากการนําความรู ความสามารถ และจิตใจที่มีความเปนสาธารณะ               
มีจุดประสงคในการทํากิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชน แกสวนรวม” ID 009   
“เกิดขึ้นภายในตัวเราเองที่รูวาจะตองมา ทําส่ิงที่เปนประโยชน ทําในส่ิงที่เราเรียน 
ทําแลวก็รูสึกดีรูสึกอยากทําอีก”  FC 002 
1.3 กิจกรรมเปล่ียนวิธีคิด มีจิตอาสาได ในโครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่นมีกิจกรรมที่หลากหลาย                

ทั้งกิจกรรมเยี่ยมบานและเดินสํารวจในชุมชน กิจกรรมการออกหนวยปฐมพยาบาล นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1 -3               
ไดเกิดการเรียนรูรวมกัน โดยทํางานเปนทีมทั้ง 3 ชั้นป กิจกรรมเหลาน้ีนักศึกษาเชื่อม่ันวา ทําใหทุกคนมีความเขาใจถึงการเปน
อาสาสมัครและมีจิตใจที่อาสาเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงทําใหเกิดความคิดไดวา การทํากิจกรรมน้ีชวยหลอหลอมความมีจิตอาสาได               
หากทําแลวจะเกิดความสุขไดเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน เห็นความยากลําบากของคนในชุมชน แลวยังสงผลใหเห็นความรักความ
สามัคคีในกลุมพี่นองขึ้น ดังคํากลาววา   

“ทําใหขาพเจามีจิตใจอาสามากขึ้น ทําโดยไมหวังผลตอบแทน ทําใหเกิดจากการ
ไดรับการปลูกฝง และการลงมือทํา” ID 005  
“กิจกรรมน้ีทําใหเกิดขึ้นไดจากใจ จากความตั้งใจจริง จากความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
เพื่อใหผูอ่ืนไดรับในส่ิงที่ควรไดรับและจําเปน จนเกิดไดจากจิตใตสํานึกของแตละ
คนเราจะบังคับไมได ใครทําก็ได สงผลใหเกิดการเสียสละ การสมัครใจ ความเต็มใจ 
ความโอบออมอารีย” FC 002 
“เกิดขึ้นไดจากการที่ไดมาชวยชาวบาน เกิดขึ้นไดเองจากตัวเองคะ ความเสียสละ
ของบุคคล ประทับใจสภาพแวดลอม ทัศนียภาพชุมชน การฝกทักษะ เทคนิค
ทางการพยาบาล ใหนักศึกษาใชจิตอาสาใหเปนประโยชนตอชุมชน เปนการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน ฝกการเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันกับทุกๆคน ในคณะพยาบาล
ศาสตร” ID 003  
 

2. การเย่ียมบาน สรางความเขาใจคนในชุมชน นักศึกษาพยาบาลศาสตรสวนใหญเลาถึงประสบการณ
กิจกรรมการเยี่ยมบานวา การเยี่ยมบานสามารถทําใหมองเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพชุมชน ไดเรียนรูว ิถีชีวิตของ
บุคคล ครอบครัวในการดําเนินชีวิตประจําวัน การดูแลสุขภาพของตนเอง และการดูแลตนเองในคนที่มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง                 
อีกทั้งยังไดเรียนรูนํ้าใจของคนในพื้นที่ ซ่ึงกอใหเกิดความคิดที่อยากจะชวย อยากกลับไปดูแลบานเกิดของตนเอง ดังคํากลาววา    

