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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
การเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัฒ น์ได้นาสู่การเปลี่ยนแปลงบริบทของสั งคมไทยทั้งเชิงสร้างสรรค์และ
ผลกระทบเชิงลบในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะอิทธิพลของวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่กระตุ้น โน้มน้าวส่งเสริมให้หนุ่มสาว เกิดกระบวน
ทัศน์การดาเนินชีวิต ที่ตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยการแสวงหาความมั่งคั่ง มีวิถีชีวิตแบบฟุ้งเฟ้อ รักสบาย เน้นการแข่งขันชิงดีชิงเด่น เกิดวิธี
คิดแบบตัวใครตัวมัน ขาดจิตสานึกสาธารณะ (สกุณา บัณฑุรัตน์และคณะ , 2550) ในภาวะเช่นนี้กลุ่มนักคิดนักวิชาการและนักพัฒนาที่
แสวงหาสังคมแห่งความสงบสุขและแบ่งปัน ได้พยายามจัดกิจกรรมโน้มนาให้เยาวชนเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็น
พื้นฐานสู่การพัฒนาคุณค่าในตนเอง โดยเชื่อว่า การปลูกฝังคุณธรรมต้องใช้การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ ให้เด็กรู้จักคิด ลงมือทา
สร้างการคิดเชิงบวก ภายใต้บรรยากาศแวดล้อมที่เอื้ออานวย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน
(จรวยพร ธรณินทร์ , 2549 , หน้า 1)
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา (2550 , หน้า 2) ได้กาหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเสริมสร้า งคุณ ธรรมให้ แก่
นักเรียนนักศึกษา โดยมีนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปอาชีวศึกษาตามหลักคุณ ธรรมนาความรู้ สร้างความตระหนัก สานักในคุณค่าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย เน้นการพัฒนาจริยธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ โดยได้
จัดทาโครงการเยาวชนดีศรีอาชีวะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ตระหนักถึงภารกิจการเตรียมกาลังคนเพื่อเป็นนักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการทาง
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การเกษตร ทีม่ ิใช่เพียงมีความรู้เพื่ออาชีพหากแต่มคี วามเป็นมนุษย์ มีจิตอาสา เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เสียสละและ
รู้จักการให้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการกาหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะของการบาเพ็ญประโยชน์และจัดเป็นส่วนหนึ่งของการวัด
ประเมินผลการเรียน หากแต่ยังพบว่า ขาดการเสริมสร้างผู้เรียนให้เข้าใจนัยที่แท้จริงของการบาเพ็ญประโยชน์ จึงทาให้ยังมิสามารถดึง
พลังอาสาแท้จริงให้ปรากฏ อนึ่งนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกาลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ที่เต็มไปด้วยพลังกายพลังใจ หากนาพลังนั้น
มาใช้ในทางสร้างสรรค์เพื่อสังคม ย่อมเป็นการสร้างสรรค์ให้นักเรียนนักศึกษาได้ประจักษ์คุณค่าในตนเอง และจะส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพเกษตรกรรมให้มีความสมบูรณ์ขึ้น
โดยนัยนี้ จึงนามาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตอาสาให้แก่นักศึกษาในลักษณะของการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน การเรียนรู้วิถีชุมชนและวัฒ นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการในรายวิชาการ
ประมงเบื้องต้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักศึกษาอาชีวเกษตร
2. เพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสาหรับนักศึกษาอาชีว
เกษตร

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัย นี้ เป็ น การวิจั ยกึ่งทดลอง โดยมี กลุ่ มตัว อย่างเป็น นั กศึกษาหลั กสู ตรประกาศนียบัต รวิชาชีพ ชั้นสู งปีที่ 1 (ปวส.1)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการประมงเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จานวน 18 คน

วิธีการวิจัย
เครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวิจัยและให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบเพื่อพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์สาหรับการนาไปใช้ ประกอบด้วยเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบสารวจข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา
2. แบบทดสอบก่อนและหลังร่วมกิจกรรม
2.1.แบบวัดลักษณะจิตอาสา ซึ่งวัดประเมิน 3 ด้านได้แก่ การช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละเพื่อสังคมและการมุ่งมั่นพัฒนา
