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รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำร โดยใช้แบบวัดจิตสำธำรณะของนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561   

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

ชื่อโครงกำร  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

หน่วยงำน  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ระยะเวลำด ำเนินงำน วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 

สถำนที่ปฏิบัติงำน ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษารับตรงรอบ 1 - 3 และรอบ 5/1) โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วม่วง - ขาว พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหารได้ร่วมบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา ตลอดจนประสบการณ์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ ณ หอประชุม อาคาร 1 
ชั้น 4  
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 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2561 (โดยใช้แบบวัดจิต
สำธำรณะของนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ) 
 วันที่ 12 กรกฎำคม 2561  ณ ห้องประชุม 141 อำคำร 1 ชั้น 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ โดยภำพรวม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเฉลี่ย (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

S.D. 
ระดับพึงพอใจ 

1. การเข้าร่วม/การปฏิบัติกิจกรรมของ
นักศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 

3.25 1.26 ปานกลาง 

2. การดูแลรักษาสาธารณสมบัติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.96 1.00 มาก 

3. การช่วยเหลือ แบ่งปัน อาสา และ
สร้างสรรค์สิ่งดีงาม 

3.67 1.10 มาก 

รวม 3.63 1.12 มำก 
 จำกตำรำง พบว่า นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (โดยใช้แบบ
วัดจิตสาธารณะของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา)                           
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มำก 
 

 จากการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561                   
ณ ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดท า
แบบสอบถาม เป็น 4 ส่วนประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 

 ส่วนที่ 2 การเข้าร่วม/การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 ส่วนที่ 3 การดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม 

 ส่วนที่ 4 การช่วยเหลือ แบ่งปัน อาสา และสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 
  

 ประกอบด้วยค าถาม 48 ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า 5 ค่า โดยมีการ                   
ตีระดับคะแนน ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  (5) 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  (4) 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง (3) 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย (2) 
  ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  (1) 
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  รำยละเอียดในกำรวิเครำะห์ข้อมูลน ำเสนอในรูปของตำรำง ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ตำรำงท่ี 1 เพศของผู้ตอบค าถาม 

เพศ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 

ชาย 467 31.05 

หญิง 1,037 68.95 
รวม 1,504 100 

     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68.95) 
 ตำรำงท่ี 2 คณะที่เรียนของผู้ตอบค าถาม 

คณะ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 237 15.76 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 465 30.92 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 372 24.73 

คณะวิทยาการจัดการ 357 23.74 

วิทยาลัยการดนตรี 73 4.85 
รวม 1,504 100 

     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นคณะมนุษยศาสตร์ฯ (ร้อยละ 30.92) 
 ตำรำงท่ี 3 ผู้ปกครองของนักศึกษาของผู้ตอบค าถาม 

ผู้ปกครองของนักศึกษำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 
บิดา 447 29.72 

มารดา 838 55.72 

อ่ืนๆ 219 14.56 

รวม 1,504 100 

     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผู้ปกครองเป็นมารดา (ร้อยละ 55.72) 
 ตำรำงท่ี 4 การพักอาศัย ขณะที่ก าลังศึกษาเล่าเรียน ของผู้ตอบค าถาม 

ขณะที่ก ำลังศึกษำเล่ำเรียน นักศึกษำพักอำศัย   จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 
อยู่กับผู้ปกครอง 447 29.72 

อยู่กับญาติ 838 55.72 
เช่าหอพักอยู่ล าพัง 219 14.56 

รวม 1,504 100 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พักอาศัยขณะที่ก าลังศึกษาเล่าเรียนโดยอยู่กับญาติ 
(ร้อยละ 55.72) 
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 ส่วนที่ 2 กำรเข้ำร่วม/กำรปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษำทั้งในและนอกสถำนศึกษำ 

ตำรำงท่ี 5 การเข้าร่วม/การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 

กำรเข้ำร่วม/กำรปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษำ 
ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ 

ค่ำเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึงพอใจ 

1.คุณ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ ก ร รมบ า เ พ็ญประ โ ยชน์ ข อ ง
สถานศึกษา เช่น ค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ ดูแลเด็ก/
คนชรา เป็นต้น 

2.90 1.32 ปานกลาง 

2.คุณเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของสถานศึกษา เช่น พิธีไหว้ครู วันลอย
กระทง วันสงกรานต์ เป็นต้น 

4.17 1.08 มาก 

3.คุณเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของสถานศึกษา 
เช่น รับบริจาค เข้าค่ายพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