“รูสึกดีที่ไดเปนสวนหน่ึงในการพูดและการดูแลสุขภาพชองบุคคลในชุมชน คุณตา               
คุณยาย นารักมาก อาหารอรอยมากคะ .....ไดออกชุมชน พบปะประชาชน คนชุมชน 
เห็นความเปนอยูของคนในชุมชน กับการใชชีวิต ปญหาดานสุขภาพ และการดูแล
ตนเอง เปนการปลูกจิตสํานึกใหรักบานเกิด สรางจิตอาสา เพื่อพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพใหดียิ่งขึ้น” ID 004  
“ไดออกยี่ยมบาน พบกับคนไขญาติคนไข ไดเรียนรูถึงพฤติกรรมการกินอาหาร การกิน
ยาของคนไข การดูแลตัวเอง และคนในครอบครัว” ID 006  
“ประทับใจที่ไดเดินเลนออกชุมชน ไดถามสุขภาพชาวบาน เห็นวิถีความเปนอยูของชาว
นครชัยศรี ความเปนกันเองของพี่ๆ อสม. และเจาหนาที่สุขภาพของ รพสต.” ID 007  
“ขาพเจาประทับของคนในชุมชน เพราะจากการที่ไปเยี่ยมบาน บุคคลในชุมชนใหการ
ตอนรับเปนอยางดี และขาพเจาประทับใจในนํ้าใจของบุคคลในชุมชนมา ไดเยี่ยมบาน 
คนเยอะ ดูวิถีความเปนอยูในชุมชน” ID 007  
“ประทับใจมากทุกกิจกรรมในครั้งน้ี แตตนเองมีหนาที่ตรวจเยี่ยมบาน เปนการไปหา
ผูปวยเขาไปพูดคุย และเห็นการใชชีวิตของผูปวย ซ่ึงบางคนไมสามารถมาที่ รพสต.เอง
ได จึงเปนส่ิงที่ดีมากที่ไดเขาเยี่ยมผูปวย...เยี่ยมบาน เพราะทําใหเราไดไปเจออะไร
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หลายๆอยาง ในแตละบาน และไดกินของที่เจาบานให และประทับใจชาวบานใหความ
รวมมือดีมาก ไดความรูใหมของการรักษาชาวบานคะ” ID 005  
 

3. การเรียนรูรวมกันระหวางพี่และนอง นักศึกษาพยาบาลศาสตรสวนใหญเลาถึงประสบการณกิจกรรม
ระหวางรุนพี่กับรุนนองในโครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เน่ืองจากกิจกรรมในโครงการไดมี
การจัดกลุมใหนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1-3 อยูในทีมเดียวกันและมอบหมายใหนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3               
เปนหัวหนาทีมในการใหบริการและสอนนองในการทํางาน โดยมีประเด็นยอย 2 ประเด็น คือ พี่สอนนอง เกิดปฏิสัมพันธ                 
สามพี่นอง สรางการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

3.1 พี่สอนนอง เกิดปฏิสัมพันธ นักศึกษาพยาบาลศาสตรตางชื่นชอบในกิจกรรมน้ีโดยมองวากิจกรรมน้ี
เปนการสรางการเรียนรูรวมกัน เรียนรูการเปนพยาบาลหรือวิชาการทางการพยาบาลมากขึ้น จนเกิดการสอนงานกัน                    
ทั้งถายทอดความคิด ปรึกษาหารือกัน พี่แนะนําสอนนอง ความสัมพันธระหวางการทํางานรวมกันดีขึ้น รูสึกผูกพันกันมากขึ้น
กวาเดิม ดังคํากลาววา   

“มีปฏิสัมพันธที่ดีขึ้น เพราะพี่นองไดมีการใหความรู แลกเปล่ียนพี่สอนนองทําให
ความสัมพันธแนนยิ่งขึ้น พี่นองมีความสัมพันธกันดีมากขึ้น ทําใหหัวเราะ ทําให               
มีความเปนมิตรมากขึ้น” ID 0011 
“ไดเรียนรูเก่ียวกับการพยาบาลและความผูกพันระหวางพี่กับนองเพิ่มขึ้น และรูจัก
การมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน ไดเห็นคนในชุมชนที่รักสุขภาพ ใสใจสุขภาพ                 
มารับตรวจกันเปนจํานวนมาก ทั้งผูสูงอายุและเด็กๆ ก็มารับการตรวจและสนใจ                      
จะนําไปปรับปรุงแกไข” ID 025  
“ประทับใจเรื่องการทํางานรวมกันของนักศึกษา 3 ชั้นป ตามที่ไดจัดแบง                         
ออกไว เพราะการจัดกลุมแบงพี่นองในการทํางานใหไดสรางความสัมพันธกัน
ระหวางพี่นอง อีกทั้งยังไดสอนนองในเรื่องที่นองยังไมเคยปฏิบัติทําใหนอง               
ไดเรียนรูและสามารถปฏิบัติได ส่ิงที่ขาพเจาไดจากการมาในครั้งน้ีมีหลายอยาง 
เชน การกระชับความสัมพันธพี่นองและเพื่อน การรูจักนําเอาวิชาที่เรียนมาใชและ
ไดเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนคะ ไดปลูกจิตสํานึกความเปนจิตอาสาใหตนเองดวย” 
3.2 สามพี่นอง สรางการเรียนรู นักศึกษาพยาบาลศาสตรตางยอมรับวา กิจกรรมในโครงการจิตอาสา

