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บทคัดย่อภาษาไทย 

55251806 : การศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย ์ แบบ 2.1 ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
ค าส าคญั : ความรับผดิชอบต่อสังคม, กิจกรรมการเรียนรู้, นกัศึกษาอุดมศึกษา 

นาย สุรัตน์ เพชรนิล: การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย ์ดร. ศิริณา จิตตจ์รัส 

  
การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ1) เพื่อศึกษา สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา และ 2) เพื่อ
ออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 1) นกัศึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 408 คน และ 
2) นกัศึกษากลุ่มทดลอง จ านวน 24 คน เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ
แผนการจดักิจกรรม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (ค่า X/SD) และเชิงอนุมาน ( t-test) และ
การวิเคราะห์เน้ือหา  ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนกัศึกษา อยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือวิเคราะห์เชิงเน้ือหาพบวา่แมม้หาวิทยาลยัจะมีนโยบาย
และแนวปฏิบติั นกัศึกษามีความสนใจแต่พฤติกรรมท่ีแสดงออกในดา้นความรับผิดชอบยงัมีไม่มาก
นกั ท าให้เกิดปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายมิติ ส่วนเป้าหมาย คือการพฒันาตนเองดว้ย
การมีวินยั เคารพกฎระเบียบของสังคมในการด าเนินชีวิต และวิธีการพฒันาคือการสร้างความ
ตระหนกัรู้ในตนเอง มีเน้ือหาการเรียนรู้และสร้างกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาเพื่อการรับใชส้ังคม 
โดยเนน้ ความสมคัรใจคิด ออกแบบ ดว้ยตวัเอง มีความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน และ 2 ) การออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช ้ปรัชญาพิพฒันาการนิยม ปรัชญา
คิดเป็น แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวคิดการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการท่ีประกอบดว้ย  การ
จดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ใชโ้ครงงานเป็นฐาน  การปฏิบติัการเพื่อรับใชส้ังคมและการ
สะทอ้นคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงมีแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ลกัษณะ คือกิจกรรมสัมพนัธ์ กิจกรรม
การคิดและเสาวนา กิจกรรมรับใชส้ังคม  รวมจ านวน 45 ชัว่โมง มีผลการทดลองก่อนและหลงัการ
ใช้แผนพฒันากิจกรรมการเรียนรู้มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และผลการ
ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบัมาก 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

55251806 : Major LIFELONG EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT 
Keyword : Social Responsibility, Learning Activities, Students Higher Education 

MR. SURAT PETCHNIL : A DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES FOR 
UNIVERSITY  STUDENTS SOCIAL RESPONSIBILITY ENHANCEMENT  THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR DR. SIRINA JITCHARAT 

The purposes of this research were 1) To study the state, problems, goals, and methods of 
organizing learning activities to promote social responsibility of higher education students and 2) To 
design and develop learning activities for promote social responsibility of higher education students. 
The sample used were 1) 430 students and related persons 2) 25 experimental students. The tools used 
consisted of questionnaire, In-depth interview and activity plan. The data were analyzed by descriptive 
statistics (X/SD), inferential statistics (t-test) and content analysis.The findings were concluded as 
follows:1) The level of problems, goals, and methods of organizing learning activities to promote social 
responsibility of higher education students is at a high level. But the result revealed that although the 
university has policies and practices for attract students to participate in the activity, the behavioral 
expression of responsibility still quite low. These problems affecting society in many dimensions. For 
the goal revealed that higher education students develop self with discipline. Respect the rules of living 
in society. The development methods are self-awareness, Sourcing & Creating Learning Content and 
Activities that are linked to the problem of social service, voluntary focusing of attention, self-design, 
diversity and participation of all sectors, and 2) the design and development of activities are modeled 
and plans for learning activities to promote students' social responsibility. Using the philosophy of 
thought, Social Responsibility Concept, An Operational Learning Concept consisting of Problem-Based 
Learning Management, Project-Based Action Learning for social service and reflection. There are 3 
types of activity plans: 1) Relationship activity 2) Thinking and discussion activities, and 3) social 
activities towards total time worked of 45 hours. The results of the experiment before and after the 
implementation of the learning activity development plan were significantly different at the level of 0.05 
and the results from expert’s evaluation were at a high level. 
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บทที ่1  

บทน า 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถาบนัอุดมศึกษาเป็นสถานท่ีจดัการศึกษาชั้นสูง (Higher Education) มีบทบาทท่ี

ส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อให้เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ 

การท่ีประเทศชาติจะเจริญกา้วหนา้ไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งมีทรัพยากรบุคคลเป็นจ านวนมากซ่ึงเป็นผูท่ี้มี

ความรู้ ความคิด ความสามารถและมีคุณธรรม ดังนั้ นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงมี

ความส าคญัอย่างยิ่งเพราะบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจะมีบทบาทส าคญัในการด าเนินภารกิจต่างๆ 

ของประเทศ เป็นแบบอยา่งส าหรับเยาวชนรุ่นหลงั ดงัท่ีสมเด็จฯพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนกทรงมีพระราชด ารัสเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัวา่  “...มหาวิทยาลยัเป็นสมองตน้คิดของ

ชาติ เป็นสถานเพาะเล้ียงคนดีของชาติ นั่นคือ การศึกษาจะต้องสร้างคนท่ีสมบูรณ์ เป็นการ

ผสมผสานทั้งในความรู้และดีในทางความประพฤติปฏิบติัควบคู่กนัไป  คนท างานไดย้งัไม่เรียกดี 

คนเรียนเก่ง ยงัไม่พอเป็นคนมีความรู้มากแต่เอาตวัไม่รอด จึงตอ้งอบรมจรรยาและความรู้ควบคู่กนั

ไป..” (ไพทูรย ์สินลารัตน์, 2542) บณัฑิตหรือผูส้ าเร็จการศึกษานั้นตอ้ง เป็นบณัฑิตท่ีมีความ

สมบูรณ์ทั้ งด้านความรู้  ความสามารถ สติปัญญา สังคม อารมณ์ร่างกายและจิตใจ ทั้ ง น้ี 

สถาบนัอุดมศึกษาได้พฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ไดจ้ดัท าเป้าหมายกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2565  ไวว้่า  

“ตอ้งการยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตวั

ส าหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต พฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาไทยในการสร้างนวตักรรม และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกโลกาภิวตัน์ สนบัสนุนการพฒันาย ัง่ยืนของทอ้งถ่ิน

ไทย โดยใช้กลไกหลักธรรมมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบน

พื้นฐานของเสรีภาพทางวชิาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”  

การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษานั้น ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้ึนเป็นกฎหมายหลกัทางดา้นการศึกษาในวนัท่ี  19 สิงหาคม 2542 

ต่อมาได้มีการปรับปรุงให้มีความทนัสมยัยิ่งข้ึนเรียกว่า พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545โดยได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลกัการไวใ้น 
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มาตรา  6 ระบุวา่ การจดัการศึกษา  ตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  

จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขและ

มาตรา 9 ระบุว่า ในการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกบัการเมือง การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ีเสรีภาพ 

ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็น

ไทย รู้จกัรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรมของ

ชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จกัพึ่งตนเอง มีความคิด

ริเร่ิม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษายงัได้ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education : TQF: HEd) ซ่ึงเป็นการก าหนดคุณภาพตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของบณัฑิตในระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) จาก

ประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการศึกษาว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี

นกัศึกษาพฒันาข้ึนในตนเอง โดยผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้บณัฑิตมี อยา่งนอ้ย 5 ดา้น คือ 1) ดา้น

คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 2) ดา้นความรู้ (Knowledge) 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 

(Cognitive Skills) 4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 

Skills and Responsibility) และ 5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)  

จากท่ีกล่าวมาสถาบนัอุดมศึกษามีภาระหน้าท่ีอนัส าคญัในการใช้กระบวนการทาง

การศึกษาปลูกฝังแนวความคิด ใหค้วามรู้ และสร้างความเขา้ใจ ความเป็นไปของสังคมท่ีเคล่ือนไหว

อยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากนักศึกษาเหล่าน้ี เป็นก าลงัอนัส าคญัในการพฒันาประเทศ  จากปรัชญา 

แนวคิดในการพฒันานิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา จะเห็นว่ามีการให้ความส าคญัของการ

พฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถท่ีจะให้นิสิตนกัศึกษาพฒันาในทุกๆ ดา้น ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเสริมสร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมได้ถูกระบุอยู่ในพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.  2542 หมวด 4  ท่ีว่าด้วยเร่ืองแนวทางการจัดการศึกษา ในมาตรา 23 โดยเน้น

ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ

ระดบัการศึกษา โดยเฉพาะเน้นความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม 

ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก นอกจากน้ีในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
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ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) (พยงค ์จูฑา, 2555)ไดก้ล่าวถึงทิศทางการพฒันาเยาวชน นกัศึกษาและ

บณัฑิตในอนาคตวา่นอกจากความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์แลว้ ความสามารถท่ีส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นคือ

ทกัษะการส่ือสาร การท างานเป็นหมู่คณะ การแกปั้ญหา การรับความเส่ียง การออกแบบและความ

สร้างสรรค์ ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การบริหารจดัการ

ตนเอง รวมไปถึงจริยธรรมโดยสถาบนัอุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลกัสูตร เพื่อเพิ่มพื้นท่ี

การเรียนรู้ของเยาวชนและนักศึกษาในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) 

สมรรถนะพื้นฐานท่ีขา้มพน้ความรู้วิชาการ (Base Line Competencies) การสะสมความรู้และ

ความสามารถเชิงบูรณาการท่ีฝังตวั (Tacit knowledge and Ability) ท่ีหาไม่ไดจ้ากการเรียนการสอน

ในห้องท่ีขาดปฏิสัมพนัธ์โดยปรับรูปแบบและเน้ือหาให้เหมาะสมกบัสภาพสังคม  การบูรณาการ

กิจกรรมนอกหลกัสูตรและชีวิตจริงเขา้กบัหลกัสูตรเป็นอีกแนวทางหน่ึง เพื่อให้นกัศึกษาไดฝึ้กมี

ความทา้ทายต่อนกัศึกษาและต่ออาจารยม์ากกวา่การสอนจากต าราอยา่งเดียว  

ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาก็ได้ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติและแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี น าไปสู่การปฏิบติัให้เป็นรูปธรรมเพื่อพฒันา

นิสิตนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามผลท่ีมุ่งหวงัโดย ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจ้ดัประชุม

วิชาการ เร่ืองการพฒันาบณัฑิตอุดมคติไทยบนเส้นทางมหาวิทยาลยักบัความรับผิดชอบต่อสังคม 

University Social Responsibility, USR ท่ีประชุมมีการน าเสนอแนวคิดการสร้างบณัฑิตอุดมคติรุ่น

ใหม่ท่ีเหมาะสมกบัโลกในศตวรรษท่ี 21 ในประเด็นการเสริมสร้างคุณลกัษณะความรับผิดชอบต่อ

สังคม ซ่ึงสรุปไดว้า่ ทุกคนเติบโตมาไดโ้ดยการเป็นหน้ีของสังคมโดยส่วนใดส่วนหน่ึง วิกฤตปัญหา

ในสภาพสังคมปัจจุบันจึงเป็นปัญหาท่ีทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ ความส าคัญของความ

รับผิดชอบต่อสังคมนั้นคือเป็นหน้าท่ีของมนุษย ์ สถานศึกษาในฐานะผูผ้ลิตบณัฑิต ตอ้งปลูกฝัง

จิตส านึกให้หย ัง่รากฝังลึก ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ในตนและถือเป็นภาระหน้าท่ีของทุกคนใน

สังคม  ผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาตอ้งมีความภูมิใจในตนเองและสถาบนั รู้และตระหนักความ

เป็นไปของสังคม ส านึกในหนา้ท่ีและบทบาทของตน ยึดมัน่ในจรรณยาบรรณวิชาชีพ มีส านึกรัก

ส่ิงแวดล้อมและการแบ่ง ปัน ล าดับการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมมี  5 ระดับคือ       

1) Individual Social Responsibility (ISR) 2) Children Social Responsibility (CSR-1)  

3) Corporate/Citizen Social Responsibility (CSR-2) 4) City Social Responsibility (CSR-3) และ5) 

Country Social Responsibility (CSR-4) ส าหรับแนวทางการพฒันาบณัฑิตให้เกิดความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีหลากหลายเช่น ครู อาจารย ์บุคคลากร ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีการสนบัสนุนกิจกรรม
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รับใช้สังคมในส่วนแนวทางการจดัการเรียนรู้ ต้องสร้างเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับความ

ตอ้งการของสังคม สร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตร สร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั สามารถใช้

กระบวนเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

(Problem-based Learning) และการเรียนรู้เพื่อรับใชส้ังคม (Service learning) (คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2556)  

สถาบนัอุดมศึกษาเป็นองค์กรหน่ึงในสังคมท่ีอยู่ในฐานะท่ีตอ้งมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม ต้องตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและมีส่วนช่วยกันในการแก้ปัญหาสังคม นักศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาจนครบหลกัสูตรปริญญาตรีอย่างน้อย 4 ปี ส่วนใหญ่จะอยู่

ในช่วงอายุ 18-22 ซ่ึงเป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ เป็นวยัท่ีก าลงัปรับปรุงเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ

และค่านิยม ท่ีให้เป็นไปตามครรลองท่ีดีงามตามความคาดหวงัของสังคม (ชรียน์าถ จิตตบ์รรเทา, 

2554) 

ในรายงานสถานการณ์ ปัญหาของเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ินของศูนยว์ิจยัและพฒันา

นวตักรรมการศึกษาเพื่อเด็กและผูมี้ความตอ้งการพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

พบวา่ปัญหาท่ีส าคญัส าหรับเด็ก เยาวชน ท่ีจ  าเป็นตอ้งแกไ้ขเร่งด่วนมี  9 ปัญหา คือ ปัญหา ยาเสพ

ติด พฤติกรรมฟุ้งเฟ้อ ขาดวินัยและความรับผิดชอบส่วนรวม ไม่ให้ความส าคญัของการศึกษา มี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ขาดคุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อ

อาชญากรรม ครอบครัวแตกแยก และปัญหาการคา้มนุษย ์ปัญหาเหล่าน้ีถูกน ามาใช้เป็นประเด็น

สัมมนาในเวที ปัญหาเด็ก เยาวชน : ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม และปัญหาชาติ ของ

คณะกรรมการ การพฒันาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการและผูด้อ้ยโอกาส 

วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการเด็กและเยาวชน เม่ือว ันท่ี16 กันยายน 2556 ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา นอกจากน้ี มีรายงานผลการส ารวจของบณัฑิตท่ีถูกให้ออกจากงาน

เฉพาะในกรณีท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัของตนเองพบว่า  17  เปอร์เซ็นต์ ถูกให้ออกเพราะขาดทกัษะ

ความรู้และประสบการณ์ และ83 เปอร์เซ็นต์ ถูกให้ออกจากงานเพราะปัญหาเร่ืองความประพฤติ

และบุคลิกภาพ และในส่วนความต้องการของผู ้ประกอบการส่วนมากต้องการบัณฑิตท่ีมี

คุณลกัษณะขยนั ประหยดั ซ่ือสัตย ์อดทน และมีความรับผิดชอบ (ชรียน์าถ จิตต์บรรเทา, 2554) 

รวมไปถึงบทสรุปปัญหาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมีทั้ งปัญหายาเสพติด การแต่งกาย

ล่อแหลม การใชชี้วติร่วมกนัฉนัทส์ามี-ภรรยา การทะเลอะววิาทท่ีเกิดข้ึนในสถาบนัหรือกบัสถาบนั



 5 

อ่ืน (พระบ ารุง ปํฺญาพโล (โพธ์ิศรี), 2554) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงเกิดเพราะคนในสังคมขาด

จิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม   

จากสภาพทัว่ไปท่ีเห็นได้จากส่ือมวลชน วิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ ได้สะท้อน

ปัญหาโดยรวมของนกัศึกษา เป็นภาพท่ีนกัศึกษาเป็นผูก้ระท าในลกัษณะเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล อนั

เป็นตวัอย่างของความย่อหย่อน เช่น ปัญหาทางด้านวฒันธรรม นกัศึกษาบางคนก่ออาชญากรรม  

การตดัสินใจแกปั้ญหาโดยการประชดชีวิตท าร้ายตวัเองเพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์วิกฤติหรือขดัแยง้ 

ปัญหาการแต่งกายไม่รัดกุม ไม่มิดชิดในท่ีสาธารณะ ถูกท าร้าย  ถูกหลอกลวง ปลน้ฆ่า และถูกใช้

เป็นวตัถุทางเพศ การแสดงความกา้วร้าว ขาดสัมมาคารวะ พูดจาไม่สุภาพ  โดยเฉพาะปัญหาการฆ่า

ตวัตายเพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์วิกฤตหรือขดัแยง้ ซ่ึงพบวา่ปัญหาเหล่าน้ีเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั  ปัญหา

ดา้นการด าเนินชีวิต ภาพลกัษณ์ของนิสิตนกัศึกษาท่ีถูกต่อตา้นจากสังคม เช่น กลุ่มท่ียึดติดกบัวตัถุ

นิยม เน้นความฟุ้งเฟ้อ ความสบาย ประกอบอาชีพท่ีไม่เหมาะสมขณะศึกษา เลียนแบบในส่ิงท่ีไม่

ถูกตอ้ง มัว่สุมในสถานท่ีไม่เหมาะสม สถานบนัเทิง กลุ่มขบัรถซ่ิงบนทอ้งถนน  การใชส้ารเสพติด 

เสพส่ิงมึนเมา ติดการพนนัอบายมุข ปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากการขาดการปรับตวัดา้นทกัษะทางสังคม 

เพราะในวยัดงักล่าวเป็นหวัเล้ียวหวัต่อจากวยัเด็กสู่วยัผูใ้หญ่ จึงเกิดการสับสนเก่ียวกบัการปฏิบติัตวั

ใหเ้หมาะสมกบัวยั โดยเฉพาะการปรับตวัในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว รวมถึงอิทธิพล

ของกระแสวฒันธรรมตะวนัตกท่ีไหลบ่าเข่าสู่สังคมไทย  ปัญหาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ทุจริตใน

การศึกษา การประพฤติผิดวินยั ขาดความรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา เช่ือมัน่ในตนเองมากเกินไป 

ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ขาดสติไตร่ตรอง ขาดจิตส านึกสาธารณะ ขาดการประมาณตน

และยบัย ั้งชัง่ใจ (อจัฉรา ไชยปูถมัภ,์ 2550) 

จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันิสิตนกัศึกษา จะเห็นไดว้า่พวกเขาเป็นเยาวชนกลุ่มหน่ึง 

ท่ีตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายและไม่สามารถปรับตวัให้อยู่ในพฤติกรรมท่ีเป็น

ความคาดหวังของสังคมได้ โดยเฉพาะเม่ือนิสิตนักศึกษาเข้าไปอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา 

สภาพแวดล้อมของสังคมจะท าให้นักศึกษาตอ้งเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  นิสิตนักศึกษาตอ้งปรับเปล่ียน

พฤติกรรมให้เหมาะสมกบัสภาพสังคม รวมทั้งปรับวิธีการเรียน (วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 

2544) ยิ่งในปัจจุบนัโลกก าลงัจะกา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพฒันาอย่าง

รวดเร็ว เกิดการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ตลอดเวลาต่อเน่ืองในลกัษณะทวีคูณ สถาบนัอุดมศึกษา

จะตอ้งมีส่วนช่วยในการปลูกฝังในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นิสิตนกัศึกษาอยา่งจริงจงั เพื่อให้
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เกิดผลอยา่งย ัง่ยืน เพราะสังคมไทยตอ้งการเห็นภาพการพฒันาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบณัฑิตท่ีมี

คุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ควบคู่ไปกบัคุณธรรม จริยธรรมและ

วฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2556) 

ในยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นยุคท่ีโลกมีลกัษณะของความเช่ือมโยงกนั และมี

ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ทั้งทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ มากข้ึนกวา่ในอดีตท่ีผา่นมา จน

มีสภาพการณ์ของสภาวะสังคมไร้พรมแดนมากข้ึน ดงัจะ เห็นไดจ้ากประเทศต่าง ๆ ไดพ้ฒันาจาก

ความเป็นรัฐ สู่ความเป็นประชาคมมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความก้าวหน้าทางคมนาคม และ

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ จากปรากฏการณ์ทางสังคมโลกดงักล่าว ท าให้เกิดแนวคิด

ในการปรับตวัและ เตรียมการขององค์กรต่าง ๆ เพื่อพฒันาการด าเนินภารกิจให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น สถาน ประกอบการในภาคเอกชน ไดพ้ยายามปรับการด าเนิน

ภารกิจโดยใชแ้นวคิด CSR หรือ Corporate Social Responsibility ซ่ึงก็คือ การด าเนินงานท่ีมุ่งเนน้

ความรับผดิชอบต่อสังคมมากข้ึน แนวทางดงักล่าวช้ีวา่ ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมก าลงั เป็น

ประเด็นท่ีมีความส าคญัมากข้ึน และการท่ีสถานประกอบการใชแ้นวคิดดงักล่าวในการด าเนินงาน 

จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดบ้ณัฑิตท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นปัจจยัสนบัสนุนการด าเนิน

ภารกิจดว้ยเช่นกนัในการพฒันาบณัฑิตในยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงช้ีว่า การสร้างบณัฑิตในโลกยุคไร้

พรมแดนน้ีจ าเป็นจะตอ้งพฒันาบณัฑิตให้พร้อมท่ีจะ กา้วข้ึนมารับผิดชอบไม่เฉพาะสังคมท่ีตนเอง

ด ารงชีวิตอยู ่นัน่คือ นอกจากจะตอ้งรับผิดชอบประเทศของตนในฐานะพลเมืองท่ี ดีแลว้ ยงัจะตอ้ง

ห่วงใยและร่วมรับผิดชอบโลกใบน้ีร่วมกนัเพื่อการอยู่ร่วมกนัท่ีดีของมวลมนุษยชาติอีกดว้ย จน

ขณะน้ีเร่ิมมีเวที การสัมมนาในระดบัภูมิภาคเพื่อตั้งประเด็นแสวงหาแนวทางพฒันานิสิตนกัศึกษา

ยุคใหม่สู่ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ซ่ึงช้ีวา่เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญั

อย่างยิ่งต่อการพฒันาความเป็นพลเมืองของประเทศและของโลก คือ การมีคุณลักษณะความ

รับผิดชอบต่อสังคมในนิสิตนกัศึกษา จากแนวคิดดงักล่าวช้ีให้เห็นว่า สถาบนัอุดมศึกษาในฐานะ

องคก์รทางสังคมท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงในการสร้างบณัฑิต จึงจ าเป็นตอ้งปรับตวัและเตรียมการเช่นกนั

ส าหรับประเทศไทยเห็นไดจ้ากแนวคิดการพฒันาไทยแลนด์ 4.0  ซ่ึงเป็นวิสัยทศัน์เชิงนโยบายการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีตั้งอยูบ่นความ “มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน” มีภารกิจส าคญัในการ

ขบัเคล่ือนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับทิศทาง และสร้างหนทางพฒันาประเทศให้เจริญ 

สามารถรับมือกบัโอกาสและภยัคุกคามแบบใหม่ ๆท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 
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21 ก าหนดให้มีกระบวนทศัน์การพฒันาประเทศในระยะยาว มีการผลกัดนัการปฏิรูปโครงสร้าง

เศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจยัและการพฒันา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆกนั (ประยุทธ์ 

จนัทร์โอชา, 2560)  

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  Responsibility) หมายถึงการท่ีคนหรือชุมชน มี

ความรับผิดชอบ มีความตระหนักรู้ ในการให้ความส าคัญต่อเร่ืองส่วนรวมของสังคม รวมทั้ ง

ประโยชน์ของส่วนรวม มีส านึกร่วมต่อประเด็นสาธารณะ ตลอดจนความโอบอ้อมเผื่อแผ่ มี

ความรู้สึกรัก และมีความรู้สึกหวงแหน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทักษะการเรียนรู้ท่ีมีความส าคัญส าหรับผูเ้รียนใน

ศตวรรษท่ี 21 และเป็นทกัษะในหมวดการใชชี้วิตและการท างาน กรมสุขภาพจิต (วนิดา ขาวมงคล 

เอกแสงศรี, 2546)ไดส้รุปองค์ประกอบการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะชีวิตมนุษยไ์วว้่าควรมี 3 

องค์ประกอบคือ 1) ทกัษะชีวิต กลุ่มดา้นพุทธิพิสัย คือ กลุ่มท่ีมีองค์ประกอบของการใชค้วามคิด

วิเคราะห์วิจารณ์ และความคิดสร้างสรรค์ 2) ทกัษะชีวิตกลุ่มดา้นจิตพิสัย หรือเจตคติ คือ กลุ่มท่ี

ประกอบดว้ยทกัษะท่ีกล่าวถึงความคิดความเช่ือท่ีมีความรู้สึก (อารมณ์และจิตใจ) และความเขา้ใจ

เก่ียวกบัตนเอง และผูอ่ื้น รวมทั้งทกัษะทางดา้นสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ ความตระหนกัรู้ในตนเอง และผูอ่ื้น 

รวมทั้งทกัษะทางดา้นสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ ความตระหนกัรู้ในตนเอง ความเห็นใจผูอ่ื้น ความภูมิใจใน

ตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม 3) ทกัษะชีวิตกลุ่มทกัษะพิสัย คือ กลุ่มท่ีประกอบด้วย

องคป์ระกอบท่ีเป็นความสามารถของมนุษยท่ี์ไม่มีมาก่อน แต่ไดเ้รียนรู้จนเกิดความเขา้ใจอย่างชดั

แจง้ เห็นจริง แล้วฝึกฝนกระท าจนเกิดความช านาญและมีความสามารถในทกัษะนั้นได้ กลุ่มน้ี

ประกอบดว้ยองค์ประกอบในการสร้างสัมพนัธภาพและการส่ือสาร การตดัสินใจและการแก้ไข

ปัญหา รวมทั้งการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  ความส าคญัของความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น

ทกัษะหน่ึงท่ีมีความส าคญั เป็นจริยธรรมท่ีเป็นคุณลกัษณะพื้นฐานท่ีส าคญัในการท างานและการอยู่

ร่วมกนัในสังคม โดยเฉพาะในสภาพสังคมท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันา

อยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วส่งผลใหค้นในสังคมตอ้งปรับตวัเพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

วถีิการด ารงชีวติ ขนบธรรมเนียม เกิดการเปล่ียนแปลง กลายเป็นสังคมทีมีการแข่งขนักนัสูง คนใน

สังคมมุ่งหาผลประโยชน์เขา้ตนเองและพวกพอ้ง เกิดการเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้นไม่ค  านึงถึงความ

เดือนร้อนท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคคลรอบขา้งและส่ิงแวดลอ้ม เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม น ามาซ่ึง

ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การทุจริตคอรัปชัน่ เป็นตน้ ปัญหาเหล่าน้ี
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แสดงให้เห็นถึงการหย่อนด้านคุณธรรม  จริยธรรมของคนในสังคม  คนในสังคมขาดความ

รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง ส่งผลกระทบทั้งคนและส่ิงแวดล้อมรอบตวั  ประกอบกับ

สภาพสังคมไทยท่ีผ่านมา คนไทยมีลกัษณะของความเป็นปัจเจกชนและขาดแนวคิดท่ียึดโยงต่อ

ความเป็นองค์รวม (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2560) ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการ

พฒันาชีวติและการท างานของนกัศึกษาท่ีสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได ้โดยสถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็น

ท่ีจะตอ้งจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาให้เกิดข้ึนโดยเฉพาะในปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว ก าลังจะก้าวเข้าสู่ ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงท าให้คนต้องมีการปรับตัวให้ทนักับการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว จึงตอ้งมีการพฒันาความสามารถดา้นการเรียนรู้ดา้นต่างๆ อยูเ่สมอ   

จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา ปรัชญาแนวคิดในการพฒันานิสิตนกัศึกษาของการจดัการศึกษา

ในระดบัอุดมศึกษา  ปัญหาพฤติกรรมการปรับตวัในช่วงหัวเล้ียว หวัต่อของการเป็นวยัรุ่นเขา้สู่วยั

ผูใ้หญ่ตอนตน้ของนิสิตนกัศึกษา ท่ีไม่สามารถปรับพฤติกรรมให้เป็นไปตามความคาดหวงัของ

สังคมได ้รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงของสังคม โลกท่ีก าลงัจะเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ท าให้เห็นถึงความ

จ าเป็นในการพฒันานิสิตนกัศึกษาทางดา้นทกัษะความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเหตุผล 3 ประการ

คือ 1) ปรัชญา แนวคิดในการพฒันานักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีลงมาสู่การก าหนดเป็น

เป้าหมายของการพฒันา จะเห็นว่าไดใ้ห้ความส าคญักบัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สังคม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทกัษะชีวิตทางด้านอาชีพและการท างานอนัจะน าไปสู่การมีความ

รับผิดชอบ มีความตระหนกัรู้ ในการให้ความส าคญัต่อเร่ืองส่วนรวมของสังคม รวมทั้งประโยชน์

ของส่วนรวม เพื่อสร้างนกัศึกษายคุใหม่ตามมาตรฐานและเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม  ประเทศ และ

โลกในอนาคต 2) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมส่วนหน่ึงเกิดเพราะคนขาดจิตส านึกด้านคุณธรรม 

จริยธรรม  สถาบนัอุดมศึกษาเป็นองค์กรหน่ึงในสังคมท่ีอยู่ในฐานะท่ีตอ้งมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม ตอ้งตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและมีส่วนช่วยกนัในการแกปั้ญหาสังคม ความรับผิดชอบต่อ

สังคมเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการพฒันาความเป็นมนุษย ์ สังคมไทยตอ้งการนกัศึกษาท่ีจบออกไป

เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ควบคู่ไปกบัคุณธรรม 

จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข และ 3) ใน

ฐานะท่ีผูว้ิจยัมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันานกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ท่ีเน้นกลุ่มเรียนทางดา้น

วชิาชีพจึงควรจะตอ้งสร้างความตระหนกัใหมี้ความรับผดิชอบต่อสังคมในการปฏิบติังานในอนาคต 

นอกจากน้ียงัมีความประสงค์ท่ีจะน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันา ส่งเสริมให้
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นิสิตนกัศึกษามีความรับผดิชอบต่อสังคมซ่ึงเป็นทกัษะหน่ึงท่ีมีความส าคญัส าหรับการด ารงชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษา สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ

รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

2. เพื่อออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

 

3. ค าถามในการวจัิย 

1. สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมเป็นอยา่งไร 

2. กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ

ประเทศไทยควรมี แผนกิจกรรมการเรียนรู้ ลกัษณะ กระบวนการ วธีิการ ผลการประเมิน อยา่งไร 

  

4. ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ขอบเขตเก่ียวกบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ขอบเขต

เก่ียวกบัตวัแปรท่ีศึกษา  และขอบเขตเก่ียวกบัเวลา   

ขอบเขตเก่ียวกบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

การวจิยัคร้ังน้ี มีการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 ระยะ ไดแ้ก่  

ระยะท่ี 1 การศึกษา สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

ระยะท่ี 2 การทดลองและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยมีประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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ระยะท่ี 1 การศึกษา สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

ประชากร ไดแ้ก่  

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาศึกษาศาสตร์ และ  

ครุศาสตร์  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล จ านวน 12 แห่ง

มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐบาล จ านวน 19 แห่ง และมหาวทิยาลยัเอกชน จ านวน 43 แห่ง ประจ าปี

การศึกษา 2559 

2. ผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบใน

การจดักิจกรรม  ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตในมหาวิทยาลยัรัฐบาล จ านวน 12 แห่ง มหาวิทยาลยัใน

ก ากบัของรัฐบาล จ านวน 19 แห่ง และมหาวทิยาลยัเอกชน จ านวน 43 แห่ง 

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาศึกษาศาสตร์และ  

ครุศาสตร์  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ท่ีไดม้าจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  (Simple 

Random Sampling) ในมหาวิทยาลยัรัฐบาล  มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาล และมหาวิทยาลยั

เอกชน จ านวนมหาวทิยาลยัละ 4 แห่ง รวมทั้งส้ิน 12 แห่ง 316 คน  ประจ าปีการศึกษา 2559  

2. ผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบใน

การจดักิจกรรม  ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิต ท่ีไดจ้าการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน  จ านวน

มหาวทิยาลยั ละ 4 แห่ง รวมทั้งส้ิน  12  แห่ง 66 คน   

3. กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นมหาวทิยาลยั ท่ีมีวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 3 แห่งในมหาวิทยาลยั

รัฐบาล  มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐบาล และมหาวทิยาลยัเอกชน จ านวน 26 คน 

ระยะท่ี 2 การทดลองและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
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กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ีไดม้าจากการสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  จ  านวน  24  คน  

ขอบเขตเก่ียวกบัตวัแปรท่ีศึกษา  

ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา  และตวัแปรตาม คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง  

ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อเพื่อน  ความรับผิดชอบต่อสถาบนัการศึกษา  

ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 

ขอบเขตเก่ียวกบัเวลา   

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาทดลอง แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 การศึกษา สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา (Research: R1)  -  ภาค

การศึกษาท่ี 2/2558 

ระยะท่ี 2 การออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  (Development: D1) ‟  ภาคการศึก 2/2558-1/2559  

ระยะท่ี 3 การทดลองและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา (Research: R2) ‟ ภาคการศึกษา 2/2559 

ระยะท่ี 4 การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา (Development: D2) ‟ ภาคการศึกษา 2/2559 

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

สภาพ หมายถึง ปรากฏการณ์ ส่ิงท่ีเป็นจริง ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ

รับผดิชอบต่อสังคมของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา   
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ปัญหา หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นขอ้ขดัขอ้ง ตอ้งพิจารณาแก้ไข ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา   

ความตอ้งการ หมายถึง ความปรารถนา ส่ิงท่ีพึงประสงค ์ความคาดหวงั ในประเด็นเป้าหมาย 

และวิธีการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู ้เรียนใน

ระดบัอุดมศึกษา   

การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง  การกระท า การจดัการ การด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรม

ในหรือนอกหลกัสูตร โดยใชป้รัชญาการศึกษาพิพฒันาการนิยม (Progressivism) และปรัชญาคิด

เป็น (Khit pen )  แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา (Social Responsibility) และการ

จดัการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ (Active Learning ) 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-

Based Learning)  การใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning )  การรับใชส้ังคม (Social-

Service Learning ) และการสะทอ้นคิด (Reflective Learning) เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิง

ปฏิบติัการ ท่ีก่อให้เกิดคุณลกัษณะความรับผิดชอบต่อสังคม 5 ดา้น คือ ตนเอง ครอบครัว  เพื่อน 

สถาบนัการศึกษา ชุมชนและสังคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึง  คุณลกัษณะและการปฏิบติัตน

ของนกัศึกษาท่ีเก่ียวกบัวินยั  คุณค่าในตนเอง การเคารพเช่ือฟัง และช่วยเหลืองานของผูป้กครอง 

การเคารพสิทธิและช่วยเหลือเพื่อน  การช่วยเหลือ รักษาช่ือเสียง ทรัพยส์มบติัของสถาบนั การ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ช่วยเหลือคนในสังคม ร่วมมือกันแก้ปัญหา  รักษาสมบัติส่วนรวมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ตนเอง  ครอบครัว  เพื่อน สถาบนัการศึกษา  ชุมชนและสังคม 

ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การปฏิบติัหน้าท่ีหรือพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีต่อ

ตนเองดว้ยการมีวินยัในตนเองต่อการศึกษาเล่าเรียนและการท างานรวมไปถึงความรู้สึกถึงการมี

คุณค่าในตนเอง 

ความรับผิดชอบต่อครอบครัว หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือพฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีมีต่อ

สมาชิกในครอบครัวดว้ยการเคารพ เช่ือฟังค าสั่งสอนของผูป้กครองและการช่วยเหลืองานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

ความรับผดิชอบต่อเพื่อน หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือพฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีมีต่อเพื่อน

ดว้ยการเคารพสิทธิของเพื่อนและการใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนในทางท่ีถูกตอ้ง 
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ความรับผดิชอบต่อสถาบนัการศึกษา หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือพฤติกรรมของนกัศึกษา

ท่ีมีต่อสถาบนัการศึกษาดว้ยการช่วยเหลืองานของสถาบนั การรักษาช่ือเสียงของสถาบนัและการ

รักษาทรัพยส์มบติัของสถาบนั 

ความรับผดิชอบต่อชุมชน และสังคม หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือพฤติกรรมของนกัศึกษา

ท่ีมีต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและสังคมด้วยการให้ความร่วมมือแก้ปัญหาสังคม การ

ช่วยเหลือผูอ่ื้นในสังคม การรักษาสมบติัของส่วนรวม การปฏิบติัตามกฎหมายและการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 

นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเป็น

มหาวิทยาลยัรัฐบาล  มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาล และมหาวิทยาลยัเอกชน (ในปีการศึกษา 

2559) 

สถาบนัอุดมศึกษา หมายถึง หน่วยงาน องค์กร ท่ีสังกัดภายใต้การก ากับของส านักงาน

คณะกรรมการ การอุดมศึกษา จ าแนกเป็นมหาวิทยาลยัรัฐบาล  มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาล  

และมหาวทิยาลยัเอกชน  

มหาวทิยาลยัรัฐบาล หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บอุดหนุนงบประมาณส่วนใหญ่จากรัฐ 

โดยผา่นรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลทอ้งถ่ิน   

มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาล หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีมีการบริหารการ

จดัการอิสระแยกจากระบบราชการ (Autonomous University) แต่ยงัไดรั้บเงินอุดหนุนทัว่ไป (Block 

Grant) ท่ีรัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการตาม

วตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั และเพื่อประกนัคุณภาพการศึกษา   

มหาวทิยาลยัเอกชน หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดท าการเรียนการสอนภายใตก้ารบริหาร

ของหน่วยงานเอกชนแต่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของส านกังานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา  
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6. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

1. มีฐานขอ้มูลสภาพ ปัญหา ความตอ้งการ การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ

รับผดิชอบต่อสังคมขอนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลยัรัฐบาล มหาวิทยาลยัในก ากบัของ

รัฐบาลและมหาวทิยาลยัเอกชน 

2. มีตน้แบบกิจกรรมการเรียนรู้หรือนวตักรรมเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐบาล  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาลและ

มหาวทิยาลยัเอกชน 

3. สถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงาน องคก์ร อ่ืนๆ น าแนวทางกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ความรับผดิชอบต่อสังคม ไปใชใ้นการพฒันา บุคลากร หลกัสูตร กิจกรรมนกัศึกษา 

7. กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
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บทที ่2  

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

การวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีวตัถุประสงค์การวิจยั 2 ขอ้คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความ

ตอ้งการ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

และ 2) เพื่อออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา    ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แนวคิด ทฤษฏี

เก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  ตอนท่ี 2 ปรัชญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้

ตลอดชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม ตอนท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรู้  ตอนท่ี 4 แนวคิดการเรียนรู้

เชิงปฏิบติัการ (Active Learning) และตอนท่ี 5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility)   

1.1 ความหมาย แนวคิดของความรับผดิชอบต่อสังคม 

1.2 องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี ความรับผดิชอบต่อสังคม 

1.3 กระบวนการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคม   

ตอนที ่2 ปรัชญาที่เกีย่วข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวติและความรับผดิชอบต่อสังคม  

2.1 ปรัชญาพิพฒันาการนิยม (Progressivism) 

2.1.1 ความเป็นมาและแนวคิดพื้นฐาน 

2.1.2  ความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา 

2.1.3  แนวคิดเร่ืองธรรมชาติของมนุษยแ์ละทฤษฏีความรู้ 

2.1.4  การจดักระบวนการศึกษา 

2.2 ปรัชญาคิดเป็น (Khit pen) 

 2.2.1 ความหมายปรัชญาคิดเป็น 
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 2.2.2 ความเช่ือพื้นฐานของปรัชญาคิดเป็น 

 2.2.3 แนวคิด คิดเป็น 

 2.3.4 ลกัษณะคนคิดเป็น 8 ประการ 

 2.3.5 สมรรถภาพของคนคิดเป็น 

 2.3.6 กระบวนการคิดเป็น 

 2.3.7 การวเิคราะห์และตดัสินใจแกปั้ญหาโดยใชก้ระบวนการคิดเป็น 

ตอนที ่3 กจิกรรมการเรียนรู้ 

3.1 ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.2 ความส าคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.3 จุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.4 หลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.5 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้ 

3.6 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงกระบวนการ 

3.7 กระบวนการท่ีน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.8 เทคนิคและวธีิการจดัการเรียนรู้ แบบต่างๆ 