3.07 1.24 ปานกลาง 

4.คุณเข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา เช่ น                
ท าความสะอาด ทาสี เก็บขยะ เป็นต้น 

3.53 1.15 มาก 

5.คุณเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน/
สังคม เช่น ท าความสะอาดถนน ล้างห้องน้ าในวัด เป็น
ต้น 

2.99 1.23 ปานกลาง 

6.คุณเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยของชุมชน/สังคม เช่น เล่นดนตรีไทย 
ฟ้อนร า แสดงในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

2.61 1.54 ปานกลาง 

7.คุณเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น แจกอาหาร 
แจกน้ าดื่ม ช่วยเหลือเด็ก/คนชรา/ผู้พิการ 

2.93 1.29 ปานกลาง 

8.คุณเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาในชุมชน/
สังคม เช่น วันส าคัญทางศาสนาพุทธ วันส าคัญทาง
ศาสนาคริสต์ วันส าคัญทางศาสนาอิสลาม เป็นต้น 

3.77 1.20 มาก 

รวม 3.25 1.26 ปานกลาง 
 จำกตำรำง พบว่า นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561                     
มีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วม/การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยภาพรวม              
อยู่ในระดับ ปำนกลำง 
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 ส่วนที่ 3 กำรดูแลรักษำสำธำรณสมบัติและสิ่งแวดล้อม 

ตำรำงท่ี 6 การดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม 

กำรดูแลรักษำสำธำรณสมบัติและสิ่งแวดล้อม ค่ำเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึงพอใจ 

1.คุณดูแลรักษาห้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี 4.00 0.91 มาก 
2.คุณดูแลเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 4.00 0.95 มาก 
3.คุณปิดสวิตช์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

4.11 0.96 มาก 

4.คุณเก็บขยะและรักษาความสะอาดของห้องเรียน 3.96 0.92 มาก 
5.คุณทิ้งขยะในถังผง/ที่ที่จัดไว้ให้ 4.35 0.92 มาก 
6.เมื่อคุณเห็นเศษกระดาษ ถุงพลาสติก ขวดน้ า หรือ
ขยะอ่ืน ๆ ตกหล่นอยู่ คุณเก็บไปทิ้งขยะ 

3.64 0.94 มาก 

7.คุณกดลิฟต์ใช้ตามความจ าเป็น ไม่กดลิฟต์เล่น 4.29 1.18 มาก 
8.คุณเข้าคิวอย่างเป็นระเบียบ เช่น เข้าลิฟต์ ซื้ออาหาร 
ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 

4.53 0.78 มากที่สุด 

9.เมื่อพบคนอ่ืนไม่เข้าคิว คุณจะบอกให้เข้าคิวหรือช่วย
จัดระเบียบให้ 

2.74 1.29 ปานกลาง 

10.คุณช่วยท าความสะอาดห้องเรียน หรือบริเวณอ่ืน
ในสถานศึกษา 

3.69 1.00 มาก 

11.เมื่อคุณเห็นก๊อกน้ าปิดไม่สนิท คุณช่วยปิดให้สนิท 4.30 0.91 มาก 
12.คุณไม่ขีดเขียนใด ๆ ลงบนฝาผนัง ประตู โต๊ะ เก้าอ้ี 
และอ่ืน ๆ  

3.99 1.29 มาก 

13.คุณดูแลรักษา ท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ของ
สถานศึกษา 

4.05 0.92 มาก 

14.คุณดูแลรักษาสาธารณสมบัติของสถานศึกษา เช่น 
สนาม ต้นไม้ โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 

4.04 0.95 มาก 

15.คุณช่วยดูแลแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เช่น ห้องสมุด 
สนามกีฬา เป็นต้น 

3.59 1.15 มาก 

16.คุณใช้สาธารณสมบัติ อย่ างระมัดระวั ง  เช่น 
คอมพิวเตอร์ หนังสือ อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น 

4.21 0.91 มาก 

ตำรำงท่ี 6 การดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
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กำรดูแลรักษำสำธำรณสมบัติและสิ่งแวดล้อม ค่ำเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึงพอใจ 

17.คุณไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมให้เสียหาย เช่น ไม่เด็ด
ดอกไม้ ไม่เดินลัดสนาม ไม่ขีดเขียนฝาผนัง ไม่ทิ้งขยะ
ลงพื้น ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น 

4.02 1.15 มาก 

18.หลังใช้งานเสร็จ คุณปิดก๊อกน้ าในบ้าน/ชุมชนให้
สนิท 

4.55 0.79 มากที่สุด 

19.เมื่อใช้งานเสร็จ คุณปิดไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศใน
บ้าน/ชุมชน 