พัฒนาทองถิ่นสรางการเรียนรูแกนักศึกษาไดอยางมาก ทั้งการเรียนรูงานในวิชาชีพพยาบาล การทํางานรวมกับชุมชนมากขึ้น
ในการเยี่ยมบาน การซักประวัติทํากิจกรรมรวมกัน เชน ความสามัคคี ความรักใครปรองดองกัน ระหวางพี่กับนองน่ันเองคะ 
พี่และนองสอนวิธีการทํา ดังคํากลาววา  

“เกิดการเรียนรูรวมกัน เกิดการแลกเปล่ียนความรู ไดเรียนรูงานในวิชาชีพพยาบาล
ชุมชนมากขึ้น ในการเยี่ยมบาน การซักประวัต”ิ ID 003 
“มีการแลกเปล่ียนความรูระหวางพี่กับนอง มีการปรึกษาในการรวมมือกันทํางาน
เกิดงานพี่สอนนอง พี่ชวยสอนนอง และพี่กับนองชวยงานกัน  เปนการเรียนรูเปน
เปนกันเอง ไมตรึงเครียด เพราะมีความใกลเคียงกันของวัย รวมถึงความคิด                   
การดูแลซ่ึงกันและกัน” ID 008 
“ไดสอนการทํางาน อธิบายในส่ิงที่นองไมเขาใจ ไดพูดคุย ปรึกษากัน สนิทกันมาก
ขึ้น…พี่สอนนอง ในเรื่องที่นองไมเคยรู  คอยแนะนําและสอนทักษะในการทํา
หัตถการ และเทคนิคการเขาหาพูดคุยกับผูอ่ืน มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน                   
ใหความรวมมือกันดี ดีคะ ทําใหพี่กับนองสนิทกันมากขึ้น มีความสัมพันธกับรุนพี่
มากขึ้น” ID 005  
 “พี่ชวยสอนนองใหรูจักการทําส่ิงตางๆ เปนการอยูรวมกันที่ดีมาก ถาไมเขาใจ              
อะไรกัน พี่ก็จะตอบเราและอธิบายใหเราฟง ชอบคะ ทั้งพี่และนอง ไดมีการเรียนรู
รวมกัน ส่ิงที่นองไมรูทําไมเปน ก็ไดสอนใหนองสามารถทําได มีปฏิสัมพันธ               
ทีดีตอกัน” 
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“เปนการที่ ไดสรางและทํากิจกรรมรวมกัน เชน ความสามัคคี ความรักใคร
ปรองดองกัน ระหวางพี่กับนองน่ันเองคะ พี่และนองสอนวิธีการทํา การตรวจดีคะ 
พี่สอนอยางตั้งใจ พี่ไมรําคาญเลย เวลาหนูถาม ยิ่งถามพี่ยิ่งอธิบายใหฟงอยางเขาใจ 
ทําใหเกิดการเรียนรู พี่สอนนองในการทํากิจกรรม” 

4.  ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมจิตอาสา 
4.1 ควรมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความเปนจิตอาสาอยางตอเน่ือง เพื่อฝกใหนักศึกษามีจิตอาสา 

ชวยเหลือผูอ่ืนและเสียสละตอสวนรวม 
4.2 กิจกรรมการแบงกลุมแบบพี่สอนนองเปนส่ิงที่มีประโยชนอยางมากควรใชแนวคิดน้ีในการสรางความ       

มีจิตอาสาในกิจกรรมอ่ืนๆ   
5.  ผลการประเมินความคิดเห็นตอโครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น  
ผูวิจัยไดทําการประเมินโครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่นภายหลังจากส้ินสุดโครงการพบวา นักศึกษาพยาบาล