ตอนที ่4  แนวคิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Active Learning)    

4.1 การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  

4.1.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.1.2 จุดมุ่งหมายการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.1.3 ทฤษฏีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.1.4 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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4.1.5 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.1.6 ประโยชน์การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.2 แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning)  

4.2.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.2 จุดมุ่งหมายการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.3 ลกัษณะและประเภทของโครงงาน 

4.2.4 ทฤษฏีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.5 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.6 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.7 ประโยชน์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.3 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม (Social Service) 

4.3.1 ความหมายการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม 

4.3.2 แนวคิดพื้นฐานการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม 

4.3.3 องคป์ระกอบการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม 

4.3.4 กระบวนการการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม 

4.3.5 รูปแบบการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม 

4.4 การจดัการเรียนรู้แบบสะทอ้นคิด (Reflective Learning)  

   4.4.1 ความหมายการเรียนรู้แบบสะทอ้นคิด 

4.4.2 แนวคิดพื้นฐานการเรียนรู้แบบสะทอ้นคิด 

4.4.3 องคป์ระกอบการเรียนรู้แบบสะทอ้นคิด 

4.4.4 กระบวนการการเรียนรู้แบบสะทอ้นคิด 
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4.4.5 รูปแบบการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้แบบสะทอ้นคิด 

ตอนที ่5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องในประเทศและต่างประเทศ 

5.1 งานวจิยัในประเทศ 

  5.1.1งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

  5.1.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวติและความรับผดิชอบต่อ

สังคม 

  5.1.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ 

5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

  5.2.1งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อสังคม ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวติ

และการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ 

ตอนที ่1 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility)    

1.1 ความหมาย แนวคิดของความรับผดิชอบต่อสังคม 

1.2 องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี ความรับผดิชอบต่อสังคม 

1.3 แนวคิด ทฤษฏี กระบวนการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคม   

1.1 ความหมาย แนวคิดของความรับผดิชอบต่อสังคม 

คาร์เตอร์วี กูด (Carter V. Good, 1973) อธิบายความรับผิดชอบต่อสังคมวา่ หมายถึง 

คุณธรรมซ่ึงเป็นความคิดรวบยอดในความรู้สึกรับผิดชอบ ชั่วดี อนัเป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ังควบคุม

พฤติกรรมท่ีแสดงออกเพื่อตอบสนองความปรารถนา สามารถมองเห็นว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีพึง

ปรารถนาของคนกลุ่มใหญ่ และพร้อมท่ีจะแสดงออกเม่ือมีเหตุการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มมากระตุน้ 

กรมวิชาการ (กรมวิชาการ, 2544) กล่าวว่า  การท่ีประชาชนรู้จกัฐานะหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบของตนเองท่ีมีต่อสังคม ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน 

ประเทศชาติ และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยปฏิบติัอย่างถูกต้อง เหมาะสม เกิดประโยชน์แก่สังคม

ส่วนรวม    
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คณะอนุกรรมการจดัท าคู่มือการปลูกฝังค่านิยมของกลุ่มนกับริหาร กลุ่มส่ือมวลชน 

กลุ่มสมาคมมูลนิธิ และกลุ่มพฒันาก าลงัคน (คณะอนุกรรมการ, 2526a) ไดใ้ห้ความหมายวา่ความ

รับผดิชอบต่อส่วนรวมท่ีเก่ียวกบัสังคมหมายถึง การรู้จกัฐานะและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนท่ี

มีต่อสังคม ปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมโดย

ตระหนกัและยอมรับวา่ประโยชน์จะเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ขาดประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ละเลยท่ีจะเสีย

ประโยชน์ส่วนตนและกระท าในส่ิงท่ีจะรักษาหรือท าใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

กรมสามญัศึกษา (กรมสามญัศึกษา, 2529)ให้ความหมายวา่ความรับผิดชอบต่อสังคม 

หมายถึงการท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม บ าเพญ็ประโยชน์ 

และสร้างสรรคค์วามเจริญให้ชุมชนและสังคมอยา่งเต็มความสามารถช่วยสอดส่องพฤติกรรมของ

บุคคลท่ีจะเป็นภยัต่อสังคม ใหค้วามรู้ ความสนุกเพลิดเพลินแก่ประชาชนตามความสามารถของตน

ช่วยคิดและแกปั้ญหาต่าง ๆ ของสังคม เช่น ความสกปรก การรักษาสาธารณสมบัติ การเสียภาษีและ

การรับบริการจากสถานบริการต่าง ๆ ของรัฐบาล 

คณะอ นุ ก รรมก า ร จัดท า คู่ มื อ ก า รป ลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มขอ งก ลุ่ มนัก วิ ช า ก า ร 

(คณะอนุกรรมการ, 2526b)ใหค้วามหมายวา่ความรับผดิชอบต่อสังคม หมายถึง การท่ีนิสิตนกัศึกษา

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆของชุมชนและสังคม บ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างสรรค์

ความเจริญงอกงามใหแ้ก่ชุมชนและสังคม  

ฟังก์ และแวคแนลส์ (อา้งใน ศิรินนัท ์วรรัตนกิจ, 2545) ให้แนวคิดเก่ียวกบัความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวม หมายถึง สถานการณ์ทางบุคลิกภาพท่ีบุคคลสามารถปฏิบติัตามกฎหมาย 

ศีลธรรม หรือหลกัธรรมอนัเหมาะสมเก่ียวกบัการแสดงออกในทางท่ีควรจะท า อาจเป็นส่ิงใหม่หรือ

ส่ิงท่ีคลา้ยกนั ท่ีแบ่งแยกโดยจริยธรรมศีลธรรมและคุณค่าจากความหมายท่ีกล่าวมาทั้งหมด สรุปได้

วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึงคุณลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกมาในลกัษณะของการมี

ความตั้งใจ ความพยายาม ความเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบของสังคม มีส่วนรวมใน

การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม บ าเพญ็ประโยชน์ สร้างสรรคค์วามเจริญให้สังคม อย่างเต็ม

ความสามารถ ช่วยกนัดูแล รักษาสมบติัของส่วนรวม ช่วยสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเป็นภยั

ต่อสังคม งดเวน้การกระท าท่ีเป็นผลเสียต่อสังคม ให้ความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ แก่ คนในสังคม

ตามความสามารถของตนเอง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนั พฒันาและ
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แกปั้ญหาของสังคม ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคมและกฎหมายของบา้นเมือง  งดเวน้การกระท า

อนัเป็นผลเสียแก่ส่วนรวม 

ส าหรับนกัวิชาการของไทย อาทิเช่น กมลรัตน์ ทวิชชาติวิทยากุล (กมลรัตน์ ทวิชชาติ

วิทยากุล, 2532) ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมวา่ หมายถึง เม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์กบั

สถานการณ์หรือบุคคล นิสิตจะแสดงพฤติกรรมดว้ยการปฏิบติัหน้าท่ีของตนในฐานะสมาชิกท่ีดี

ของครอบครัว มหาวิทยาลยั สังคม ส่วน จนัทร์จิรา มูลเมือง (จนัทร์จิรา มูลเมือง, 2535) ได้ให้

ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมวา่ หมายถึงการปฏิสัมพนัธ์กบัสถานการณ์หรือบุคคลดว้ย

การปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองในฐานะสมาชิกท่ีดีของสังคม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมท่ีตน

อาศยัอยู่ สอดคลอ้งกบัแนวคิด  ดุสิต อุทิศพงษ์ (ดุสิต อุทิศพงษ์, 2547) กล่าววา่ พฤติกรรมความ

รับผดิชอบต่อสังคม เป็นการกระท าท่ีแสดงออกต่อสถานการณ์หรือกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในสังคม

ทีตนด ารงอยู่ ดว้ยการปฏิบติัหน้าท่ีของตนในฐานะสมาชิกท่ีดี อีกทั้ง จรูญ สุภาพ (จรูญ สุภาพ, 

2521)ให้แนวคิดเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมคือ การยอมรับและส านึกในการกระท าของตน

ยอมรับผลแห่งการกระท าดว้ยความเตม็ใจไม่วา่จะเป็นผลดีหรือผลร้าย ไม่วา่จะกระท าผดิหรือถูกไม่

ปัดความรับผิดชอบไปให้ผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ผลดียิ่งข้ึน ความรู้สึก

รับผดิชอบน้ีเป็นส่ิงท่ีเก้ือหนุนใหบุ้คคลปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนโดยไม่ตอ้งมีการบงัคบัเขม้งวดจาก

บุคคลอ่ืน เช่นเดียวกนักบั ปรีชา การสะอาด (ปรีชา การสะอาด, 2547) กล่าววา่ ความรับผิดชอบต่อ

สังคมหมายถึง คุณลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกมาในลกัษณะของการมีความตั้งใจ ความพยายาม 

ความเอาใจใส่ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบของสังคม  มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆของ

สังคม บ าเพญ็ประโยชน์ สร้างสรรคค์วามเจริญให้สังคมอยา่งเต็มความสามารถ ช่วยกนัดูแล รักษา

สมบติัของส่วนรวม ช่วยสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเป็นภยัต่อสังคม งดเวน้การกระท าท่ีเป็น

ผลเสียหายแก่สังคม ให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ ความสนุกเพลิดเพลินแก่คนในสังคมตาม

ความสามารถของตนเอง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของสังคม ป้องกนั พฒันา 

แกปั้ญหาต่างๆ ของสังคม ปฏิบติัตามกฎหมายบา้นเมือง งดเวน้การกระท าอนัเป็นผลเสียหายแก

ส่วนรวม และสร้างสรรค์ความเจริญกา้วหน้าแก่สังคม ในส่วนของ สุรศกัด์ิ หลาบมาลา (สุรศกัด์ิ 

หลาบมาลา, 2552) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการรับภาระ การรักษา การแกปั้ญหา

สังคม ตลอดจนการพฒันาสังคม  และฉนัทนา จนัทร์บรรจง และคณะ (ฉนัทนา จนัทร์บรรจง และ

คณะ, 2554) กล่าววา่ ความรับผิดชอบต่อสังคม คือการแสดงออกถึงความมีจิตสาธารณะ เช่น การ

ดูแลรักษาสาธารณสมบติัและส่ิงของท่ีใชร่้วมกนัของโรงเรียน ชุมชน สังคม การไม่ละเมิดสิทธิของ
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ผูอ่ื้นในการใช้สาธารณะสมบติั เคารพกฎหมาย การแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี มีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ  การอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นตน้  แนวคิดดงักล่าวจะเห็นว่า นกัวิชาการไทยไดใ้ห้

ความส าคญัในเร่ือง หนา้ท่ี ท่ีตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลหรือส่ิงแวดลอ้มในสังคม โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์

กบัส่วนรวมเป็นหลกั 

จากแนวคิดเร่ืองความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึง การปฏิบติัหน้าท่ี

ของตนเอง โดยมุ่งผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัส่วนรวม การยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของ

ตนเอง รวมถึงการปรับปรุง แกไ้ขให้ดีข้ึน โดยการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวเป็นการแสดงพฤติกรรม

ของท่ีมีต่อ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน สถาบนัการศึกษาและชุมชน สังคม 

 

1.2 องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บาร์มา, เวยซี์เลสคู, อีเพียวไบคู (Barna, 2010)ไดศึ้กษาการพฒันาความรับผิดชอบต่อ

สังคมของมหาวิทยาลัยและกล่าวเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมว่า เป็นการแสดงความ

รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้รับผลจากการท างานของตนเอง ความ

รับผดิชอบต่อสังคมมีแนวคิดท่ีวา่พฤติกรรมความรับผดิชอบตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 

โทเรแมน  (Toreman F., 2011)ไดร้ะบุพฤติกรรมของความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกอบดว้ย 1) การใหค้วามร่วมมือในการแกปั้ญหาสังคม 2) การตระหนกัในการช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนัในระดบับุคคลและองค์กรโดยไม่หวงัผลประโยชน์ตอนแทน 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4) ปฏิบติัด้วยความสมคัรใจและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 5) ร่วมช่วยเหลือองค์กรเพื่อเอาชนะ

อุปสรรคตามบทบาทของตนและ6) ช่วยเพิ่มความมุ่งมัน่ แรงจูงใจและประสิทธิภาพในการท างาน

ของบุคคล  การศึกษาน าร่อง รวบรวมพฤติกรรมหรือลกัษณะท่ีแสดงความรับผิดต่อสังคมของนิสิต

นักศึกษา จากตัวแทนนิสิตคณะๆละ 2 คน ได้ผลสรุปว่า นิสิตนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมความ

รับผดิชอบต่อสังคมมีดงัน้ี 1) ช่วยเหลืองานส่วนรวม 2)ไม่ละเมิดสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ่ื้น 3) ปฏิบติั

ตามกฎหมาย 4) สนในความเป็นอยู่ของคนในสังคม 5) ดูแลของส่วนรวม 6)ไม่ค  านึงถึงแต่

ประโยชน์ส่วนตน 7) ให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น 8) ไม่ละทิ้งหนา้ท่ีพลเมืองดี 9) สอดส่องพฤติกรรม

ของบุคคลท่ีเป็นภยั 10) ช่วยคิดและแกปั้ญหาของสังคม 11)ไม่ประพฤติตนขดัแยง้กบัสังคม 12) 

สร้างสรรคค์วามเจริญใหแ้ก่สังคม 12) งดการท าท่ีเป็นภยัต่อสังคม 13)ชกัชวนคนอ่ืนพฒันาสังคม 
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กมลรัตน์ ทวชิชาติวทิยากุล (กมลรัตน์ ทวชิชาติวทิยากุล, 2532) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบ

ความรับผดิชอบของนิสิตปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตามการรับรู้ของ

นิสิตและอาจารย ์ผลการวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนิสิตปริญญาตรี มี 7 

องคป์ระกอบท่ีเป็นองคป์ระกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม ไดแ้ก่  1) ความรับผิดชอบต่อเพื่อน 

2) ความรับผิดชอบต่อครอบครัว 3) ความรับผิดชอบต่อการพฒันาสังคม 4) ความรับผิดชอบต่อ

ความสงบสุขของสังคม 5) ความรับผดิชอบต่อความมุ่งมัน่ของมหาวิทยาลยั  6) ความรับผิดชอบต่อ

กิจกรรมของมหาวทิยาลยั  7) ความรับผดิชอบเสถียรภาพและเศรษฐกิจของครอบครัว 

จนัจิรา มูลเมือง (จนัทร์จิรา มูลเมือง, 2535) ได้ศึกษาเปรียบเทียบระดับความ

รับผดิชอบต่อสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยแบ่งพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้ดังน้ี 1) ปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบสังคม 2) ระวงัการกระท าท่ีเป็นผลเสียหายต่อ

ส่วนรวม 3) ติดตามความเคล่ือนไหวของสังคม 4)เขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สังคม 5) เสียสละเวลาส่วนหน่ึงเพื่อท าประโยชน์ให้แก่สังคม 6) มีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นในการพฒันาสังคม 7) ให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการในการพฒันาสังคม 8) ชกัชวนให้

ผูอ่ื้นเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อพฒันาสังคม 9) แนะน าให้ประชาชนปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

10) รักษาช่ือเสียง เกียรติยศ 11) ไม่กระท าส่ิงท่ีเป็นภยัต่อสังคม 12) เป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์

กระท าผิด 13 )  ควบคุมการกระท าของตนให้อยู่ในขอบเขตท่ีสังคมยอมรับ 14)  รักษา 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม 15) ช่วยบ ารุงรักษาสาธารณสมบติั 16) ช่วย

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ 17) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง 

ดุสิต อุทิศพงษ์  (ดุสิต อุทิศพงษ์, 2547) ไดพ้ฒันาแบบวดัความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นและได้สรุปองค์ประกอบของความ

รับผิดชอบต่อสังคม มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  1) องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อครอบครัวไดแ้ก่ 

1) ช่วยเหลือภาระงานของครอบครัว ไดแ้ก่ช่วยงานบา้น งานท่ีไดรั้บมอบหมายและงานท่ีรับอาสา 

2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ไดแ้ก่การร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการสร้าง

ความสามคัคีในบา้นและ 3) ปฏิบติัตนตนต่อผูป้กครองและสมาชิกในครอบครัวให้เหมาะสม 2) 

องคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อเพื่อน ไดแ้ก่ 1)ช่วยเหลือเพื่อนดา้นการเรียน เช่นอธิบายส่ิงท่ีเพื่อน

เพื่อนไม่เข้าใจ ตกัเตือนและให้ก าลังใจเพื่อน ร่วมท างานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย เป็นต้น ด้าน

สุขภาพกายด้วยการดูแล เอาใจใส่เม่ือเพื่อนไม่สบายและจิตใจ ด้วยการให้ก าลังใจเพื่อน ให้
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ค าปรึกษาเม่ือเพื่อนมีปัญหา 2) จริงใจต่อเพื่อน เช่น ใหอ้ภยัเม่ือเพื่อนท าผิด ไม่โยนความผิดให้เพื่อน 

และ3) ให้เกียรติและเคารพสิทธิของเพื่อน ดว้ยการรักษาความลบัของเพื่อน ไม่ร้ือคน้ของส่วนตวั

ของเพื่อน เป็นตน้ 3) องคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสถานศึกษา 1) ไดแ้ก่ รักษา  สร้างช่ือเสียงให้

สถานศึกษาดว้ยการร่วมกิจกรรมกบัสถาบนัอ่ืนๆ แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของสถานศึกษา 2) 

รักษาสมบติัส่วนรวมของสถานศึกษา ด้วยการช่วยกนัรักษาความสะอาด ประหยดัพลงังาน ไม่

ท าลายทรัพยสิ์นของสถานศึกษา และ 3) ร่วมกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน เช่นร่วมจดันิทรรศการ 

ออกค่ายอาสา ร่วมแข่งกีฬาของสถานบนัการศึกษา เป็นตน้ 4) องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อ

ชุมชน ได้แก่ 1) ช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน ด้วยการให้ความรู้แก่คนในชุมชนในด้านต่างๆ  

ช่วยเหลือคนในชุมชนตามความสามารถของตนเอง 2) รักษาสมบติัส่วนรวมในชุมชน ดว้ยการไม่

ท าลายส่ิงแวดล้อม หรือแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการซ่อมแซมสาธารณะสมบติั 3) เข้าร่วม

กิจกรรมในชุมชน เช่น ร่วมพิธีทางศาสนา หรือเขา้ร่วมประชุมหมู่บา้นและ 4) เคารพและปฏิบติั

ตามกฎระเบียบของชุมชน เช่น ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น ไม่พูดดูถูกเหยียดหยามผูอ่ื้น และ5) 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ได้แก่ รักษาและปฏิบติัตามกฎหมาย ปฏิบติัตาม

กฎหมาย ปฏิบติัตามกฎจราจรและประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี ดว้ยการประหยดัทรัพยากร อนุรักษ์

วฒันธรรมไทย  

สาวติรี แสงศิลป์และนีออน พิณประดิษฐ์ (สาวติรี แสงศิลป์ และ นีออน พิณประดิษฐ์, 

2551) ศึกษาบทบาทครอบครัวและสถานศึกษาในการพฒันาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ของนกัศึกษา โดยใชแ้บบสัมภาษณ์บทบาทของสถานศึกษาและครอบครัวในการพฒันาพฤติกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม แบบวดัพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ผลการศึกษาพบว่า 

พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ของบุคคลท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อ

สังคมคือ บุคคลท่ีปฏิบติัตน   อยู่ในกรอบ กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัของสังคม แบ่งเป็น 5 ดา้น คือ 1) 

ความรับผิดชอบต่อครอบครัว หมายถึง การเคารพเช่ือฟังค าสั่งสอนของผูป้กครอง ช่วยเหลืองาน

ตามความสามารถและโอกาส 2) ความรับผิดชอบต่อเพื่อน หมายถึง พฤติกรรมในการให้ความ

ช่วยเหลือเพื่อน 3)ความรับผิดชอบต่อสถาบนั หมายถึงการกระท าท่ีช่วยเหลือกิจกรรมของสถาบนั 

4) ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือชุมชน หมาการกระท าท่ีให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสังคม

หรือชุมชน และ5) ความรับผดิชอบต่อประเทศชาติ หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก

ถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย 
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โดยสรุป ความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติของแต่ละบุคคลและ

พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกโดยเจตนาและสมคัรใจมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยเหลือชุมชน สังคม ให้เกิด

ประโยชน์  ในการอาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีระดับการปฏิบัติตั้ งแต่ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน 

สถาบนัการศึกษา และชุมชน สังคม 

 

1.3 แนวคิด ทฤษฏี กระบวนการ การพฒันาและส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคม   

จากการศึกษาคน้ควา้ ทฤษฏีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Theory)

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ พบวา่ ยงัไม่มีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงทฤษฏีความ

รับผิดชอบต่อสังคมโดยตรง ทฤษฏีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบั ดา้นองคก์ร

ธุรกิจ อุตสาหกรรม  (ชุติมา ไชยสิทธ์ิ, 2554)ในส่วนของกระบวนการ การพฒันาและส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อสังคม (จนัทร์จิรา มูลเมือง, 2535) ได้สรุปไวว้่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น

ประสบการณ์ทางสังคมท่ีจะไดรั้บจากการอบรมเล้ียงดูของพอ่แม่ และจากสภาพแวดลอ้มทางสังคม

ของแต่ละบุคคล นักจิตวิทยาเช่น ฟรอยด์ (Freud) เห็นว่าการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น

กระบวนการขดัเกลาของแรงกระตุน้ทางสังคมและแรงขบัของ ซุปเปอร์อีโก ้ส่วนทฤษฏีการเรียนรู้

เห็นวา่พฤติกรรมการเห็นแก่ประโยชน์ของคนอ่ืนหรือความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผลผลิตของตวั

แบบ  

ส าหรับประเทศไทยไดมี้การประชุมน าเสนอแนวคิดการสร้างบณัฑิตอุดมคติรุ่นใหม่ท่ี

เหมาะสมกบัโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ University Social Responsibility, USRในประเด็นการ

เสริมสร้างคุณลกัษณะความรับผิดชอบต่อสังคม  การสร้างบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ตอ้งพฒันาเป็นล าดบั 5 ระดบัคือ 1) Individual Social Responsibility (ISR)   2) Children 

Social Responsibility (CSR-1) 3) Corporate/Citizen Social Responsibility (CSR-2)   4) City 

Social Responsibility (CSR-3) และ5)Country Social Responsibility (CSR-4) โดยมีแนวทาง

หลากหลาย เช่น สนบัสนุนกิจกรรมรับใชส้ังคม  สร้างเวทีและโอกาสในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม  

ใชว้ิธีจดัการเรียนรู้แบบ Project based learning, PBL, Service learning  และสร้างเน้ือหาการเรียนรู้

ท่ีเช่ือมโยงกบัความตอ้งการของสังคม  

        วรนารถ โมลีเอร่ี (วรนารถ โมลีเอรี, 2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการ

เรียน การสอน ตามแนวคิดคุณลกัษณะศึกษาของลิคโคนา เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณดา้นความ
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รับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาสายอาชีพและเทคโนโลยี ไดเ้สนอเทคนิควิธีพฒันาคุณลกัษณะ

ความรับผิดชอบต่อสังคมไว ้4 ประการคือ 1) กระบวนการอภิปรายเชิงจริยธรรม  2) กระบวนการ

ควบคุมตนเอง 3) กระบวนการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ4) กระบวนการ การเรียนรู้แบบรับใช้

สังคม 

นอกจากน้ีโยธิน มานะบุญ (โยธิน มานะบุญ, 2554)ไดส้รุปในงานวิจยัเร่ืองการพฒันา

รูปแบบการส่งเสริมจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับผูป้ระกอบการ : การศึกษาแบบพหุ

กรณี ว่า จากผลการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตส านึก จิตสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมในบริบทของสังคมไทยจะพบวา่ กระบวนการมีส่วนร่วม การให้ความรู้ 

การเรียนรู้ร่วมกนัและการสร้างความตระหนกั  เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการพฒันา 

 

ตอนที ่2 ปรัชญาที่เกีย่วข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวติและความรับผดิชอบต่อสังคม  

2.1 ปรัชญาพพิฒันาการนิยม (Progressivism) 

การจดัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีปรัชญาการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง

เป็นพื้นฐานได้แก่   1) ปรัชญาพิพฒันาการนิยม  โดยเน้นแนวความคิดในเร่ืองการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นการพฒันาอยู่ตลอดเวลา มุ่งการพฒันาคุณภาพชีวิต พฒันาสังคม  2) 

ปรัชญามนุษยนิยม (Humanism) ให้ความส าคญักบัความเป็นมนุษย  ์ตระหนักถึงความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล ยอมรับในความแตกต่างนั้น การพฒันาคนมุ่งไปท่ีการพฒันาเป็นรายบุคคล  ค านึงถึง

ความต้องการของบุคคลและยอมรับความรู้  ประสบการณ์ของบุคคล  3) ปรัชญาอตัถิภาวนิยม 

(Existentialism) เน้นความเคารพในเสรีภาพส่วนบุคคล การยอมรับผลของการกระท าและการ

ตดัสินใจ ใหค้วามส าคญักบัความรับผดิชอบของตนเองต่อการกระท าทางสังคม การจดัการศึกษามุ่ง

เสริมสร้างพลงัในการพฒันาและการตดัสินใจของบุคคล   และ 4) ปรัชญาการศึกษาในกลุ่มปฏิรูป

กา้วหนา้ (Radicalism) เป็นท่ีรวมของแนวคิดท่ีวิพากษก์ารศึกษาท่ีจดัอยูโ่ดยทัว่ไป มุ่งใชก้ารศึกษา

เป็นกลไกของการแก้ปัญหาและแสวงหาทางออกในสังคม  เช่น กลุ่มท่ีปฏิเสธระบบโรงเรียน 

(Deschooling) ของอิวาน อิลลิช กลุ่มของเปาโล แฟร์ ท่ีวิพากษก์ารศึกษาซ่ึงสะทอ้นนยัของการกดข่ี 

จ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างมโนส านึกใหม่ในการเรียนรู้  (ส านกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2547) 
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ปรัชญาการศึกษาพิพฒันาการนิยม เป็นปรัชญาพื้นฐานท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบและ

พฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา พิพฒั

นาการ หมายถึง การเปล่ียนแปลงไม่หยุดน่ิง การจดัการศึกษาตอ้งปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัความ

เปล่ียนแปลง จึงได้เช่ือว่า “แนวทางแห่งความมีอิสรเสรีท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง ปรับปรุง 

วฒันธรรมและสังคม” 

 

2.1.1 ความเป็นมาและแนวคิดพืน้ฐาน  

เกิดข้ึนเพื่อต่อตา้นแนวคิดและวิธีการศึกษาแบบเดิมท่ีเน้นแต่เน้ือหา สอนแต่ท่องจ า 

ไม่ค  านึงถึงความสนใจของเด็ก และพฒันาเด็กแต่เพียงสติปัญญาเท่านั้น ท าให้ผูเ้รียนขาดความริเร่ิม

สร้างสรรค ์ไม่มีความมัน่ใจในตนเอง อีกอยา่งหน่ึงเพราะความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ความนิยมในประชาธิปไตยและพฒันาการใหม่ ๆ ทางจิตวิทยาการเรียนรู้ ฌอง ฌาค รุสโซ 

(Jean Jacques Rousseau), จอห์น เฮนร่ี (John Henry),โจฮนัน์ ไฮน์ริค เปสตาลอซซ่ี (Johann 

Heinrich Pestalozzi), เฟรดเดริค ฟรอเบล (Friedrich Froebel) เป็นผูมี้แนวคิดทางปรัชญาการศึกษา

พิพฒันาการนิยมเป็นพวกแรก ของยุโรป ค.ศ. 1870 ฟรานซิส ดบัเบิ้ลยูปาร์คเกอร์ (Francis W. 

Parker) ไดเ้สนอใหมี้การปฏิรูประบบโรงเรียนข้ึนใหม่ แต่ยงัไม่ไดรั้บการยอมรับ ต่อมา จอห์น ดิวอ้ี 

(John Dewey)  ท าการทดลองเพิ่มเติมจนทัว่โลกไดรู้้จกัปรัชญาการศึกษาพิพฒันาการนิยมของเขา  มี

นกัการศึกษาร่วมอยูด่ว้ย วิลเลียม เอช คิลแพททริค, จอห์น ไซล์ค และเฮนร่ี บาร์นาร์ด (William H. 

Kilpatrick, John Locke, Henry Barnard) สหรัฐอเมริกาจดัตั้งสมาคมการศึกษาพิพฒันาการข้ึนในปี 

ค.ศ.1919 (Progessive Education Association)  ไดจ้ดัท าหลกัสูตรการศึกษาเพื่อชีวิต (The Life-

Centered Curriculum) ข้ึนใชใ้นโรงเรียนอยา่งกวา้งขวาง  จอห์น ดิวอ้ี ไดย้กยอ่ง ปาร์คเกอร์ วา่เป็น

บิดาของปรัชญาการศึกษาพิพฒันาการนิยม   ปรัชญาการศึกษาพิพฒันาการนิยม ก่อตั้งข้ึนมาหลงั

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง (ราว ค.ศ.1920) และ น ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายมากท่ีสุดในยุคปัจจุบนั ส าหรับ

วงการศึกษาไทยไดต้อ้นรับปรัชญาการศึกษาพิพฒันาการนิยม  (แบบกา้วหน้า) อย่างกระตือรือร้น 

โดยรู้จกักนัในนามวา่ “การศึกษาแผนใหม่“ 

แนวคิดพื้นฐาน  มีแนวคิดเช่นเดียวกับปรัชญาปฏิบัตินิยม  เ ช่ือว่าชีวิตเป็นส่ิงท่ี

เปล่ียนแปลงไดเ้สมอตามกาลเวลาและส่ิงแวดลอ้ม องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในการก าหนด

รูปแบบของวฒันธรรมและสังคม  คือ การคน้ควา้ ทดลอง และประสบการณ์ของมนุษยท่ี์ได้เห็น
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ประจกัษ์ เช่ือว่ามนุษยเ์ป็นผูก้  าหนดอนาคตโชคชะตาของตนเอง มนุษยค์วรเน้นความส าคญัและ

คุณค่าของแต่ละบุคคลให้มาก ดงันั้น การศึกษาในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมจะตอ้งเปล่ียนแปร

สภาพไปดว้ยเม่ือถึงความจ าเป็นการศึกษาไม่ใช่สอนให้คนยึดมัน่ในความจริง หรือถูกก าหนดไว้

ตายตวั หากจะตอ้งหาทางปรับปรุงการศึกษาเพื่อจะเป็นแนวทางน าไปสู่การคน้พบความรู้ใหม่ ๆ อยู่

เสมอ 

2.2.2 ความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา 

ความหมาย 

การศึกษาคือชีวิตไม่ใช่เป็นการเตรียมตวัเพื่อชีวิต หมายความว่า การท่ีจะให้ไดม้าซ่ึง

ความรู้ก็โดยการลงมือกระท า จริง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดประสบการณ์กบัผูเ้รียน กิจกรรมการเรียนการ

สอนจึงมุ่งการพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กนั สามารถปรับตวั

ใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  

 

ความมุ่งหมายของการศึกษา 

มุ่งใหผู้เ้รียนพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กนั 

มุ่งใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัเองเขา้กบัสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

มุ่งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามความถนดั ความสนใจ และตามความสามารถของผูเ้รียน 

ส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

มุ่งใหผู้เ้รียนรู้จกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

มุ่งใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ในการด ารงชีวติเป็นหมู่คณะ และรู้จกัปกครองตนเอง 

2.2.3 แนวคิดเร่ืองธรรมชาติของมนุษย์และทฤษฏีความรู้  

เช่ือวา่มนุษยเ์ป็นคนดีมาแต่ก าเนิด มนุษยไ์ม่ไดโ้ง่หรือฉลาดมาแต่ก าเนิด มนุษยเ์กิดมา

พร้อมกับความว่างเปล่า  ความฉลาดหรืออุปนิสัย อ่ืน  ๆ  มนุษย์มาได้รับภายหลังและจาก

ประสบการณ์ทั้งส้ิน มนุษยมี์อิสระเสรี มิไดอ้ยูภ่ายใตก้ารลิขิตของผูใ้ด มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตวัเอง

ให้ดี ส่วนเร่ืองญาณวิทยาเช่ือว่าความรู้ท่ีตายตวัแน่นอนอนัเป็นความจริงสูงสุดนั้นไม่มี ความรู้มี
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วิวฒันาการอยู่เสมอ ความรู้มีหน้าท่ีช่วยมนุษยแ์กปั้ญหา และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด 

ความรู้ตอ้งน าไปใชไ้ดผ้ลจริง ๆ 

2.2.4 การจัดกระบวนการศึกษา  

ถือว่าประสบการณ์และการทดลองมีความส าคญัท่ีสุดของการเรียนรู้ และการเรียนรู้

เป็นเร่ืองของการกระท า (Doing) มากกว่ารู้ (Knowing) และจะตอ้งให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัท่ีจะแกไ้ข

ปัญหาของตนเองและสังคมได ้และจะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง บุคคล 

สถาบนัการศึกษา  

เ ช่ือว่าสถาบันการศึกษา  คือ  แบบจ าลองท่ี ดีงามของชีวิตและสังคม  โดยจัด

ประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม และการด าเนินชีวิตจริง แต่ตอ้งเหมาะสมกบัวุฒิภาวะ

ของผูเ้รียน เพื่อผูเ้รียนสามารถแกไ้ขปัญหาชีวิตและสังคมไดดี้ข้ึน สถาบนัการศึกษาจะตอ้งส่งเสริม

ให้ผูเ้รียนเกิดความร่วมมือกนัสร้างบรรยากาศเป็นประชาธิปไตย เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสันติ

สุข 

ผูบ้ริหาร 

ผู้บริหารจะเป็นผู ้ด าเนินงานไปตามข้อตกลงหรือมติของคณะกรรมการของ

สถาบนัการศึกษา ตอ้งเป็นนกัประชาธิปไตยให้ผูอ่ื้นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมในการ

บริหารงาน 

บทบาทหนา้ท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  

เช่ือว่าผู ้สอนและผู ้เรียนร่วมมือกันในการเรียนรู้  และเน้นการท างานในรูปของ

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรมท่ีสนองความอยากรู้อยากเห็นของ

ผูเ้รียน พร้อมทั้งยงัคอยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ  

 

ผูส้อน 

จะตอ้งมีบุคลิกท่ีดี เห็นอกเห็นใจและเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กไดดี้ 

บทบาทท่ีส าคญัของผูส้อน  คือ จะตอ้งเป็นผูก้ระตุน้ ให้ผูเ้รียนได้สนใจด้วยตนเอง  ได้เรียนรู้จาก
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ประสบการณ์ด้วยตนเอง  บทบาทของผูส้อนไม่ใช่เป็นผูใ้ช้อ  านาจหรือออกค าสั่ง แต่ท าหน้าท่ีให้

ค  าปรึกษาแนะแนวทางใหก้บัผูเ้รียน 

 

ผูเ้รียน  

ใหค้วามส าคญักบัตวัผูเ้รียนมาก ถือวา่ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน การ

เรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ก็ต่อเม่ือผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์ตรง หรือลงมือกระท าดว้ยตนเอง (Learning 

by Doing) ผูเ้รียนมีอิสระท่ีจะเลือกตดัสินใจดว้ยตนเอง  

 

วธีิสอน  

มุ่งให้ผูเ้รียนรวมกลุ่มท ากิจกรรม ใช้วิธีการสอนแบบ “แก้ปัญหา“ น าหลกัการทาง

วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ทดลองแกปั้ญหาดว้ยตนเอง เห็นความส าคญัของงานท่ีมีต่อตนเอง ต่อ

สังคม การสอนจึงเน้นในเร่ืองการสาธิต  การอภิปราย  การคน้ควา้ การรายงาน การประชุม การ

วางแผน ซ่ึงจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนใช้ความสามารถอย่างแทจ้ริง และได้รับประสบการณ์จริงด้วย

ตนเอง ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ศกัยภาพของผูเ้รียน  

 

หลกัสูตร  

หลกัสูตรแบบประสบการณ์หรือหลกัสูตรแบบกิจกรรม เนน้การด ารงชีวิตอยูใ่นสังคม

ได้อย่างมีความสุข หลกัสูตรเน้นวิชาท่ีเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัสังคม เน้ือหาของ

หลกัสูตรจะตอ้งไม่ถูกก าหนดไวล่้วงหนา้ หลกัสูตรท่ีดีตอ้งมุ่งไปท่ีการเรียนรู้ทุกชนิดท่ีจะช่วยให้

ผูเ้รียนพฒันาในทุกดา้น 
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การวดัและการประเมินผล  

เช่ือวา่ความรู้เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีจะช่วยมนุษยใ์นการแกปั้ญหาเท่านั้น การท่ีจะไดม้า

ซ่ึงความรู้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  การวดัผลและประเมินผลจะต้องดูว่าเน้ือหาวิชาเหล่านั้น

สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

 

2.2 ปรัชญาคิดเป็น (Khit pen) 

คิดเป็น  เป็นปรัชญาพื้นฐานของการศึกษานอกโรงเรียน  ผู ้ก่อตั้ งคือ   ดร.โกวิท  

วรพิพฒัน์ และน ามาเผยแพร่จนไดรั้บการยอมรับ   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ น ามาใช้คร้ังแรก

ในวงการศึกษานอกโรงเรียนในปี  พ.ศ. 2513    ต่อมาไดป้ระยุกตใ์ช้ในการจดัการศึกษาผูใ้หญ่แบบ

เบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานระหวา่งปี  พ.ศ.  2518 ‟ 2524  คิดเป็น เป็นปรัชญาท่ีน ามาใชก้บัการพฒันางาน

การศึกษาผูใ้หญ่  และต่อมาได้น ามาก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการศึกษาไทยทุกระดบั 

จนถึงปัจจุบัน เห็นได้จากค ากล่าวท่ีว่า  “การจดัการศึกษาต้องการสอนคนให้  คิดเป็น  ท าเป็น  

แกปั้ญหาเป็น (อุ่นตา นพคุณ, 2528) 

ปรัชญาคิดเป็น  ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดท่ีว่า ความต้องการของแต่ละบุคคลไม่

เหมือนกนั แต่ทุกคนมีจุดรวมของความตอ้งการท่ีเหมือนกนั คือ ทุกคนตอ้งการความสุข คนเราจะมี

ความสุข เม่ือเราและสังคมส่ิงแวดลอ้มประสมกลมกลืนกนัได้ โดยการปรับปรุงตวัเราให้เขา้กบั

สังคมหรือส่ิงแวดลอ้ม หรือโดยการปรับปรุงสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เขา้กบัตวัเรา หรือปรับปรุง

ทั้งตวัเราและสังคมส่ิงแวดลอ้มให้ประสมกลมกลืนกนั หรือเขา้ไปอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบั

ตน คนท่ีสามารถท าไดเ้ช่นน้ี เพื่อให้ตนเองมีความสุขนั้น จ าเป็นตอ้งเป็นผูมี้ความคิดสามารถคิด

แกปั้ญหา รู้จกัตนเองและธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม จึงจะเรียกไดว้า่  ผูน้ั้นเป็นคนคิดเป็น  

คิดเป็น  เช่ือวา่มนุษยทุ์กคนมีพื้นฐานชีวิตแตกต่างกนั    มีวิถีการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่าง

กัน    มีความต้องการท่ีแตกต่างกัน  แต่ทุกคนล้วนมีความต้องการท่ีจะมีความสุขอย่างอตัภาพ

เหมือนกนั เม่ือทุกคนตอ้งการมีความสุขเหมือนกนั จึงตอ้งมีกระบวนการเพื่อให้เกิดความสุขคือ

กระบวนการคิดเป็น โดยมีฐานขอ้มูลทางวิชาการ  ทางสังคมส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลของตนเองมา

เป็นตวัการในการช่วยตดัสินใจ เม่ือตดัสินใจได้แล้วจึงเลือกหนทางในการด าเนินชีวิต  ก็จะเกิด

ความสุขจากการตดัสินใจถูกตอ้ง  เม่ือด าเนินการแลว้ และยงัเกิดปัญหา หรือยงัไม่เกิดความสุขจึง
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กลับมายอ้นดูความผิดพลาดจากข้อมูลว่าวิเคราะห์ข้อมูลครบหรือยงั   แล้วจึงตดัสินใจใหม่วน

เป็นวฎัจกัร  คิดเป็น    เพื่อการแกปั้ญหาท่ียงัยนื  แลว้เกิดสุขอยา่งอตัภาพ      เป้าหมายสุดทา้ยของการ

เป็นคน  คิดเป็น  คือความสุข  คนเราจะมีความสุขเม่ือตวัเราและสังคมส่ิงแวดลอ้มประสมกลมกลืน

กนัอยา่งราบร่ืนทั้งทางดา้นวตัถุ กายและใจ 

 