4.48 0.83 มาก 

20.เมื่อเห็นคนอ่ืนท าลายสิ่งแวดล้อม คุณได้ตักเตือน
หรือห้ามปราม 

3.07 1.22 ปานกลาง 

21.คุณเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 3.52 1.05 มาก 
รวม 3.96 1.00 มาก 

 จำกตำรำง พบว่า นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561                           
มีความคิดเห็นต่อการดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มำก 
 

 ส่วนที่ 4 กำรช่วยเหลือ แบ่งปัน อำสำ และสร้ำงสรรค์สิ่งดีงำม 

ตำรำงท่ี 7 การช่วยเหลือ แบ่งปัน อาสา และสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 

กำรช่วยเหลือ แบ่งปัน อำสำ 
และสร้ำงสรรค์สิ่งดีงำม 

ค่ำเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึงพอใจ 

1.คุณอาสาช่วยเหลือในกิจกรรมของสถานศึกษา เช่น 
วันไหวครู กิจกรรมกีฬา กิจกรรมคณะ เป็นต้น 

3.74 1.14 มาก 

2.คุณอาสาช่วยงานอาจารย์ด้วยความเต็มใจ เช่น           
ถือของ เตรียมอุปกรณ์การสอน เป็นต้น 

3.95 0.98 มาก 

3.คุณรับอาสา เมื่ออาจารย์ขอความช่วยเหลือ 4.06 0.97 มาก 
4.คุณอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอน 3.60 1.08 มาก 
5.คุณอาสาช่วยเหลือ เมื่อเพ่ือขาดเรียน/เรียนไม่ทัน 3.52 1.03 มาก 
6.คุณอาสาช่วยเหลือเพ่ือน/รุ่นพี่/รุ่นน้อง/ผู้พิการ 3.66 1.06 มาก 
7.คุณแบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือน เช่น ปากกา กระดาษ 
ดินสอ เสื้อผ้า เป็นต้น 

4.18 0.90 มาก 

ตำรำงท่ี 7 การช่วยเหลือ แบ่งปัน อาสา และสร้างสรรค์สิ่งดีงาม (ต่อ) 
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กำรช่วยเหลือ แบ่งปัน อำสำ  
และสร้ำงสรรค์สิ่งดีงำม 

ค่ำเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึงพอใจ 

8.คุณแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้คนอ่ืน เช่น ความรู้ เคล็ดลับ 
ข้อคิดดี ๆ เป็นต้น 

3.93 0.94 มาก 

9.คุณรับฟังและให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือน รุ่นพี่/รุ่นน้อง 4.13 0.94 มาก 
10.เมื่อเพ่ือนมีปัญหา คุณให้ค าแนะน าหรือให้ความ
ช่วยเหลือ 

4.13 0.89 มาก 

11.คุณอาสาช่วยท างานบ้าน เช่น ล้างจาน ซักผ้า          
รดน้ าต้นไม้ เป็นต้น 

4.10 0.96 มาก 

12.คุณอาสาช่วยดูแล หรือสอนน้องท าการบ้าน 3.59 1.28 มาก 
13.คุณให้ความช่วยเหลือญาติพ่ีน้องที่มีปัญหา  3.72 1.09 มาก 
14.คุณให้ความช่วยเหลือเพ่ือนบ้านและคนอ่ืน ๆ           
ในชุมชน 

3.51 1.07 ปานกลาง 

15.คุณให้ความช่วยเหลือเด็ก คนชรา และคนพิการใน
ชุมชน 

3.46 1.17 ปานกลาง 

16.คุณแบ่งปันสิ่ งของให้คนในชุมชน เช่นเสื้อผ้า 
อาหาร ของใช้ เป็นต้น 

3.51 1.19 มาก 

17.คุณแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้คนในชุมชน เช่น ความรู้          
ข้อปฏิบัติ ข้อคิดดี ๆ เป็นต้น 

3.31 1.31 ปานกลาง 

18.คุณให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่ชุมชน 2.80 1.43 ปานกลาง 
19.คุณอาสาช่วยเหลือ และแสดงความคิดเห็นในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

2.92 1.42 ปานกลาง 

รวม 3.67 1.10 มาก 
 จำกตำรำง พบว่า นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561                
มีความคิดเห็นต่อการช่วยเหลือ แบ่งปัน อาสา และสร้างสรรค์สิ่งดีงาม โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มำก 
 