ศาสตรความพึงพอใจตอระบบการพัฒนาจิตอาสาในภาพรวมระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.7 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89)                
โดยคาเฉล่ียความพึงพอใจอยูระหวาง 4.4 – 3.7 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.80 – 0.89 โดยอยูในระดับมากที่สุด 
อยางไรก็ตามเม่ือเรียงลําดับความคิดเห็นที่มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ลําดับที่ 1 นศ./อาจารยที่รวมกิจกรรมสามารถเห็นภาพ
การใชชีวิตในชุมชน และการจัดกลุมระหวางพี่และนองชวยทําใหมีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากัน 
(คาเฉล่ีย 4.69 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88) ลําดับที่ 2 กิจกรรมการปรับภูมิทัศนทําใหเกิดความเบิกบานใจที่ไดชวย (คาเฉล่ีย 
4.65 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85) และลําดับที่ 3 กิจกรรมออกหนวยปฐมพยาบาลชวยทําใหเกิดความมีจิตอาสา (คาเฉล่ีย 
4.65 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85) รายละเอียดดังตาราง 
 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ 

การวางแผนการพัฒนาความเปนจิตอาสา คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 
1. ทานรับทราบการเตรียมงานโครงการ  4.5 0.82 ระดับมากที่สุด 
2. ทานเขาใจการพัฒนาทักษะการทํางานในชุมชน  4.4 0.80 ระดับมากที่สุด 
3. ทานมีการเรียนรูวิถีการทํางานชุมชน 4.5 0.82 ระดับมากที่สุด 
4. ทานมีความพึงพอใจตอการเตรียมงานในภาพรวม 4.5 0.82 ระดับมากที่สุด 

การพัฒนาระบบความเปนจิตอาสา    
5. กิจกรรมออกหนวยปฐมพยาบาลชวยทําใหเกิด

ความมีจิตอาสา 
4.6 0.85 ระดับมากที่สุด 

6. กิจกรรมการเยี่ยมบานทําใหรูสึกอยากชวยเหลือ
ผูอ่ืนมากขึ้น 

4.5 0.82 ระดับมากที่สุด 

7. กิจกรรมการปรับภูมิทัศนทําใหเกิดความเบิกบาน
ใจที่ไดชวย 

4.65 0.85 ระดับมากที่สุด 

8. นศ./อาจารยที่รวมกิจกรรมสามารถเห็นภาพการ
ใชชีวิตในชุมชน 

4.69 0.88 ระดับมากที่สุด 

9. การ จัดกลุ มระหว างพี่และนองชวยทํา ให มี                 
ความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

4.69 0.88 ระดับมากที่สุด 

10. ทานมีความพึงพอใจตอระบบการพัฒนาจิตอาสา
ในภาพรวม  

4.7 0.89 ระดับมากที่สุด 
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การวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย_577 

6. บทสรุป 
 
“จิตอาสา” เปนกระบวนการที่จะชวยลดความเห็นแกตนเองมาเปนประโยชนสวนรวมและสามารถพัฒนาประชาชน

มีความเปนพลเมืองดี สังคมมีวินัย การดําเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่นสามารถชวยหลอหลอมและปลูกฝงแนวคิด            
การชวยเหลือผูอ่ืน [2] [5] ซ่ึงโครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่นไดริเริ่มกิจกรรมเยี่ยมบานสงผลใหนักศึกษาทุกคนประทับใจ                 
เกิดความอยากชวยเหลือผูอ่ืน ภาพความทุกขยากของประชาชนทําใหเกิดความรูสึกอยากชวยดูแลใหพนทุกข อีกทั้งกิจกรรม
ระหวางรุนพี่ กับรุนนองใหทํางานเปนทีม สามารถสรางความประทับใจและสามารถสรางแนวคิดการเรียนพยาบาล                       
ไดอยางเขาใจ  

 
7. ขอเสนอแนะ  
 

1. ควรทําการสํารวจกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการปลูกฝงความมีจิตอาสาและเหมาะสมกับนักศึกษาพยาบาล 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะความมีจิตอาสากับหลักฐานเชิงประจักษหรือหลักฐานอางอิงทางวิชาการ   
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