2.2.1 ความหมายปรัชญาคิดเป็น 

ดร.โกวิท วรพิพฒัน์ ไดใ้ห้ค  าอธิบายเก่ียวกบั คิดเป็น วา่  “ บุคคลท่ีคิดเป็นจะสามารถ

เผชิญปัญหาในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีระบบ บุคคลผูน้ี้จะสามารถพินิจพิจารณาสาเหตุของปัญหาท่ี

เขาก าลงัเผชิญอยู่ และสามารถรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ได้อย่างกวา้งขวางเก่ียวกบัทางเลือก เขาจะ

พิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละเร่ือง  โดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่านิยมของตนเอง   และ

สถานการณ์ท่ีตนเองก าลงัเผชิญอยู ่  ประกอบการพิจารณา” 

การคิดเป็น เป็นการคิดเพื่อแก้ปัญหา คือ มีจุดเร่ิมต้นท่ีปัญหาแล้วพิจารณายอ้น 

ไตร่ตรองถึงขอ้มูล 3 ประเภท คือ ขอ้มูลดา้นตนเอง  ชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลวิชาการ 

ต่อจากนั้นก็ลงมือกระท า  ถา้หากสามารถท าให้ปัญหาหายไป กระบวนการก็ยุติลง แต่หากบุคคลยงั

ไม่พอใจแสดงว่ายงัมีปัญหาอยู่ บุคคลก็จะเร่ิมกระบวนการพิจารณาทางเลือกใหม่อีกคร้ัง และ

กระบวนการน้ียติุลงเม่ือบุคคลพอใจและมีความสุข 

สรุปความหมายของคิดเป็น คือการวิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาค าตอบหรือทางเลือก

เพื่อแก้ปัญหา  การคิดอย่างรอบคอบเพื่อการแก้ปัญหา  โดยอาศัยข้อมูลตนเอง  ข้อมูลสังคม

ส่ิงแวดลอ้มและขอ้มูลวชิาการ 

 

2.2.2 ความเช่ือพืน้ฐานของปรัชญาคิดเป็น 

1. คนมีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย ความตอ้งการของคนก็ไม่เหมือนกนั  

2. ทุกคนตอ้งการความสุข  

3. ความสุขของแต่ละคนมีความแตกต่างกนั  
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4. ความสุขของแต่ละคนจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือ มนุษยก์บัสภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นวิถีชีวิตของ

ตน สามารถปรับเขา้หากนัอยา่งผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดีและพอใจ 

5. สภาวะแวดลอ้มในสังคมเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญหา ก่อให้เกิดความ

ทุกข ์ความไม่สบายใจ ไม่สบายกายเกิดข้ึนไดเ้สมอ  

6. คนคิดเป็น เช่ือว่า ทุกข ์หรือปัญหาเป็นเร่ืองธรรมชาติ ท่ีเกิดข้ึนได ้สามารถแกไ้ขได ้ถา้

รู้จกัแสวงหาข้อมูลหลายๆ  ด้าน รู้จกัวิเคราะห์ข้อมูล  รู้จกัใช้ข้อมูลในการตดัสินใจอย่างน้อย 3 

ประการ คือขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มทางสังคมในวิถีชีวิต วิถีวฒันธรรม 

ประเพณี และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ซ่ึงครอบคลุมถึงการพึ่งพาตนเอง และความพอเพียงดว้ย  

7. เม่ือไดพ้ฒันาทกัษะการตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล และไตร่ตรองขอ้มูล 

อย่างรอบคอบ  ทั้ ง  3 ด้าน  จนมีความพอใจแล้ว  ก็พร้อมจะรับผิดชอบการตัดสินใจนั้ นอย่าง

สมเหตุสมผล เกิดความพอดี ความสมดุลระหวา่งชีวติ กบัธรรมชาติอยา่งสันติสุข  

8. สังคมในยุคโลกาภิวฒัน์ เป็นสังคมแห่งการเปล่ียนแปลง ท่ีรวดเร็วและรุนแรง ปัญหาก็

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกข์ก็เกิดข้ึน ด ารงอยู่ และดับไป เปล่ียนโฉมหน้าไปตามกาลสมยั 

กระบวนทศัน์ในการดบัทุกขก์็ตอ้งพฒันารูปแบบ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น อยูต่ลอดเวลา 

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปดว้ย  

9. กระบวนการตอบทุกขห์รือการแกปั้ญหา จึงหมุนเวยีนมาจนกวา่จะพอใจอีกเป็นเช่นน้ีอยู่

อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การสอนแบบคิดเป็นจึงไม่มีการสอนแบบส าเร็จรูป ว่าอะไรถูก อะไรผิด 

ข้ึนอยู่กบับริบท และส่ิงแวดลอ้มแต่ละคนจะมีบริบทไม่เหมือนกนั แต่เม่ือน ามาถกเถียงกนั น ามา

อภิปราย ถกเถียงกนั จะเกิดความรู้แตกฉานยิง่ข้ึน 

 

2.2.3  แนวคิดคิดเป็น  

คิดเป็น ถูกน ามาใชใ้นวงการศึกษานอกโรงเรียน   แลว้น ามาก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายท่ี

ส าคญัของการศึกษาไทยทุกระดับและใช้เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  จนเกิดเป็นเป้าหมายของการจดั

การศึกษาไทยท่ีวา่ “การจดัการศึกษาตอ้งการสอนคนให้ คิดเป็น  ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น”  ซ่ึงเป็น

กระบวนการคิดและตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยการใชข้อ้มูล  3  ดา้น  ไดแ้ก่  ขอ้มูลตนเอง  ขอ้มูลสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม  และขอ้มูลวชิาการมาประกอบการคิดและตดัสินใจ  
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 คน คิดเป็น  คือ คนท่ีมีความสุขเม่ือได้ปรับปรุงตนเองและสังคมส่ิงแวดล้อมให้ผสม

กลมกลืนกนัดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาหรือการตดัสินใจแกปั้ญหาโดยพิจารณาขอ้มูลอยา่งนอ้ย  3  

ประการคือ (ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ และจนัทร์ ชุ่มเมืองปัก, 2550) 

1. การรู้จกัตนเองอยา่งถ่องแทเ้ท่ียงธรรม หรือ  ตน (Self) โดยพิจารณาความพร้อมในดา้น

การเงิน  สุขภาพอนามยั  ความรู้  อาย ุ และวยั  รวมทั้งความมีเพื่อนฝงู  และอ่ืน ๆ   

 2. สังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Society and Environment) หมายถึง คนอ่ืนนอกเหนือ จากเรา

และครอบครัว  จะเรียกวา่บุคคลท่ี 3 ก็ได ้คือดูวา่สังคมเขาคิดอยา่งไรกบัการตดัสินใจของเรา  เขา

เดือดร้อนไหม  เขารังเกียจไหม  เขาช่ืนชมดว้ยไหม  เขามีใจปันให้เราไหม  รวมตลอดถึงเศรษฐกิจ

และสังคมนั้น ๆ เหมาะกบัเร่ืองท่ีเราตดัสินใจหรือไม่  รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี  คุณธรรม

และค่านิยมของสังคม 

 3. ความรู้ทางวชิาการ  เป็นความรู้ทางวทิยาศาสตร์หรือความรู้วิชาการในเร่ืองท่ีตรงกบัการ

ท่ีเราจะตอ้งตดัสินใจ  ซ่ึงถือเป็นหนงัสือ  

หลกัการของการคิดเป็น มนุษยค์วรจะใช้ขอ้มูลอยา่งน้อย 3 ดา้นคือ ขอ้มูลตนเอง ซ่ึง

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ทั้งทางด้านกายภาพ สุขภาพอนามยั ด้านจิตใจและความพร้อมต่าง ๆ 

ขอ้มูลสังคม ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มครอบครัว สังคม วฒันธรรม ความเช่ือ ประเพณี 

ค่านิยมตลอดจนกรอบคุณธรรม จริยธรรม และขอ้มูลวิชาการ  คือ ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้ง

คิด ตดัสินใจนั้น ๆ วา่มีหรือไม่  เพียงพอ ท่ีจะน าไปใชห้รือไม่ การใชข้อ้มูลอยา่งรอบดา้นน้ีจะช่วย

ใหก้ารคิดตดัสินใจเพื่อแสวงหาความสุขของมนุษยเ์ป็นไปอยา่งรอบคอบ เรียกวิธีการคิดตดัสินใจน้ี

วา่ คิดเป็น และเป็นความคิดท่ีมีพลวตัคือ ปรับเปล่ียนไดเ้สมอ เม่ือขอ้มูลเปล่ียนแปลงไป เป้าหมาย

ชีวติเปล่ียนไป 

 

2.3.4 ลกัษณะของคนคิดเป็น มี 8 ประการ 

  1.  มีความเช่ือวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงธรรมดา สามารถแกไ้ขได ้

2.  การคิดท่ีดีตอ้งใหข้อ้มูลหลายๆดา้น (ตนเอง สังคม วชิาการ) 

  3.  รู้วา่ขอ้มูลเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
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  4.  สนใจท่ีจะวเิคราะห์ขอ้มูลอยูเ่สมอ 

  5.  รู้วา่การกระท าของตนมีผลต่อสังคม 

  6.  ท าแลว้ ตดัสินใจแลว้ สบายใจ และเตม็ใจรับผิดชอบ 

  7.  แกปั้ญหาชีวิตประจ าวนัอยา่งมีระบบ 

  8.  รู้จกัชัง่น ้าหนกัคุณค่ากบัส่ิงรอบ ๆ ดา้น 

  

 2.3.5 สมรรถภาพของคนคิดเป็น 

   1. เผชิญปัญหาในชีวติประจ าวนัอยา่งมีระบบ 

   2. สามารถท่ีจะแสวงหาและใชข้อ้มูลหลายๆดา้น ในการคิดแกไ้ขปัญหา 

   3. รู้จกัชัง่น ้ าหนกั คุณค่า และตดัสินใจหาทางเลือกให้สอดคลอ้งกบัค่านิยม ความสามารถ

และสถานการณ์หรือเง่ือนไขส่วนตวัและระดบัความเป็นไปไดข้องทางเลือกต่างๆ 

 

2.3.6 กระบวนการคิดเป็น 

กระบวนการคิดเป็นอาจจ าแนกให้เห็นขั้นตอนต่าง ๆ  ท่ีประกอบกันเข้าเป็น

กระบวนการคิดไดด้งัน้ี 

  ขั้นท่ี 1   ขั้นส ารวจปัญหา เม่ือเกิดปัญหา ย่อมตอ้งเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา  

นัน่คือการรับรู้ปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยูแ่ละคิดแสวงหาทางแกปั้ญหานั้น ๆ 

  ขั้นท่ี 2   ขั้นหาสาเหตุของปัญหา   เป็นการศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาเพื่อ

ท าความเขา้ใจปัญหา และสถานการณ์นั้นๆ  โดยจ าแนกขอ้มูลออกเป็น 3 ประเภทคือ 

  ขอ้มูลสังคม :  ได้แก่ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ ตวั ปัญหาสภาพ

สังคมของแต่ละบุคคล ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนและสังคมทั้งในแง่เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 

ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ค่านิยม เป็นตน้ 
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  ขอ้มูลตนเอง : ไดแ้ก่ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล ซ่ึงจะเป็นผูต้ดัสินใจ เป็นขอ้มูลทั้ง

ทางดา้นกายภาพ พื้นฐานของชีวติ ครอบครัว  อาชีพ  ความพร้อมทั้งทางอารมณ์ จิตใจ เป็นตน้ 

  ขอ้มูลวิชาการ : ไดแ้ก่ขอ้มูลดา้นความรู้ในเชิงวิชาการท่ีจะช่วยสนบัสนุนในการ

คิดการด าเนินงาน   ยงัขาดวชิาการความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาในเร่ืองใดบา้ง 

  ขั้นท่ี 3   ขั้นวิเคราะห์ หาทางแก้ปัญหา  เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกในการ

แกปั้ญหา  หรือการประเมินค่าขอ้มูลทั้ง 3 ดา้น  คือ  ขอ้มูลดา้นตนเอง  สังคม  วิชาการ มาประกอบ

ในการวิเคราะห์  ช่วยในการคิดหาทางแก้ปัญหาภายในกรอบแห่งคุณธรรม ประเด็นเด่นของ

ขั้นตอนน้ีคือ  ระดบัของการตดัสินใจท่ีจะแตกต่างกนัไปแต่ละคนอนัเป็นผลเน่ืองมาจากขอ้มูลใน

ขั้นท่ี 2  ความแตกต่างของตดัสินใจดงักล่าวมุ่งไปเพื่อความสุขของแต่ละคน 

ขั้นท่ี 4  ขั้นตดัสินใจ เม่ือไดท้างเลือกแลว้จึงตดัสินใจเลือกแกปั้ญหาในทางท่ีมีขอ้มูล

ต่างๆ พร้อมสมบูรณ์ท่ีสุด  การตดัสินใจถือเป็นขั้นตอนส าคญัของแต่ละคนในการเลือกวิธีการหรือ

ทางเลือกในการแก้ปัญหา ข้ึนอยู่กบัว่าผลของการตดัสินใจนั้นพอใจหรือไม่ หากไม่พอใจก็ตอ้ง

ทบทวนใหม่ 

ขั้นท่ี 5  ขั้นตดัสินใจไปสู่การปฏิบติั เม่ือตดัสินใจเลือกทางใดแลว้ ตอ้งยอมรับวา่เป็น

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในขอ้มูลเท่าท่ีมีขณะนั้น ในกาละนั้นและในเทศะนั้น เป็นการปฏิบติัตามส่ิงท่ีได้

คิดและตดัสินใจแลว้ หากพอใจยอมรับผลของการตดัสินใจ มีความสุขก็เรียกไดว้า่ คิดเป็น แต่หาก

ตดัสินใจแลว้ไดผ้ลออกมายงัไม่พอใจ ไม่มีความสุข อาจเป็นเพราะขอ้มูลท่ีมี ไม่รอบดา้น ไม่มาก

พอ ตอ้งหาขอ้มูลใหม่คิดใหม่ตดัสินใจใหม่ แต่ไม่ถือวา่คิดไม่เป็น 
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ภาพท่ี 2 แสดงกระบวนการคิดเป็น 
 

จากภาพท่ี 2 แสดงกระบวนการคิดเป็น สรุปไดว้า่ ความเช่ือพื้นฐานของการ  คิดเป็น 

มาจากธรรมชาติของมนุษยท่ี์ตอ้งการความสุข มนุษยจ์ะมีความสุขเม่ือตวัเองและสังคมส่ิงแวดลอ้ม

ประสมกลมกลืนกนัอยา่งราบร่ืน  ซ่ึงแต่ละคนแต่ละกลุ่มสามารถท าได ้ดงัน้ี 

  1. ปรับปรุงตนเองใหเ้ขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

  2. ปรับปรุงสังคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ขา้กบัตวัเอง 

  3. ปรับปรุงทั้งตวัเราและสังคมส่ิงแวดลอ้มทั้งสองดา้นให้ประสมกลมกลืนซ่ึงกนั

และกนั 

  4. หลีกสังคมและส่ิงแวดลอ้มหน่ึงไปสู่สังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัตน 
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ชุมพล หนูสง และคณะ (2544) ได้สรุปไวว้่า เม่ือเกิดปัญหาข้ึน  คนท่ีคิดเป็น  จะใช้

กระบวนการแกปั้ญหาดว้ยการปรับตวัเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้มให้ประสมกลมกลืนกนั  โดยอาศยั

ขอ้มูลประกอบการคิด  3  ดา้น  คือ  ขอ้มูลตนเอง  ขอ้มูลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  และขอ้มูลวิชาการ 

แลว้จึงตดัสินใจ  เม่ือตดัสินใจแลว้ลงมือปฏิบติั  ดูวา่ผลออกมาเป็นอยา่งไร ถา้พอใจก็จะมีความสุข  

แต่ถา้ไม่พอใจก็หาวธีิใหม่ในการแกปั้ญหาจนกวา่จะพอใจ  

 

2.3.7 การวเิคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการคิดเป็น 

มนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ถ้าต้องการให้ชีวิตมี

ความสุขจ าเป็นตอ้งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาหรือขจดัปัญหาใหห้มดไป  

การจะแกปั้ญหาได ้จ าเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์ใคร่ครวญในการตดัสินใจเลือกแนวทาง

ท่ีดีท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหา การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาหรือในเร่ืองต่าง ๆ นั้นอาจผิด หรือถูกก็ได ้ถา้

เร่ืองหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งตดัสินใจเป็นส่ิงท่ีดี  ท่ีถูกตอ้งและน าขอ้มูลท่ีได้รับมา ประกอบการ

พิจารณาท าให้มีการตดัสินใจ ว่าส่ิงนั้นเร่ืองนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งนบัว่าการตดัสินใจถูกตอ้ง แต่ถ้า

ตดัสินใจว่า ไม่ดีไม่ถูกต้องนับว่าเป็นการตดัสินท่ีผิด ในทางตรงกนัข้าม  ถ้าเร่ืองหรือส่ิงท่ีตอ้ง

ตดัสินใจเป็นส่ิงท่ีไม่ดีไม่ถูกตอ้ง  มีขอ้มูลประกอบ การตดัสินใจ แลว้ตดัสินใจว่าส่ิงนั้นไม่ดี ไม่

ถูกตอ้ง  นับว่าการตดัสินใจถูก  แต่ถ้ามีการตดัสินใจว่าส่ิงนั้น เร่ืองนั้นดี ถูกตอ้ง นับว่าเป็นการ

ตดัสินใจท่ีผดิ การตดัสินใจจึงมีผดิมีถูกได ้แต่ส่วนใหญ่ก็ตอ้งการเห็นการตดัสินใจท่ีถูกมากกวา่การ

ตดัสินใจท่ีผดิ    

การตดัสินใจด้วยกระบวนการคิดเป็น  จดัเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้การ

ตดัสินใจ มีความถูกตอ้งมากท่ีสุด เพราะกระบวนการคิดเป็นนั้นเสนอแนะให้ใชข้อ้มูลหลายหลาย

ดา้นมาประกอบ การพิจารณาตดัสินใจอยา่งนอ้ยควรมีขอ้มูล 3 ดา้นดว้ยกนั 

               1. ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 

   2. ขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมหรือส่ิงแวดลอ้ม 

     3. ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้หรือวชิาการ 
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ขอ้มูลทั้ง 3 ดา้นน้ี  จะช่วยให้เกิดการวิเคราะห์พิจารณาท่ีดีท่ีถูกตอ้งมากกวา่การใชแ้ต่

เพียงขอ้มูลแต่เพียงดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงปรกติมกัจะตดัสินใจกนัดว้ยขอ้มูลดา้นเดียว ซ่ึงอาจมี

การพิจารณาวา่เหมาะสมกบัตนเองแลว้ เหมาะสมกบัคนส่วนใหญ่แลว้ หรือเหมาะสมตามต าราหรือ

จากค าแนะน าทางวิชาการแล้ว  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการตดัสินใจท่ีผิดพลาดข้ึนได้   ไม่ว่าจะเป็น

ตดัสินใจในการด ารงชีวิตหรือการตดัสินใจในการบริหารงานก็ตาม กระบวนการคิดเป็นจึงมีส่วน

เก่ียวข้องกับการตดัสินใจในแทบทุกวงการ โดยเฉพาะในวงการการศึกษานอกโรงเรียน ซ่ึงมี

แผนงานโครงการ และกิจกรรม การศึกษาสอดคล้องตามหลกัการตอบสนองความตอ้งการของ

ผูเ้รียน  และหลกัการน าส่ิงท่ีเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทนัที กระบวนการคิดเป็นมิใช่แต่จะ

เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ห้บริการการศึกษานอกโรงเรียนเท่านั้น แต่จะเก่ียวขอ้งอย่างส าคญักบัผูเ้รียนหรือ

ผูรั้บบริการการศึกษานอกโรงเรียนดว้ย เน่ืองจากหลกัการส าคญัขอ้หน่ึงของการศึกษานอกโรงเรียน

คือ จดัการศึกษาเพื่อการแก้ไขปัญหาได้ ( Problem-Oriented) การจดักิจกรรมการศึกษานอก

โรงเรียนให้แก่ผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการการศึกษา จึงมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถพิจารณาตดัสินใจในการ

แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเขาตอ้งเผชิญให้ลุล่วง ไปได้ สามารถขจดัปัญหาได้ ผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ

การศึกษาจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ดว้ยการน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 

เก่ียวขอ้งกบัเพื่อน ๆ หรือสังคมรอบตวัเรา  และหลกัการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหานั้น 

แลว้ตดัสินใจเลือกแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุด เม่ือตดัสินใจแลว้ เกิดความพึงพอใจ วา่ไดต้ดัสินใจ

ดีแล้ว รอบคอบแล้ว เม่ือได้ฝึกฝนเช่นน้ีอย่างสม ่าเสมอ ขณะท่ีก าลังศึกษาหรือเรียนอยู่ก็จะเกิด

ประสบการณ์ท่ีช านาญท่ีชอบ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัต่อไปได ้ 

(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538) 

 

ตอนที ่3 กจิกรรมการเรียนรู้ 

3.1 ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.2 ความส าคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.3 จุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.4 หลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.5 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้ 
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3.6 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงกระบวนการ 

3.7 กระบวนการท่ีน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.8 เทคนิคและวธีิการจดัการเรียนรู้ แบบต่างๆ 

 

3.1 ความหมายของกจิกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อให้

การจดัการเรียนรู้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผูเ้รียนบรรลุตามจุดประสงคข์อง

การจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้

 

3.2 ความส าคัญของกจิกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากกิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ความส าคญัของการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ไวห้ลายประการดงัน้ี 

1. กิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน 

2. กิจกรรมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จ 

3. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 

4. กิจกรรมช่วยปลูกฝังความรับผดิชอบ 

5. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

6. กิจกรรมช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้การเคล่ือนไหว 

7. กิจกรรมจะช่วยใหผู้เ้รียนไดรู้้สึกสนุกสนาน 

8. กิจกรรมช่วยใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

9. กิจกรรมช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียนใหก้วา้งขวาง 
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10. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมความงอกงามและพฒันาการของผูเ้รียน 

11. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทกัษะ 

12. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังเจตคติท่ีดี 

13. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัท างานเป็นหมู่ 

14. กิจกรรมจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียน 

15. กิจกรรมจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความซาบซ้ึง ความงามในเร่ืองต่างๆ 

16. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมความงอกงามและพฒันาการของผูเ้รียน 

17. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทกัษะ 

18. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังเจตคติท่ีดี 

19. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัท างานเป็นหมู่ 

20. กิจกรรมจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียน 

21. กิจกรรมจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความซาบซ้ึง ความงามในเร่ืองต่างๆ 

 

3.3 จุดมุ่งหมายของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการทั้งทางดา้น ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆ 

กนั 

2. เพื่อสนองความสนใจ ความสามารถและความถนดัของแต่ละบุคคล 

3. เพื่อสร้างบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ ใหเ้พลิดเพลินสนุกสนาน 

4. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน กลา้คิด กลา้แสดงออก 

5. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดคิ้ดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น เกิดทกัษะกระบวนการให้เป็นคน

เก่ง คนดี และมีความสุข 
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3.4 หลกัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีหลกัการท่ีควรค านึงถึง ดงัน้ี 

1. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตร 

2. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารจดัการเรียนรู้ 

3. จดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยั ความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน 

4. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะเน้ือหาวชิา 

5. จดักิจกรรมใหมี้ล าดบัขั้นตอน 

6. จดักิจกรรมใหน่้าสนใจ ใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

7. จดักิจกรรมโดยใหผู้เ้รียนเป็นผูท้  ากิจกรรม 

8. จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด 

9. จดักิจกรรมโดยใชเ้ทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

10. จดักิจกรรมโดยเนน้การเรียนอยา่งมีความสุข 

11. จดักิจกรรมแลว้ตอ้งสามารถประเมินผลได ้

 

3.5 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีมีระบบระเบียบ  ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่

การวางแผนการจดัการเรียนรู้จนถึงการประเมินผล  โดยเหตุน้ีการจดัการเรียนรู้จึงเป็นระบบดว้ย 

เหตุผล 6 ประการคือ 

1. ผูส้อนตอ้งมีการส ารวจสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัญหาและทรัพยากรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ สภาพผูเ้รียน เน้ือหาสาระและประสบการณ์ 

2. ผูส้อนตอ้งมีการวางแผน โดยใชข้อ้มูลจากขอ้ท่ี 1 ก าหนดเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ 

3. ผูส้อนตอ้งมีการเตรียมและสร้างสภาพแวดลอ้มของการจดัการเรียนรู้ตามท่ีวางแผนไว  ้
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4. ผูส้อนตอ้งมีแนวทางและวธีิสอนตามขั้นตอน ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์

5. ผูส้อนตอ้งประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยใช้วิธีการวดัและเคร่ืองมือวดัผลท่ี

วางแผนไว ้

6. ผูส้อนตอ้งมีการประเมินผลยอ้นกลบัจากผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนและจากการประเมินผล

การจดัการเรียนรู้ของตนเอง 

 

3.6 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้เชิงกระบวนการ 

การจดัการเรียนรู้เป็นการจดัประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มเพื่ออ านวยความสะดวกให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นการพฒันาให้เกิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้งดา้นความรู้ ทกัษะเจตคติ 

และกระบวนการ กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ควรเนน้ให้ผูเ้รียนเป็นผูก้ระท ากิจกรรมผูส้อนเป็นเพียง

ผูอ้  านวยความสะดวกระหวา่งการท ากิจกรรม ผูเ้รียนจะไดรั้บผลการพฒันาตนเองทางการคิด การ

ปฏิบติั การแกปั้ญหา การท างานร่วมกนั การวางแผน การจดัการ และเทคนิควิธีต่างๆ ท่ีเรียกวา่ การ

เรียนรู้ ซ่ึงมีคุณค่ามากกวา่ตวัความรู้ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือจดัการเรียนรู้เชิงกระบวนการ

กระบวนการมีหลายชนิด แมก้ระทัง่เร่ืองเดียวกนัยงัมีกระบวนการหลากหลาย อาจมีขั้นตอนมาก

หรือน้อยแตกต่างกันทั้งท่ีมีจุดประสงค์เดียวกัน ช่ือขั้นตอนของกระบวนการไม่จ  า เป็นตอ้ง

เหมือนกนัเสมอไป แต่มีความหมายเดียวกนัเป็นกระบวนการเดียวกนั 

กระบวนการเป็น ส่ิงท่ีผูส้อนจ าเป็นต้องปลูกฝังให้ผูเ้รียนเกิดเป็นทกัษะ และน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั ดงันั้น เหตุผลส าคญัในการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้มี

อยู ่2 ประการ คือ 

1. ความกา้วหนา้ของวทิยาการต่างๆ กบัความสามารถในการรับรู้ของผูเ้รียน 

2. การจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น พฒันางาน และมีเจตคติท่ีดี 

การจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้จึงเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี

เนน้ให้ผูเ้รียนเป็น “ศูนยก์ลาง” รู้จกัคิดคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง และฝึกฝนตนเองให้เป็นท่ีพึ่งแห่ง

ตนได ้ ผูส้อนพยายามหลีกเล่ียงการเป็นผูบ้อกความรู้  แต่จะเป็นผูด้  าเนินการ วางแผนก าหนด

กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ผูส้อนจึงตอ้งศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตร พฒันาหลกัสูตรระดบั
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หอ้งเรียนใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีจะเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หลงัจากด าเนินการจดัการ

เรียนรู้ไปแลว้ ผูส้อนจะตอ้งประเมินผลหาขอ้ดีขอ้เสียและปรับปรุงให้ดีข้ึน จนเกิดความรู้สึกช่ืนชม

ในการปฏิบติัตนของตนเอง ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. ทราบ เขา้ใจ และใชก้ระบวนการอยูเ่สมอ 

2. น าผูเ้รียนผา่นขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทีละขั้นอยา่งเขา้ใจครบถว้น 

3. ผูเ้รียนเขา้ใจและรับรู้ขั้นตอนของกระบวนการ และเขา้ใจความต่อเน่ืองสัมพนัธ์ตั้งแต่ตน้

จนจบกระบวนการ 

4. ผูเ้รียนน ากระบวนการนั้นไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ได ้

5. ผูเ้รียนใชก้ระบวนการนั้นในชีวติประจ าวนัจนเป็นนิสัย 

 

3.7 กระบวนการทีน่ ามาใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูส้อนน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ตามท่ีหลกัสูตร

ตอ้งการ มีหลายกระบวนการ เช่น 

1. กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด มกัจะใชส้อนค านิยามศพัท์ แนวคิดต่างๆเพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอดเป็นเบ้ืองตน้ก่อนการเรียนรู้เน้ือหาอ่ืน มีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 

1.1 การรับรู้ 

1.2 สังเกตและคิด 

1.3 จ าแนกลกัษณะร่วมและสรุป 

1.4 ทดสอบความเขา้ใจ 

1.5 สรุปแนวทางความคิด 

2. กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการซ่ึงมีเทคนิคตั้งแต่การรับรู้การจ า 

การเขา้ใจ การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ มีขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 สร้างความคิดรวบยอด 
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2.2 การอธิบาย 

2.3 การรับฟัง 

2.4 การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ 

2.5 วเิคราะห์ วจิารณ์ 

2.6 สรุป 

3. กระบวนการปฏิบติั เป็นกระบวนการท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนรู้ ไดฝึ้กฝน มกัจะใชก้บัการ

จดัการเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นทกัษะ มีขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 สังเกตและรับรู้ 

3.2 ท าตามแบบ 

3.3 ท าเองโดยไม่มีแบบ 

3.4 ฝึกใหเ้กิดความช านาญ 

4. กระบวนการสร้างเจตคติ หลกัสูตรมีการก าหนดคุณลกัษณะและเจตคติท่ีพึงประสงค ์ถา้

จะให้เกิดข้ึนกบับุคคลจ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการและระยะเวลาตอ้งแทรกตามหวัขอ้ประสบการณ์

ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

4.1 สังเกต 

4.2 วเิคราะห์ 

4.3 สรุป 

5. กระบวนการสร้างค่านิยม ค่านิยมเป็นส่วนหน่ึงของคุณธรรมท่ีตอ้งเนน้คลา้ยเจตคติ แต่

ค่านิยมเป็นการยอมรับและน าไปปฏิบติั จึงควรปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ โดยใช้กระบวนการซ่ึงมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

5.1 สังเกตและตระหนกั 

5.2 การวเิคราะห์ 
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5.3 การเลือกก าหนดเป็นค่านิยม 

5.4 เห็นคุณค่าและน าไปปฏิบติั 

5.5 สรุปเป็นค่านิยมของตนเอง 

6. กระบวนการกลุ่ม เป็นการฝึกฝนใหผู้เ้รียนมีความคุน้เคยและเกิดการเรียนรู้ในการท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น ควรด าเนินการดงัน้ี 

6.1 การเลือกผูน้ ากลุ่ม 

6.2 ก าหนดจุดประสงคแ์ละวธีิการ 

6.3 การรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก 

6.4 การสรุปผล 

7. กระบวนการความรู้ความเขา้ใจ เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยส่ิงท่ี

ตอ้งการพฒันานั้นเป็นเน้ือหาสาระ มีขั้นตอนดงัน้ี 

7.1 สังเกตและตระหนกั 

7.2 วางแผนก าหนดแนวทาง 

7.3 แบ่งความรับผดิชอบไปแสวงหาความรู้ 

7.4 พฒันาความรู้ความเขา้ใจ 

7.5 สรุปสาระส าคญั 

8. กระบวนการสร้างความตระหนัก  เป็นกระบวนการท่ีให้ผูเ้รียนสนใจรับรู้ใน

ประสบการณ์ ปรากฏการณ์ในดา้นความหมาย ความเป็นไปต่างๆ จนเห็นความส าคญัและความ

จ าเป็นของปัญหา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

8.1 สังเกต 

8.2 วจิารณ์ 

8.3 สรุปผล 
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9. กระบวนการแกปั้ญหา เป็นกระบวนการหาค าตอบหรือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

อยา่งมีหลกัการ มีขั้นตอนดงัน้ี 

9.1 สังเกต 

9.2 วเิคราะห์ 

9.3 สร้างทางเลือก 

9.4 เก็บรวบรวมขอ้มูลหรือทดสอบ 

9.5 สรุปผล 

10. กระบวนการความคิดสร้างสรรค ์เป็นกระบวนการท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนคิดเช่ือมโยงส่ิงท่ี

อยูไ่กลกนัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ ใหร้วมกนัอยูเ่ป็นรูปแบบใหม่มีขั้นตอน คือ 

10.1 เตรียมขอ้มูล 

10.2 รวบรวมขอ้มูลและปล่อยความคิดไวเ้งียบๆ 

10.3 เช่ือมโยงความคิด 

10.4 ทดสอบความคิดและพิสูจน์ใหเ้ห็นจริง 

11. กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ยการจดัการเรียนรู้ทกัษะการคิดค านวณและ

ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา 

11.1 ทกัษะการคิดค านวณมีขั้นตอนดงัน้ี 

11.1.1 สร้างความคิดรวบยอด 

11.1.2 ยกตวัอยา่งและสรุปเป็นกฎ 

11.1.3 ฝึกประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ 

11.1.4 สรุปผล 

11.2 ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา มีขั้นตอนดงัน้ี 
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11.2.1 ท าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา 

11.2.2 ก าหนดแนวทางแกโ้จทยปั์ญหา 

11.2.3 หาค าตอบ 

12. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เป็นวิธีการคิดคน้และการท างานดา้นวิทยาศาสตร์เหมาะ

ส าหรับกิจกรรมการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และน าไปประยุกต์ใช้ได้กบัวิชาอ่ืนๆได้บาง

หวัขอ้ประสบการณ์ มีขั้นตอนดงัน้ี 

12.1 ก าหนดปัญหา 

12.2 การตั้งสมมติฐาน 

12.3 การทดลองหรือการรวบรวมขอ้มูล 

12.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

12.5 สรุปผล 

13. กระบวนการทางภาษาศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการเรียนรู้ภาษา มุ่งให้เกิดการ

พฒันาทางดา้นทกัษะภาษา มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

13.1 ท าความเขา้ใจสัญลกัษณ์ 

13.2 สร้างความคิดรวบยอด 

13.3 ถ่ายทอดหรือส่ือความหมาย ความคิด 

13.4 พฒันาความสามารถ 

14. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 9 ประการ เป็นกระบวนการท่ีมุ่งพฒันา ในดา้นคิดเป็น ท า

เป็น แก้ปัญหาเป็น พฒันางานและเจตคติท่ีดี เป็นกระบวนการท่ีสังเคราะห์ขอ้ดีของ

กระบวนการต่างๆ เขา้ดว้ยกนั การจดัการเรียนรู้ไม่จ  าเป็นตอ้งจดัให้ครบทุกล าดบัขั้นเพราะ

บางขั้นไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ เพราะการจดัการเรียนรู้แต่ละคร้ังมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกนัแต่ควร

เรียงตามล าดบัขั้น ล าดบัขั้นของกระบวนการจดัการเรียนรู้ 9 ประการ มีดงัน้ี 

14.1 ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
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14.2 คิด วเิคราะห์ วจิารณ์ 

14.3 สร้างทางเลือกหลากหลาย 

14.4 ประเมินผลเลือกทางเลือก 

14.5 วางแผนการปฏิบติั 

14.6 ปฏิบติัอยา่งช่ืนชม 

14.7 ประเมินระหวา่งปฏิบติั 

14.8 ปรับปรุงแกไ้ข 

14.9 ประเมินผลรวมเพื่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ 

กระบวนการเรียนรู้มีขั้นตอนในการปฏิบติั แต่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่า

กระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่วิธีสอนหรือขั้นตอนการใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้ วิธีสอนหรือรูปแบบ

การจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ ท่ีผูส้อนพิจารณาแลว้วา่เหมาะสมกบัขั้นตอนของกระบวนการนั้นตอ้ง

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระและประสบการณ์และสมรรถภาพพื้นฐานของผูเ้รียน ในขณะท่ีผูส้อน

ก าลงัด าเนินการจดัการเรียนรู้หรือ จดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้อยู่นั้น นอกจากจะตอ้งมีความ

แม่นย  าในกระบวนการแลว้ ยงัตอ้งแม่นย  าในเร่ืองเทคนิคการจดัการเรียนรู้ วธีิสอน หรือรูปแบบการ

จดัการเรียนรู้อีกดว้ย และตอ้งพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนทุกสถานการณ์ โดยมีทกัษะการจดัการเรียนรู้ท่ี

คล่องแคล่วช านาญ 

 

3.8 เทคนิคและวธีิการจัดการเรียนรู้ แบบต่างๆ 

จากแนวคิดของนกัการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ จิตวิทยาการจดัการเรียนรู้ และ

หลกัการของการจดัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การเรียนรู้ดงักล่าวมาแลว้ จะเห็นไดว้า่

ผูส้อนจะตอ้งใชรู้ปแบบกระบวนการเรียนและกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้ไดก้าร

จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัการเรียนรู้จริงๆ  ซ่ึงการจดัการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวมีอยู่

หลากหลายวธีิ เช่น 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) 
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2. การจดัการเรียนรู้แบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer) 

3. การจดัการเรียนรู้แบบศูนยก์ารเรียน (Learning Center) 

4. การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based) 

5. การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrate Teaching) 

6. การจดัการเรียนรู้แบบถามตอบ (Ask and Question Model) 

7. การจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 

8. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work) 

9. การจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนเป็นคู่ (Learning Cell) 

10. การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมในแหล่งชุมชน (The use of Community activities) 

11. การจดัการเรียนรู้แบบทดลอง (Laboratory Method) 

12. การจดัการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Method) 

13. การจดัการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างาน (Committee Work Method) 

14. การจดัการเรียนรู้แบบอภิปราย (Discussion Group) 

15. การจดัการเรียนรู้แบบพฒันาความสามารถเฉพาะ (Talents Unlimited) 

16. การจดัการเรียนรู้แบบหน่วย (Unit Teaching Method) 

17. การจดัการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติ (Role Playing) 

18. การจดัการเรียนรู้แบบวทิยาศาสตร์ (Scientific Method) 

19. การจดัการเรียนรู้โดยการแกปั้ญหา (Problem Solving) 

20. กิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติั (Hands ‟on Activity) 

21. การจดัการเรียนรู้โดยเรียนจากของเล่น (Learning from Toy) 

22. การจดัการเรียนรู้แบบอุปนยั (Inductive Method) 
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23. การจดัการเรียนรู้แบบนิรนยั (Deductive Method) 

ฯลฯ 

 

ตอนที ่4  แนวคิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Active Learning)    

4.1 การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  

4.1.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.1.2 จุดมุ่งหมายการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.1.3 ทฤษฏีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.1.4 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.1.5 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.1.6 ประโยชน์การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.2 แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning)  

4.2.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.2 จุดมุ่งหมายการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.3 ลกัษณะและประเภทของโครงงาน 

4.2.4 ทฤษฏีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.5 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.6 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.7 ประโยชน์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.3 แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning)  

4.3.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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4.3.2 จุดมุ่งหมายการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.3.3 ลกัษณะและประเภทของโครงงาน 

4.3.4 ทฤษฏีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.3.5 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.3.6 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.3.7 ประโยชนก์ารจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

4.1 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  

4.1.1 แนวคิดพื้นฐานของการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.1.2 จุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.1.3 ลกัษณะของปัญหาในการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.1.4 การเตรียมตวัของครูก่อนการจดัการเรียนรู้ 

4.1.5 ขั้นตอนการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.1.6 การประเมินผลการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

4.1.7 บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 

4.1.1 แนวคิดพืน้ฐานของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นในส่ิงท่ีเด็กอยาก

เรียนรู้ โดยส่ิงท่ีอยากเรียนรู้ดงักล่าวจะตอ้งเร่ิมมาจากปัญหาท่ีเด็กสนใจหรือพบในชีวิตประจ าวนัท่ี

มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบับทเรียน  อาจเป็นปัญหาของตนเองหรือปัญหาของกลุ่ม ซ่ึงครูจะตอ้งมีการ

ปรับเปล่ียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กตามความเหมาะสม จากนั้นครูและเด็ก

ร่วมกันคิดกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับปัญหานั้น โดยปัญหาท่ีจะน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้

บางคร้ังอาจเป็นปัญหาของสังคมท่ีครูเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้ด็กคิดจากสถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
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เกิดข้ึน จะเนน้ท่ีกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เด็กตอ้งเรียนรู้จากการเรียน (Learning to Learn) เนน้

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนในกลุ่ม การปฏิบติัและการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 

น าไปสู่การคน้ควา้หาค าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีมาก่อนหนา้น้ี 

 

4.1.2 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

รูปแบบกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทกัษะ

การคิดแกปั้ญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบให้แก่นกัเรียนโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะ

กระบวนการคิดแก้ปัญหา  การคิดสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การสืบค้นและรวบรวมข้อมูล 

กระบวนการกลุ่ม การบนัทึกและการอภิปราย 

 

4.1.3 ลกัษณะของปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

เกิดข้ึนในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณ์ของผูเ้รียนหรือผูเ้รียนอาจมีโอกาสได้

เผชิญกบัปัญหานั้นเป็นปัญหาท่ีพบบ่อยมีความส าคญัมีขอ้มูลเพียงพอส าหรับการคน้ควา้ 

เป็นปัญหาท่ียงัไม่มีค  าตอบชัดเจน ตายตัวหรือแน่นอนและเป็นปัญหาท่ีมีความ

ซบัซ้อนคลุมเครือหรือผูเ้รียนเกิดความสงสัยเป็นปัญหาท่ีมีประเด็นขดัแยง้ ขอ้ถกเถียงในสังคมยงั

ไม่มีขอ้ยติุ 

เป็นปัญหาท่ีอยูใ่นความสนใจ เป็นส่ิงท่ีอยากรู้แต่ไม่รู้ 

ปัญหาท่ีสร้างความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษ ภยั และเป็นส่ิงไม่ดี หากมีการน า

ขอ้มูลมาใชโ้ดยล าพงัคนเดียวอาจท าใหต้อบปัญหาผดิพลาด 

ปัญหาท่ีได้รับการยอมรับจากผูอ่ื้นว่าจริง ถูกต้อง แต่ผู ้เรียนไม่เช่ือว่าจริง ยงัไม่

สอดคลอ้งกบัความคิดของผูเ้รียน 

ปัญหาท่ีอาจมีค าตอบ หรือแนวทางการแสวงหาค าตอบได้หลายทางครอบคลุมการ

เรียนรู้ท่ีกวา้งขวางหลากหลายเน้ือหา 

เป็นปัญหาท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกบัพื้นฐานของผูเ้รียน 
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เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถหาค าตอบของปัญหาไดท้นัที ตอ้งมีการส ารวจ คน้ควา้และ

รวบรวมขอ้มูล หรือทดลองดูก่อน จึงจะไดค้  าตอบ ไม่สามารถคาดเดา หรือท านายไดง่้ายๆ วา่ตอ้ง

ใช้ความรู้อะไร ยุทธวิธีในการสืบเสาะหาความรู้เป็นอย่างไร หรือค าตอบ หรือผลของความรู้เป็น

อยา่งไร 

เป็นปัญหาท่ีส่งเสริมความรู้ดา้นเน้ือหา ทกัษะ สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา 

4.1.4 การเตรียมตัวของครูก่อนการจัดการเรียนรู้ 

1 ศึกษาหลกัสูตร เพื่อใหค้รูเกิดความเขา้ใจจุดประสงคข์องหลกัสูตร ตลอดจนตวัช้ีวดั

และมาตรฐานการเรียนรู้ต่างๆอยา่งละเอียดและสามารถน าความรู้ดงักล่าวไปจดักระบวนการเรียนรู้ 

ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางตามเป้าหมายการเรียนรู้ได ้

2 วางแผนผงัการจดัการเรียนรู้เก่ียวกับเน้ือเร่ืองท่ีจะสอน โดยครูต้องหาความรู้ท่ี

เช่ือมโยงกบัเน้ือเร่ืองในการก าหนดแผนการจดัการเรียนรู้ คือมีการออกแบบกิจกรรมดว้ยตนเอง ใช้

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ออกแบบ

กิจกรรมใช้ส่ือให้ทนักบัเหตุการณ์ปัจจุบนั ทนักบัค าตอบของเด็ก และเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีเด็กเรียนรู้ 

โดยเนน้ออกแบบกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการรายวชิา 

3 ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ครูผู ้สอนต้องออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างรัดกุมให้รายละเอียดการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน คือ ไม่ว่าครูท่านใดอ่านแผนการจดัการ

เรียนรู้ แลว้สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนดงักล่าวได ้

4 ครูผูส้อนสอบถามความตอ้งการในการเรียนและสร้างความคุน้เคยกบันกัเรียน ครู

จะตอ้งสร้างความคุน้เคยกบันักเรียนและถามความตอ้งการของนักเรียนว่าอยากเรียนอะไรในปี

การศึกษานั้นเพื่อส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียนไวเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการจดัการเรียนรู้

ให้สอดคลอ้งระหวา่งหลกัสูตรและความตอ้งการของนกัเรียน เพื่อความสะดวกในการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมและเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจส าหรับนกัเรียนมากข้ึน 

4.1.5 ข้ันตอนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ส าหรับคู่มือการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานน้ี ไดน้ าขั้นตอนการจดัการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยโครงการพฒันา
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โรงเรียนตน้แบบและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิ

วงศ ์(มสส.) โดยมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1 ทดสอบความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีจะสอนก่อนเรียน เพื่อจะได้ทราบความรู้พื้นฐาน

ของนกัเรียนเป็นรายบุคคลในเร่ืองดงักล่าว และเป็นแนวทางในการออกแบบหรือปรับกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ของครูใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนดว้ย 

2 ให้ความรู้เบ้ืองตน้ก่อนเร่ิมกิจกรรมการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐานจะน าไปสู่การเรียนรู้

ของเด็กในกิจกรรมท่ีตอ้งลงมือปฏิบติั ดงันั้น ครูจึงตอ้งอธิบายเน้ือหาคร่าวๆ เพื่อให้เด็กเกิดความ

เขา้ใจในเบ้ืองตน้ 

3 เปิดโอกาสให้เด็กเสนอส่ิงท่ีอยากเรียนรู้ โดยให้เด็กเขียนถึงส่ิงท่ีตนเองอยากเรียนรู้ 

และส่ิงท่ีตนเองเรียนรู้มาแลว้ ส่ิงท่ีเด็กอยากเรียนรู้อาจเป็นปัญหาในชีวิตประจ าวนั หรือปัญหาของ

ชุมชน หรือแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีถูกก าหนดข้ึนในชั้นเรียน       ท่ีเด็กช่วยกนัคิดและอยากลง

มือปฏิบติั 

4 แบ่งกลุ่มเด็กในการท ากิจกรรม เพื่อให้เด็กรู้จกัวางแผนคือ ให้เด็กรู้จกัก าหนด

กิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง โดยการท าปฏิทินการเรียนรู้ตามความตอ้งการในการเรียนของตน 

วิธีการดังกล่าวเพื่อให้เด็กรู้หน้าท่ีของตนเองและในขณะเดียวกันสามารถแบ่งหน้าท่ีความ

รับผดิชอบใหแ้ก่ตนเองและเพื่อนในกลุ่มได ้

5 สร้างกติกาในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กรู้จกัเคารพในเง่ือนไขและ

กติกาท่ีก าหนดข้ึน โดยทุกคนในชั้นเรียนจะตอ้งยอมรับและปฏิบติัตาม 

6 ให้เด็กลงมือปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเอง ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และลงมือ

ปฏิบติัไดกิ้จกรรมต่างๆดว้ยตนเอง โดยครูจะคอยเป็นผูแ้นะน า ตอบค าถามและสังเกตเด็กขณะท า

กิจกรรม 

7 ครูให้เด็กสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้จากการท ากิจกรรมและให้เด็กไดน้ าเสนอผลงานของตน 

โดยครูเป็นผูค้อยสนบัสนุนให้เกิดการน าเสนอท่ีหลากหลายรูปแบบและเป็นไปอย่างสร้างสรรค ์ 

ไม่จ  ากดัแนวคิดในการน าเสนอ 
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8 ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ของเด็ก 

จากผลงานและพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกขณะร่วมกิจกรรม โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะสอนเป็นหลกั 

 

4.1.6 การประเมินผลการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การประเมินผลการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานควรจะมีการประเมินผลตามสภาพจริง 

มีการก าหนดเป้าหมายท่ีมีความสัมพันธ์ในการประเมิน ได้แก่ 1) ควรท าความเข้าใจด้าน

กระบวนการท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) การพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

ผูเ้รียน และ 3) ส่ิงท่ีไดรั้บจากเน้ือหาวชิา โดยท าการประเมินดงัน้ี 

1 การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวดัผลหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของ

นกัเรียนโดยตรงผ่านชีวิตจริง เช่น การด าเนินการดา้นการสืบสวน คน้ควา้ การร่วมมือกนัท างาน

กลุ่มในการแกปั้ญหา การวดัผลจากการปฏิบติังานจริง เป็นตน้ 

2 การสังเกตอย่างเป็นระบบ เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลใน

ด้านทกัษะกระบวนการของผูเ้รียนในขณะเรียน ผูส้อนตอ้งมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้

ชดัเจน เช่น การแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์นั้น ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินไว ้ไดแ้ก่ การ

สร้างปัญหาหรือค าถาม การสร้างสมมติฐาน การระบุตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุม 

การอธิบายแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการประเมินผลสมมติฐานบนพื้นฐานของขอ้มูล

ท่ีดี 

 

4.1.7 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานครูผูส้อนจะท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน คอย  ให้ค  าปรึกษา กระตุน้ให้ผูเ้รียนเอาความรู้เดิมท่ีมีอยูม่าใชแ้ละเกิดการเรียนรู้โดยการตั้ง

ค  าถาม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง รวมทั้งเป็นผูป้ระเมินทกัษะของผูเ้รียนและ

กลุ่ม พร้อมใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการพฒันาตนเอง 
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4.2 แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning)  

4.2.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.2 จุดมุ่งหมายการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.3 ลกัษณะและประเภทของโครงงาน 

4.2.4 ทฤษฏีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.5 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.6 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.2.7 ประโยชน์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

4.2.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบโครงงาน 

นกัการศึกษาหลายท่านรวมทั้งสถาบนัหลายแห่งไดใ้หค้วามหมายของโครงงานไว ้สรุปไดด้งัน้ี 

จุไรรัตน์ คนคล่อง (จุไรรัตน์ คนคล่อง, 2545) กล่าววา่ โครงงานหมายถึง กิจกรรมท่ี

ผูเ้รียนไดค้น้ควา้หาขอ้มูลตามความถนดัและความสนใจ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบ โดยการวางแผน 

ออกแบบ และลงมือปฏิบติัสร้างผลงานอยา่งมีกระบวนการตามล าดบัขั้นตอน และด าเนินการศึกษา

คน้ควา้รวบรวมขอ้มูล จนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

เพชรา วงศป์ระไพโรจน์ (เพชรา วงศป์ระไพโรจน์, 2545a) กล่าววา่ โครงงาน เป็นการ

ท ากิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามความสนใจ ความถนดั ความสามารถของผูเ้รียน ผูเ้รียนได้

ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบหรือผลงานท่ีมี

ความสมบูรณ์ในตวัภายใตก้ารแนะน า ปรึกษาของครู ดงันั้น โครงงานจึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

ผูเ้รียนมีความสนใจอยากรู้ค าตอบจึงได้วางแผนโดยอาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการปฏิบติั เพื่อให้

โครงงานนั้นส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ครูจึงตอ้งเป็นผูก้ระตุน้ความคิด ความกระหายใคร่รู้ของผูเ้รียน 

เป็นผูใ้ห้ก าลงัใจคอยช้ีแนะ เป็นท่ีปรึกษา เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการท างาน ตลอดทั้งติดตาม

ผล ประเมินผลโครงงานดว้ย 
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วสุิทธ์ิ กลา้หาญ (วิสุทธ์ิ กลา้หาญ, 2545) กล่าววา่ โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน

ไดเ้รียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลุ่มลึกดว้ยตนเอง โดยการเรียนรู้จากการคิดวางแผนไวล่้วงหนา้ ใช้

แหล่งการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติจริงได ้

วฒันาพร ระงบัทุกข ์(วฒันาพร ระงบัทุกข,์ 2545) กล่าววา่ โครงงานเป็นวิธีการจดัการ

เรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบติั ใช้กระบวนการ

แสวงหาความรู้ หรือค้นควา้หาค าตอบในส่ิงท่ีผูเ้รียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ อย่าง

หลากหลาย 

ม่ิงขวญั กิตติวรรณกร (ม่ิงขวญั กิตติวรรณกร, 2546) ได้กล่าวว่า โครงงานเป็น

กระบวนการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ให้ผูเ้รียนได้

ปฏิบติัเหมือนกบัการท างานในชีวติจริง ฝึกใหคิ้ดเป็น ท าเป็น รู้วิธีการแกปั้ญหาดว้ยตนเองอยา่งเป็น

ระบบ รู้จกัคิดริเร่ิม 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2543) ไดก้ล่าวถึง การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจดัประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานให้แก่นกัเรียน เหมือนกบัการท างานในชีวิตจริง ให้นักเรียนไดมี้ประสบการณ์ตรงได้

เรียนรู้วธีิแกปั้ญหา รู้จกัการท างานอยา่งมีระบบรู้จกัวางแผนในการท างาน ฝึกการคิดวิเคราะห์ และ

เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

สุเมธตา งามชดั (สุเมธตา งามชดั, 2548) ไดใ้ห้ความหมายของโครงงานวา่เป็นวิธีการ

สอนท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมหลากหลายมุ่งเนน้หวัขอ้ เร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจมากกวา่ตวัภาษาโดยเปิด

โอกาสให้นกัเรียนเลือกเน้ือหา วิธีการศึกษาคน้ควา้ การแบ่งงาน ตลอดจนรูปแบบช้ินงานอนัเป็น

ผลผลิตสุดทา้ยของกระบวนการท่ีนกัเรียนไดท้  าขอ้ตกลงกนัไวน้อกจาก น้ีการสอนแบบน้ียงัเปิด

โอกาสให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้ ภาษาและทกัษะท่ีเรียนมาแลว้มาปรับใชใ้นการด าเนินงานเป็นการ

น าภาษามาใชใ้นชีวติจริง 

แคทช์ และ ชาร์ด Katz. & Chard  (แคทซ์และชาร์ด Katz and Chard, 1994) กล่าววา่ 

การสอนโครงงาน หมายถึง การศึกษาค้นควา้อย่างลึกซ้ึงในหัวข้อท่ีผูเ้รียนสนใจ โดยครูร่วม

พิจารณาวา่ มีคุณค่าในการเรียนรู้ โครงงาน มีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสติปัญญา ความสามารถ

ในวชิาการต่าง ๆ ทกัษะทางสังคม เนน้กระบวนการท างานร่วมกนั 
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เบอร์แมน  Berman. 1997  (เบอร์แมน (Berman. 1997) อา้งใน กฤษฎา คูหาเรืองรอง, 

2553) อา้งถึงใน กฤษฎา คูหาเรืองรอง, 2553) กล่าวถึง โครงงาน เป็นการเรียนรู้โดยการเนน้ลงมือ

ปฏิบติัส่งผลต่อการเรียนรู้จริงตลอดชีวิต ท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้วิธีเรียน กลายเป็นนักรวบรวมและ

จดัการกบัขอ้มูลความสามารถในการแก้ปัญหา และตดัสินใจในการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ

แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นก่อใหเ้กิดความทา้ทายในการเรียนรู้ 

สรุปได้ว่า โครงงานหมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสนใจ สงสัย และ

ตอ้งการ หาค าตอบ โดยการศึกษาคน้ควา้ สืบคน้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ตามระดบัความสามารถ มี

การวางแผน อย่างละเอียด พร้อมลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนด เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบและองค์

ความรู้ดว้ยตวัของผูเ้รียนเองโดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา และอ านวยความสะดวก 

4.2.2 จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แบบโครงงาน 

จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัโครงงาน มีผูก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้

แบบโครงงาน (เพชรา วงศป์ระไพโรจน์, 2545b) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของโครงงาน ดงัน้ี 

1. เพื่อให้ผูเ้รียนไดใ้ช้ความรู้ และประสบการณ์ปฏิบติังานตามความสามารถ ความสนใจ 

และความถนดัของตนเอง ซ่ึงเป็นการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพของผูเ้รียน 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการท างานอยา่งเป็นระบบโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาตามระเบียบ

วธีิการวทิยาศาสตร์ โดยรู้จกัสังเกต รู้จกัตั้งค  าถาม ตั้งสมมุติฐานได ้

4. เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

5. รู้จกัสรุปและท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีคน้พบ 

6. เพื่อให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน และเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการ

แกปั้ญหาอนัเป็นการสร้างลกัษณะนิสัย จิตพิสัยใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 

สุวิทย์ มูลค า และอรทยั มูลค า (สุวิทย์ มูลค า และอรทยั มูลค า , 2545) กล่าวถึง

วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ดงัน้ี 
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1. เพื่อให้ผูเ้รียนไดใ้ช้ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาคน้ควา้หา

ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

2. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดพลงัความอยากรู้อยากเห็น 

3. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนตดัสินใจวา่จะท าอะไร กบัใคร อยา่งไร และเสริมสร้างความมัน่ใจ

วา่ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในเร่ืองท่ีเขาตอ้งการคน้หาค าตอบ 

4. เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกซ่ึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

วจันา พิพฒัน์ทศพล (วจันา พิพฒัน์ทศพล, 2546) กล่าววา่ จุดมุ่งหมายการสอนแบบ

โครงงานมุ่งใหผู้เ้รียนได ้

1. พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยเลือกหวัขอ้และวธีิการด าเนินการดว้ยตนเอง 

2. เช่ือมโยงองค์ความรู้กบัชีวิตจริง โดยน าความรู้ท่ีได้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้หรือ

ปฏิบติัจริง 

3. พฒันาความรับผิดชอบ โดยให้เสรีภาพในการคิดและการท า ก าหนดภาระงานและการ

ด าเนินงานเอง 

กิตติชัย สุธาสิโนบล (กิตติชัย สุธาสิโนบล, 2546c) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบ

โครงงานวา่มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. เพื่อมุ่งให้ผูเ้รียนพฒันาความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีทกัษะพื้นฐานในการติดต่อส่ือสาร 

การคิดค านวณ การคิดวเิคราะห์ โดยเนน้การเรียนรู้ตามสภาพจริง อยา่งมีความสุข 

2. เพื่อมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิด การคน้ควา้ แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ดว้ย

ตนเอง อยา่งสร้างสรรค ์พร้อมทั้งสามารถน าเสนอผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้นได ้

3. เพื่อมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจตนเอง ปฏิบติักิจกรรมตามความถนดั และความ

ตอ้งการของตนเอง 

4. เพื่อมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการทกัษะทางสังคม จริยธรรมเพื่อคน้ควา้

หาค าตอบอยา่งนกัแสวงหาความรู้ สามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 
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สรุปไดว้า่ จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แบบโครงงาน มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้

ด้วยตนเองในการเลือกหัวขอ้ และวิธีการด าเนินการด้วยตนเอง น าความรู้ท่ีได้จากห้องเรียนไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง และพัฒนาความรับผิดชอบ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ

ด าเนินงาน 

 

 4.2.3 ลกัษณะและประเภทของโครงงาน 

ลกัษณะการเรียนรู้แบบโครงงาน 

การสอนแบบโครงงาน มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงลกัษณะการเรียนรู้แบบ

โครงงานไวด้งัน้ี (สุพล วงัสินธ์ุ, 2543) 

1. เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ สงสัย ตอ้งการหาค าตอบ 

2. เ ป็นการเ รียนรู้ ท่ี มีกระบวนการ มีระบบ ครบกระบวนการท่ีผู ้เ รียนจะต้องใช้

ความสามารถหลายดา้น 

3. เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ 

4. มีความสอดคลอ้งกบัชีวติจริง 

5. มีการศึกษาอยา่งลุ่มลึกดว้ยวธีิการและแหล่งขอ้มูลอยา่งหลากหลาย 

6. เป็นการแสวงหาความรู้และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง 

7. มีการน าเสนอโครงงานดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม ในดา้นกระบวนการและผลงานท่ีพบ 

8. ขอ้คน้พบ ส่ิงคน้พบ สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

นฤมล ยุตาคม (นฤมล ยุตาคม, 2543) กล่าววา่ ลกัษณะของการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน 

คือ 

1. เป็นงานท่ีพฒันาจากงานเดิม 

2. บูรณาการสาขาวชิาต่าง ๆ และทกัษะต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 
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3. ใช้ทกัษะการท างานร่วมมือกนัเป็นกลุ่ม การแกปั้ญหา การต่อรอง และทกัษะระหว่าง

บุคคลอ่ืนๆ 

4. ใหผู้เ้รียนท างานเป็นอิสระ 

5. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนใช้ความรู้ความสามารถในสถานการณ์ใหม่ และแตกต่างออกไป

ภายนอกหอ้งเรียน 

6. ใหผู้เ้รียนเลือกเร่ืองท่ีท าโครงงาน และวางแผนการท างานเอง 

7. ใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ และขอ้มูลท่ีมีความส าคญักบัตวัเอง 

8. ท าใหไ้ดผ้ลงานท่ีชดัเจน 

9. จดัใหมี้การประเมินตามสภาพจริงโดยตนเอง โดยเพื่อน และโดยครู 

วจันา พิพฒัน์ทศพล (วจันา พิพฒัน์ทศพล, 2546) กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของโครงงานว่า 

ลกัษณะเด่นของโครงงานตามทศันะของนกัการศึกษาหลายคนเห็นตรงกนั มีดงัน้ี 

1. มุ่งเนน้ไปท่ีการเรียนรู้เน้ือหามากกวา่เป้าหมายดา้นภาษา เฉพาะภาษาใดภาษาหน่ึง 

2. มีลกัษณะมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง แมค้รูผูส้อนจะมีบทบาทในการสนบัสนุน และ

เสนอแนะตลอดกระบวนการ 

3. มีลกัษณะเป็นการร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จาก

กนัและกนั 

4. น าไปสู่การบูรณาการท่ีแทจ้ริง ทั้งดา้นทกัษะและกระบวนการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่ง

ความรู้ต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นถึงภาระงานในชีวติจริง 

5. จะส้ินสุดหรือจบลงดว้ยผลงานในตอนทา้ย ซ่ึงสามารถให้คนอ่ืนไดรั้บรู้ มีส่วนร่วมได้

ท าให้โครงงานเป็นส่ิงท่ีมีจุดหมายท่ีแทจ้ริง ทั้งยงัมีการปรับกระบวนการระหวา่งด าเนินการ เป็น

การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเกิดความคล่องแคล่ว และความถูกตอ้งชัดเจนในแต่ละช่วงของการท า

โครงงาน 
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6. เป็นส่ิงท่ีจูงใจ กระตุน้ และท้าทาย มีผลดีต่อการสร้างความเช่ือมัน่ การรู้คุณค่าของ

ตนเอง และความอิสระในการดูแลตนเองควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะทางภาษา การเรียนรู้เน้ือหา

และความ สามารถทางสติปัญญาของผูเ้รียน 

สรุปได้ว่า ลกัษณะการสอนแบบโครงงาน เป็นการเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูคิ้ด วางแผน

ปฏิบติัสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยตนเองตามความถนดั และความสนใจ ดว้ยการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็น

ระบบตามขั้นตอน โดยอาศยักระบวนการท างาน กิจกรรมต่าง ๆ และมีการประเมินกระบวนการ

ท างานท่ีต่อเน่ือง 

 

ประเภทของโครงงาน 

จากการศึกษาเอกสารโครงงาน นกัการศึกษาไดแ้บ่งประเภทของโครงงานไวด้งัน้ี 

ธญัญณฐั ชาวเหนือและวฒันาพร ระงบัทุกข ์(ธญัญณัฐ ชาวเหนือและวฒันาพร ระงบัทุกข์, 

2543) ไดแ้บ่งประเภทของโครงงานตามสาระการเรียนรู้ได ้2 ประเภท คือ 

1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นโครงงานท่ีใชเ้น้ือหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

เป็นพื้นฐานในการท าโครงงาน โดยมีการบูรณาการความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมเขา้ดว้ยกนั 

2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานท่ีผูเ้รียนสามารถก าหนดข้ึนมาตามความสนใจ

และความถนดัโดยการน าเอาความรู้ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม จากกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ มาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ี (ธัญญณัฐ ชาวเหนือ, 2543) ได้จ  าแนกประเภทของ

โครงงานตามลกัษณะ 

การด าเนินงาน เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้4 ประเภท คือ 

1. โครงงานประเภทส ารวจขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล 

2. โครงงานประเภทศึกษาคน้ควา้ 

3. โครงงานประเภททดลอง 

4. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์
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อุดมศกัด์ิ ธนะกิจรุ่งเรือง (อุดมศกัด์ิ ธนะกิจรุ่งเรือง, 2543c) กล่าววา่ประเภทของโครงงาน 

สามารถแบ่งตามลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมขอ้มูล (Survey Research Project) โครงงานประเภทน้ี

เป็นการศึกษาหรือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติในแต่ละสาระการเรียนรู้

จุดประสงคเ์พื่อส ารวจขอ้มูลดา้นต่าง ๆ แลว้น ามาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และน าเสนออย่างมีระบบ

เพื่อใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ในเร่ืองดงักล่าวนั้นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

2. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Research Project) ขั้นตอนการท าโครงงาน

ประเภทน้ีจะตอ้งมีการก าหนดปัญหา ตั้ งสมมติฐานการก าหนดตวัแปร การก าหนดนิยามศพัท์

เฉพาะการออกแบบการทดลอง ด าเนินการทดลองเพื่อหาค าตอบของปัญหา หรือตรวจสอบ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แปรผล สรุปผล อภิปรายผลการทดลอง และการใหข้อ้เสนอแนะการท าโครงงาน

ประเภททดลองน้ี ในบางคร้ังอาจจ าเป็นต้องท าการทดลองเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ เบ้ืองต้น

เสียก่อน เพื่อให้ไดข้อ้มูลบางประการมาใชป้ระกอบการตดัสินใจในการก าหนดรายละเอียด ต่าง ๆ 

ของการศึกษาคน้ควา้จริง 

3.  โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์  (Developmental Research 

Project/Invention Research Project) เป็นการประยุกต์ทฤษฎีและหลกัการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ

พฒันาหรือสร้างประดิษฐ์อุปกรณ์ เคร่ืองมือใช้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคจ์ากการสังเกต วิเคราะห์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือวิธีการในการ

จดัการต่าง ๆ แลว้พฒันา ปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพดีข้ึนกวา่ หรือ

เป็นส่ิงท่ีริเร่ิมสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ หรือแบบจ าลองทางความคิด 

4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย (Theoretical Research Project) เป็น

การน า เสนอทฤษฎี แนวคิดใหม่ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างไปจากแนวความคิดเดิม 

ซ่ึงต้องอาศัยข้อมูล หรือทฤษฎีสนับสนุน ดังนั้ นผูท่ี้ท  าโครงงานประเภทน้ีต้องเป็นผู ้ท่ีมีพื้น

ฐานความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ เป็นอยา่งดี และตอ้งศึกษาคน้ควา้อยา่งลึกซ่ึงกวา้งขวาง จึงไม่เหมาะสมกบั

ผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา 

ลดัดา ภู่เกียรติ  (ลดัดา ภู่เกียรติ, 2544a)ไดแ้บ่งประเภทของโครงงานออกเป็น 2 ประเภท 

คือ 
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1. โครงงานดา้นวทิยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 โครงงานประเภทส ารวจ (Survey research project) 

1.2 โครงงานประเภททดลอง (Experimental research project) 

1.3 โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์(Developmental research project) 

1.4 โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย (Theoretical research project) 

2. โครงงานทัว่ไป 

การท่ีจะให้นกัเรียนท ากิจกรรมโครงงาน เพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ครูจะตอ้งสอน

ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงงาน รวมทั้ งมีทกัษะในการท างานให้เป็นระบบ

เสียก่อน ซ่ึงในการท าโครงงานชั้นแรกของเด็กๆ ควรจะมาจากความสนใจของเขาท่ีตอ้งการค าตอบ

ในปัญหาคา้งคาใจท่ียงัไม่รู้ และเป็นการฝึกกระบวนการในการแสวงหาค าตอบดว้ยวิธีคิดของเขา

เอง โดยท่ีครูเป็นผูค้อยให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน าเท่านั้น ซ่ึงโครงงานแบ่งทัว่ไปออกเป็น 2 

ประเภท คือ 

2.1 โครงงานตามความสนใจ โครงงานประเภทน้ีเป็นโครงงานท่ีค่อนขา้งกวา้งมากเพราะ

ความสนใจของเด็ก ๆ จะแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ของเขา ซ่ึงจะเป็นไปตามหวัขอ้ในเร่ืองใด

หรือส่ิงใดท่ีเด็ก ๆ เขามีความสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้อยา่งเจาะลึก เพื่อตอ้งการค าตอบในส่ิงท่ีสงสัย

หรือยงัไม่แน่ชดัแลว้ตอ้งพิสูจน์ใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน 

2.2 โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นเน้ือหาสาระในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มกัจะเป็น

เน้ือหาท่ีเด็ก ๆ ตอ้งเรียนอยู่แล้ว เพียงแต่ตอ้งการขยายความรู้ให้กวา้งออกไปในเชิงลึกกว่าเดิม 

เพราะการเรียนในหอ้งเรียนค่อนขา้งมีเวลาท่ีจ ากดั ครูผูส้อนสามารถน ากิจกรรมโครงงานมาช่วยใน

การจดัการเรียนการสอนในแต่ละเน้ือหาวิชา โดยให้นกัเรียนไดเ้ลือกเร่ืองท่ีสนใจในเน้ือสาระของ

หลกัสูตรท่ีจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ หรือเป็นเร่ืองท่ีครูและนกัเรียนไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนัวา่ น่าจะศึกษาดว้ย

วิธีท าโครงงาน หรือกลุ่มครูผูส้อนในวิชาต่าง ๆ มาปรึกษากันว่าหน่วยการเรียนเร่ืองใดบ้างท่ี

สามารถใชห้ลกัสูตรบูรณาการในระหว่างวิชาได ้โดยไม่ตอ้งเรียนซ ้ าซ้อนในแต่ละวิชาอีกในเร่ือง

เดียวกนั แต่จดัเป็นหน่วยการเรียนให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ โดยการท าโครงงานเชิงบูรณาการระหวา่ง

วชิา 
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เริงชยั จงพิพฒันสุข (เริงชยั จงพิพฒันสุข, 2543) ไดจ้  าแนกโครงงานเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. โครงงานส ารวจขอ้มูล จุดประสงค์เพื่อส ารวจรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา

หรืองานท่ีก าลงัท าส าหรับน ามาพฒันาปรับปรุงส่งเสริมใหก้วา้งขวาง ไดผ้ลดียิง่ข้ึน 

2. โครงงานศึกษาคน้ควา้ จุดประสงค์เพื่อแสวงหาความรู้จากแหล่งวิชาการต่าง ๆ เช่น

ห้องสมุด ส านักงาน สถาบัน หรือผูรู้้ในสาขานั้นๆ โดยตรงเป็นการฝึกฝนหาแนวทางในการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อน ามาเทียบเคียงกบัความรู้ท่ีไดโ้ดยตรงจากต ารา หรือรายงานเอกสาร

ทางวชิาการ รวมทั้งการทดลอง เพื่อคน้หาหรือตรวจสอบ กฎ หลกัทฤษฎี และขอ้เทจ็จริง 

3. โครงงานสร้างหรือพฒันาช้ินงาน จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์จากการ

สังเกตว่าการท่ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้หรือกลวิธีในการจดัการต่างๆ แลว้พฒันา หรือสร้างข้ึนใหม่เพื่อ

สนองความตอ้งการทางสังคม และความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่หรือท่ีไดรั้บจากบทเรียนการพฒันา 

หรืสร้างช้ินงานน้ีมกัจะเกิดข้ึนหลงัจากท าโครงงานส ารวจเสร็จขอ้มูล และโครงงานศึกษาทดลอง 

คน้ควา้มาก่อน 

จิราภรณ์  ศิริทว ี(จิราภรณ์ ศิริทว,ี 2542a) ไดจ้  าแนกโครงงานออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

1. โครงงานประเภทส ารวจ โครงงานประเภทน้ีไม่ก าหนดตวัแปร การเก็บรวบรวมขอ้มูล

อาจเป็นการส ารวจในภาคสนามหรือในธรรมชาติ หรือน ามาศึกษาในห้องปฏิบติันอกจากน้ีการ

ส ารวจรวบรวมขอ้มูลอาจบ่งช้ีท่ีมาของปัญหาเพื่อน าไปศึกษาทดลองต่อ 

2. โครงงานประเภททดลอง เป็นโครงงานท่ีมีลกัษณะการออกแบบทดลอง เพื่อศึกษาผล

ของตวัแปรหน่ึงโดยควบคุมตวัแปรอ่ืน ๆ 

3. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ โครงงานประเภทน้ีเป็นการประดิษฐ์ส่ิงใดส่ิงหน่ึง

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้หรืออุปกรณ์เพื่อใชส้อยต่าง ๆ ส่ิงประดิษฐ์อาจคิดข้ึนมาใหม่ หรือปรับปรุงจาก

ของเดิม มีการก าหนดตวัแปรท่ีจะศึกษาและทดลองประสิทธิภาพของงานดว้ย 

4. โครงงานประเภทพฒันาผลงาน โครงงานประเภทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อ คิดคน้หรือพฒันา

ช้ินงานใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึนหรือมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ส านกังานพฒันาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตการศึกษา 1 (2543 : 27 -29) ได้

แบ่งโครงงานออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
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1. โครงงานท่ีเป็นการส ารวจ รวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทน้ีเป็นโครงงานท่ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อส ารวจและรวยรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แล้วน าขอ้มูลท่ีได้จากการ

ส ารวจนั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ แล้วน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีระบบเพื่อให้เห็นถึง

ลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ของเร่ืองดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 

2. โครงงานท่ีเป็นการคน้ควา้ทดลองโครงงานประเภทน้ีเป็นโครงงานท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะโดยการออกแบบโครงงานในรูปแบบของการทดลอง เพื่อศึกษา

วา่ตวัแปรหน่ึงจะมีผลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาอย่างไรบา้งดว้ยการควบคุมตวัแปรอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมี

ผลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาไว ้

3. โครงงานท่ีเป็นการศึกษาความรู้ทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดใหม่ โครงงานประเภทน้ี

เป็นโครงงานท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อความรู้ทฤษฎี หลกัการแนวคิดใหม่ ๆ เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี

ยงัไม่มีใครคิดมาก่อนหรือขดัแยง้หรือขยายจากของเดิมท่ีมีอยู่แลว้ซ่ึงความรู้ทฤษฎีหลกัการ หรือ

แนวคิดท่ีเสนอตอ้งผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลักการหรือวิธีการท่ีน่าเช่ือถือ ตามกติกาข้อตกลงท่ี

ก าหนดข้ึนมาเอง หรืออาจใช้กติกาหรือขอ้ตกลงเดิมมาอธิบาย ขอ้ความรู้ ทฤษฎีหลกัการ แนวคิด

ใหม่ก็ได ้

4. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ โครงงานท่ีมีวตัถุประสงค์ คือการน าความรู้ ทฤษฎี

หลกัการ หรือแนวความคิดใหม่มาประยุกตใ์ช้โดยประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้าง ๆ เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการเรียน การท างาน หรือควรใชส้อยอ่ืน ๆ 

สมวงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ (สมวงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ, 2545) ได้

จ  าแนกโครงงานออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

1. งานศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (Documentation projects) 

2. งานศึกษาจากเอกสารและการทดลอง (Documentation /Experimentation projects) 

3. งานทดลอง (Experimentation projects) 

วมิลศรี สุวรรณรัตน์ (วมิลศรี สุวรรณรัตน์, 2542) โครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

1. โครงงานท่ีสร้างความรู้และทกัษะ 

2. โครงงานท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐส่ิ์งของ 
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3. โครงงานเก่ียวกบัการส ารวจ 

4. โครงงานท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีต่าง ๆ เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ชั้นสูง 

สรุปได้ว่า ประเภทของโครงงาน แบ่งโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

โครงงานตามความสนใจ และโครงงานตามสาระการเรียนรู้ และแบ่งตามลกัษณะการด าเนินการ

ตามความถนัดและความสนใจ สามารถออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ โครงงานประเภทส ารวจ

รวบรวมขอ้มูลโครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ และโครงงานประเภทการ

สร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย 

 

4.2.4 ทฤษฎีเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

การเรียนรู้แบบโครงงาน มีช่ือเรียกในภาษาองักฤษอยู่หลายค า คือ Project Work, 

Project method, Project Portfolio, Project-Based Learning  และProject‟Based Instruction  บูรชยั 

ศิริมหาสาคร (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2546e) กล่าวว่าการเรียนรู้โดยการท าโครงงานเป็นการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีรากฐานมาจากแนวคิดในการใหก้ารศึกษาของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey 

1859-1952) นักปรัชญาและนักการศึกษาชาวอเมริกันและแนวคิดการศึกษาแบบพิพฒันาการ 

(Progressive Education) ซ่ึงเช่ือวา่ การศึกษาเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตท่ีต่อเน่ืองโดยมีผูเ้รียน

เป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่เกิดจากการสอนท่ีมีครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยการท าโครงงานจึงมี

ความส าคญัในการเตรียมผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถตามความตอ้งการในการประกอบอาชีพ

ในอนาคต การเรียนรู้โดยการท าโครงงานอาจใชเ้ป็นกิจกรรมเสริม หรือกิจกรรมการเรียนหลกัก็ได ้

ส่ิงส าคญั คือ การใชปั้ญหาหรือสถานการณ์ในชีวติจริง ซ่ึงจ าเป็น ตอ้งใชท้กัษะต่าง ๆ ในการท างาน

ให้บรรลุวตัถุประสงค์ และผู ้เรียนจะได้ฝึกหัดพฒันาและใช้ทักษะต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการท า

โครงงาน (นฤมล ยตุาคม, 2543) 

สรุปไดว้า่ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบโครงงานนั้น เป็นการเนน้ผูเ้รียน

ใหมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ไดป้ฏิบติัจริงดว้ยตนเอง โดยไดเ้รียนในส่ิงท่ีเขาสนใจ อยากรู้ค าตอบ ได้

ใชว้ธีิการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ หลากหลายรูปแบบ ไดใ้ชค้วามรู้ ความเขา้ใจจากเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเรียน

มาเพื่อหาค าตอบ และสุดทา้ยผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ส าหรับตนเองข้ึนมา กิจกรรมต่าง ๆ

ท่ีนกัเรียนกระท า ไดรั้บการแนะน า ปรึกษา ดูแลจากครูผูส้อน ดงันั้นครูจะตอ้งเขา้ใจธรรมชาติความ
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ตอ้งการ ความสนใจ พฒันาการ และความแตกต่างของผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันา

ตนเองเตม็ตามศกัยภาพ 

 

4.2.5 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ขั้นตอนการท าโครงงานเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัขั้นตอนหน่ึงท่ีผูท้  าโครงงานตอ้ง

ค านึงถึงให้มาก เป็นขั้นตอนท่ีผู ้เ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยน าความรู้ และ

ประสบการณ์ท่ีตนเองมีมาใชใ้นการท าโครงงานนั้น ๆ ไดมี้ผูก้ล่าวถึงขั้นตอนในการท าโครงงาน

ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การคิดและเลือกหวัขอ้โครงงาน 

ในขั้นตอนน้ี ผูเ้รียนจะตอ้งคิดและเลือกหัวเร่ืองของโครงงานดว้ยตนเองว่าอยากจะ

ศึกษาอะไร ท าไมจึงอยากศึกษา หวัเร่ืองของโครงงานมกัจะไดม้าจากปัญหา ค าถาม หรือความอยาก

รู้อยากเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ของผูเ้รียนเอง หัวเร่ืองของโครงงานควรเฉพาะเจาะจงและชดัเจน 

(อุดมศกัด์ิ ธนะกิจรุ่งเรือง, 2543c) ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูคิ้ดและเลือก หรือก าหนดปัญหา เร่ืองราวท่ี

ตอ้งการศึกษาดว้ยตนเอง ซ่ึงเกิดจากความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นของตนเอง หรือกลุ่มของตน 

(กิตติชยั สุธาสิโนบล, 2546b) นกัเรียนคิด และเลือกหัวขอ้โครงงานดว้ยตนเอง หัวขอ้โครงงาน

ได้มาจากปัญหา ค าถาม หรือความอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ของนักเรียน และหัวขอ้

โครงงานมีความเฉพาะเจาะจง สามารถส่ือไดถึ้งเน้ือหาของโครงงานท่ีจะท า (บูรชยั ศิริมหาสาคร, 

2546a) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนจดัสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงจะ

น าไปสู่การคน้หาและเลือกหัวขอ้ท่ีตนสนใจ เช่น การอภิปราย การใช้ส่ือกรณีตวัอยา่ง ย ัว่ยุให้เกิด

ความสงสัย อยากรู้อยากหาค าตอบ น าขอ้สงสัยมาก าหนดเป็นหัวขอ้ของโครงงาน (ธัญญณัฐ ชาว