2.2.แบบวัดลั กษณะการปฏิบั ติตนตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ซึ่งวัดประเมิน 5 ด้านได้แก่ การวางแผน
ความรับผิดชอบ สังคม จิตใจ และคุณธรรม
2.3. แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
3. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม และพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
4. แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตอาสาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 18 แผนกิจกรรม
5. แบบบันทึกเล่าเรื่องความดี
6. แบบบันทึกสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
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7. แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การทดสอบนักศึกษาก่อนร่วมกิจกรรมด้วยแบบทดสอบเพื่อวั ดลักษณะจิตอาสา และการใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาการประมง
เบื้องต้น ด้วยแผนกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 18 แผน
3. ในระหว่างจัดกิจกรรม ได้ทาการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษาทั้งรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
4. การทดสอบนักศึกษาหลังร่วมกิจกรรม ด้วยแบบทดสอบเพื่อวัดลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาจิตอาสาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผลงานนักศึกษาได้แก่ แบบบันทึกเล่าเรื่องความดี แบบบันทึกสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้
จากกิจกรรมสรรค์สร้างจิตอาสาเพื่อสังคม แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการสรรค์สร้างจิตอาสาเพื่อสังคม
6. นาข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม ผลงานนักศึกษา มาเปรียบเทียบผลการพัฒนาจิตอาสา
โดยใช้ระดับค่าเฉลี่ยก่อนและหลังร่วมกิจกรรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ก. ข้อมูลเชิงปริมาณ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะจิตอาสา และการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของนักศึกษาผู้ วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. จากนั้นได้มีการนาเอาข้อมูลลักษณะจิ ตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ก่อนและหลังร่วมกิจกรรมมาเปรียบเทียบเพื่อ
ศึกษาผลการพัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้ค่า Paired Sample test
ข. ข้อมูลเชิงคุณภาพ
สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพของการพัฒ นาจิตอาสา ได้มีการนาข้อมูลจากผลงานนักศึกษาได้แก่ แบบบันทึกเล่าเรื่องความดี
บันทึกสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมสรรค์สร้างจิตอาสาเพื่อสังคม และรายงานผลการดาเนินงานโครงการสรรค์สร้างจิต
อาสาเพื่อสังคมมาประกอบการอธิบายข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งทั้งหมดได้ถูกนามาประมวลผลการพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษา ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนถึงความรู้ ความคิด ทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนทัศนคติต่อการพัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการวิจัย
ผลเชิงสถิติพบว่า หลังจากการร่วมกิจกรรมการพัฒนาลักษณะจิตอาสาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านแผนการเรียนรู้จานวน 18 แผนการเรียนรู้ ทาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาลักษณะจิต
อาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงสูงกว่าเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับค่าเฉลี่ยลักษณะจิตอาสา
และการใช้ชีวิตแบบพอเพียงด้านการวางแผนที่ระดับมากที่สุด (4.21) ด้านจิตใจ มีค่าระดับเฉลี่ยมากที่สุด (4.24) ด้านความมีระดับ
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.47) ด้านสังคม มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.21) ด้านคุณธรรม มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.33)
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่ามีความกระตือรือร้นและความสุขในการเรียนรู้ มีการซักถาม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในประเด็นต่างๆ ด้วยมุมมองเชิงวิเคราะห์สร้างสรรค์ ตระหนักความสัมพันธ์ในฐานะตนเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมแวดล้อม มีการแสดงความคิดอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นคาถาม อ้างอิงหลักการ สะท้อนถึงความเข้าใจ
เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ตระหนักเข้าใจ เห็นใจผู้อื่นมากขึ้น และพร้อมจะเสียสละช่ วยเหลือผู้อื่นและสังคมมากขึ้น ซึ่ง
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พฤติกรรมเหล่านี้พัฒนาขึ้นโดยลาดับนับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนั้น ยังก่อเกิดการรังสรรค์โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ทั้งภายในและนอกวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากการทบทวนการใช้ชีวิต
ของตนที่ต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับผู้อื่น การตระหนักเข้าใจเห็นใจความทุกข์ยากของผู้อื่น และความปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อื่นและ
สังคม โดยการวางแผนการดาเนินการระดมทุน การสร้างเครือข่าย และลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยบทบาทของนักศึกษา ประกอบด้วย
กิจกรรม วัน Big Cleaning day เพื่อพัฒนาวิทยาลัยในกิจกรรม 5 ส. กิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยการร่วมทาความ
สะอาดแหล่งน้าชุมชนท้องฝาย การร่วมกลุ่มจัดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อบริจาคเสื้อผ้า เครื่องกันหนาวแก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล
การรวมกลุ่มกับนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคมโดยการจัดทาฝายแม้ว กิจกรรม พี่ช่วยน้องร่วมสร้าง
ความพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบด อ.สันป่าตอง และการจัดกิจกรรมวันเด็ก
จึงสรุปได้ว่า การใช้แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจานวน 18 แผน สามารถ
ทาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒ นาลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพีย ง ซึ่งแสดงออกทั้งการคิด การพูด การกระทา
ทั้งนี้ลักษณะจิตแบบพอเพียงเป็นพื้นฐานสาหรับการพัฒนาบุคคลในด้านต่างๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะความ
พอเพียงเกิดจากการรวมตัวของจิตลักษณะ 3 กลุ่ม ที่เกิดจากองค์ประกอบสามห่วง คือความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันตน และความ
พอประมาณ และสองเงื่อนไขคือ คุณธรรมจริยธรรมของบุคล และความรอบรู้รอบคอบ สาหรับการวัดลักษณะจิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ความมีเหตุผล คือ ความมีเหตุผลด้านวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์อธิบายได้ การมีภูมิคุ้มกันตน คือ
สติสัมปชัญญะ สามารถจัดการความเครียด และมองโลกในแง่ดี ส่วนการรับรู้คุณความดี คือ การรู้คุณบุคคลและแผ่นดิน รวมทั้งการ
อ่อนน้อมถ่อมตน
แนวคิดการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการผสมผสานระหว่าง
ลักษณะจิตเดิมที่สะสมมานับจากวัยเด็ก และลักษณะสถานการณ์ที่รับรู้ในปัจจุบัน เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมของ
ชุมชนและรวมทั้งการซึมซับความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมซึ่งเป็นวัฒนธรรมกลุ่มย่อยในสถานศึกษา มีอิทธิพลต่อการยอมรับแนวคิดเรื่อง
จิตอาสา และหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง ทาให้ เกิดทัศนคติที่ดี และความพร้อมที่ จ ะกระทาพฤติกรรมที่ ดี ดังเช่น การที่
นั ก ศึ ก ษาเคยผ่ า นกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เรื่ อ งปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เคยเคยรั บ รู้ สั ม ผั ส แบบอย่ า งผู้ ใช้ ชี วิ ต แบบพอเพี ย ง
สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อองค์กรและส่วนร่วม ล้วนเป็นพื้นฐานสาคัญของการ
สร้างจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
อนึ่ งวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และกระบวนการทางปัญญา มีความสาคัญยิ่งต่อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้แก่ การนาเสนอกรณีตัวอย่างและสถานการณ์ต่างๆ เช่น วิถีบุญน้าตาปลาพะยูน คนต้นแบบจิตอาสา ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์เพื่อการมองมนุษย์ในแง่บวก ด้วยความรัก ความเข้าใจ หรือจากกิจกรรมของรักของหวงที่มุ่งฝึกฝนจิตให้ การแบ่งปัน
รู้จักรัก หรือกิจกรรมบันทึกความดีบนวิถีพอเพียงและการพัฒ นาตนเอง ที่เน้นการทบทวนตนเอง ฝึกหัดเรียนรู้ซึมซับรายละเอียด
รอบตัว ด้วยความรู้สึกขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือกิจกรรมสร้างสังคมจิตอาสาที่ส่งเสริมให้ นักศึกษาทากิจกรรมเพื่อสังคมและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น จนก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมลักษณะต่างๆ