เหนือ, 2543) เร่ืองท่ีท าโครงงานตอ้งเป็นเร่ืองท่ีผูท้  าโครงงานสนใจจริง ๆ ในระยะเร่ิมตน้จึงไม่ควร

ก าหนดเป็นรายวิชา แต่จะเป็นเร่ืองอะไรก็ไดท่ี้นกัเรียนอยากศึกษาคน้ควา้เพื่อหาค าตอบ โดยมุ่งไป

ท่ีกระบวนการในการแสวงหาความรู้จากการหาวิธีการในการแกปั้ญหานั้น ๆ และพิจารณาขอ้มูล

ต่าง ๆใหค้รอบคลุมเสียก่อนวา่เพียงพอหรือไม่ในการท าโครงงานนั้นๆ (ลดัดา ภู่เกียรติ, 2544a) 

สรุปไดว้า่ การคิดและเลือกหวัขอ้โครงงาน คือ ขั้นตอนท่ีนกัเรียนจะมีบทบาทในการ

ส ารวจความสนใจของตนเองโดยสังเกตและศึกษาขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัหรือชุมชน ติดตาม
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ข่าวสารบา้นเมือง หรือคิดเช่ือมโยงจากเร่ืองท่ีเรียนเพื่อเลือกเร่ืองท่ีสนใจศึกษาเพิ่มเติมท่ีมีความ

เป็นไปได้ในการด าเนินการศึกษา และคดัเลือกเพื่อร่วมงานในกรณีท่ีเป็นการท างานกลุ่ม ครูมี

บทบาท เป็นผูก้ระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดแรงจูงใจในการท าโครงงาน และสามารถคิดประเด็นการศึกษา

เพื่อท าโครงงานได ้

ขั้นท่ี 2 การวางแผน 

ในขั้นตอนน้ี ผูเ้รียนตอ้งวางแผนการท าโครงงาน จะรวมถึงการเขียนเคา้โครงของ

โครงงาน ซ่ึงตอ้งมีการวางแผนไวล่้วงหน้า เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างรัดกุม รอบคอบไม่

สับสน แลว้น าเสนอต่อผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการขั้นต่อไปการ

เขียนเค้าโครงของโครงงาน โดยทั่วไปเขียนเพื่อแสดงแนวคิด แผนงาน และขั้นตอนการท า

โครงงาน ซ่ึงควรประกอบดว้ย ช่ือโครงงาน ช่ือผูท้  าโครงงาน ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน หลกัการ และ

เหตุผลของโครงงาน จุดมุ่งหมาย/วตัถุประสงค์ สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ วิธีด าเนินงาน/

ขั้นตอนการด าเนินงาน แผนปฏิบติังาน ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (อุดมศกัด์ิ ธนะกิจรุ่งเรือง, 2543a) มี

การอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัหัวขอ้โครงงานท่ีผูเ้รียนเลือกศึกษาหรือก าหนด

วตัถุประสงค ์ก าหนดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง 

ๆ หรือการฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นในการท าโครงงานเพิ่มเติมให้กบัผูเ้รียน (ธญัญณัฐ ชาวเหนือ, 2543) 

ขั้นตอนในการเขียนแผนงานซ่ึงตอ้งคิดไวล่้วงหนา้วา่จะท าอยา่งไรในช่วงเวลาใด โดยการเขียนเป็น

โครงร่างหรือเคา้โครงเสนอครูท่ีปรึกษา โดยทัว่ไปแล้วในการเขียนแผนการท าโครงงานนั้นจะ

ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี ช่ือโครงงาน ช่ือผูท้  าโครงงาน ช่ือครูท่ีปรึกษาโครงงาน ท่ีมาและ

ความส าคญัของโครงงาน วตัถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตของโครงงานท่ีจะท าการศึกษา 

สมมติฐานของการศึกษา วิธีด าเนินงาน ประโยชน์หรือผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการท าโครงงาน 

และเอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรม (ลดัดา ภู่เกียรติ, 2544a) ขั้นตอนของการจดัท าโครงร่างของ

โครงงาน เปรียบเสมือนพิมพเ์ขียว ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือโครงงาน ช่ือผูจ้ดัท าหรือคณะผูจ้ดัท า ช่ือ

โรงเรียน ช่ือครูท่ีปรึกษา ประเภทของโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา วตัถุประสงคข์องโครงงาน 

สมมติฐาน (ถา้มี) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ เอกสารอา้งอิง / แหล่งคน้ควา้ 

วิธีการศึกษาคน้ควา้ วิธีการด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ระยะเวลาในการด าเนินงานงบประมาณ (กิตติ

ชยั สุธาสิโนบล, 2546b) และการวางแผนการท าโครงงาน เป็นการคิดวิธีการท างานตลอดโครงงาน

ไวล่้วงหนา้ เป็นการมองภาพตลอดแนววา่จะตอ้งท าอะไรก่อน-หลงัตามล าดบังานท่ีก าหนด จากนั้น
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จึงท าเป็นโครงร่างของโครงงานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใช้เป็นแผนในการก ากบัติดตามของ

ตนเอง และเพื่อเสนอให้ครูผูส้อน หรือครูท่ีปรึกษาอนุมติัโครงงานก่อนปฏิบติัจริง (บูรชยั ศิริมหา

สาคร, 2546a) 

สรุปไดว้่า การวางแผน เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนจะมีบทบาทในการเป็นผูว้างแผนการ

ท างานโดยปรึกษากบัเพื่อนร่วมงาน เก่ียวกบัประเด็นปัญหาและขอบเขตในการศึกษา ก าหนด

วตัถุประสงค์ ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษาเพื่อให้เกิดความรอบรู้ รวมทั้งท าการ

ออกแบบการศึกษา ครูจะมีบทบาทเป็นผูก้ระตุน้ ส่งเสริม และให้ค  าปรึกษานกัเรียน โดยใชค้  าถาม

กระตุน้เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความคิดในเร่ืองท่ีศึกษา 

ขั้นท่ี 3 การด าเนินงาน 

ขั้นตอนน้ี ผูเ้รียนตอ้งพยายามท าตามแผนงานท่ีวางไว ้เตรียมวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี

ให้พร้อมปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ค านึงถึงความประหยดั และความปลอดภยัในการ

ท างาน ตลอดจนการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ วา่ไดท้  าอะไรไปบา้ง ไดผ้ลอยา่งไร มีปัญหาและขอ้คิดเห็น

อย่างไร พยายามบนัทึกให้เป็นระเบียบและครบถ้วน (อุดมศกัด์ิ ธนะกิจรุ่งเรือง, 2543c) ผูเ้รียน

ด าเนินการตามแผนท่ีวางไวโ้ดยมีครูผูส้อนดูแลใหค้  าปรึกษา แนะน า หรือช่วยแกไ้ขปัญหาอุปสรรค

ต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติักิจกรรมตามโครงงานไดส้ าเร็จ (ธัญญณัฐ ชาวเหนือ, 2543) การ

ด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดว้างไวแ้ลว้ โดยการปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเขียนไวใ้นโครงร่าง หรือเคา้

โครงท่ีผา่นการเห็นชอบของครูท่ีปรึกษาแลว้ ผูท้  าโครงงานจะตอ้งก าหนดขั้นตอนในการปฏิบติังาน

อย่างละเอียด ชดัเจน เป็นขั้นตอน ระบุระยะเวลาของการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอนทุกขั้นตอน 

และจะตอ้งปฏิบติัตามแผนการด าเนินงานท่ีไดว้างไว ้(ลดัดา ภู่เกียรติ, 2544a) ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม

ตามท่ีได้ก าหนดไว้ ซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยควรระลึกอยู่เสมอว่า 

ความส าเร็จของโครงงานควรอยูท่ี่การท าให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงและเปิดกวา้งให้ผูเ้รียน

ไดเ้รียนรู้ตามความถนดั หาใช่ผลการทดลองหรือส่ิงท่ีไดค้าดหวงัซ่ึงตางตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

(กิตติชยั สุธาสิโนบล, 2546a) ผูจ้ดัท าโครงงานปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนท่ีไดเ้ขียนไวใ้น

โครงร่างของโครงงาน โดยมีครูท่ีปรึกษาคอยเสนอแนะและให้ก าลงัใจเพื่อให้ผูเ้รียนมีความมัน่ใจ

ในการท าโครงงานวา่ ด าเนินการไดถู้กตอ้งแลว้ (บูรชยั ศิริมหาสาคร, 2546d) 

สรุปไดว้่า การด าเนินงาน เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนมีบทบาทในการเป็นผูท้  าการศึกษา

โดยสร้างหรือจดัหาเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการเก็บขอ้มูล ด าเนินการเก็บรวบรวม ขอ้มูลตามแผนท่ี
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ก าหนด จดบนัทึกขอ้มูล และร่วมปรึกษาหารือเก่ียวกบัการท างานในกลุ่มหรือครูเป็นระยะ ครูจะมี

บทบาทเป็นผู ้อ  านวยความสะดวกแก่นักเรียน ในการจัดหาและเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น

ด าเนินการติดต่อ ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อท าให้การท าโครงงานของนกัเรียนด าเนินไปอยา่ง

ราบร่ืน 

ขั้นท่ี 4 การเขียนรายงานโครงงาน 

การเขียนรายงานโครงงาน เป็นวิธีส่ือความหมายวิธีหน่ึงท่ีจะให้ผูอ่ื้นได้เข้าใจถึง

แนวคิดวิธีการด าเนินงาน ผลท่ีได ้ตลอดจนขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงานนั้น 

การเขียนโครงงานควรใชภ้าษาท่ีอ่านแลว้เขา้ใจง่าย ชดัเจน และครอบคลุมประเด็นส าคญั ๆ ทั้งหมด

ของโครงงาน (อุดมศกัด์ิ ธนะกิจรุ่งเรือง, 2543c) 

สรุปผล การปฏิบติัวา่บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวห้รือไม่ ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์อะไร

จากการท าโครงงานบา้ง มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขอย่างไร (ธัญญณัฐ 

ชาวเหนือ, 2543) การเสนอผลจากการศึกษาคน้ควา้ในรูปแบบของการายงานเป็นเอกสารเพื่อขยาย

ผลให้ผูอ่ื้นไดท้ราบและเขา้ใจถึงแนวคิด วิธีการศึกษาคน้ควา้ และส่ิงท่ีท าการศึกษานั้นวา่มีผลเป็น

อยา่งไรบา้งรวมทั้งขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงานนั้นโดยใชภ้าษาท่ีอ่านเขา้ใจง่าย ชดัเจน สั้น

ตรงไปตรงมา และครอบคลุมหัวขอ้ต่าง ๆ ซ่ึงมีหัวขอ้ดงัน้ี ช่ือโครงงาน ช่ือผูท้  าโครงงาน ช่ือครู

ปรึกษาบทคดัยอ่ ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ สมมติฐาน

ของการศึกษาค้นควา้ วิธีด าเนินการ ผลของการศึกษาค้นคว้า สรุปผลของการศึกษาค้นคว้า 

ขอ้เสนอแนะเอกสารอา้งอิง และกิตติกรรมประกาศ (ลดัดา ภู่เกียรติ, 2544b) ขั้นตอนท่ีนกัเรียน ตอ้ง

เขียนรายงานเพื่อน าเสนอผลงานของตน รายงานโครงงานควรประกอบดว้ย ช่ือโครงงาน ช่ือผูท้  า

โครงงาน ช่ือครูท่ีปรึกษา ประเภทของโครงงาน บทคดัย่อ ความเป็นมาของปัญหา วตัถุประสงค์

ของโครงงาน สมมติฐาน(ถ้ามี) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ อุปกรณ์ใน

การศึกษาค้นควา้วิธีด าเนินการศึกษาค้นควา้ ผลการศึกษาคน้ควา้ การสรุปผล การอภิปรายผล 

ประโยชน์ และขอ้เสนอแนะตลอดจนบรรณานุกรม (กิตติชยั สุธาสิโนบล, 2546a) 

สรุปได้ว่า การเขียนรายงานโครงงานเป็นการส่ือให้ผูอ่ื้นได้เข้าใจแนวคิด วิธีการ

ด าเนินงาน ผลท่ีได ้ตลอดจนขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงานนั้น การเขียนควร

เขียนใหค้รอบคลุม อ่านง่าย ชดัเจน ตรงไปตรงมา 
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ขั้นท่ี 5 การน าเสนอโครงงาน 

ขั้นตอนน้ีคือ ขั้นการน าเสนอผลงาน เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการท าโครงงานเป็น

วิธีการท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงผลงานนั้น การน าเสนอผลงานอาจท าไดห้ลายรูปแบบ

ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมกบัประเภทของโครงงาน เน้ือหา เวลา ระดบัของผูเ้รียน เช่น การแสดง

บาทบาทสมมติ การเล่าเร่ือง การเขียนรายงาน สถานการณ์จ าลอง การสาธิต การจดันิทรรศการ ส่ิง

ส าคญัคือพยายามท าให้การแสดงผลงานนั้นดึงดูดความสนใจของผูช้ม มีความชัดเจน เขา้ใจง่าย 

และมีความถูกตอ้งของเน้ือหา (อุดมศกัด์ิ ธนะกิจรุ่งเรือง, 2543c) การน าเสนอผลการด าเนินงาน

โครงงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามลกัษณะของงาน ซ่ึงอาจจะมีการน าเสนอเฉพาะภายในชั้นเรียน

ภายในโรงเรียน หรือภายนอกโรงเรียน ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รูปแบบการน าเสนอ

ผลงานสามารถน าเสนอไดห้ลายรูปแบบ เช่น การรายงานดว้ยเอกสาร การเล่าสู่กนัฟัง น าเสนอใน

การประชุม การจดันิทรรศการ การแสดงละคร ฯลฯ (ธัญญณัฐ ชาวเหนือ, 2543) การน าเสนอ

โครงงานเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการท าโครงงาน หลังจากท่ีได้ศึกษา และหาวิธีการในการ

แกปั้ญหาท่ีอยากรู้ และไดผ้ลออกมาแลว้ ตอ้งการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา/ทดลองนั้นมาเล่าให้

ผูอ่ื้นไดรั้บรู้ รับทราบ ซ่ึงผูท้  าโครงงานตอ้งคิดรูปแบบของการน าเสนอเองโดยการเขียนในรูปแบบ

รายงานเป็นเอกสาร หรือรายงานปากเปล่า หรือจัดนิทรรศการ ผลงานบางช้ินอาจมีว ัสดุ

ประกอบการรายงาน ซ่ึงจะตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัโครงงานนั้น ๆ ดว้ยผลงานท่ีจะน าเสนอต่อ

ชุมชนอาจท าในรูปแบบของแผงโครงงาน โดยมีหวัขอ้ส าคญัท่ีจะน าเสนอและเขียนบรรยายในแผง

โครงงาน ซ่ึงประกอบดว้ยหัวขอ้ต่อไปน้ี ช่ือผูจ้ดัท า ช่ือท่ีปรึกษาท่ีมาของโครงงาน ช่ือโครงงาน 

ปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา สมมติฐาน (ถา้มี) วธีิด าเนินการ (ถา้มีรูป) 

ประกอบดว้ยจะดีมาก) ผลการทดลอง สรุปผล และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงแผงโครงงานตอ้งประกอบดว้ย 

3 ดา้น คือ ดา้นหลงัและดา้นขา้ง 2 ดา้น ส่วนดา้นหนา้เปิดให้ผูช้มสามารถชมผลงานไดส้ะดวกแผง

ทั้ง 3 ดา้นใช้ติดภาพ แผนภูมิ ค าอธิบาย หากมีส่ิงประกอบอ่ืนๆ ของโครงงานก็ให้จดัวางบนโต๊ะ

ระหวา่งแผงทั้ง 3 ดา้น หรืออาจติดบนแผงไดต้ามความเหมาะสม แผงโครงงานควรมีขนาดยาว 120 

เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร และกวา้งดา้นละ 60 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถพบัเก็บไดเ้รียบร้อย 

(ลดัดา ภู่เกียรติ, 2544c) ขั้นตอนน้ีเป็นการเผยแพร่ผลงานของผูเ้รียนออกสู่สาธารณชน ท าให้ผูเ้รียน

ไดมี้โอกาสไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป มกันิยมจดัเป็นนิทรรศการ โดยอาจจดั

ในงานวนัส าคญัต่างๆ อาทิเช่น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วนัภาษาไทย งานประจ าปีของโรงเรียนงาน
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ส่งเสริมวชิาการ โดยทัว่ไปผูเ้รียนมกัจดัท าแผงโครงงาน (กิตติชยั สุธาสิโนบล, 2546a) และเป็นการ

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์โครงงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผูอ่ื้นไดรั้บทราบและน าผลของโครงงาน

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั หรือเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการท าโครงงานต่อเน่ืองเพื่อต่อยอด

ความรู้ในเร่ืองเดิมหรือความรู้เร่ืองใหม่ และเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั (บูรชยั ศิริมหา

สาคร, 2546b) 

สรุปได้ว่า การน าเสนอโครงงาน เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนจะมีบทบาทในการเป็นผู ้

น าเสนอผลการศึกษา โดยศึกษาวิธีการน าเสนอผลงาน และเลือกรูปแบบการน าเสนอผลงานท่ี

เหมาะสมมีการเตรียมการน าเสนอผลงานและน าเสนอผลงานในหวัขอ้ต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการ

ศึกษาผลท่ีไดจ้ากการศึกษาและท าการประเมินผลการท าโครงงานดว้ยตนเอง ครูมีมีบทบาทในการ

ให้ค  าปรึกษา ตรวจสอบและให้ขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการเลือกวิธีการน าเสนอผลงานและการ

น าเสนอผลงาน 

4.2.6. การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

การประเมินโครงงานของนกัเรียนเป็นส่ิงสะทอ้นถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เน้ือหา

สาระกระบวนการท างาน คุณภาพของโครงงาน ทักษะในการส่ือสารในการน าเสนอผลงาน

โครงงานของนกัเรียน รวมทั้งการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ท าให้ครูและนกัเรียนได้

ทราบปัญหาอุปสรรคในการท างาน แล้วน ามาปรับปรุงและพฒันาโครงงานในคร้ังต่อไป ซ่ึงมี

นกัการศึกษาไดเ้สนอแนวทางการประเมินการสอนแบบโครงงาน ดงัน้ี 

อุดมศกัด์ิ ธนะกิจรุ่งเรือง (อุดมศกัด์ิ ธนะกิจรุ่งเรือง, 2543b) กล่าววา่ การประเมินผล

โครงงานควรใชก้ารประเมินผลตามสภาพท่ีแทจ้ริง (Authentic Assessment) ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

1. ท าไปพร้อม ๆ กบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2. ยดึพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีแสดงออกเป็นส าคญั 

3. เนน้การพฒันาตนและการประเมินตนเอง 

4. ใหค้วามส าคญัในการพฒันาจุดเด่นของผูเ้รียน 

5. มีการเก็บขอ้มูลระหวา่งปฏิบติัไดทุ้กบริบท (Context) ทั้งท่ีบา้น โรงเรียน และชุมชน 

6. อยูบ่นพื้นฐานของเหตุการณ์ในชีวติจริง เอ้ือต่อการเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่ชีวติจริง 
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7. เนน้คุณภาพของผลงาน ซ่ึงเป็นผลจากการบูรณาการความรู้สู่ความสามารถของผูเ้รียน 

8. เน้นการวดัความสามารถในการคิดระดบัสูง เช่น ใช้ขอ้มูลในการสังเคราะห์ อธิบาย 

สรุปเป็นกฎทัว่ไป ตั้งสมมติฐาน สรุป และแปลผลเป็นตน้ 

9. วดัปฏิสัมพนัธ์เชิงบวก มีการช่ืนชม ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสุขสนุกสนาน ไม่เครียด 

10. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและรับผดิชอบร่วมกนั 

สุพิน ดิษฐสกุล (สุพิน ดิษฐสกุล, 2543) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการ

ตดัสินท่ีจะสะทอ้นส่ิงท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัขณะท่ีมีการเรียนรู้ร่วมกนั ตอ้งเป็นการประเมินตามสภาพ

จริง และมีการประเมินท่ีหลากหลาย ส่ิงท่ีตอ้งประเมินไดแ้ก่ 

1. กระบวนการท างาน (Process) 

2. ผลผลิตในขั้นสุดทา้ย (Product) 

3. การน าเสนองาน (Performance task)  

ลดัดา ภู่เกียรติ (ลดัดา ภู่เกียรติ, 2544a) กล่าววา่ การประเมินโครงงาน ครูผูส้อนควรมี

กรอบแนวทางในการประเมินเป็น 4 เร่ืองใหญ่ ๆ คือ 

1. จะประเมินอะไร ส่ิงท่ีประเมินจากโครงงานของผูเ้รียน ครูควรจะท าการประเมินงาน

ทั้งหมดเร่ิมตั้งแต่การเลือกเร่ือง เน้ือหาสาระ กระบวนการในการท างาน กระบวนการเรียนรู้ การ

แสดงออกถึงส่ิงท่ีเป็นความรู้ ความคิด ความสามารถ ทกัษะ คุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึงผลงานหรือ

ช้ินงานท่ีไดจ้ากการท าโครงงานนั้น ๆ 

2. จะประเมินเม่ือใด การประเมินควรมีการกระท าอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่เร่ิมโครงงานจน

ส้ินสุดโครงงาน โดยประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงอาจแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ประเมินตอนเร่ิมต้น

โครงงาน ประเมินระหวา่งการท าโครงงาน และประเมินหลงัจากโครงงานเสร็จส้ินลงแลว้ 

3. จะประเมินจากอะไร/โดยวิธีใด วิธีการท่ีจะใช้การประเมินไดแ้ก่ การตรวจจากผลงาน 

ช้ินงาน เอกสาร รายงาน แบบบนัทึกต่าง ๆ เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวดัความรู้สึกความพึง

พอใจในการท าโครงงาน แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึกการท างานของกลุ่มเพื่อน รวมทั้งการทดสอบ
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ในดา้นความรู้ความสามารถและทกัษะการท างาน แฟ้มสะสมงานหรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นร่องรอยหลกัฐาน

ท่ีสามารถวดัไดจ้ริงเป็นตน้ 

4. จะประเมินโดยใคร การประเมินท่ีดีควรเป็นการประเมินท่ีครอบคลุมจากทุกคนท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งตวันกัเรียนเอง เพื่อน ๆ ในกลุ่มท่ีท างานดว้ยกนั เพื่อนคนอ่ืน ๆ ครู/อาจารย ์ผูป้กครอง 

และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

กิตติชัย สุธาสิโนบล (กิตติชัย สุธาสิโนบล, 2546b) ได้กล่าวว่า การประเมินผล

โครงงานจึงตอ้งวดัให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวดั โดยให้ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ อาจใช้

เกณฑ์ใหญ่ๆ 3 เกณฑ์ อนัได้แก่การวางแผนการท างาน กระบวนการท างาน ความส าเร็จของ

โครงงาน โดยก าหนดสัดส่วนของคะแนนตามความเหมาะสม 

บูรชยั ศิริมหาสาคร (บูรชยั ศิริมหาสาคร, 2546c) กล่าวถึง การประเมินผลโครงงาน มี

จุดเนน้ดงัน้ี 

1. เน้นการประเมินผลโครงงานทั้งระบบ การท าโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้

ระยะเวลาต่อเน่ืองยาวนานพอสมควร เป็นกิจกรรมท่ีท าเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการ ดงันั้นการ

ประเมินผลโครงงานตอ้งมีวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ คือ ตอ้งประเมินกระบวนการ

หรือขั้นตอนการท าโครงงานทั้ง 6 ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี 1 การคิดและเลือกหวัขอ้โครงงาน 

ขั้นท่ี 2 การวางแผน (โครงร่างของโครงงาน) 

ขั้นท่ี 3 การด าเนินงาน (ปฏิบติัการโครงงาน) 

ขั้นท่ี 4 การเขียนรายงานโครงงาน 

ขั้นท่ี 5 การน าเสนอโครงงาน 

ขั้นท่ี 6 การพฒันาโครงงาน  

นอกจากการประเมินกระบวนการท าโครงงานแลว้ ตอ้งประเมินผลส าเร็จของโครงงาน

ควบคู่กนัไปดว้ยโดยใชก้ารประเมินผลตามทฤษฎีเชิงระบบ ใหค้รอบคลุมทั้ง 3 ระยะ คือ 

1.1 ปัจจยัน าเขา้ Input คือ การประเมินก่อนท าโครงงาน 
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1.2 กระบวนการ Process คือ การประเมินขณะท าโครงงาน 

1.3 ผลผลิต Output หรือ Product คือ การประเมินผลส าเร็จของโครงงาน 

2. เนน้การประเมินผูเ้รียนในทุกดา้น การท าโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาส

ให้ผูเ้รียนแสดงศกัยภาพในทุกดา้น ได้แก่ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะพิสัย 

(Psychomotor Domain) และดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) ดงันั้นการประเมินผลโครงงานตอ้ง

ประเมินใหค้รอบคลุมทั้ง 3 ดา้น 

3. เน้นการประเมินผลท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และการประเมินตามสภาพจริง ใช้การ

ประเมินผลท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินโครงงานของตนเอง และ

เนน้การประเมินตามสภาพจริง คือประเมินโดยบุคคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าโครงงาน เช่น

เพื่อนนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การ

สังเกตการสัมภาษณ์ การตรวจรายงานโครงงาน และผลงานการประดิษฐ์ การทดสอบความรู้ และ

การน าเสนอโครงงาน 

สรุปไดว้า่ การประเมินผลโครงงาน เป็นกระบวนการตดัสินท่ีจะสะทอ้นส่ิงท่ีนกัเรียน

ได้ปฏิบติัขณะท่ีมีการเรียนรู้ร่วมกัน ต้องเป็นการประเมินตามสภาพจริง และมีการประเมินท่ี

หลากหลายครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติั เร่ิมตั้งแต่การวางแผน การด าเนินกิจกรรมตาม

แผน และผลส าเร็จของงาน ซ่ึงในการประเมินนั้นควรใหทุ้กฝ่ายมีส่วนเก่ียวขอ้งในการประเมิน เช่น 

ครูท่ีปรึกษานกัเรียนเอง กลุ่มเพื่อน และผูป้กครอง 

 

4.1.7 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

จิราภรณ์ ศิริทวี (จิราภรณ์ ศิริทวี, 2542b) กล่าวถึงส่ิงท่ีนกัเรียนไดรั้บประโยชน์จาก

การท าโครงงาน คือ 

1. ความรู้ในเน้ือหาวชิานั้นๆ 

2. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

3. ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
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4. ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ผา่นกระบวนการแกปั้ญหา 

5. เจตคติท่ีดีต่อการศึกษา 

6. คุณสมบติัทางบวกอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความเช่ือมัน่ในตนเองความมี

วนิยั ความรับผดิชอบ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

อุดมศกัด์ิ ธนะกิจรุ่งเรือง (อุดมศกัด์ิ ธนะกิจรุ่งเรือง, 2543b) กล่าวถึงประโยชน์ของ

โครงงาน ดงัน้ี 

1. กิจกรรมโครงงานเหมาะกบัการศึกษาในยคุขอ้มูลข่าวสาร 

2. เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนไดเ้ตม็ท่ี 

3. เกิดความรู้จริง ซ่ึงไดจ้ากการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการทดลอง ปฏิบติั คน้ควา้ 

4. สามารถใชค้วามรู้ไดห้ลายดา้น (หลายมิติ) 

5. เกิดปัญญาเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

6. ฝึกใหผู้เ้รียนเป็นคนคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น 

7. ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรค ์และเกิดภาคภูมิใจท่ีท างานส าเร็จ 

8. ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานจากการเรียนรู้ 

9. ช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเป็นนกัคน้ควา้ (นกัวทิยาศาสตร์) 

สุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ (สุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ, 2545) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์

ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ดงัน้ี 

1. เป็นการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ไดป้ฏิบติั

จริง คิดเอง ท าเองอยา่งละเอียดรอบคอบ อยา่งเป็นระบบ 

2. ผูเ้รียนรู้จกัวธีิแสวงหาขอ้มูล สร้างองคค์วามรู้และสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแกปั้ญหา มีทกัษะกระบวนการในการท างาน 

4. ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ ทกัษะการเคล่ือนไหวทางกาย 
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5. ผูเ้รียนไดฝึ้กกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ สามารถท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นได ้

6. ผูเ้รียนได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตย คือการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกัน มีการ

ยอมรับในความรู้ ความสามารถซ่ึงกนัและกนั 

7. ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

8. ผูเ้รียนไดฝึ้กลกัษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน เช่น การสังเกต การจดบนัทึกขอ้มูลการเก็บ

ขอ้มูล อย่างเป็นระบบ ความรับผิดชอบ ความซ่ือตรง ความเอาใจใส่ ความขยนัหมัน่เพียรในการ

ท างาน รู้จกัการท างานอยา่งเป็นระบบ ท างานอยา่งมีแผน 

9. ฝึกใหผู้เ้รียนเป็นคนมีเหตุผล รู้จกัพึ่งพาตนเอง ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

10. ผูเ้รียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และสามารถน าความรู้ ความคิดหรือแนวทางท่ีได้

ไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติ หรือในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได ้

สรุปไดว้า่ ประโยชน์ของการท าโครงงานนั้นมีประโยชน์ ดงัน้ี คือ ส่งเสริมให้ผูเ้รียน

ไดพ้ฒันา การเรียนรู้ ดว้ยการศึกษาคน้ควา้ เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และสร้างองคค์วามรู้ได้

ดว้ยตนเองส่งเสริมกระบวนการคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงออกถึงความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ เช่นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ความรับผดิชอบและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

4.3 แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม (Social Service) 

4.3.1 ความหมายการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม 

4.3.2 แนวคิดพื้นฐานการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม 

4.3.3 องคป์ระกอบการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม 

4.3.4 กระบวนการการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม 

4.3.5 รูปแบบการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม 
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4.3.1 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

การเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม เป็นการสะทอ้นความเช่ือท่ีวา่ การศึกษาตอ้งเช่ือมโยง

กับส านึกทางสังคม และการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด คือการลงมือปฏิบัติและ

เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ท่ีมีจุดมุ่งหมาย (ชวาลา เวชยนัต,์ 2544a) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Freire 

ในการสร้างจิตส านึกหรือความตระหนกัต่อปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ตลอดจนแนวคิดปรัชญาพิพฒั

นาการนิยม (Progressivism) หรือปรัชญาปฏิบติันิยม (Pragmatism) ของ Dewey ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนได้

เรียนจากการลงมือกระท า (Learning by Doing) หรือไดรั้บประสบการณ์จริง (Experience) 

National and Community Service Act of 1990 (Root, 1997) ของสหรัฐอเมริกา ให้ค  า

นิยามไวว้า่ เป็นประสบการณ์ดา้นการศึกษา โดยท่ีนกัเรียน เรียนรู้และพฒันาตนเอง อาศยัการมีส่วน

ร่วมอย่างกระตือรือร้นในระสบการณ์การรับใช้ท่ีมีการจดัเตรียมอย่างดี เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน และมีความเช่ือมโยงความร่วมมือทั้งของโรงเรียนและชุมชน รวมถึง

การบูรณาการเขา้ในหลกัสูตรวชิาการของนกัเรียน และมีการจดัเวลาท่ีแน่นอน เพื่อนกัเรียนสามารถ

คิด พูด และเขียน เก่ียวกบัส่ิงท่ีนกัเรียนไดก้ระท าและเห็น ระหวา่งท่ีลงมือท ากิจกรรมนอกจากนั้น 

ยงัให้โอกาสนกัเรียนไดป้ระยุกตใ์ชท้กัษะและความรู้ใหม่ๆท่ีไดเ้รียน ในสถานการณ์จริงในชุมชน

ของเขา และส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยให้นกัเรียนเรียนรู้นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ใน

หอ้งเรียน และช่วยใหมี้พฒันาการของความส านึกในการสนใจผูอ่ื้นดว้ย 

คูเปอร์ (Cooper Mark, 1996) ให้ความหมายของการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคมว่า 

“เป็นวิธีการท่ีรวมการสอน การเป็นพลเมืองดี ความรู้วิชาการ ทกัษะ และค่านิยม เขา้ดว้ยกนั เป็น

การเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา โดยการน าบทเรียนจากประสบการณ์ในการท างานรับใช้สังคม ทั้ง

ระดบัอุดมศึกษามธัยมศึกษา และประถมศึกษา เป็นกลวิธีสอนท่ีส าคญัและยงัมีประโยชน์ส าหรับ

โครงการนอกโรงเรียนดว้ย” 

เอลลีช อา้งจาก (กิตติยา  ผากงค า, 2551b) ให้ความหมายวา่ การเรียนรู้ดว้ยการรับใช้

สังคม เป็นการเรียนรู้จากการสอนในวิชาต่างๆท่ีเช่ือมโยงกบัการรับใช้สังคมและการรับใช้สังคม 

และการศึกษาในรายวชิาต่างๆ ซ่ึงเป็นการเสริมซ่ึงกนัและกนั ทฤษฎีพื้นฐานของการเรียนรู้ดว้ยการ

รับใช้สังคม คือปรัชญาพิพฒันาการนิยมของ จอห์น ดิวอ้ี การมีการตอบโตร้ะหว่างความรู้และ

ทกัษะในการปฏิบติัการ และประสบการณ์รับ 
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คิลล่ี Kinsley 1997 อา้งจาก (กิตติยา  ผากงค า, 2551b) ให้ความหมายของการเรียนรู้

ดว้ยการรับใช้สังคมวา่ “ เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีน านกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มาอยู่ใน

กระบวนการ ระบุความต้องการของโรงเรียนและชุมชน ตั้งหัวข้อ และสร้างความสัมพนัธ์กับ

สมาชิกในชุมชน และก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ดว้ยกนั” 

อีริกสัน Ericson 1997อา้งจาก (กิตติยา  ผากงค า, 2551b) กล่าวถึงความหมายของการ

เรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคมวา่ “เป็นเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงการรับใชชุ้มชนอยา่งแทจ้ริง 

และบูรณาการกบัผลทางดา้นวชิาการ” 

ไวน์เคิล Weigert (Weigert, 1998) กล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม หมายถึง 

การเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนท ากิจกรรมการรับใชส้ังคม อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการหรือปัญหาของ

ชุมชนอยา่งมีความหมาย สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องรายวิชา ซ่ึงมีการเตรียมการอยา่งเป็นระบบ 

และบูรณาการในรายวิชาดว้ยการไตร่ตรองจากการกระท าและการเรียนรู้ และงานท่ีตอ้งท าน้ีตอ้ง

ไดรั้บการวดัและประเมินทั้งดา้นวชิาการและการรับใชส้ังคม 

ฮาคาร์ว,ี เบนสัน (Ira Harkavy Lee Benson, 1998 ) กล่าววา่ การเรียนรู้โดยการรับใช้

สังคมไดรั้บอิทธิพลมาจากทฤษฏีของจอห์น ดิวอ้ี  ซ่ึงมาแทนท่ีของเพลโต ซ่ึงเก่ียวกบัการศึกษาและ

สังคม ทฤษฏีน้ีสนบัสนุนการเรียนรู้โดยการรับใชส้ังคม คือการสะทอ้นความคิดท่ีจะตอบสนองต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม เช่ือว่า บุคคลจะเรียนไดดี้เม่ือเขามีส่วนร่วมในการสร้างจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ท่ี

ครอบคลุมกิจกรรมการเรียน ผูเ้รียนทุกคนสามารถสร้างความรู้ไดแ้ละจุดมุ่งหมายพื้นฐานคือการ

พฒันาความสุขของมนุษย ์

โรดห์ และคณะ (อา้งใน ชวาลา เวชยนัต์, 2544) ให้ความหมายของการเรียนรู้ดว้ย

การรับใช้สังคมว่า “เป็นรูปแบบการสอน ท่ีวางแผนอย่างชดัเจนในการบูรณาการการเรียนรู้ทาง

วชิาการกบัการรับใชชุ้มชนเขา้ดว้ยกนั” 

เวด  (Rahima C Wade, 2010) กล่าวไวส้รุปไดว้า่ การเรียนรู้โดยการรับใชส้ังคมเป็น

การบูรณราการการบริการท่ีมีความหมายระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนจนเกิดเป็นความรู้ทางวิชาการ

จากการสะทอ้นความคิด จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการรับใช้ชุมชน และจะท าให้พลเมืองมี

ความกระตือรือร้นซ่ึงเป็นผลท่ีไดท้  ากิจกรรมรับใชชุ้มชน กิจกรรมการเรียนรู้โดยการรับใชส้ังคม มี

ศกัยภาพในการพฒันาผูเ้รียนทุกระดบัอายุ จะเป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ในตนเองและความสามารถ
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ในตนเองใหก้บัผูเ้รียนซ่ึงทางโรงเรียนจะตอ้งสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและท าให้เกิด

ประสิทธิภาพโดยการตอบสนองสังคม ผูเ้รียนจะใชค้วามสามารถในตนเองช่วยแกปั้ญหาในสังคม

ประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยการรับใช้ชุมชนเกิดจากการเปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนได้ฝึก

ประสบการณ์และสะทอ้นความคิดจากประสบการณ์การรับใชส้ังคมจากชุมชน โครงการการรับใช้

สังคมตอ้งจดัการให้ผูเ้รียนมีโอกาสพฒันาความรู้ ทกัษะและเจตคติ และสามารถประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ชีวิตจริงไดกิ้จกรรมของชุมชนจะท าให้ผูเ้รียนไดติ้ดต่อกบัประชาชนท่ีหลากหลายและ

ไดท้  างานจนเกิดการพฒันาสังคมและพฒันาตนเอง 

สมาคมอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา (AAHE, 1998) อา้งจาก (กิตติยา  ผากงค า, 

2551a) กล่าวว่า การเรียนรู้ดว้ยการรับใช้สังคม เป็นวิธีการท่ีนกัเรียนเรียนรู้และพฒันา อาศยัการ

กระท ารับใช้สังคมท่ีมีการวางแผนอย่างดีเป็นการจดัการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

โดยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสถาบนัการศึกษาขั้นสูง และกบัชุมชน การเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม เป็น

การส่งเสริมความรับผิดชอบในการเป็นพลเมืองดี เป็นการบูรณาการและส่งเสริมหลกัสูตรทาง

วชิาการท่ีนกัเรียนเรียน และเวลาท่ีเตรียมไวส้ าหรับการพิจารณาไตร่ตรองเก่ียวกบัประสบการณ์การ

รับใชส้ังคม 

ศกัด์ิชยั นิรัญทวีและคณะ (ศกัด์ิชยั นิรัญทวีและคณะ, 2544) อธิบายความหมายของ

การรับใชส้ังคมวา่ คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนดว้ยการประยุกต์หรือออกแบบให้น า

เน้ือหาของบทเรียนมาจัดโครงการท่ีเช่ือมโยงกับปัญหาในชีวิตจริงของชุมชน หรือเป็นการ

เช่ือมโยงปัญหาจากในชุมชนมาสู่บทเรียน และในบางโอกาสอาจเป็นการน านักเรียนออกไปท า

กิจกรรมในชุมชนโดยถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนในหลกัสูตร 

ทิศนา แขมมณี (ทิศนา แขมมณี, 2545) กล่าวไวว้า่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยการรับใช้

สังคม (Service Learning) เป็นการด าเนินการท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยการให้ผูเ้รียนเขา้ไป

มีประสบการณ์ในการรับใชส้ังคม ทั้งน้ีผูเ้รียนจะตอ้งมีการส ารวจความตอ้งการของชุมชนท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน และวางแผนการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆไดล้งมือปฏิบติัการรับ

ใช้สังคมตามแผน และน าประสบการณ์ทั้ งหลายท่ีได้รับมาพิจารณาไตร่ตรอง จนกระทั่งเกิด

ความคิดรวบยอด หลักการหรือสมมติฐานต่างๆ ซ่ึงสามารถน าไปทดลองหรือประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ ได ้
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การเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนเกิด

การเรียนรู้ โดยเช่ือมโยงกบัเน้ือหาของบทเรียน ดว้ยการให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาความตอ้งการหรือปัญหา

ของชุมชน เขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชไ้ดพ้ร้อม

ทั้งไดเ้รียนรู้จากการลงมือช่วยเหลือสังคม  

 

4.3.2 แนวคิดพืน้ฐานของการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม    

แนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ ดว้ยการรับใชส้ังคมพฒันาจากแนวคิดดา้นการศึกษา

ดงัน้ี 

1.แนวคิดดา้นการศึกษาของจอห์น ดิวอ้ี เนน้การเรียนรู้จากการกระท า (Learning by 

Doing) ดิวอ้ี ให้แนวคิดพื้นฐานของหลกัสูตรและวิธีการเรียนการสอนวา่ การเรียนรู้ตอ้งเช่ือมโยง

กบัประสบการณ์และความสนใจของผูเ้รียนในการจดัสถานการณ์การเรียนรู้ตอ้งท าให้นักเรียน

ปฏิสัมพนัธ์ โดยตรงกบัประสบการณ์จริง “ระบบการศึกษาตอ้งเป็นกระบวนการเจริญเติบโต มี

เป้าหมายในทุกขั้นตอนถึงความสามารถท่ีจะต้องส่งเสริมให้พัฒนาข้ึน”  ในหนังสือเร่ือง

ประชาธิปไตยและการศึกษา จอห์น ดิวอ้ี กล่าววา่ “เน่ืองจากการศึกษาไม่ใช่เป็นเร่ืองของการบอก

เล่า แต่เป็นกระบวนการสร้างอย่างมีชีวิตชีวา” (Dewey 1962)  แนวคิดของ ดิวอ้ี การเรียนรู้จะ

เกิดข้ึนได ้ก็ต่อเม่ือผูเ้รียนลงมือกระท าเอง และเช่ือวา่ประสบการณ์มีความส าคญัมาก ต่อการเรียนรู้

ของนกัเรียน เขาเห็นวา่ ประสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นเร่ืองทางกายภาพ และสังคมท่ีเขามีส่วนร่วมอยู ่

ดงันั้น ประสบการณ์จึงสามารถเรียนรู้และแบ่งปันกนัได ้ในส่วนของพื้นฐานดา้นปรัชญาพิพฒันา

การนิยม (Progressivism) มีแนวคิดหลกัและการจดัหลกัสูตรและการสอนดงัน้ี (วิบูลย ์โตวณะบุตร, 

2533 อา้งใน (ชวาลา เวชยนัต,์ 2544b) 

1.1 แนวคิดหลัก เน้นการพฒันาปัจเจกบุคคล เช่ือว่าคนมีความดี ความงามและ

ความสามารถ พร้อมท่ีจะพฒันาตน คือยึดหลกัสัจจการแห่งตน (Self-Actualization) มีความเช่ือว่า

การศึกษาคือชีวิต (Education is Life)  คือคนต้องพฒันาตน ตลอดชีวิตและเช่ือในหลัก

ประชาธิปไตยและหลักการทางวิทยาศาสตร์ หลักสูตรยึดผูเ้รียนและประสบการณ์เรียนรู้เป็น

ศูนยก์ลาง หลกัสูตรจึงมีลกัษณะยืดหยุ่น เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือก

เรียนตามความสนใจและความตอ้งการของตน เนน้กระบวนการเรียนรู้มากกวา่เน้ือหาวิชา บทบาท

ผูส้อน เป็นผูช้ี้แนะใหค้  าปรึกษา ส่วนผูเ้รียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การสอน 
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1.2  กิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งเนน้การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยและ

วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยเนน้กระบวนการเรียนการสอนแบบแกปั้ญหา (Problem Solving) และ

ลงมือปฏิบติั (Learning by Doing) เน่ืองจากการเรียนรู้ดว้ยการกระท าเป็นแนวคิดท่ีส าคญัของ

ปรัชญาพิพฒันาการนิยมนั้น เป็นองกป์ระกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้ ดว้ยการรับใชส้ังคม จึงแสดง

ให้เห็นว่าปรัชญาพิพฒันาการนิยม และแนวคิดด้านการศึกษาของจอห์น คิวอ้ี เป็นรากฐานและ

แนวคิดส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม รวมถึงบทบาทของครูและผูเ้รียนดว้ย 

 

2. แนวคิดการสร้างจิตส านึก (Consciousness) ของ เปาโล แฟร์รได้แสดงความ

คิดเห็นว่ามนุษยเ์กิดมาพร้อมจิตส านึก (Consciousness) และการกระท าของมนุษยจ์ะส าพนัธ์กบั

จิตส านึกของเขาเสมอเพราะมนุษยรู้์ตวัว่า เขาสามารถเปล่ียนสภาพแวดลอ้มของตนได ้มนุษยเ์ป็น

ผูก้ระท าสามารถปรับตนให้เขา้กบัโลกสามารถปรับโลกให้เขา้กบัวิถีชีวิตของตน มีส านึกเร่ืองเวลา

ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตจึงมีประวติัศาสตร์และวิวฒันาการสืบทอดตลอดมา ถึงกระนั้น

มนุษย์ก็ถูกก าหนดโดยประวติัศาสตร์ เช่นกัน แต่มนุษย์สามารถไตร่ตรองพิจารณา ธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้มและดดัแปลงให้ดีข้ึน วิธีการท่ีจะน าไปสู่การมีจิตส านึกของการวิพากย ์วิจารณ์ คือการ

กระตุน้ดว้ยเทคนิคการสนทนาเก่ียวกบัปัญหาสังคมท่ีการตั้งค  าถามและอภิปรายโตแ้ยง้ความคิดซ่ึง

กนัและกนั วพิากย ์วจิารณ์ไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ไดค้วามหมายท่ีสมบูรณ์และท่ีสุดจะท าให้เกิดความ

ตระหนกัถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเป็นตน้เหตุและส่ิงท่ีเป็นผลซ่ึงเปาโล แฟร์ร เรียกวา่ กระบวนการ

จิตส านึก (Consciousness) กระบวนการจิตส านึกน้ี ตอ้งอาศยัวิจารณญาณอย่างลึกซ้ึงพิจารณา

แนวความคิดและเหตุผลท่ีมาของส่ิงต่างๆ จะใช้เพียงสติปัญญาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเป็นการ

ผสมผสานระหว่างการลงมือกระท าและความคิดใคร่ครวญ (Freire, 1998) วิธีการสอนแบบสร้าง

จิตส านึก ของเปาโล แฟร์รมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ 

2.1 การเขา้รหัส (Codification)  เป็นขั้นท่ีผูส้อนเสนอสถานการณ์ ท่ีเป็นจริงแก่

ผูเ้รียนมีความสัมพนัธ์กบัชีวติและสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้ โดยใชว้ิธีเสนอสถานการณ์ท่ีมีความ

ขดัแยง้ โดยใชว้ธีิเสนอสถานการณ์ดว้ยวาจา รูปสเกตช์ รูปถ่าย และอ่ืนๆ 

2.2 การถอดรหัส (Decoding) ไดแ้ก่การถอดความหมายจากสถานการณ์ท่ีเสนอใน

ขั้นแรก ดว้ยการสนทนาระหวา่งครูกบัผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้เห็น

ความหมายในแง่มุมต่างๆ 
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2.3 การวิพากษว์ิจารณ์ (Critical Consciousness) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนตอ้งมีการคิด 

วพิากษว์จิารณ์ เป็นการสนทนาแบบภาษาง่ายๆ ส าหรับทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด

ความตระหนกัและมองเห็นปัญหาในสังคมท่ีเขาด ารงชีวิต ผูเ้รียนจะตอ้งใช้ความคิดใคร่ครวญวิ

พากย ์วจิารณ์แลกเปล่ียนความคิดเห็นในส่ิงท่ีเป็นปัญหาไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ตอ้งมีการเตรียมขั้นพื้นฐาน 

2 ประการคือการส ารวจค าท่ีชาวบา้นใชก้นัทัว่ไปและการน าค าต่างๆท่ีไดพ้บมาสร้างเป็นส่ือต่างๆ

เพื่อน ามาใชใ้นการเรียนการสอน (ศกัดา ปรางคป์ระทานพร, 2539) 

การน าหลกัการกระบวนการสร้างส านึกของเปาโล แฟร์ร มาใชใ้นการเรียนดว้ยการ

รับใชส้ังคม โดยใช้การสนทนาวิพากษ์วิจารณ์ มาอยู่ในกระบวนการไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ จะ

ช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันาการในดา้นการใชค้วามคิด การปรับเปล่ียนจิตใตส้ านึกให้มีความตระหนกัใน

การรับใชส้ังคม เน่ืองจากการใชป้ระสบการณ์จริง เป็นการกระท าควบคู่ไปกบัการไตร่ตรอง 

3. แนวคิดปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ของ Brameld (1971) 

การศึกษาเชิงปฏิรูปนิยม ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของปรัชญาพิพฒันาการนิยม ซ่ึงเห็นพอ้งทุก

อย่างในด้านการเรียนการสอน ยกเวน้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัสังคม โดยมองเห็นว่า “  การศึกษาเป็น

เคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาของสังคม ”  ดงันั้นจึงมีทศันะทางการศึกษาดงัน้ี 

จุดหมายของการศึกษา  

1. ใช้หลักประชาธิปไตยในการบริหารการศึกษา กระจายความรับผิดชอบไปสู่

ทอ้งถ่ิน ใหค้นในทอ้งถ่ินไดแ้กปั้ญหาของตน เพื่อใหมี้ความเสมอภาคและเป็นธรรม  

2. ปรับปรุงและพฒันาสังคม โดยให้การศึกษามีบทบาทในการพฒันาและแก้ไข

ปัญหาสังคม  

3. มุ่งสร้างระเบียบสังคมใหม่บนรากฐานของประชาธิปไตย 

4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของสังคมควบคู่กบัตนเอง 

หลกัสูตร เน้นสังคมเป็นหลกั ให้ผูเ้รียนเขา้ใจสภาพสังคม และวิธีการแกไ้ขปัญหา

สังคม สามารถวเิคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งฉลาด รวมทั้งพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทั้งค่านิยม วฒันธรรม 

ขนบประเพณี เพื่อเด็กจะไดอ้ยูใ่นสังคมท่ีเป็นสุข 
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การเรียนการสอนมุ่งให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการกระท า และรู้จกัการ

แก้ปัญหา โดยครูจะเป็นผูเ้สนอกิจกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนได้ตระหนักถึงหน้าท่ีต่อสังคม ให้โอกาส

ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น อภิปราย โตแ้ยง้ตามแนวทางประชาธิปไตย โดยท่ีผูส้อนจะเป็นผูย้ึด

มัน่ในหลกัการประชาธิปไตย เป็นนกัแกปั้ญหา และสนใจในเร่ืองของสังคม (Brameld อา้งอิงใน 

Deighton , 1971)  

 เม่ือไดพ้ิจารณาถึงการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาสภาพ

ความตอ้งการและปัญหาของชุมชนท่ีเป็นเป้าหมาย แลว้จึงด าเนินการเพื่อบรรเทาหรือแกไ้ขปัญหา

นั้นๆอนัเป็นท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมท่ีเนน้ถึงบทบาทของการศึกษา

ตอ้งช่วยสร้างสรรค์และพฒันาสังคมให้ดีข้ึน ดงันั้นปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมจึงเป็นแนวคิด

พื้นฐานท่ีส าคญัประการหน่ึงของการเรียนรู้โดยการรับใชส้ังคม 

4. แนวคิดการเรียนรู้โดยอาศยัประสบการณ์ (Experiential Learning) ของเดวิด คอล์บ 

(David Kolb. 1984  อา้งถึงใน Brooks-Harris and Stock-ward pp.8-13) น าเสนอรูปแบบการเรียนรู้

อาศยัประสบการณ์ ในหนงัสือ ช่ือ Experiential Learning : Experience as the Source of  Learning 

and Development  โดยน าแนวความคิดพื้นฐานมาจากการวิจยัเชิงปฏิบติักานของเลวิน และการ

ฝึกอบรม และเช่ือมโยงกบังานของ จอห์น ดิวอ้ี และจีน พีอาเจย ์จุดเน้นท่ีส าคญัของรูปแบบการ

เรียนรู้อาศยัประสบการณ์ คือวงจรการเรียนรู้ ท่ีประกอบดว้ย 

1. การมีประสบการณ์ตรง (Concrete Experience) 

2. การสังเกตอยา่งไตร่ตรอง (Reflective Observation) 

3. การประมวลความคิดรวบยอด (Abstract Conceptualization)  

4. การทดลองอยา่งกระตือรือร้น (Active Experimentation) 
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ภาพที ่3 วงจรการเรียนรู้อาศยัประสบการณ์ของเดวดิ คอลบ์ 
ท่ีมา : (ชวาลา เวชยนัต,์ 2544c) 

                      จากวงจรการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์น้ี ผูเ้รียนกา้วเขา้สู่วงจรดว้ยการท างานในสังคม

หรือการท างานในท่ีท างานจริงๆ และใช้ประสบการณ์นั้นเป็นพื้นฐานในการไตร่ตรองดว้ย การ

บนัทึกหรือการอภิปราย หลงัจากนั้น ผูส้อนจะช่วยแนะน าให้ผูเ้รียนวิเคราะห์การไตร่ตรองของตน 

และสังเคราะห์ออกมาเป็นความคิดรวบยอด และน าไปทดสอบใหม่ ซ่ึงจะเกิดเป็นวงจรต่อเน่ืองไป

อีก ส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าให้การเรียนรู้อาศยัประสบการณ์เกิดผลอยา่งแทจ้ริง คือ การด าเนินการครบ

วงจรการเรียนรู้ทุกองคป์ระกอบ 

                       จากการศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ดว้ยการรับใช้สังคม จะเห็นไดว้่า 

การเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคมเป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการสรรสร้างสังคม การปรับเปล่ียนจิตส านึก 

การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการกระท าจริง และการส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียน 

                4. 3.3  องค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

ไวเกิร์ท Weigert (Weigert, 1998; อา้งใน ชวาลา เวชยนัต์, 2544) ได้สรุปถึง

องคป์ระกอบของการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคมท่ีส าคญัไวด้งัต่อไปน้ี  

การมีประสบการณ์ตรง 

การสงัเกตอยา่งไตร่ตรอง 

การประมวลความคิด 

การทดลองอยา่งกระตือรือร้น 
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            1. ผูเ้รียนเป็นผูจ้ดัการรับใชส้ังคมอยา่งมีความหมาย หมายถึงกิจกรรมรับใชส้ังคมท่ี

ท านั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม กิจกรรมนั้นมีคุณค่าต่อผูเ้รียนและชุมชน กิจกรรม

จะข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของชุมชนจึงไม่สามารถก าหนดเวลาท่ีแน่นอนได ้

            2. การรับใชส้ังคมตอ้งเป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นของชุมชนท่ีแทจ้ริงไม่ใช่เป็นส่ิงท่ี

ผูเ้รียนไปสร้างความตอ้งการข้ึนมาเอง 

            3. การรับใชส้ังคมตอ้งเป็นความตอ้งการจากสมาชิกของชุมชน ชุมชนเป็นผูแ้สดง

ความตอ้งการใหเ้กิดกิจกรรมการรับใชส้ังคมในรูปแบบท่ีชุมชนตอ้งการ โดยค านึงถึงความสามารถ

ทกัษะ เจตคติและการเตรียมการของผูเ้รียนและการเตรียมการของผูเ้รียน 

            4. กิจกรรมรับใช้สังคมมาจากจุดประสงค์ของรายวิชาท่ีเรียนของผูเ้รียนผูส้อน

จะต้องตั้ งจุดประสงค์ของรายวิชาและบูรณาการกิจกรรมการรับใช้สังคมให้สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของส่ิงท่ีเรียน ในการตั้งจุดมุ่งหมายของรายวิชาจึงตอ้งส ารวจสภาพชุมชนก่อน เพื่อ

น ามาออกแบบหลงัสูตรรายวชิาใหเ้หมาะสมกบัชุมชน 

             5. กิจกรรมรับใช้สังคมบูรณาการอยู่ในงานตามจุดประสงค์ของรายวิชาตอ้งให้

โอกาสผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความคิดจากกิจกรรมการรับใชส้ังคม วา่ไดผ้ลตามจุดประสงคข์องรายวิชา

หรือไม่ อยา่งไร เช่น ใหเ้ขียนรายงาน การอภิปราย การน าเสนอผลงาน การรับใชส้ังคม จึงเป็นส่วน

หน่ึงของงานในรายวชิา 

             6.  การว ัดผลในการรับใช้สังคมต้องว ัดและประเมินผลอย่างเหมาะสมกับ

จุดประสงค์ของรายวิชา คือตอ้งวดัผลการเรียนรู้ไม่ใช่วดัการรับใช้สังคม วดัผลการแสดงออกถึง

การเรียนรู้ของผูเ้รียนจึงเป็นผลมาจากการท ากิจกรรมรับใช้สังคม การวดัผลและการประเมินผล

ผูส้อนกบัชุมชนจะร่วมมือกนั 
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4.3.4  กระบวนการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม  

มีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี (สุริน คลา้ยรามญั, 2544) 

ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดขอบเขตของชุมชน ผูเ้รียนตอ้งก าหนดขอบเขตชุมชนให้ชดัเจน

แล้ววาดภาพของชุมชน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถก าหนดองค์ประกอบทั้งหมดของชุมชนได้และ

สามารถร่วมมือกบัสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งดีและเพื่อความชดัเจนในการรับรู้เก่ียวกบัชุมชนนั้น 

ขั้นตอนท่ี 2 หาความตอ้งการจ าเป็นหรือปัญหาท่ีส าคญัของชุมชนโดยการส ารวจ 

อภิปรายกบัคนในชุมชนและศึกษาจากวธีิต่างๆแลว้เลือกปัญหาท่ีส าคญั 

ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีจะส่งผลต่อคนส่วนใหญ่และจะเกิดผล

ในทางท่ีเกิดประโยชน์ 

ขั้นตอนท่ี 4 วางแผนปฏิบติัการส าหรับการรับใชส้ังคม 

ขั้นตอนท่ี 5 สะทอ้นความคิดและประเมินผล ผูเ้รียนตอ้งประเมินผลโครงการและ

เมินการเรียนรู้ของตนเองดว้ย 

  

4.3.5  รูปแบบการเรียนการสอนทีส่นับสนุนการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมมีรูปแบบดงัน้ี 

(ชวาลา เวชยนัต,์ 2544: 39) 

  1 รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยการรับใช้สังคมท่ีส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี Close up 

Foundation  และ Constitutional Rights Foundation Chicago ในเมืองลอสแอลเจอริส ไดพ้ฒันา

โครงการสอนสังคมศึกษากบัการเรียนรู้ดว้ยการรับใช้สังคม (Active Citizenship Today : ACT) 

โดยมีขั้นตอนน าเสนอ ดงัต่อไปน้ี 

  1.1 การเตรียมการ 

   การระบุชุมชนของผูเ้รียน 

   การส ารวจชุมชน สภาพและปัญหา 



 89 

   การเลือกปัญหาท่ีสนใจและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวชิา 

   การส ารวจปัญหาท่ีเลือกในรายละเอียด 

   การเตรียมทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการ 

  1.2 การศึกษานโยบายหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีสนใจ 

       ศึกษาตวันโยบายหรือกฎหมาย 

     ผลกระทบจากนโยบาย หรือกฎหมายนั้น 

     น าเสนอนโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

  1.3 การปฏิบติักิจกรรม 

     วางแผนปฏิบติัการ 

     ลงมือกระท ากิจกรรมตามแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดไว ้

   การไตร่ตรอง ประเมินและกิจกรรมแสดงผลงาน 

   ก าหนดกิจกรรมและเวลาในการไตร่ตรอง 

     ท าการพิจารณาไตร่ตรองในแต่ละขั้นตอนดว้ยการ เขียนบนัทึก รายงาน

ปากเปล่า สนทนา อภิปราย การเขียนรายงานสรุป 

   ประเมินผลในแต่ละขั้นตอนสรุปและน าเสนอกิจกรรมรับใช้สังคมและ

บทเรียนท่ีเรียนรู้และประชาสัมพนัธ์น าผลงานออกแสดง 

            1.4 รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคมท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นจริยธรรม เดล์ฟ 

มินทซ์ และ สจ๊วต (Delve.I  Ceclillia Suzanne D. Mintz Greig  M Stewart, 1990) น าเสนอรูปแบบ

การเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคมเพื่อพฒันาจริยธรรม มีขั้นตอน 3 ขั้น ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

  1. การส ารวจประสบการณ์ (Exploration) หมายถึง การท่ีผูเ้รียนมีโอกาสคร้ังแรกท่ี

ประสบกบัเหตุการณ์หรือโอกาสต่างๆ ดว้ยความรู้สึกท่ีต่ืนเตน้เก่ียวกบัปัญหาท่ีผูอ่ื้นประสบ และ

ผูเ้รียนพยายามมองหาโอกาสท่ีจะให้ความช่วยเหลือ หรือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะมีอารมณ์เขา้

มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือปัญหาของชุมชน 
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  2. การแจกแจง (Clarification) หมายถึง การท่ีผูเ้รียนเร่ิมศึกษาโอกาสต่างๆและ

ตดัสินใจวา่จะสามารถท าส่ิงใดไดบ้า้ง ในกิจกรรมท่ีรับใชส้ังคม หลงัจาท่ีเขามีประสบการณ์พร้อม

กบัเพื่อนๆ ผูเ้รียนจะสามารถแจกแจงและแยกแยะส่ิงท่ีมีความส าคญัส าหรับตนเองได ้

  3. การตระหนัก (Realization) หมายถึง ในขั้นน้ีผูเ้รียนจะเร่ิมตระหนักว่า

ประสบการณ์การรับใชส้ังคมมีความหมายอย่างไรส าหรับตนเองและสามารถมุ่งความสนใจไปยงั

บุคคลหรือปัญหาท่ีประสบอยา่งชดัเจน และมีความมัน่ใจมากข้ึนในความเช่ือของตน 

 

4.4 การจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด (Reflective Learning)  

  4.4.1 ความหมายการเรียนรู้แบบสะทอ้นคิด 

4.4.2 องคป์ระกอบการเรียนรู้แบบสะทอ้นคิด 

4.4.3 กระบวนการการเรียนรู้แบบสะทอ้นคิด 

4.4.4 รูปแบบการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้แบบสะทอ้นคิด 

 

4.4.1ความหมายการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด 

การสะทอ้นคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้  (Reflection) หมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรอง

ทบทวน (Reflective Thinking) พินิจพิเคราะห์และพิจารณาส่ิงต่างๆอยา่งรอบคอบโดยใชส้ติและมี

สมาธิ ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีท าใหบุ้คคลไดท้บทวนและสะทอ้นการกระท าของตน (Reflective Practice) 

ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ น าไปสู่การพฒันาปรับปรุงตนเอง 

ปรับปรุงงาน และการแกปั้ญหาต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

4.4.2 องค์ประกอบการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด 

องค์ประกอบท่ีส าคญัของการสะท้อนคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ กระบวนการทาง

ปัญญาและความรู้สึกนึกคิด (Intellectual and Affective Dimensions) โดยหวัใจของการสะทอ้นคิด

แลกเปล่ียนเรียนรู้ อยูท่ี่ประสบการณ์ของบุคคลท่ีมีส่ิงเร้าให้เกิดความรู้สึกนึกคิดต่อประสบการณ์

นั้นส่ิงเร้าดงักล่าวอาจจะเป็นส่ิงท่ีท าใหแ้ปลกใจ (Surprise) หรือส่ิงท่ีท าให้ไม่สบายใจ (Discomfort) 
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รวมไปถึงความรู้สึกทางบวก และส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่างๆ (Positive or Obstructing Feeling) ซ่ึง

กระบวนการสะท้อนคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเช่ือมโยงความรู้สึกไปสู่

ประสบการณ์ และพยายามท่ีจะอธิบายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทียบ หาเหตุผล พร้อมทั้งมีการ

ประเมินการกระท าของตนเอง ดงันั้น สะทอ้นจึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์หน่ึงไปสู่อีก

ประสบการณ์หน่ึงต่อๆไป  

การสะทอ้นคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้  มีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดหรือเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Thinking) เน่ืองจากการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นการ

คิดและตดัสินใจท่ีจะเช่ือหรือกระท าการใดๆ บนพื้นฐานของการสะทอ้นคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ อยา่ง

มีเหตุผล ดงันั้น การฝึกสะทอ้นคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ จึงเป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และเป็นการพฒันาศกัยภาพทางปัญญาท่ีส่งผลให้มีการปฏิบติัและการแก้ปัญหาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางของพุทธศาสนาท่ีกล่าวถึง การคิดไตร่ตรองหรือการ

คิดทบทวนอย่างมีเหตุผล เป็นหลกัพุทธธรรมท่ีมีมาเป็นเวลายาวนานและสามารถน ามาใช้เป็น

วธีิการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยนกัปรัชญาเรียกวา่ วธีิแห่งปัญญา  

การน าวิธีการสะทอ้นคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนจึงเป็น

แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิบติัเป็นฐาน (Practice-based 

Instruction) ซ่ึงจะท าให้นกัศึกษาสามารถเช่ือมโยงการบริการกบัการเรียนรู้ได ้(Service Learning) 

เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเปิดโอกาสให้วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินส่ิงท่ีปฏิบติั 

รวมทั้งไดรั้บขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัคร้ังต่อๆไป  

 

4.4.3 รูปแบบการเรียนรู้ทีส่นับสนุนการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด 

การเรียนการสอนท่ีการส่งเสริมการสะทอ้นคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถท าไดห้ลาย

วิธี เช่น การเขียนบนัทึก (Journal Writing) การสนทนา (Dialogue) การวิเคราะห์อุบติัการณ์ 

(Incident Analysis) การอ่านงานเขียนอยา่งพินิจพิเคราะห์ (Reading With Reflection) การเขียนบตัร

ค า (Talking Cards/ Index Cards) การเขียนแผนผงัความคิด (Reflection Mapping) การวิเคราะห์

กระบวนการตดัสินใจ (Decision-Making Analysis) การสนทนาโต๊ะกลม (Reflection Roundtables) 

กระบวนการกลุ่มแบบหมวกหกใบ (Six Hats) นอกจากน้ียงัมีอีกหลากหลายวธีิ ซ่ึงบางวธีิใชส้ าหรับ

การสะทอ้นคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในตวับุคคล หรือการส่องสะทอ้นตนเอง (Self Reflection / 
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Individual Reflection) บางวิธีใชส้ าหรับท าเป็นคู่ (Reflection with Partners) หรือท าเป็นกลุ่มเล็ก 

(Reflection in Small Groups and Teams) 

  

4.4.4 กระบวนการการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด 

กระบวนการเรียนรู้โดยการสะทอ้นคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของ กิบส์ (Gibbs G, 1998) 

ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การบรรยาย (Description) เป็นการบรรยายวา่ อะไรเป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดการสะทอ้นคิด

แลกเปล่ียนเรียนรู้  เป็นการบรรยายท่ีเกิดจากความรู้สึกท่ีก าลงัเผชิญกบัสถานการณ์นั้น  

2. ความรู้สึก (feelings) เป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนัโดยการสะทอ้นการคิด

จากการสังเกตความรู้สึก และการรับรู้ เรามีปฏิกิริยาอย่างไร หรือรู้สึกอย่างไรกับอุบัติการณ์ 

สถานการณ์หรือประเด็นแนวคิดนั้น เช่น การขาดความมั่นใจ ความกลัว ความสับสนในการ

ปฏิบติังาน เป็นตน้ 

3. การประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินวิเคราะห์ประสบการณ์ร่วมกนัว่าเป็นไป

ในทางดีหรือไม่ดีเก่ียวกบัอุบติัการณ์ สถานการณ์ หรือประเด็นแนวคิดนั้น แลว้น าส่ิงท่ีคุณให้คุณค่า

มาใชใ้นการตดัสินใจ 

4. การวเิคราะห์ (Analysis) เป็นการวเิคราะห์สถานการณ์โดยภาพรวม โดยใชป้ระสบการณ์

เดิมมาช่วยในการมองวา่ สถานการณ์น้ีเป็นอยา่งไร 

5. การสรุป (General conclusions) เป็นการสรุปความคิดรวบยอดจากการวิเคราะห์โดยใช้

เหตุและผล หรือสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยใช้

ประสบการณ์เดิมมาช่วยในการสรุป 

6. การวางแผนปฏิบติัในอนาคต (Personal action plans) การวางแผนน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไป

ปฏิบติัในสถานการณ์ใหม่ เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาตนเอง ถา้หากสถานการณ์น้ีเกิดข้ึนอีก เราจะ

ท าอะไรท่ีแตกต่างไปจากเดิมบา้ง มีขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งไร 
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ตอนที ่5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องในประเทศและต่างประเทศ 

5.1 งานวจิยัในประเทศ 

  5.1.1งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

  5.1.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวติและความรับผดิชอบต่อ

สังคม 

  5.1.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ 

5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

  5.2.1งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อสังคม ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวติ

และการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ 

 

5.1 งานวจัิยในประเทศ 

5.1.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

จินตนา วิไลชนม์ (จินตนา วิไลชนม์, 2560) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาความรับผิดชอบ

ต่อสังคมโดยใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยม ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี5  โดยมี

ว ัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้

กระบวนการกระจ่างค่านิยม และเพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี5 ก่อนเรียนและหลงัเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สังคมโดยใชก้ระบวนการกระจ่างค่านิยม ผลการวิจยัคน้พบวา่การน าแผนการจดัการเรียนรู้ส่งเสริม

ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใชก้ระบวนการกระจ่างค่านิยมไปทดลองใชส้ามารถท าให้นกัเรียนมี

คุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมสูงข้ึน เน่ืองมาจากการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ผา่น

การสร้างและพฒันาอยา่งเป็นระบบ รวมไปถึงการออกแบบกิจกรรมท่ีค านึงถึงความตอ้งการ ความ

สนใจ มีความเหมาะสมกบัวยันกัเรียน  นกัเรียนสามรถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยมีครูคอย

แนะน า ส่งเสริมให้ใช้ทกัษะกระบวนการกลุ่มในการแสวงหาความรู้ นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงจาก

สถานการณ์กรณีตวัอยา่งท่ีครูคดัเลือกมาใหศึ้กษาท าใหส้นใจเรียนมากข้ึน 
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ณพชัร ประพนัธ์พจน์และวิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ (ณพชัร ประพนัธ์พจน์และวิโรจน์ 

เจษฎาลกัษณ์, 2559) ไดศึ้กษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของพนกังาน

บริษทั ยูนิลีเวอร์ ไทยโฮลด้ิง จ ากดั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้และทศันคติเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม และการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ของพนกังานบริษทั ยนิูลีเวอร์ ไทยโฮลด้ิง จากดั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่ พนกังานระดบัผูจ้ดัการ พนกังานระดบั หวัหนา้งานและพนกังานระดบัปฏิบติัการ จานวน 6 

คน และนาขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูล  วิเคราะห์เน้ือหา 

สรุปผลการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความเพื่อแนวทางการมีส่วน

ร่วมรับผดิชอบต่อสังคมท่ีเหมาะสมกบัองคก์รต่อไป ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัฯ มีนโยบายความ

รับผิดชอบต่อสังคมท่ีชดัเจนครอบคลุมในหลายดา้น นโยบายท่ีพร้อมจะโตไปกบัชุมชนโดยลด

ผลกระทบ สนบัสนุนสุขภาพท่ีดี มุ่งเนน้โภชนาการของเด็กๆ และครอบครัว มีรูปแบบกิจกรรม 4 

ประเภท ไดแ้ก่ การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล การอาสาช่วยเหลือ

ชุมชน และการประกอบธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสังคม บริษทัไดส้ร้างการรับรู้สองช่องทางคือ การ

ประชาสัมพนัธ์ผ่านอีเมลของพนกังาน และการประชาสัมพนัธ์ทางบอร์ดประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 

พนักงานสามารถรับรู้ผ่านการประชาสัมพนัธ์ทางอีเมลของพนักงานมากท่ีสุด พนักงานระดบั

ผูจ้ดัการและพนกังานระดบัหัวหน้างานมีทศันคติในเชิงบวกเก่ียวกบักิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมพนักงานระดับปฏิบติัการมีทศันคติในเชิงลบเก่ียวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

พนกังาน พนกังานมีส่วนร่วม 3 กระบวนการ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน การมีส่วน

ร่วมในการวางแผน และการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานพฒันา 

ภิรมย ์ล้ีกุล (ภิรมย ์ล้ีกุล, 2559)ไดศึ้กษาการพฒันาตวับ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคม

ของโรงเรียนมธัยมศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน มธัยมศึกษาในภาคตะวนัออก พฒันาตวับ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคม และวิเคราะห์

องค์ประกอบ เชิงยืนยนั ตวับ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ กลุ่มตวัอย่าง

ประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

มธัยมศึกษา ในภาคตะวนัออก สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 300 คน 

การสุ่มตวัอยา่งใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  ผลการวิจยัพบวา 1. 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวนัออก  มี 6 

องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การรับรู้ประเด็นทางสังคม การให้บริการต่อสังคม การมีส่วนร่วม แกไ้ข

ปัญหาในสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน การสร้างจิตอาสาต่อสังคม การ

จดัการศึกษาใหมี้คุณภาพต่อสังคม 2. ตวับ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

ภาคตะวนัออก ท่ีพฒันามาจากองคป์ระกอบหลกั ประกอบดว้ย 6 ตวับ่งช้ีหลกัและ19 ตวับ่งช้ียอ่ย 3. 

ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั ตวับ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในภาคตะวนัออก สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

โกเมท จนัทรสมโภชน์ และภรณี หลาวทอง (โกเมท จนัทรสมโภชน์ และภรณี หลาว

ทอง, 2558) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการจดัการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความ

รับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการจดัการ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน 315 คน เคร่ืองมือท่ี

ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่สาขาวิชาระบบ

สารสนเทศ สาขาวชิาการจดัการ สาขาวชิาการบญัชีและอ่ืนๆ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นความ

รับผิดชอบต่อครอบครัว เก่ียวกบัให้ความใส่ใจดูแลและมีความห่วงใยในสมาชิกทุกคน ของ

ครอบครัว และดา้นความรับผดิชอบต่อประเทศชาติ เก่ียวกบัปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในฐานะพลเมืองท่ี

ดี โดยพกบตัร ประจ าตวัประชาชน ใช้สิทธ์ิในการเลือกตั้งอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนด้านความ

รับผิดชอบต่อเพื่อน เก่ียวกบัให้ความเคารพ และให้เกียรติเพื่อนทุกคนดว้ยความจริงใจ ดา้นความ

รับผิดชอบต่อสถานศึกษา เก่ียวกบัยกยอ่ง เชิดชูเกียรติอาจารยแ์ละ ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลยัเป็น

อยา่งยิง่ ดา้นความรับผดิชอบต่อชุมชน เก่ียวกบัเขา้ร่วมและช่วยงานในการจดักิจกรรมประจ าปีของ

ชุมชน เช่น วนัสงกรานต ์วนัเขา้พรรษา ฯลฯ อยูใ่นระดบัมาก กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อายุ สาขาวิชา

ต่างกัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อีกทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบต่อครอบครัว ดา้นความ

รับผิดชอบต่อเพื่อน ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน และดา้นความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ไม่
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แตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่าง ท่ีระดบัการศึกษา และระดบัชั้นปีต่างกนั มีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้ง 5 ดา้น 

มินตรา ศกัด์ิดี (มินตรา ศกัด์ิดี, 2558) ไดศึ้กษาผลของโปรแกรมศีล 5 เพื่อพฒันาความ

รับผิดชอบต่อสังคมของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน 

(บุเรงนอง จกัรมุณี, 2556) มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมศีล 5 เพื่อพฒันาความ

รับผดิชอบต่อสังคมของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนก่อน

และหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมฯ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ระหว่างนิสิตท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมฯ กบันิสิตท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมฯ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น

ของนิสิตเพื่อเขา้ร่วมโปรแกรมฯ งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลองกลุ่มทดลองท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ี คือ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีลงเรียนในภาคปลายในรายวิชา 

01387101: ศิลปะการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น ปีการศึกษา 2557 จ านวน 20 คน โดยเขา้ร่วมโปรแกรม 12 

คร้ัง คร้ังละ 50นาที เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 1) โปรแกรมศีล 5 เพื่อพฒันาความรับผิดชอบต่อ

สังคม 2) แบบวดัความรับผิดชอบต่อสังคม 3) แบบบนัทึกการเรียนรู้ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น

ของนิสิตท่ีมีต่อโปรแกรมฯ และต่อผูว้ิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบค่าสถิติใช ้Non Parametric Statistics (The WilcoxonMatches Pairs Signed Rank Test และ 

TheMann -Whitney U Test) ผลการวิจยัพบวา่ 1) ภายหลงัการทดลองนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนน

จากแบบวดัความรับผิดชอบ ต่อสังคมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมศีล 5 เพื่อพฒันาความ

รับผดิชอบต่อสังคมฯ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 2) ภายหลงัการทดลองนิสิตกลุ่มทดลอง

มีคะแนนจากแบบวดัโปรแกรมศีล 5 เพื่อพฒันา ความรับผิดชอบต่อสังคมสูงกวา่นิสิตกลุ่มควบคุม

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นิสิตกลุ่มตวัอยา่ง มีความเห็นวา่ การเขา้ร่วมโปรแกรมศีล 5ฯ 

ช่วยให้นิสิตมีการพฒันาพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมมากข้ึน ทั้งการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ ของสังคม การเสียสละต่อส่วนรวม และการปฏิบติั ตามหลกัคุณธรรมซ่ึงลว้นเป็น

พื้นฐานส าคญัในการพฒันาบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ และของโลกต่อไป 

โดยนิสิตสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมโดยบ่อย คร้ังตามสะดวก นิสิตมีอตัราการเติบโตของการรับรู้ผา่น 

Social Media เพิ่มมากข้ึนก็มีท่ีมากท่ีสุด ดา้นองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม มีดงัน้ี 1) “การออกค่าย” เป็น

รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม 2) ควรจดักิจกรรมช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ 3) นิสิตสามารถสนบัสนุน

งบประมาณไดไ้ม่เกิน 100 บาท 4) ใชก้ารประชาสัมพนัธ์ผา่นป้ายประชาสัมพนัธ์ ประธานสโมสร
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นิสิต และผา่นส่ือ Social Media  โดยสามารถก าหนดรูปแบบกิจกรรมไดว้า่ตอ้งมีการด าเนินงาน 2 

ขั้นตอนคือ 1) ให้ความรู้และเปล่ียนแปลงทศันคติ โดยอาศยัองคป์ระกอบการเกิดความตั้งใจ ดา้น

ความยินดีเขา้ร่วมกิจกรรม และความคาดหวงัต่อกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ตลอดจนประชาสัมพนัธ์

ผา่นป้ายประชาสัมพนัธ์ ประธานสโมสรนิสิต และผ่านส่ือ Social Media ประกอบกบัปัจจยัดา้น

ความรู้เดิมท่ีมีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้หลกัการสร้างส่ือกิจกรรมท่ีจะตอ้งมีความ

บนัเทิง ความสนุกสนาน ความต่ืนเตน้ และความทา้ทาย ร่วมกบัการน าขอบเขตความรับผิดชอบต่อ

สังคมของนิสิตอนัประกอบด้วยการตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีของตน การมีน ้ าใจ ช่วยเหลือ

เก้ือกลูคนรอบขา้ง การใหค้วามร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั และการมีจิตส านึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

จดัสร้างข้ึนเพื่อเป็นส่ือกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ีตอ้งจดักิจกรรมให้นิสิต

ตั้งแต่แรกเขา้ศึกษาและมีการย  ้าประเด็นความรับผดิชอบต่อสังคมอยูเ่สมอ 

บุเรงนอง จกัรมุณี (บุเรงนอง จกัรมุณี, 2556) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับ

พฤติกรรมทางปัญญาท่ี มี ต่อความ รับผิดชอบต่อสั งคมของนิ สิตปริญญาตรี  ชั้ น ปี ท่ี  3 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้คือ นิสิตชั้นปีท่ี3 ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนแบบวดัความรับผิดชอบต่อสังคมต ่า และสมคัรใจเข้าร่วม

โปรแกรม จ านวน 12 คน เขา้ร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญา จ านวน 10 คร้ัง คร้ังละ 

60 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ การปรับพฤติกรรมทางปัญญา แบบวดัความรับผิดชอบต่อ

สังคม แบบบนัทึกการเรียนรู้ของนิสิต และแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อโปรแกรมศีล 

5 และต่อผูว้ิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติ  

The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test ผลวิจยัพบวา่ 1)ภายหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมฯ 

นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวดัความรับผิดชอบต่อสังคม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นยัส าคญัท่ีระดบั .05 2) นิสิตกลุ่มทดลองมีความเห็นวา่ การเขา้ร่วมปรับพฤติกรรมทางปัญญาช่วย

ให้นิสิตรู้จกัพิจารณาและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและสังคมในดา้นต่างๆ อนัเกิด

จากการขาดความรับผดิชอบต่อสังคม และสามารถคิดปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมให้ดี

ข้ึนได ้มีความตั้งใจ และมุ่งมัน่ในการท าความดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากยิ่งข้ึน ท าให้

นิสิตมองเห็นแนวทางปฏิบติัเพื่อใหส้ามารถด าเนินชิวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

วนัวสิาข ์อินทร์บ ารุง (วนัวสิาข ์อินทร์บ ารุง, 2556b) ไดศึ้กษาการให้ความหมายและท่ี

มีของความหมาย รูปแบบ และการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของอาสาสมคัรมูลนิธิ
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กิจกรรมวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ ์ เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการใชว้ิธีวิทยาของการ