เช่นเดียวกับ การกาหนดให้นักศึกษาแต่ละคนผลัดเวียนบอกเล่าประสบการณ์การทบทวนลั กษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิต
แบบพอพียง ตลอดจนผลการพัฒนาจิตอาสาของตน ให้เพื่อนในชั้นเรียนได้ร่วมรับฟัง ยังผลให้เกิดความภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นจะพัฒนา
ตนเอง ซึ่งวิธีการเช่นนี้ เป็นเสมือนหนึ่งภาพสะท้อนการพัฒนาตนเอง และการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีการพัฒนาตนเอง ใน
ลักษณะของการให้การยอมรับ ด้วยการแสดงออกเชิงยกย่องชมเชย หรือการพยามสร้างสัญลักษณ์ของผู้มีจิตอาสา โดยการมอบเสื้อจิต
อาสาสาหรับ สวมใส่ในการทากิจกรรมสาธารณะตามโอกาสต่างๆ และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนได้มีการมอบเกียรติบัตร ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่
ดาเนินการล้วนเป็นความพยายามขัดเกลาและเสริมสร้างลักษณะจิตอาสาให้ปรากฏอย่างถาวร
เนื่องจากนักศึกษาอยู่ในช่วงวัยรุ่น ที่กาลังพัฒนาและแสวงหาแบบอย่างเพื่อสร้างอัตลักษณ์แห่งตน ทั้งยัง พรั่งพร้อมด้วยพลัง
แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ ทักษะและพัฒนาพลังจิตอาสาจึงต้องเน้นการมีส่วนร่วมสูงสุด
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ทั้งการคิดวางแผน การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล เนื้อหาการเรียนรู้ต้องเริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการทา
ความดี การให้ การเสียสละและการใช้ชีวิตแบบพอเพี ยง โดยการนาเสนอกรณีศึกษาและแบบอย่างของผู้กระทาความดี ล้วนเป็นการ
ชักจูงให้เกิดความพร้อมทางจิต ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ดังนั้ นการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ต้องคานึงธรรมชาติผู้เรียน พยายามเชื่อมโยงประสบการณ์ เดิม เสริมประสบการณ์ ใหม่
สร้างความกระตือรือร้นในการทาสิ่งที่ดี ย่อมทาให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่
การยอมรับผู้อื่นและมีความพอใจเห็นใจต่อผู้อื่นซึ่งเป็นพื้นฐานสาหรับจิตอาสา ความสาเร็จในการพัฒนาลักษณะจิตอาสาไม่ใช่เพียง
การสร้างความตระหนักและแรงจูงใจ หากแต่เป็นการจัดปัจจัยแวดล้อมอื่นที่ เอื้ออานวยได้แก่ ทรัพยากร โอกาส เวลา งบประมาณ
ทักษะ และความร่วมมือจากบุคคลอื่น เช่น การสนั บสนุนด้านงบประมาณและสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับนักศึกษาในการทา
กิจกรรมเพื่อสังคม การให้ข้อเสนอแนะแหล่งทรัพยากรเพื่อการพัฒนากิจกรรม หรือการสร้างโอกาสการนาเสนอผลงานนักศึกษาสู่
สาธารณะชน เพื่อสื่อสารผลงานนักศึกษาสู่สังคม ย่อมเป็นการสร้างเสริมพลังแหล่งการพัฒนาจิตอาสายิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์
1. การพัฒ นานักศึกษาเพื่อให้มีลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง สิ่งที่ควรปฏิบัติอันดับแรกคือ การพัฒ นาให้
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจิตอาสา ควบคู่กับการจัดให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างสม่าเสมอ
2. การพัฒนาลักษณะจิตอาสา เป็นการพัฒนาจิตใจด้วยการปลูกฝังคุณธรรมและความดีซึ่งต้องทาให้นักศึกษารู้สึกเป็นเจ้าของ
ความดี และน้อมนาสู่วิถีชีวิตด้วยการทาความดีในสิ่งต่างๆ ที่ใกล้ตัว เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า การทาดีทาได้ง่าย ทาได้หลายเรื่องและ
ใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถทาได้ พร้อมทั้งจัดปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุน
3. การวิจัยครั้งนี้ ได้เกิดรูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งเกิดจากการปรับประยุกต์
แนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การเรียนรู้ทางสังคม การเห็นคุ ณค่าในตนเองและการสร้างจิตอาสา จัดเป็นนวัตกรรมที่
สามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทแวดล้อม

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เป็นการสร้างเจตคติและมุ่งสร้างพฤติกรรม ดังนั้นในการศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไป จึงควรต้องใช้ระยะเวลาในติดตามประเมินผลลักษณะพฤติกรรมที่ถาวร
2. ควรมีการวิจัยทดลองรูปแบบอื่นๆ เพื่อการทดลองพัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรมด้านอื่นๆ โดยอาจใช้แนวคิดทฤษฎีกลุ่ม
ปฏิสัมพันธ์นิยม
3. ควรมีการพัฒ นาเครื่องมือ แบบวัดลั กษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทาง
วิชาการมากขึ้น