สร้างทฤษฏีฐานราก จากผูใ้หข้อ้มูลหลกั 3 คน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการให้ความหมายและท่ีมา

ของความหมาย รูปแบบและการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของอาสาสมคัรมูลนิธิ

กิจกรรมวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ ์ผลการศึกษาพบวา่ อาสาสมคัรให้ความหมายความ

รับผดิชอบต่อสังคม คือ การดูแลส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบั

ชุมชนและสังคม การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบับริษทั การพฒันาอย่างย ัง่ยืน การท าบุญตามหลกั

ศาสนาและการดูแลและช่วยเหลือสังคม ท่ีมีของความหมายของอาสาสมคัรเกิดจากการให้โดยไม่

หวงัผลตอบแทน ส านึกและความตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

รูปแบบและการด าเนินกิจกรรมของอาสาสมคัร คือ การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม 

การตลาด เพื่อมุ่งเน้นแก้ปัญหาสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล การอาสาช่วยเหลือชุมชน ดงันั้น

มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ มีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้อาสาสมคัรและชุมชนมีศกัยภาพในการท างาน

ร่วมกนัควบคู่กบัการตระหนกัและเกิดจิตส านึกในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาสังคมใหย้ ัง่ยนืต่อไป (จิตรกร อุณาพรหม, 2559) 

เอกญา แววภกัดี (เอกญา แววภกัดี, 2555) ได้ศึกษารูปแบบการสอนเชิงบูรณาการ

เครือข่ายสังคมท่ีมีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาบทเรียนตามรูปแบบการสอนเชิงบูรณา

การเครือข่ายสังคมท่ีมีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85  2) เพื่อ

เปรียบเทียบคะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการสอนเชิงบูรณา

การเครือข่ายสังคมท่ีสร้างข้ึนกบันกัศึกษาท่ีเรียนจากการสอนปกติ  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการสอนเชิงบูรณาการเครือข่ายสังคมท่ีสร้างข้ึนกบั

นกัศึกษาท่ีเรียนจากการสอนปกติ 4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบั

ความรับผิดชอบต่อสังคม 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการสอนเชิง

บูรณาการเครือข่ายสังคมท่ีสร้างข้ึน โดยด าเนินการในลกัษณะของการวจิยัและพฒันา ไดด้ าเนินการ

ทดลองแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ศึกษารูปแบบการสอนเชิงบูรณาการเครือข่ายสังคมท่ีมีผลต่อ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ประเมินประสิทธิภาพ โดยวิธีการสนทนากลุ่ม โดยผูเ้ช่ียวชาญ 10 คน 

ตอนท่ี 2 การพฒันาบทเรียนตามรูปแบบการสอนเชิงบูรณาการเครือข่ายสังคมท่ีมีผลต่อความ

รับผิดชอบต่อสังคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 ตอนท่ี 3การประเมินรูปแบบการสอนเชิง
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บูรณาการเครือข่ายสังคมท่ีมีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ชั้นปีท่ี 2 ภาค

การศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2554 โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มจากประชากร จ านวน 121 คน ได้

จ  านวน 2 หอ้งเรียน เป็นกลุ่มควบคุม คือ นกัศึกษาท่ีเรียนจากการสอนปกติ จ านวน 30 คนและกลุ่ม

ทดลองคือ นกัศึกษาท่ีเรียนบทเรียนตามรูปแบบการสอนเชิงบูรณาการเครือข่ายสังคม จ านวน 31 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดั

ความรับผิดชอบต่อสังคมและแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนบทเรียนตามรูปแบบ

การสอนท่ีสร้างข้ึน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าสหสัมพนัธ์ สถิติทดสอบ paired samples t-test สถิติทดสอบ t-test samples 

independent และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการหา

ประสิทธิภาพบทเรียนตามรูปแบบการสอนเชิงบูรณาการเครือข่ายสังคมท่ีมีผลต่อความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีประสิทธิภาพ 88.52/87.41 ซ่ึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบท่ี 1 

จุดมุ่งหมาย (Aim) ประกอบดว้ย การก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ความสามารถของผูเ้รียน

และเป้าหมายในการเรียน องค์ประกอบท่ี 2 การเขา้ถึง (Accessibility) ประกอบด้วยการเขา้ถึง

เน้ือหาและเครือข่ายสังคม องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรม (Activities) ประกอบดว้ย การสร้างกิจกรรม

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ องค์ประกอบท่ี 4 การประเมิน (Assessment) ประกอบด้วยการ

ประเมินผล การแสดงและการแบ่งปัน 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรับผิดชอบต่อสังคม

หลงัเรียนระหว่างนกัศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกนั 3) ผลการเปรียบเทียบ

คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง

กนั 4) คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0 5) ความพึงพอใจในการใชบ้ทเรียนตามรูปแบบการสอนท่ี

สร้างข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.11 อยูใ่นระดบัมาก 

 

5.1.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัปรัชญาทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียนรู้ตลอดชีวติและความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

จิตรกร อุณาพรหม (จิตรกร อุณาพรหม, 2559) ไดศึ้กษาการพฒันาคู่มือการเรียนรู้โดย

ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน บูรณาการหลกัปรัชญาคิดเป็นท่ีส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความมีวินยัใน
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ตนเอง และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอ าเภอเมืองสกลนคร 2559 มีวตัถุประสงค ์1) พฒันาคู่มือการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน บูรณาการหลักปรัชญาคิดเป็น ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ความมีวินัยในตนเองและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑด์ชันีประสิทธิผล 2) เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ 

3) เพื่อเปรียบเทียบวินยัในตนเอง 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ท่ีไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้ และ 5) เพื่อเปรียบเทียบผลการคิด วเิคราะห์ ความมีวินยัในตนเอง และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีมีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ิสูง ปานกลาง และต ่า  เม่ือไดรั้บการจดัการเรียนรู้

จากคู่มือการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน บูรณาการหลกัปรัชญาคิดเป็น  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่

นกัศึกษา กศน. ต าบลเชียงเครือ ท่ีก าลงัศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 25 คนไดม้าจาก

การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จากประชากร จ านวน 458 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ 1) คู่มือการเรียนรู้ 2)

แบบทดสอบวดัและการวิ เคราะห์ 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบวัด

สถานการณ์การมีวินัยในตนเอง และ 5) แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดชันีประสิทธิผล  ค่าสถิติทดสอบที วิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว  วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) คู่มือการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน บูรณาการหลกัปรัชญาคิดเป็น ท่ี

ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความมีวินัยในตนเอง และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัศึกษาศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองสกลนคร มีดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.75 

แสดงวา่นกัศึกษามีความกา้วหนา้ทางการเรียนมีค่าเท่ากบัร้อยละ 57.75  2) การวิเคราะห์การมีวินยั

ในตนเองและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนรู้จากจากคู่มือการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน บูรณาการหลกัปรัชญาคิดเป็น มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .05 3) การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ความมีวินัยในตนเองและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนั (สูง ปานกลาง และต ่า)  เม่ือได้รับการ

เรียนรู้จากคู่มือ โดยการวิดเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหูคูณ

ร่วมทางเดียวและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว สรุปไดว้า่ 1) นกัศึกษาท่ีมีแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิสูง  มีการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักศึกษาท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิปานกลาง และต ่า ส่วน

นกัศึกษาท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิปานกลางจะมีการวิเคราะห์สูงกวา่นกัศึกษาท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ

ต ่า 3)นกัศึกษาท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง ปานกลาง และต ่า ความมีวินยัใจตนเองและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไม่แตกต่างกนั  



 101 

กมล แสงบุญ (กมล แสงบุญ, 2559) ไดศึ้กษาการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นคิด

เป็น ท าเป็น ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนพยอม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพการจดัการเรียน การสอนของโรงเรียนบา้นดอนพยอม โดยใชห้ลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการคิดเป็น ท าเป็น ของนกัเรียน

บา้นดอนพยอม โดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายคือ ผูบ้ริหาร จ านวน 1 คน 

ข้าราชการครู จ านวน 7 คน นักเรียน จ านวน 31 คน ผู ้ปกครองนักเรียน จ านวน 7 คนและ

คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 9 คน รวมทั้ งส้ิน จ านวน 55 คน ด าเนินการระหว่างเดือน

มิถุนายน 2556 ถึง กนัยายน 2556 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

โดยใชค้่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการ

พรรณนาเชิงเน้ือหา และเปรียบเทียบเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลไดแ้ยกขอ้มูลออกเป็นตาราง 

และการสนทนากลุ่ม ตามตวับ่งช้ีท่ี4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น ผลการวิจยั  พบวา่ 1) สภาพการจดัการ

เรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดอนพะยอม โดยใช้ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก (µ = 4.14) และคุณลกัษณะท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน อนัเป็นผลเน่ือง

มารจากสภาพการจดักาเรียนการสอน อยู่ในระดบัมาก(µ=4.19) 2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

ด้านคิดเป็น ท าเป็น ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนพะยอม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใช้ประเด็นค าถามการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและขอ้มูลสารสนเทศ ท่ีบ่งช้ีคุณภาพของผูเ้รียนพบว่า นกัเรียนทุกคนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึนสามารถคิดเป็น ท าเป็นและแกปั้ญหาเป็น โดยดูผล

จากการจดักิจกรรมโครงการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผูบ้ริหาร ขา้ราชการครู 

นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองนกัเรียน ร่วมกนัด าเนินงาน การพฒันา 

 

5.1.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 

บุญถม บุตรมา (บุญถม บุตรมา, 2557) ไดศึ้กษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงานวทิยาศาสตร์โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีส่งผลต่อทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มี

วตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานของดชันีประสิทธิผล 2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
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นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบความ

รับผิดชอบของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

วทิยาศาสตร์โดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนเรียนและ

หลังเรียน และ 5) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรับผิดชอบ และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนั สูง ปานกลาง ต ่า) หลงัเรียนดว้ย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธ์ิอ านวย อ าเภอบึงโขงหลง จงัหวดับึงกาฬ นกัเรียน 

30 คน จ านวน 1 ห้องเรียน ไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 2) แบบวดัความรับผิดชอบ 3) แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าท่ี (t-test for Dependent Samples) การวิเคราะห์

ความแปรปรวนพหุคูณ (Manova) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ (Mancova) การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว 

(Ancova) 

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 81.43/80.67 มีค่าดชันีประสิทธิผล 

(E.I.) ของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ความรับผดิชอบ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากบั 

0.50, 0.51 และ 0.54 ตามล าดบั 

2.ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงานวทิยาศาสตร์โดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลกัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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3.ความรับผดิชอบของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

4.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

วทิยาศาสตร์โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.นกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนัหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

วิทยาศาสตร์โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของความแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

กลัยา ศรีมหนัต ์(กลัยา ศรีมหันต์ และจิริยา อินทนา, 2559)ไดศึ้กษาการจดัการเรียน

การสอนแบบบูรณาการตามสภาพจริงร่วมกับการสะทอ้นคิดเพื่อให้ผูเ้รียนให้การดูแลด้วยหัว

ใจความเป็นมนุษย ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามสภาพ

จริง (Authentic Learning) ร่วมกบัการสะทอ้นคิด(Reflection Thinking)เพื่อให้ผูเ้รียนให้การดูแล

ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 2 ฝึกภาคปฏิบติั

วิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 1 หอผูป่้วยกุมาร 2 ผลการศึกษาวิจยั พบว่า การจดัการ

เรียนการสอนให้ผูเ้รียนสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพไดต้รงตามปัญหาและความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการสอดคลอ้งกบัแนวคิดการดูแลดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยน์ั้น ส่ิงส าคญัคือ การออกแบบ

การจดัการเรียนการสอนท่ีจะตอ้งจดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning) ควบคู่

กบัการสอนแบบสะท้อนคิด กล่าวคือผูส้อนจะต้องเป็นผูส้ะทอ้นคิด (Reflection) ให้กับผูเ้รียน

เพื่อให้ผูเ้รียนปรับเปล่ียน ทศันคติและมุมมองของตนเองจากมุมมองเดิมท่ีมุ่งเนน้การศึกษาและท า

ความเขา้ใจเร่ืองโรค เป็นการศึกษาและท าความเขา้ใจโรคควบคู่กบับริบทชีวิตของผูรั้บบริการแต่ละ

ราย ทั้งน้ีเน่ืองจากในสภาพชีวิตจริงของผูรั้บบริการ ไม่ไดมี้แต่โรคเพียงอย่างเดียวท่ีตอ้งดูแล แต่มี

ภาระหน้าท่ี มีเง่ือนไขและมีข้อจ ากัดในชีวิตอีกมากมาย ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัพฤติกรรมดูแล

สุขภาพของตนเอง ผลการวิจยัในคร้ังน้ียงัพบวา่ การสอนโดยการสะทอ้นคิด (Reflection) นอกจาก

จะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดแลว้ ยงัช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กวิเคราะห์ ฝึก การมองในดา้น

ชีวิตควบคู่กับโรค และพบว่า การจะสอนให้ผูเ้รียนปรับเปล่ียนทศันคติและมุมมองของตนเอง
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ดงักล่าวนั้น ผูส้อนสามารถสอนไดใ้นทุกขั้นตอนของการสอนภาคปฏิบติั เม่ือไรท่ีผูส้อนมองเห็น

ขอ้มูลท่ีสะทอ้นวา่ผูเ้รียนไม่เขา้ใจผูรั้บบริการ ก็สามารถหยบิยกประเด็นต่างๆเหล่านั้นมาสะทอ้นคิด 

(Reflection) ให้กบัผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา เพื่อให้ผูเ้รียนไดม้องเห็นความคิดของตนเองในทนัที เกิด

เป็นมุมมองใหม่ท่ีเขา้ใจผูรั้บบริการมากข้ึน น าไปสู่การวางแผนดูแลสุขภาพผูรั้บบริการท่ีตรงตาม

ปัญหา สอดคล้องกับขอ้จ ากัดในชีวิตของผูรั้บบริการ และท่ีส าคญัเป็นการดูแลผูรั้บบริการบน

พื้นฐานความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ีผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ียงัพบวา่ ผูเ้รียนมีความคิดเห็น

ต่อตนเองเก่ียวกบัพฤติกรรมการดูแลดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยท์ั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นจิตบริการ ดา้น

การคิดวิเคราะห์ และดา้นการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ผลท่ีไดจ้าก

การศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะวา่ ควรน าแนวทางการจดัการเรียนการ สอนจากการศึกษาวิจยัใน

คร้ังน้ีไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัศึกษาพยาบาลในวิชาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิด

ความต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อใหป้ระสิทธิผลเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ั้งยนื 

ดุจเดือน เขียวเหลือง (ดุจเดือน เขียวเหลือง, 2558) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการ

จดัการเรียนรู้แบบการสะทอ้นคิดเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการ

พยาบาล ส าหรับนักศึกษาพยาบาล มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผ์ูส้อน

เก่ียวกับความสามารถในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลใน

ปัจจุบัน และศึกษาความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิเร่ืองการะบวนการของการสะท้อนคิดท่ีมี

ความส าคัญและจ าเป็นในการเสริมสร้างความสามารถในการติดสินใจ เชิงจริยธรรมทางการ

พยาบาล ส าหรับนกัศึกษาพยาบาล 2) สร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ

การสะทอ้นคิดเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาลส าหรับ

นกัศึกษาพยาบาล 3) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบการสะทอ้นคิด เพื่อนสร้างเสริม

ความสามารถในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาลส าหรับนกัศึกษาพยาบาล 4) ประเมิน

การใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบการสะทอ้นคิดเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการตดัสินใจเชิง

จริยธรรมทางการพยาบาลส าหรับนกัศึกษาพยาบาล 

การวิจยัมีขั้นตอนด าเนินงาน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1) ศึกษาความสามารถในการตดัสินใจ

เชิงจริยธรรมทางการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาลในปัจจุบนั และศึกษากระบวนการสะทอ้นคิดท่ี

มีความส าคญัและจ าเป็นในการเสริมสร้างความสามารถในการจดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการ

พยาบาลส าหรับนกัศึกษาพยาบาล ขั้นตอนท่ี 2) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจดัการ
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เรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียนรู้ โดยผูท้รงคุณวฒิุและทดลองน าร่องเพื่อพิจารณาความเป็นไป

ได้ในการใช้รูปแบบ กบันักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 

จ านวน 16 คน ขั้นตอนท่ี 3) ทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จ  านวน 31 คน ขั้นตอนท่ี 4) สัมมนาเพื่อประเมินการใช้

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

1.ความสามารถในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาลทั้ง 5 ขั้นตอน คือ 1) การ

ระบุประเด็นปัญหาทางจริยธรรม 2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 3) การวิเคราะห์ทางเลือก  

4)การตดัสินใจเลือกและน าไปปฏิบติั และ 5) การประเมินผลลพัธ์ มีปัญหาอยู่ในระดบัมากควร

เสริมสร้างแก่นักศึกษาพยาบาล กระบวนการสะท้อนท่ีมีความส าคญัจ าเป็นในการเสริมสร้าง

ความสามารถในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาลมี 7 ขั้นตอน 

2.รูปแบบการจัดการ เ รียน รู้ ท่ีพัฒนา ข้ึน มีองค์ประกอบดัง น้ี คื อ  1 )  หลักการ  

2) ว ัตถุประสงค์ 3) เน้ือหา 4)กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ 5) การว ัดและประเมินผล 

กระบวนการจดัการเรียนรู้เนน้การสะทอ้นคิดตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ 1) อธิบายสถานการณ์และ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 2) อธิบายความรู้สึกต่อสถานการณ์ 3) บอกแนวคิด/หลกัการ/ความเช่ือท่ีสนบัสนุน

การกระท า 4) เปิดใจรับฟังความคิดเป็น/ทางเลือกท่ีหลาหลาย 5) จดัล าดบัความคิด/หาขอ้สรุปรวม

อยา่งเป็นเหตุเป็นผล 6) น าขอ้สรุปไปปฏิบติั 7)สะทอ้นคิดการเรียนรู้/ประสบการณ์ใหม่ท่ีแตกต่าง

จากเดิม ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผลการทดลองใช้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ พบว่า การจดั

กิจกรรมตามกระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบสมารถเสริมสร้างความสามารถในการตดัสินใจ

เชิงจริยธรรมทางการพยาบาล และท าใหน้กัศึกษาพยาบาลเกิดพฤติกรรมการสะทอ้นคิด 

 3. ผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนพบว่า 1) นกัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัวิชา 

จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 2) นกัศึกษามีความสามารถในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการาพยาบาล หลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) นกัศึกษาท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การาจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีพฤติกรรมการสะทอ้นคิดโดยรวมอยูใ่นระดบัดี และ 4) อาจารยแ์ละ
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นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการและผลผลิตท่ีได้รับจากรูปแบบมี

ความเหมาะสม 

ปารมี ตีรบุลกุล (ปารมี ตีรบุลกุล, 2558) ได้ศึกษาอิทธิพลของการปฏิบติังานแบบ

สะทอ้นคิดและความสามารถดา้นการนิเทศท่ีมีต่อการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนิสิตนกัศึกษา

ครูโดยมีการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นตวัแปรส่งผ่าน มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาโมเดลเชิง

สาเหตุแบบส่งผ่านโดยมีตัวแปรการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างการ

ปฏิบติังานแบบสะทอ้นคิดและความสามารถดา้นการนิเทศท่ีมีต่อการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

และตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีสร้างข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์2) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพล

ทางตรงของการปฏิบัติงานแบบสะท้อนคิดและความสามารถด้านการนิเทศท่ีมีต่อการวิจัย

ปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาครู และอิทธิพลทางออ้มท่ีมีต่อการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน

ผ่านการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ไปยงั ตวัอย่างวิจยั คือ นิสิตท่ีอยู่ในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

จ านวน 353 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบัเพื่อวดั 4 ตวั

แปร ไดแ้ก่ การปฏิบติัสะทอ้นคิด ความสามารถในการนิเทศ ทกัษะการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์

และความสามารถในด้านการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน โดยมีค่าความเท่ียงตั้งแต่ 0.812-0.918 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และการ

วิเคราะห์ลิสเรล ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  1) นิสิตมีการปฏิบติังานแบบสะทอ้นคิดระดบัปานกลาง 

(M = 3.36) ทกัษะการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคแ์ละความสามารถดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

ระดบัปานกลางค่อนขา้งมาก (M = 3.74, 3.80 ตามล าดบั) ส่วนความสามารถในการนิเทศของ

อาจารยนิ์เทศก์ตามการรับรู้ของนิสิตอยูใ่นระดบัปานกลาง (M = 3.37)  2) โมเดลเชิงสาเหตุแบบ

ส่งผา่นบางส่วนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยมีค่าสถิติ ไค-สแควร์ = 40.930 df = 30 

p = 0.085 GFI = 0.979 AGFI = 0.954 RMSEA = 0.033 โดยการปฏิบติังานแบบสะทอ้นคิดและ

ความสามารถด้านการนิเทศมีอิทธิพลทางตรงต่อการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนดว้ยขนาด 0.041 

และ 0.018 ตามล าดบั และมีอิทธิพลทางออ้มผา่นทางทกัษะการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคด์ว้ยขนาด 

0.306 และ 0.563 ตามล าดับ ตวัแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ความสามารถดา้นการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไดร้้อยละ 77. 

สาริศา บุญแจ่ม (สาริศา บุญแจ่ม, 2558) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ และแบบการบริการสังคม เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์  และจิตสาธารณะ ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม 

เร่ือง ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 2) เพื่อศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และจิตสาธารณะ ท่ีเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้และการบริการสังคม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

3/1 โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 18 คน ซ่ึงเป็นการเลือกมาแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ จ  านวน 3 แผน แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการบริการ

สังคม จ านวน 3 แผน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และ

แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัปรากฏ ดงัน้ี 

1.ผลการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

1.1 การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ในวงจรปฏิบติัการท่ี 1 ได้แผนการจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จ  านวน 3 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง รวมเวลา 9 ชัว่โมง มีขั้นตอนในการ

จดัการเรียนการสอนในแต่ละแผน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นการสร้าความสนใจ 2) ขั้นส ารวจและ

คน้หา 3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 4) ขั้นขยายความรู้ 5) ขั้นประเมินผล 

1.2 การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม ในวงจรปฏิบติัการ

ท่ี 2 ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม จ านวน 3 แผน แผน

ละ 3 ชัว่โมง รวมเวลา 9 ชัว่โมง มีขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนในแต่ละแผน 5 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นการสร้าความสนใจ 2) ขั้นส ารวจและคน้หา 3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 4) ขั้นขยายความรู้ 

5) ขั้นประเมินผล  และแบบการบริการสังคม จ านวน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ  

2) ขั้นปฏิบติัการ และ 3) ขั้นผลสะทอ้นกลบั 
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สิราวรรณ จรัสรวีวฒัน์ (สิราวรรณ จรัสรวีวฒัน์, 2557a) ไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตร

ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการสะท้อนคิดของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทกัษะการสะทอ้นคิด

ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและเพื่อประเมินหลักสูตร

ฝึกอบรมท่ีพฒันาข้ึนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช่ในการวิจยั คือ นิสิตฝึกปฏิบติัการสอนคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษาท่ี 2553แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

ตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตน้ คือนิสิตฝึกปฏิบติัการสอนหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (5 ปี) จ  านวน 30 

คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการน าร่อง คือ นิสิตฝึกปฏิบติัการสอนหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (5 ปี) 

จ  านวน 20 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมินหลกัสูตรคือ นิสิตฝึกปฏิบติัการสอบ หลกัสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ปีการศึกษา 2553 จ านวน 110 คน วิธีด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 

2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ก่ีพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม โดยการวิจยัเชิงพฒันาประกอบดว้ยขั้นตอน 4 ขั้น 

คือ การส ารวจปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบ

คุณภาพหลกัสูตร และการปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรม ระยะท่ี 2 การน าหลกัสูตรฝึกอบรมไปใชเ้พื่อ

ประเมินหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย การหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและ  

การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียโดยอาศยัการแจกแจง 

ผลการวิจยัพบว่า 1)ได้หลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทกัษะการสะทอ้นคิดของ

นิสิตฝึกปฏิบติัการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีมีองค์ประกอบของหลกัสูตร คือ 

ความเป็นมาของหลกัสูตรฝึกอบรมหลกัการาของหลกัสูตรฝึกอบรม วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร

ฝึกอบรม โครงสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม โครงสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม ส่ือ

ประกอบการฝึกอบรม และการวดัและประเมินผลการฝึกอบรม ผลการตรวจสอบคุณภาพเท่ากบั .07 

และผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยใชเ้ทคนิคกลุ่มรู้ชดั กลุ่มท่ีไดรั้บการฝึกอบรม

มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) ผลการ

ประเมินหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่าการด าเนินโครงการฝึกอบรมตามหลกัสูตรประสบความส าเร็จ

เป็นอยา่งดี และไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม ดา้นปฏิกิริยามีความเหมาะสมในระดบัมาก

ในทุกดา้น ดา้นการเรียนรู้พบวา่คะแนนเฉล่ียของทกัษะการสะทอ้นคิดหลงัฝึกอบรมสูงกวา่คะแนน

เฉล่ียของทกัษะการสะทอ้นคิดก่อนฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นพฤติกรรม

พบวา่ผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน โดยมีการปฏิบติัเป็นประจ า
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และปฏิบติับ่อยคร้ังดา้นผลลพัธ์ พบว่าผูผ้่านการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อผลการสะทอ้นคิดใน

การปฏิบติัการสอนในระดบัมาก 

กฤษณา ข าปากพลี (กฤษณา ข าปากพลี, 2557b) ได้ศึกษาผลการใช้การบนัทึกเชิง

สะทอ้นคิดท่ีมีต่อพฤติกรรมของผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียนวิจยัการศึกษา: การวิจยัเชิงทดลอง

แบบผสมวธีิ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาวิธีการเก็บขอ้มูลผูเ้รียนดว้ยการบนัทึกเชิงสะทอ้นคิดใน

วิชาวิจยัการศึกษาส าหรับให้ผูส้อนและผูเ้รียนใช้ในการพฒันาตนเอง 2) เพื่อวิเคราะห์ผลการใช้

วธีิการบนัทึกเชิงสะทอ้นคิดท่ีมีต่อพฤติกรรมของผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียนวิจยัการศึกษา วิธีวิจยั

เป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบผสมวิธี (Mixed Methods Experimental Research) ตวัอยา่งวิจยั ไดแ้ก่ 

นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2557 รายวิชาการ

วิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน จ านวน 96 คน การศึกษาคร้ังน้ีมีกลุ่มการทดลอง 3 กลุ่ม คือ  

กลุ่มใช้บนัทึกเชิงสะทอ้นคิดตลอดการทดลอง (กลุ่ม R) กลุ่มใช้บนัทึกเชิงสะทอ้นคิดระยะหลงั 

(กลุ่ม N+R) และกลุ่มท่ีไม่ใชบ้นัทึกเชิงสะทอ้นคิด (กลุ่ม N) แบบการวิจยัเป็นการศึกษาสามกลุ่มวดั 

5 คร้ังแบบอนุกรมเวลา เคร่ืองมือวจิยัประกอบดว้ย แบบสอบถามเก่ียวกบัการเรียนของนิสิตครูมีค่า

ความเท่ียงระหว่าง 0.83 ‟ 0.87 แบบสังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียน และแบบสัมภาษณ์ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบวดัซ ้ า  

(Analysis of Covariance : ANCOVA) ผลการวิจยัพบวา่ 1) วิธีการเก็บขอ้มูลผูเ้รียนโดยใชบ้นัทึก 

เชิงสะทอ้นคิดท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นเตรียม ก าหนดขอ้มูลตอ้งการให้ผูเ้รียน

บนัทึก และออกแบบแบบบนัทึกขอ้มูลความยาว 1 หนา้กระดาษ ขั้นเก็บขอ้มูล ช้ีแจงและท าความ

เขา้ใจกบัผูเ้รียนให้เห็นประโยชน์ของการบนัทึก วิธีการบนัทึก และช่วงเวลาในการส่งแบบบนัทึก 

โดยสามารถบนัทึกได้ในทา้ยชั่วโมงหลังส้ินสุดการเรียนการสอนหรือส่งในวนัเวลาท่ีก าหนด  

ขั้นการใช้ประโยชน์จากขอ้มูล ผูส้อนอ่านผลการบนัทึกของผูเ้รียนท่ีสะทอ้นขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ตระหนกัรู้ในตนเอง การพฒันาตนเอง และทกัษะการเรียนวิจยั ให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนเป็น

รายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม และน าขอ้มูลของผูเ้รียนมาปรับปรุงการสอนของผูส้อน 2) ผลการวิจยั

พบวา่ความตระหนกัรู้ในตนเอง การพฒันาตนเอง และทกัษะการเรียนวิชาวิจยัการศึกษาของผูเ้รียน

กลุ่ม R และกลุ่ม N+R มีค่าใกลเ้คียงกนั และมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนตลอดช่วงการทดลอง ส่วนกลุ่ม N 

มีการเปล่ียนแปลงไม่สม ่าเสมอในแต่ละช่วงเวลา โดยภาพรวมจากผลการวดัคร้ังท่ี 4-5 พบว่า  

กลุ่ม R และกลุ่ม N+R มีทกัษะการเรียนวชิาวจิยัการศึกษาสูงกวา่กลุ่ม N อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั .05 และพฤติกรรมผูส้อนมีค่าเฉล่ียในกลุ่ม R และกลุ่ม N+R สูงกวา่กลุ่ม N อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05) 

สัจธรรม พรทวกีุล, ศรินทิพย ์รักษาสัตย,์ ธีรชยั เนตรถนอมศกัด์ิ  (สัจธรรม พรทวีกุล, 

2557)  ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการเรียนการสอนการคิดไตร่ตรองของนกัศึกษาครู มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนการคิด ไตร่ตรองเพื่อพฒันากระบวนการคิดไตร่ตรองของ

นกัศึกษาครู โดยใชก้ระบวนการวิจยั เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัศึกษา

ครู วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้ นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554  

จ านวน 90 คน รวบรวมขอ้มูลโดยใชก้าร วิจยัเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ การจดบนัทึก และ

การสนทนากลุ่ม ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา การตีความ และ หาขอ้สรุป ผล

การศึกษาพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมีดังน้ี 1. เป้าหมาย แนวคิดและ

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 2. ความสัมพนัธ์ของรูป แบบการจดัเรียนการสอน  

ได้แก่ 2.1 ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมส าคัญมี ดังน้ี 1) ทบทวนชวนคิด 2) เสริมสร้าง

ประสบการณ์ 3) เลือกแนวทางปฏิบติั 4) น า เสนอ แลกเปล่ียน 5) สะทอ้นยอ้นคิดและผลของการ

พฒันาการคิดไตร่ตรองของนกัศึกษา ครู 2.2 ระบบปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 2.3 หลกัการตอบสนองใน

การเรียนรู้ของผูเ้รียน 2.4 ระบบสนบัสนุนท่ีจะช่วยหรือส่งเสริมให้รูปแบบเป็นไปตามเป้าหมาย  

3. แนวทาง ในการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4.การก าหนดผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนทั้ง 

ทางตรงและทางออ้ม 5.การก าหนดแนวทางการประเมิน 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการ สอนการคิดไตร่ตรองนั้นสามารถพฒันา

นักศึกษาครู โดยแสดงให้เห็นพฤติกรรมทางความคิดท่ีแสดงออกทางความสา มารถดังน้ี  

1) ความสามารถในการสะท้อนยอ้นคิดต่อการกระท าและความคิดท่ีมีต่อประสบการณ์และ

ส่ิงแวดลอ้ม 2) ความสามารถ ในการก าหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค์ตามในการ พฒันาไดอ้ย่าง

เหมาะสม โดยอาศัยความรู้ความ เช่ือในการตัดสินใจบนแนวทางของหลักฐานเชิงประจักษ ์  

3) ความสามารถในการสร้างทางเลือก และขอ้สันนิษฐานท่ีดีในการด า เนินการแกไ้ขปัญหาหรือ

พฒันา และ4) ความสามารถในการสร้างขอ้สรุปตามแนวทางของหลกัฐานนั้นอยา่งสร้างสรรค ์

กนก จนัทรา (กนก จนัทรา, 2556) ไดศึ้กษาเร่ืองผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาและความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัเรียน

มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 5 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหา และความรับผิดชอบต่อ
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สังคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาตามแนวคิดการใช้

ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 

49 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ านวน 25 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 24 คน เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการทดลอง คือ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และแผนการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาแบบปกติ ใช้เวลาในการทดลอง 17 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ 

คาบละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา

ซ่ึงมีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.818 และแบบวดัพฤติกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม เปรียบเทียบผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติทดสอบค่าที (t-test)  ผลการวิจยั พบวา่ 1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรม

การเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการแกปั้ญหา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการแกปั้ญหา สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้สังคมศึกษาแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรม

การเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความรับผิดชอบต่อสังคมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดย

ใชปั้ญหาเป็นฐานมีความรับผดิชอบต่อสังคมสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคม

ศึกษาแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เชษฐา แกว้พรม (เชษฐา แกว้พรม, 2556)  ไดท้  าการศึกษาการพฒันาทกัษะสะทอ้นคิด

ของนกัศึกษาพยาบาลดว้ยการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ในรายวิชาการสอนและการให้ค  าปรึกษา ได้

สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการสะทอ้นคิด  Reflection) วา่เป็นกระบวนการส าคญัท่ีช่วยให้บุคคลเกิดการ

เรียนรู้ ซ่ึงขั้นตอนต่างๆท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เหล่านั้น จะประกอบไปดว้ยการคิดทบทวน

ประสบการณ์ การตรวจสอบความรู้สึกของตนเอง การประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ การคน้หา

ความรู้หรือทางเลือกเพิ่มเติม และการวางแผนด าเนินการ ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของ บลูม 

(Blooms Taxonomy) นอกจากน้ียงัได้ให้มีข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ( Thai Qualifications framework for Higher Education: TQF) วา่การสอน

โดยใชก้ารสะทอ้นคิดถือเป็นทกัษะทางปัญญา (Cognitive skills ) ท่ีอาจารยพ์ยาบาลควรตระหนกั

และพฒันาใหเ้กิดกบันกัศึกษาควบคู่กบัการพฒันาความรู้และทกัษะทางการพยาบาล 
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ภารดี สงวนศิลป์ (ภารดี สงวนศิลป์ม, 2554) ไดศึ้กษาความสามารถในการตดัสินใจ

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม

และการด าเนินชีวิตในสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มี

วตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการตดัสินใจของนกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(PBL) โดยนกัเรียนร้อยละ70 มีความสามารถในการตดัสินใจร้อยละ 70 ข้ึนไป และ 2) ศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคมของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใหน้กัเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยมีรูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (One ‟ Shot Case 

study) กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 5/1 จ  านวน 34 คน ในโรงเรียนโนนสัง 

วิทยาคาร ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมืองวฒันธรรมและการด าเนิน

ชีวิตในสังคมจ านวน 9 แผน แบบวดัความสามารถในการตดัสินใจ และแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน การวเิคราะห์ขอ้มูลในค่าเฉล่ียร้อยละ 

 ผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ผลการวดัความสามารถในการตดัสินใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5สาระ 2 หนา้ท่ี

พลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวติในสังคม โดยใชรู้ปแบบการสอนและปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

พบว่าจ านวนนักเรียนร้อยละ 79.25 มีความสามารถในการตดัสินใจร้อยละ 70 ข้ึนไปซ่ึงสูงกว่า

เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อนกัเรียนร้อยละ 70  มีความสามารถในการตดัสินใจร้อยละ 70 ข้ึนไป 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในสาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง 

วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) พบวา่

นกัเรียนจ านวนร้อยละ 82.35 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 70 ข้ึนไปซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด

ไวคื้อนกัเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางกาเรียนร้อยละ 70 ข้ึนไป 
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5.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

5.2.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัความรับผดิชอบต่อสังคม ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวติและการเรียนรู้

เชิงปฏิบัติการ 

Suzanne (Suzanne Carrington Radha Iyer, 2011) ไดศึ้กษาการบริการสังคมใน

ระดบัอุดมศึกษา กรณีศึกษาความเช่ือมสัมพนัธ์ระหว่างมหาวิทยาลยักบัการจดัการศึกษาปัจจุบนั 

พบว่าการบริการสังคมในระดบัอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลียเป็นวิธีการสอนแบบบูรณาการ 

โดยการน าเอารูปแบบการเรียนการสอนของ (Deleuze and Guattari) 1987 พบวา่ ความคิดรวบยอด

เก่ียวกบัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักศึกษาวิชาชีพครูมีมากมายและต่อเน่ือง ขอ้มูลจาการ

บนัทึกผลการสะทอ้นคิดของนกัศึกษาวิชาชีพครูมีส่วนส าคญัท่ีจะบอกถึงวิธีการจดัการเรียนการ

สอนโดยอาศยัประสบการณ์อยา่งไรถึงจะไดรั้บความรู้และความตะหนกัต่อความตอ้งการของสังคม 

รวมถึงจริยธรรม การศึกษาน้ีไดร้วมถึงการพิจารณาความตอ้งการการบริการสังคมอยา่งบูรณาการ

ในการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัเพื่อพฒันานกัศึกษาวชิาชีพครู 

Tosada (Tosada.  (2011: 284) อา้งในปาริชาติ ประเสริฐสังข์, 2556) ไดพ้ฒันาตะหนกั

ในความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัอุดมศึกษาประเทศเปอร์โตริโค กรณีมหาวิทยาลยัซากราโด 

โตราซอน (The University Del Sagrado Corazon : USC)  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจ

ประสบการณ์ของนกัศึกษาในการเรียนรู้เร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม และนกัศึกษาจะเรียนรู้อะไร

จากประสบการณ์ในบริบทของการเรียนรู้โดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน (CBSL) ท่ีมหาวิทยาลยั USC  

ในเปอร์โตริโก เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์ มีผูมี้ส่วนร่วมจ านวน 16 คน 

แบบส ารวจรายการและการวเิคราะห์เอกสาร ใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่ม 

ขอ้มูลส่วนแรกท่ีปรากฏคือ USC ความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยให้นกัศึกษาเกิดการ

เรียนการสอนโดยอาศยัประสบการณ์ มีรูปแบบพื้นฐานคือการจดัการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนัและ

ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นกรอบงานของสถาบนัเพื่อพฒันาความรับผิดชอบต่อ

สังคม นักวิจัยได้ระบุส่วนประกอบหลัก 5 ส่วนด้วยกันคือ USC เป็นส่วนประกอบของ

ประสบการณ์กาเรียนรู้เร่ืองของบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมโดย 1) สร้างวิชาปรัชญาทาง

การศึกษา เป็นวิชาบงัคม 2) สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาและผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย 3)เลือก

วธีิการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น CBSL (ใชชุ้มชนเป็นฐานในการบริการสังคม) 4) เลือกกิจกรรม
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ทางการศึกษาท่ีไดผ้ลดีเช่น การสร้างบทบาทหนา้ท่ีของพลเมืองและ 5) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีการ

วจิยั 

ส่วนท่ี 2 ท่ีปรากฏคือ ความต้องการของนักศึกษาท่ีจะเรียนคืออะไร นักวิจยัได้ให้

ความส าคญัไว ้3 ประการ คือ ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์คือ ตอ้งการไดรั้บความส าเร็จใน

ชีวติมีความรับผดิชอบต่อสังคมและจดัใหเ้หมาะสมโดยค านึงถึงคุณธรรมและการศึกษาทิศทางของ

การเมืองในประการแรก เร่ืองคุณธรรมและความเขา้ใจในบทบาทการเมือง นกัวิจยัไดก้ าหนดให้

นกัศึกษาเขียนกิตติกรรมประกาศเพื่อยกยอ่งบุคคลตวัอยา่งในสังคม ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ของสังคมเปอร์โตริโค และ ความรับผิดชอบต่อสังคมในประการท่ีสอง เร่ืองคุณธรรมสังคมและ

คุณธรรมการเมือง นักวิจยัได้ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสมคัรใจโดยยกตวัอย่างของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม หรือผูท่ี้น่านับถือ และเปิดใจ รับคุณค่าของผูอ่ื้น เช่น ความต้องการ

ได้รับสวสัดิภาพ ความยุติธรรม และความซ่ือสัตย์ และปะการท่ีสาม ทักษะท่ีส าคัญส าหรับ

คุณธรรมและบทบาทหน้าท่ีพลเมือง นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม การบูรณาการความรู้เชิง

ทฤษฎีเขา้ดว้ยกนักบัการปฏิบติัและการคิดวเิคราะห์ นกัวจิยัใชค้วามคิดเห็นของนกัศึกษาเพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมของพลเมืองเปอร์โตริโค ความแตกต่างของแต่ละ

บุคคลไดก้ระตุน้พฤติกรรมการเห็นคุณค่าของคุณธรรมและสุดทา้ย นกัวิจยัได้น าเอาความส าคญั

ของบทบาทหนา้ท่ีพลเมืองมาสร้างเป็นกิจกรรมควบคู่กนักบัการเรียนการสอน เช่น การกระท าบาง

ส่ิงส าหรับสังคมอ่ืนและการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมพลเมืองอย่างต่อเน่ืองและติดต่อกนั 

(อา้งใน ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม ส าหรับ

นกัศึกษาวชิาชีพครู) 

Chirstine (Christine Inez celio, 2011  ) ไดศึ้กษาผลของการมีส่วนร่วมในการจดัการ

เรียนการสอนโดยอาศยัประสบการณ์ศึกษาเจตคติต่อพลเมืองเป็นรายบุคคล ไดท้  าการศึกษาผลของ

การเรียนการสอนโดยอาศยัประสบการณ์ซ่ึงเป็นค าท่ีใช้ทัว่ไปในหลกัสูตรการเรียนการสอนโดย

การบริการสังคมและการฝึกประสบการณ์วิชาการ ซ่ึงเขาได้เสนอแนะว่า  การมีส่วนร่วมของ

นกัศึกษาเป็นการเรียนการสอนโดยอาศยัประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนท่ี เกิดความรู้อนัแข็งแกร่ง

กบัประสบการณ์ของโลกแห่งความเป็นจริงของการเรียนการสอนโดยการบริการชุมชน ตวัอย่าง

ของการจดัการเรียนการสอนเช่น การบูรณาการหลักสูตรของมหาวิทยาลยัซ่ึงหลายแห่งได้ให้

ความส าคญั ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่า ประโยชน์ของการจดัการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม 
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ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความสามารถของตน เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม มีเจตคติท่ีหลากหลาย และ

เกิดเจตคติเก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนท่ีดีข้ึน 

ผลท่ีปรากฏเหล่าน้ีผูเ้ช่ียวชาญในด้านการเรียนการสอนโดยอาศัยประสบการณ์

ภาคสนามใหค้วามเห็นวา่ ประสบการณ์มีความจ าเป็นในการประเมินผลท่ีดีของโปรแกรมการเรียน

การสอนโดยอาศยัประสบการณ์ การประเมินผลตอ้งการใหเ้ห็นถึงความแกร่งของระเบียบวิธีวยัเช่น 

การใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีน่าเช่ือถือและมีการประเมินผลก่อนเรียน นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ี

จ าเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนโดยอาศยัประสบการณ์ (Experiential learning) 

ส่วนมากงานวจิยัภาคสนามมุ่งเนน้ไปท่ีการบริการสังคมหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานวิจยัน้ี

จึงเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการบริการสังคม เปรียบเทียบกบัการฝึกประสบการณ์วิชาการและ

หลักสูตรไม่ได้มุ่งความส าคญัไปท่ีการบริการแต่ไม่มีประสบการณ์เป็นองค์ประกอบ งานวิจยั

ช้ีให้เห็นวา่ขอ้เสนอแนะท่ีช่วยให้เกอดการปฏิบติัอยา่งไดผ้ล เช่น การมีส่วนร่วมของนกัศึกษา การ

สะทอ้นคิดสามารถน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีดี แต่ระเบียบวิธีวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในการคน้พบคือ ใน

การสร้างระเบียบวิธีวิจยัท่ีเคร่งครัดโดยการประเมินผลจากมหาวิทยาลยัทัว่ไปเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก

เพราะมีผลต่อการแปลความหมายของข้อมูล การศึกษาน้ีได้เปรียบเทียบและน าเสนอผลการ

ประเมินทัว่ไป ส าหรับการเรียนการสอนโดยอาศยัประสบการณ์ของมหาวิทยาลยั จ  านวน  2 แห่ง

เปรียบเทียบกัน คือ มหาวิทยาลัยโลโยลา (Loyola University) ชิคาโก ใน อิลลินอยส์ และ

มหาวิทยาลยัสแตนต์ฟอร์ด (Standford University) ในแคลิฟอร์เนีย หลงัจากการน าเสนองานวิจยั

เสร็จสมบูรณ์แล้วท าการปรับปรุงแก้ไขด้วยการประเมินเชิงส ารวจ โดยใช้วิทยาเขตของศูนย ์

อิลลินอยด์ เครือข่ายของมหาวิทยาลยั และวิทยาลยัจ านวน 43 แห่ง เพื่อสร้างความมุ่งมัน่ในการ

ให้บริการสังคมกบัทุกคนในมหาวิทยาลยัโดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริการ

สังคม ในปัจจุบนัการจดักาดรศึกษาจะประเมินผลของความแตกต่างในดา้นหลกัสูตร (การเรียนรู้

เชิงประสบการณ์ หรือการตดัสินใจในการบริการอย่างเดียว หรือประเมินทั้งสองอย่างควบคู่กนั) 

ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อความรู้ท่ีไดจ้าการบริการสังคม การรับรู้ความสามารถของบุคคล ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม เจตคติท่ีหลากหลายและเจตคติเก่ียวกบัสถาบนัและการเรียนรู้อยา่งไรก็ตามวิยานิพนธ์น้ีมี

ขอ้เสนอแนะถึงผลของการวิจยัเพื่อน าไปปฏิบติั 2 ประเด็นดว้ยกนัคือวิธีสะทอ้นผลความคิดและ

การจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู ้เ รียนได้มี ส่วนร่วมในการท า กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

อา้งใน (ปาริชาติ ประเสริฐสังข,์ 2556)  
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Phillips (Phillips, 2011b) ไดท้  าการศึกษาการบูรณาการการเรียนในห้องเรียนกบัการ

บริการสังคมกรณีศึกษาการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรและ

ความรู้สึกของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการบริการสังคม วตัถุประสงคข์อง

การศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อศึกษาผลของการบริการสังคมในระดบัอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและเพื่อช่วย

ให้นกัศึกษามีผลการเรียนบรรลุตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรและพฒันาความรู้สึกท่ีมีต่อความ

รับผดิชอบต่อสังคม ดงันั้น เป้าหมายท่ีส าคญัคือสถาบนัหลกัของนกัศึกษาและชุมชนภายนอก การ

วิจยัได้อธิบายถึงความคาดหวงัของนักศึกษาในการบริการสังคม โดยวดัค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกบัวตัถุประสงค์รายวิชา และการท าให้นกัศึกษาเกิดความตระหนักในบทบาทและ

หนา้ท่ีของพลเมือง อยา่งไรก็ตามงานวจิยัน้ียงัไดแ้สดงให้เห็นวา่การบริการสังคมเป็นการบูรณาการ

เน้ือหาวิชากับการจัดกิจกรรมโดยทั่วไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนเม่ือ

เปรียบเทียบกบัหลกัสูตรท่ีไม่ไดมี้การบริการสังคมท่ีครบวงจร การสะทอ้นให้เห็นถึงบทบาทส าคญั

ในการส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงน าไปสู่ความหมายของประสบการณ์

ในการเรียนท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างหลากหลายและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่ง

ความเป็นจริง การบริการสังคมส่งเสริมความรู้สึกท่ีต่อเน่ืองกบัชุมชนท่ีนกัศึกษาอาศยัอยู่ และผล

จากการจดัวธีิการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมผลคือการรับรู้ของนกัศึกษาบรรลุวตัถุประสงค์

ของหลักสูตร นักศึกษาเกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของการศึกษาน้ีคือสถาบนัในสระดบัอุดมศึกษาสามารถน าเอาวิธีการดงักล่าว

ไปใชก้บัการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม เพื่อบูรณาการส่ิงท่ีนกัศึกษาสนใจเขา้กบัเน้ือหาใน

หลกัสูตรหรือรายวชิา 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 

การวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีวิธีการด าเนินการวิจยั 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การออกแบบงานวิจยั 
2)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  3)  เคร่ืองมือการวิจัย  และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
4)  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล และ 5) ขั้นตอนการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 การออกแบบงานวจัิย  

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัและพฒันา (The Research & Development) โดยการ
เก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวจิยัคร้ังน้ี มีการเก็บขอ้มูลใน 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การศึกษา สภาพ ปัญหา 
และความตอ้งการ ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  และระยะท่ี 2 การทดลองและประเมินผลกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยมีประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 การศึกษา  สภาพ ปัญหา และความต้องการ ข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

ประชากร ไดแ้ก่  
1. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาศึกษาศาสตร์ และ

ครุศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2559 ในมหาวทิยาลยัรัฐบาล 
จ านวน 12 แห่ง  มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาล จ านวน 19 แห่ง  และมหาวิทยาลยัเอกชน 

จ านวน 43 แห่ง รวมทั้งส้ิน 74 แห่ง (ขอ้มูลการจดัแบ่งประเภทสถาบนัอุดมศึกษาของ สกอ. 
WWW.MUA.GO.TH/PR_WEB/MUA ณ เดือน กรกฎาคม 2558) 
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2. ผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ

ในการจดักิจกรรม ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตในมหาวิทยาลยัรัฐบาล จ านวน 12 แห่ง  มหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐบาล จ านวน 19 แห่ง  และมหาวทิยาลยัเอกชน จ านวน 43 แห่ง รวมทั้งส้ิน 74 แห่ง  

 
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  

1.  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ท่ีได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (SIMPLE RANDOM 

SAMPLING)ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล   มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน 

ประเภทละ 4 แห่ง ซ่ึงอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์  
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2559 รวม 12 แห่ง  316 คน ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

1.1  มหาวิทยาลัย รัฐบาล   คือ  1)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   จ านวน  38  คน  
2)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ านวน  22  คน  3)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ านวน  50  คน  และ  
4)มหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์ จ านวน 25 คน  รวม 135  คน 

1.2  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล  คือ  1)มหาวิทยาลัยมหิดล  จ านวน  26  คน  
2)มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ านวน  21  คน  3)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ านวน  21  คน  และ  
4)มหาวทิยาลยัเกษตร จ านวน  25 คน  รวม 93  คน 

1.3 มหาวทิยาลยัเอกชน คือ 1)มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต จ านวน  16 คน 2)มหาวิทยาลยัวงษ์
เชาวลิตกุล จ านวน 22 คน 3) มหาวิทยาลยัคริสเตียน จ านวน 25 คน และ4)มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

จ านวน 25 คน  รวม 88 คน 
  
วธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
1. แบ่งมหาวิทยาลยัออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมหาวิทยาลยัรัฐบาล (12)  กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐบาล (19) และกลุ่มมหาวทิยาลยัเอกชน (43) รวมกนัทั้งส้ิน 74 สถาบนั  
2.ได้คดัตวัแทนแต่ละสถาบนัออกเป็นออกเป็น กลุ่ม 3 ศาสตร์ คือ  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3. สุ่มตวัอยา่งจากแต่ละมหาวทิยาลยั โดยการหยบิฉลาก (ดงัแสดงในตาราง) 
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนการสุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาจ าแนกตามประเภทของมหาวทิยาลยัและสาขาวชิา 
มหาวทิยาลยัรัฐบาล มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน 

มหาวทิยาลยั สาขา จ านวน มหาวทิยาลยั สาขา จ านวน มหาวทิยาลยั สาขา จ านวน 
ศรีนครินทรวิ
โรฒ 

วทิยาศาสตร์ 38 มหิดล วทิยาศาสตร์ 26 คริสเตียน วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

25 

ศิลปากร ศึกษาศาสตร์ 22 นเรศวร ศึกษาศาสตร์ 21 วงษเ์ชาวลิตกุล ศึกษาศาสตร์ 22 
มหาสารคาม มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
50 จุฬาลงกรณ์  อกัษรศาสตร์ 21 ธุรกิจบณัฑิต รัฐประศาส นศา

สตร์  
16 

สงขลานครินทร์   มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

25 เกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ 

25 หาดใหญ่ ศึกษาศาสตร์ 25 

 รวม 135  รวม 93  รวม 88 
 
2. ผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม จ านวน 21 คน บุคลากรท่ีจดักิจกรรม จ านวน 19 คน ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรม

จ านวน 8 คน  ศิษยเ์ก่า จ านวน 12 คน และผูใ้ชบ้ณัฑิต จ านวน 6 คน  จากมหาวิทยาลยัรัฐบาล  มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาล และมหาวิทยาลยัเอกชน  รวม
ทั้งส้ิน 66 คน (ดงัแสดงในตาราง) 
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ตารางที ่2 แสดงจ านวนการกลุ่มตวัอยา่งของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ าแนกตามประเภทของมหาวทิยาลยั 
 

มหาวทิยาลยัรัฐบาล มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชน รวม 
ท่ีปรึก 
ษา 

บุคลา 
กร 

ผูบ้ริ
หาร 

ศิษย์
เก่า 

ผูใ้ช้
บณัฑิต 

รวม ท่ีปรึก 
ษา 

บุคลา
กร 

ผู ้
บริห
าร 

ศิษย์
เก่า 

ผูใ้ช้
บณั
ฑิต 

รว
ม 

ทีปรึก 
ษา 

บุค 
ลากร 

ผูบ้ริ
หาร 

ศิษย์
เก่า 

ผูใ้ช้
บณั
ฑิต 

รวม 

11 5 3 3 1 23 4 3 2 4 3 16 6 11 3 5 2 27 66 

  
3.สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งไดแ้ก่  อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในการจดักิจกรรม ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิต ซ่ึงเป็น

มหาวิทยาลัย  ท่ี มี วิ ธีปฏิบัติ ท่ี เ ป็นเ ลิศ  ประเภทละ  1  แห่ง   รวม  3  มหาวิทยาลัย   ตัวแทนมหาวิทยาลัยของ รัฐบาลได้แ ก่  มหาวิทยาลัยศ รี 

นครินทรวโิรฒ   ตวัแทนมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐบาลไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และตวัแทนของมหาวทิยาลยัเอกชนไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัศรีปทุม รวม

ทั้งส้ิน 22 คน 
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เกณฑใ์นการคดัเลือกมหาวทิยาลยั ท่ีมีวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  (Best practice) มีดงัน้ี  

1.มหาวิทยาลัยมีนโยบาย  พนัธกิจ และแผนในการส่งเสริมและพฒันาความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 

2.มหาวิทยาลยัมีการจดัท าโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา จ านวนมาก หรือ โดดเด่น 

3. มหาวิทยาลยัมีบุคลากร นกัศึกษา ไดรั้บรางวลัหรือเกียรติบตัรเก่ียวกบัการท า
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 

4. มหาวทิยาลยัมีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ มีความรู้ ความช านาญ ในการจดักิจกรรม/
โครงการ ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 

 
ระยะท่ี 2 การทดลองและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ

รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
 ประชากร ไดแ้ก่  
1.  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สาขา

ศึกษาศาสตร์และสาขาครุศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในมหาวิทยาลยัรัฐบาล 
จ านวน 12 แห่ง มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาล จ านวน 19 แห่ง และมหาวิทยาลยัเอกชน 

จ านวน 43 แห่ง ประจ าปีการศึกษา 2559 
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรี วทิยาเขตราชบุรี ท่ีไดม้าจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน  24  คน  

โดยใชว้ธีิคดัเลือกดงัน้ี 
1. เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในหมวด วิชาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงยงัไม่ผ่าน

การพฒันากิจกรรมทางดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
2. เป็นนกัศึกษาท่ีมีการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมยงัไม่มาก  
3. เป็นกลุ่มท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ 
 

  



 122 

 
 

3.3 เคร่ืองมือการวจัิย และวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  แบ่งออกเป็น 4 ตอน  

ตอนที ่1   
1.1 แบบสอบถามเก่ียวกบั สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ขอ้เสนอแนะในกาจดักิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  ตอนท่ี 1ขอ้มูลส่วนบุคคล ตอนท่ี 2ค าถามเก่ียวกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั  

ปัญหา ความตอ้งการในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นักศึกษา และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความ

รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนค าตอบแบ่งเป็น 1-5 ระดบั ดงัน้ี  

(Likert scale) 

 ระดบั 5  หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ระดบั 4  หมายถึง เห็นดว้ย 
 ระดบั 3  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
 ระดบั 2  หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
 ระดบั 1  หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
และมีเกณฑก์ารแปลความหมาย เพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนนดงัต่อไปน้ี  
(ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ์, 2542) 
 4.21 ‟ 5.00 มีผลมากท่ีสุด 
 3.41 ‟ 4.20 มีผลมาก 
 2.61 ‟ 3.40 มีผลปานกลาง 
 1.81 ‟ 2.60 มีผลนอ้ย 
 1.00 ‟ 1.80 มีผลนอ้ยท่ีสุด 
 

แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ผ่านการตรวจสอบ
ค่า Index of item objective congruence (IOC)  จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ( ดงัภาคผนวก) ไดค้่า
คะแนน 0.80 แลว้น าไปทดลองใช้กบั นกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม
ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรม ผูใ้ชบ้ณัฑิต และ ศิษยเ์ก่า จ  านวน 45 คน จากมหาวิทยาลยั
ศิลปากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีและมหาวทิยาลยัศรีปทุม ไดค้่า r=0.955  
 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/001316447103100307
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1.2 แบบสัมภาษณ์  สภาพ  ปัญหา  และความตอ้งการ ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่  ตอนท่ี 
1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั  ปัญหา ความตอ้งการในการ
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา โดยแบบสัมภาษณ์ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ไดผ้า่นการตรวจสอบประเด็นและการปรับปรุง
ภาษาจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน (ดงัภาคผนวก) 
 
ตอนที ่2 ออกแบบพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 15 สัปดาห์และแบบประเมินกิจกรรม 

2.1 ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบร่างแผนกิจกรรมและแบบประเมิน จ านวน 5 คน 
(ดังภาคผนวก)  แบบวดัค่าดัชนีด้านวตัถุประสงค์กับวิธีการจดักิจกรรม  (ITEM-OBJECTIVE 

CONGRUENCY INDEX :  IOC) ไดค้่า 0.96 น าแบบประเมินคุณภาพเคร่ืองมือและกิจกรรมมา
พฒันา ปรับปรุง 

2.2  ทดลองแผนกิจกรรมและแบบประเมิน  กับนักศึกษา  ชั้นปีท่ี2 ภาควิชา 
การศึกษาตลอดชีวติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร จ านวน 42 คน 

2.3 น าแผนกิจกรรมมาพฒันา ปรับปรุง และวเิคราะห์แบบประเมิน  
 

ตอนที ่3  
3.1 น าแผนกิจกรรมและแบบประเมินไปใชก้บักลุ่มทดลอง คือ นกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบุรี วทิยาเขตราชบุรี  จ านวน 24 คน 

ตอนที ่4  
4.1 แบบตรวจสอบและประเมินผลขอ้มูล จากผูแ้ทนชุมชน จ านวน 9 คน และ 
ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ไดค้่ามากท่ีสุด (ดงัภาคผนวก) 

 

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1  ข้อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ใช้ค่าสถิติ ได้แก่  

ค่าร้อยละ (Percentage : % ) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean :  X ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) จากแบบสอบถามสภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ในการจดั
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กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และใชส้ถิติ t-test วิเคราะห์ผลการทดลอง

กิจกรรมก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคม 

4.2 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ วเิคราะห์และสังเคราะห์ ขอ้มูลเน้ือหา จากการสัมภาษณ์
ขอ้มูลภาคสนามและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน  

 

3.5 ขั้นตอนการวจัิย 

การด าเนินการวิจยัในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ผูว้จิยัไดน้ ารูปแบบการวจิยัและพฒันา(R&D) มาใช ้ซ่ึง
มีขั้นตอนวจิยั 4 ระยะต่อเน่ืองกนัไป คือ R1  D1  R2  D2 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   

 

ระยะท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Research :R1)  

ระยะท่ี 2 การออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้  (Development:D1)  

ระยะท่ี 3 การทดลองและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ (Research:R2)  

ระยะท่ี 4 การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ (Development:D2)  

 

ระยะที ่1 การศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น (Research :R1) 

เป็นการศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมไปถึงการศึกษาภาคสนาม แล้วน า

ขอ้มูลทั้งสองส่วนมาสังเคราะห์เอกสาร เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการออกแบบและพฒันากิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 

วธีิการด าเนินการวจิยั ในระยะท่ี 1  

ในระยะน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการด าเนินการเป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 
ขั้นท่ี1  ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบั ความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา  ปรัชญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม  
(ปรัชญาพิพฒันาการนิยม และปรัชญาคิดเป็น)  และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นแนวคิดการเรียนรู้เชิง
ปฏิบติัการ (Active learning)    ซ่ึงได้แก่  1) การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem-based learning) 2) แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning)  



 125 

 
 

3) แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยการรับใช้สังคม (Social Service) และ 4) การจดัการเรียนรู้แบบ
สะทอ้นคิด (Reflective learning) 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาภาคสนาม โดยลงพื้นท่ีศึกษา สภาพ  ปัญหา และความต้องการ 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่  

1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จ านวน  4  
มหาวิทยาลัย  ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2) มหาวิทยาลัยมหิดล  3) มหาวิทยาลัย 
คริสเตียน และ 4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

2.  นักศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์   จ านวน  4 
มหาวิทยาลยั คือ 1) มหาวิทยาลยัศิลปากร 2) มหาวิทยาลยันเรศวร 3) มหาวิทยาลยัวงษ์เชาวลิตกุล 
และ 4) มหาวทิยาลยัหาดใหญ่   

3.นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  4 
มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ 1) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 3) มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิต และ 4) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   

 กลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย   (Simple Random  
Sampling) ในมหาวิทยาลยัรัฐบาล   มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาล และมหาวิทยาลยัเอกชน  
ประจ าปีการศึกษา 2559  

2. ผูเ้ก่ียวขอ้ง ได้แก่  อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ี
รับผิดชอบในการจดักิจกรรม  ศิษย์เก่า และผูใ้ช้บณัฑิต  จาก 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
2)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ 3)มหาวิทยาลยัศรีปทุม  ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตาม
เกณฑ ์(Purposive Sampling) ตวัอยา่งมหาวทิยาลยัท่ีมีวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  

 
ขั้นท่ี 3 สรุปขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและการศึกษาจากภาคสนาม ด้วยวิธี

สังเคราะห์เน้ือหา 
 

ระยะที ่2 การออกแบบและพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้  (Development :D1)   

 เป็นการออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  มีรายละเอียด ดงัน้ี  

วธีิการด าเนินการวจิยั ระยะท่ี 2  
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ในระยะน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการด าเนินการ เป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 4 ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยน าผลการศึกษา สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ขอ้เสนอแนะ  มา

เป็นพื้นฐานร่วมกบั ปรัชญาพิพฒันาการนิยม ปรัชญาคิดเป็น แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้แนวคิดการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ 4 ด้าน คือ 1) การจดัการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน 2) แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 3) แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยการรับ

ใชส้ังคม และ 4) การจดัการเรียนรู้แบบสะทอ้นคิด 

ขั้นท่ี 5 พฒันาแบบวดัความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยปรับ

ประเด็นจากแบบวดัทกัษะชีวติ   และแบบวดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 ขั้นท่ี 6  ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่  กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและแบบวดัความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษา โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบคุณภาพและค่าดชันีดา้นวตัถุประสงค์กบั
วธีิการจดักิจกรรม (Item-Objective Congruency Index :  IOC) มีค่า 0.96 
  

ระยะที ่3 การทดลองและประเมินผลกจิกรรมการเรียนรู้ (Research :R2) 

เป็นการน าเอากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา ชั้นปีท่ี1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี จ  านวน 24 คนและประเมินผล
กิจกรรม 

 

วธีิด าเนินการวจิยั ระยะท่ี 3  

ในระยะน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการด าเนินการเป็น 2 ขั้น ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 7 ทดลองกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษากับกลุ่มทดลองท่ีเป็นนักศึกษา ชั้นปีท่ี1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี จ  านวน 24 คน  โดยมีการวดัก่อนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ 

 ขั้นท่ี 8 ประเมินผลหลงัการทดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
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ระยะที ่4 การปรับปรุงกจิกรรมการเรียนรู้ (Development : D2)  

เป็นการน าผลของการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีทดลองแลว้ มาปรับปรุงประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 9 ประมวลขอ้มูลจากผลการทดลอง ภาคสนาม และน าผลมาจดัเวทีในพื้นท่ีชุมชน 

เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะจาก บุคคลส าคญั (Key persons)  จ  านวน 9 คน (ภาคผนวก) เพื่อปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้และจัดท ารายงานผลการวิจัยให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 7 คน (ภาคผนวก) 

ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม (Connoisseurship) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ขั้นท่ี 10 สรุปรายงานผล 

สรุปการวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีวิธีการด าเนินการวิจยั 5 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบงานวิจยัเป็นการ

วิจัยและพฒันา  2) กลุ่มตวัอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  

อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรม ศิษยเ์ก่า 

และผูใ้ช้บณัฑิต จ านวน  408 คน และนักศึกษากลุ่มทดลอง 24 คน รวมทั้งส้ิน 432 คน ท่ีอยู่ใน

มหาวิทยาลัยรัฐบาล  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน ในสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์  สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  3) เคร่ืองมือการวิจยั และวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม แบบสัมภาษณ์

เชิงลึก และแผนการจดักิจกรรม 4)  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช ้ 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติ t-test วิเคราะห์ผลการทดลองกิจกรรม และ 

5) ขั้นตอนการวิจยั 10 ขั้นคือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร 2) ลงพื้นภาคสนามเพื่อศึกษา สภาพ  

ปัญหา และความตอ้งการ 3) สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและการศึกษาจากภาคสนาม ดว้ย

วิธีสังเคราะห์เน้ือหา 4) ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5) พฒันาแบบวดัความรับผิดชอบต่อ

สังคม 6) ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 7) ทดลองกิจกรรมการเรียนรู้ 8) ประเมินผลกิจกรรม 9) 

จดัเวทีในชุมชน เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะ และให้ผูท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบและประเมินผล 10) สรุป

รายงานผล 
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บทที ่4  

ผลการวจัิย 
 

 งานวจิยัเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา” มีวตัถุประสงคก์ารวจิยั 2 ขอ้ ไดแ้ก่  

1) เพื่อศึกษา สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

2) เพื่อออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อ

สังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามระเบียบวธีิท่ีก าหนดและน าผลของการวิจยัตามวตัถุประสงค ์

โดยจ าแนกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 การศึกษา สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา (ตารางท่ี 1 – 9 ) 

ตอนท่ี 2 การออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคม

ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 3  ขั้น ดงัน้ี จ  าแนกขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิง

คุณภาพ 

ขั้นท่ี1 ผลการออกแบบกิจกรรม  

ขั้นท่ี2 ผลการทดลองกิจกรรม  

ขั้นท่ี3 ผลการพฒันาและปรับปรุงกิจกรรม  
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ตอนที ่1 การศึกษา สภาพ ปัญหา และความต้องการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลการศึกษาจ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผล

การศึกษาสภาพ ปัญหาและความตอ้งการความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ของมหาวิทยาลัย (ตารางท่ี 1 - 8) และ 2) ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการความ

รับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยั ท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best 

practice)  

1.ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยั 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปจ าแนกตาม สถานภาพ ชั้นปี เพศ ช่วงอายุ ระดบั
การศึกษา มหาวทิยาลยัท่ีสังกดั  คณะท่ีสังกดั และประสบการณ์ในการจดักิจกรรม   

ล าดับ ข้อมูลส่วนบุคคล 

รวม (n=382) 

รว
ม 
(N

 = 
38

2) 

ร้อ
ยล

ะ 
1 สถานภาพ     

1) นกัศึกษา 316 83 

2) อาจารยผ์ูส้อน 21 5 

3) บุคลากรของมหาวทิยาลยั 19 5 

4) ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั 8 2 

5) ศิษยเ์ก่า 12 3 

6) ผูใ้ชบ้ณัฑิต 5 1 

7) ไม่ระบุ 1 1 

  รวม 382 100 

2 นักศึกษาช้ันปี     
1) 1 82 21 
2) 2 69 18 
3) 3 99 26 
4) 4 53 14 
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ล าดับ ข้อมูลส่วนบุคคล 

รวม (n=382) 

รว
ม 
(N

 = 
38

2) 

ร้อ
ยล

ะ 

5) 5 12 3 

6) อ่ืนๆ ไม่ระบุชั้นปี 67 18 
  
 รวม 382 100 

3 เพศ     

1) ชาย 119 31 

2) หญิง 263 69 

  รวม 382 100 

4 ช่วงอายุ     

1) ต ่ากวา่ 25 ปี 318 83 

2) 25 - 30 ปี 35 9 

3) 31 - 40 ปี 16 4 

4) 41 - 50 ปี 9 2 

5) 50 ปี ข้ึนไป 4 1 

  รวม 382 100 

5 การศึกษา     

  5.1 วฒิุการศึกษาสูงสุด     

1) ปริญญาตรี 346 91 

2) ปริญญาโท 20 5 

3) ปริญญาเอก 14 4 

4) อ่ืนๆ ไม่ระบุ     

  รวม 382 100 

  5.2 มหาวทิยาลยัท่ีสังกดั     

1) มหาวทิยาลยัรัฐบาล 243 64 

2) มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐบาล 25 7 
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ล าดับ ข้อมูลส่วนบุคคล 

รวม (n=382) 

รว
ม 
(N

 = 
38

2) 

ร้อ
ยล

ะ 

3) มหาวทิยาลยัเอกชน 114 29 

  รวม 382 100 

  5.3 คณะท่ีสังกดั/เคยสังกดั     

1) สายวทิยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี 138 36 

2) สายศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ 100 26 

3) สายมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 94 25 

4) อ่ืนๆ 34 9 

5)  ไม่ระบุ 16 4 

  รวม 382 100 

6 ประสบการณ์ในการจัดกจิกรรม     

1) มีประสบการณ์ในการจดักิจกรรม 277 72 

2) ไม่มีประสบการณ์ในการจดักิจกรรม 102 27 

3) อ่ืนๆ ไม่ระบุ 3 1 

  รวม 382 100 

  

 จากตารางท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา จ านวน 316 (คิดเป็นร้อยละ 83) 
โดยส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 99 (คิดเป็นร้อยละ 26) ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง 
จ านวน 263 (คิดเป็นร้อยละ 69) โดยช่วยอายุส่วนใหญ่นั้ นต ่ ากว่า  25 ปี  จ านวน 318  
(คิดเป็นร้อยละ 83) ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 346 (คิดเป็นร้อย
ละ 91) ซ่ึงส่วนใหญ่สังกดัมหาวทิยาลยัรัฐบาล จ านวน 243 (คิดเป็นร้อยละ 64) โดยส่วนใหญ่สังกดั
สายวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี จ  านวน 138 (คิดเป็นร้อยละ 36) และโดยส่วนใหญ่จะมี
ประสบการณ์ในการจดักิจกรรม จ านวน 277 (คิดเป็นร้อยละ 72)   
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของความรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกบั ความหมาย คุณลกัษณะ 
สภาพการณ์ปัจจุบนั ปัญหา เป้าหมาย และวิธีการ จ าแนกตาม มหาวิทยาลยัรัฐบาล มหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐบาล และ มหาวทิยาลยัเอกชน 
 

มหาวทิยาลยั 

สภาพ  ปัญหา ความตอ้งการ ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

รวม
ค่าเฉล่ีย 

ค่า 

ความ
หมายความ
รับผิดชอบต่อ
สงัคมของ
นกัศึกษา 

คุณลกัษณะ
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา 

สภาพการณ์
ในปัจจุบนั
เก่ียวกบั
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา 

ปัญหา
เก่ียวกบั
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา 

เป้าหมาย
การพฒันา
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา 

วิธีการ
พฒันา
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา  

ขอ้ 1-14 ขอ้15-28 ขอ้ 29-36 ขอ้ 37-42 ขอ้ 43-57 ขอ้ 58-73 ขอ้ 1-73 

มหาวทิยาลยั
รัฐบาล 
 (n=161) 

ค่าเฉล่ีย 4.19 4.17 3.88 3.94 4.22 4.24 4.11 

S.D 0.71 0.73 0.73 0.88 0.72 0.71 0.75 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

มหาวทิยาลยั
ในก ากบั
ของรัฐบาล 
(n=107) 

ค่าเฉล่ีย 4.32 4.31 3.92 3.95 4.3 4.29 4.18 

S.D 0.7 0.69 0.73 0.84 0.67 0.67 0.72 

ระดบั มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

มหาวทิยาลยั
เอกชน 
 (n=114) 

ค่าเฉล่ีย 4.2 4.17 3.96 3.91 4.12 4.15 4.09 

S.D 0.68 0.68 0.79 0.83 0.74 0.74 0.74 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

รวม 

ค่าเฉล่ีย 4.24 4.22 3.92 3.93 4.21 4.23 4.12 

S.D 0.7 0.7 0.75 0.85 0.71 0.71 0.74 

ระดบั มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

 
จากตารางท่ี 4 ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ความหมาย คุณลกัษณะ 

สภาพการณ์ปัจจุบนั ปัญหา เป้าหมาย และวิธีการ ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (X = 4.12 ; 
S.D.= 0.74) หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.24 ; S.D.= 0.70) เป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ ดา้นวิธีการพฒันา
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา (X  = 4.23 ; S.D. = 0.71) ส่วนดา้นสภาพการณ์ในปัจจุบนั
เ ก่ี ย ว กั บ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย ต ่ า สุ ด  
(X  = 3.92 ; S.D.= 0.75)  

ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบใน “มหาวิทยาลัยรัฐบาล” ความหมาย 
คุณลกัษณะ สภาพการณ์ปัจจุบนั ปัญหา เป้าหมาย และวิธีการในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  
(X = 4.11 ; S.D.= 0.75) ) หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นวิธีการพฒันาความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.24 ; S.D. = 0.71) เป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ ดา้น
เป้าหมายการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา (X  = 4.22 ; S.D. = 0.72) ส่วนดา้น
สภาพการณ์ในปัจจุบนัเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X  = 3.88 ; 
S.D.= 0.73)  

ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบใน “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล” 
ความหมาย คุณลกัษณะ สภาพการณ์ปัจจุบนั ปัญหา เป้าหมาย และวิธีการ ในการพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก (X = 4.18 ; S.D.= 0.72) หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความหมายความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.32 ; S.D.= 0.70) เป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ ดา้น
คุณลกัษณะความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา (X  = 4.31 ; S.D. = 0.69) ส่วนดา้นสภาพการณ์
ในปัจจุบนัเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X  = 3.92 ; S.D.= 0.73) 

 ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบใน “มหาวิทยาลัยเอกชน” ความหมาย 
คุณลกัษณะ สภาพการณ์ปัจจุบนั ปัญหา เป้าหมาย และวิธีการ ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  
(X = 4.09 ; S.D.= 0.74) หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความหมายความรับผิดชอบต่อสังคม
ของนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.20 ; S.D.= 0.68) เป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ ดา้น
คุณลกัษณะความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา (X  = 4.17 ; S.D. = 0.68) ส่วนดา้นปัญหา
เก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษามีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X  = 3.96 ; S.D.= 0.79)  
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ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของความรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกบั ความหมาย คุณลกัษณะ 
สภาพการณ์ปัจจุบนั ปัญหา เป้าหมาย และวิธีการ จ าแนกตาม นกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม 
บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในการจดักิจกรรม ศิษยเ์ก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ค่า 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ค่าเฉล่ีย
รวม 

ความ
หมายความ
รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา 

คุณลกัษณะ
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา 

สภาพการณ์
ในปัจจุบนั
เก่ียวกบั
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา 

ปัญหา
เก่ียวกบั
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา 

เป้าหมาย
การพฒันา
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา 

วธีิการ
พฒันา
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา  

นกัศึกษา 
(n=316) 

ค่าเฉล่ีย 4.21 4.22 3.98 3.92 4.22 4.25 4.13 

SD 0.77 0.74 0.75 0.87 0.72 0.71 0.76 

ระดบั มาก มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

อาจารย ์
(n=21) 

ค่าเฉล่ีย 4.23 4.21 3.75 3.63 3.98 4.03 3.97 

SD 0.73 0.73 0.79 0.82 0.78 0.7 0.76 

ระดบั มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก มาก 

บุคลากร 
(n=19) 

ค่าเฉล่ีย 4.06 4.05 3.5 3.91 4.29 4.06 3.98 

SD 0.86 0.8 0.84 0.94 0.78 0.91 0.85 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก มาก 

ผูบ้ริหาร 
(n=8) 

 

ค่าเฉล่ีย 4.26 4.31 3.39 3.77 4.22 4.1 4.01 

SD 0.81 0.84 0.87 0.97 0.87 0.89 0.87 

ระดบั มากท่ีสุด มากท่ีสุด ปานกลาง มาก มากท่ีสุด มาก มาก 

ศิษยเ์ก่า 
(n=12) 

ค่าเฉล่ีย 3.97 4.08 3.5 3.57 3.96 3.76 3.81 

SD 0.84 0.83 0.68 0.92 0.9 0.83 0.83 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ผูใ้ช้
บณัฑิต 
(n=5) 

ค่าเฉล่ีย 4.26 4.2 3.45 4.2 4.13 4.15 4.07 

SD 0.91 0.86 0.81 0.76 0.7 0.83 0.81 

ระดบั มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

รวม ค่าเฉล่ีย 4.19 4.21 3.92 3.9 4.21 4.21 4.11 
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บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ค่า 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ค่าเฉล่ีย
รวม 

ความ
หมายความ
รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา 

คุณลกัษณะ
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา 

สภาพการณ์
ในปัจจุบนั
เก่ียวกบั
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา 

ปัญหา
เก่ียวกบั
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา 

เป้าหมาย
การพฒันา
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา 

วธีิการ
พฒันา
ความ

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
ของ

นกัศึกษา  

(n = 382) รวม 

SD 0.78 0.75 0.78 0.88 0.74 0.73 0.78 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 

จากตารางท่ี 5 ระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ความหมาย คุณลักษณะ 
สภาพการณ์ปัจจุบนั ปัญหา เป้าหมาย และวิธีการ ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา โดย
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก (X = 4.11 ; S.D.= 0.78) หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
คุณลกัษณะ  เป้าหมาย และวิธีการพฒันา ความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา ทั้ง 3 ประเด็น มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.21 ; S.D.= 0.73) (X  = 4.21 ; S.D.= 0.74) 
และ (X  = 4.21 ; S.D.= 0.75) ตามล าดบั) เป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ ความหมาย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนกัศึกษา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  (X  = 4.19 ; S.D. = 0.78)  ส่วนปัญหาความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X  = 3.90 ; 
S.D.= 0.88) ตามล าดบั 

นอกจากน้ีหากพิจารณาตามกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มนกัศึกษา มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.13 ; S.D.= 0.76)    รองลงมา คือ กลุ่มผูใ้ช้
บณัฑิต มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.07 ; S.D. = 0.81) ส่วนกลุ่มศิษยเ์ก่า มีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X  = 3.81 ; S.D.= 0.83) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของความรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกบั ความหมาย จ าแนกตาม นกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม 
ผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในการจดักิจกรรม ศิษยเ์ก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ค่า 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ดา้นความหมายความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกัศึกษา ค่าเฉล่ียรวม 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้  8 ขอ้ 9 ขอ้10 ขอ้11 ขอ้12 ขอ้13 ขอ้14 ขอ้1-14 

นกัศึกษา 
(n = 316) 

ค่า 
เฉล่ีย 

3.93 4.37 4.34 4.28 4.21 4.22 4.2 4.21 4.01 4.2 4.3 4.13 4.28 4.2 4.21 

SD 1.27 0.63 0.68 0.63 0.73 0.74 0.68 0.81 0.76 0.7 0.67 0.77 0.7 0.74 0.77 
ระดบั มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มาก มาก 

อาจารย ์
(n = 21) 

ค่าเฉล่ีย 3.9 4.38 4.33 4.33 4.19 4.14 4.33 4.1 4.24 4.33 4.24 4.1 4.29 4.29 4.23 
SD 1.22 0.59 0.66 0.66 0.75 0.85 0.66 0.77 0.62 0.58 0.7 0.77 0.56 0.64 0.73 
ระดบั มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บุคลากร 
(n=19) 

ค่าเฉล่ีย 4.53 4.26 4.21 3.89 3.74 3.79 3.84 3.84 3.84 4.11 4.26 4.26 4.26 3.95 4.06 
SD 0.82 0.78 0.77 0.64 1.02 0.95 0.87 0.87 0.74 0.72 0.85 0.85 0.85 0.69 0.86 
ระดบั มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก 

ผูบ้ริหาร 
(n = 8) 

ค่าเฉล่ีย 4.5 4.38 4.38 4.25 4.5 4.25 4.38 3.38 3.88 4.13 4.38 4.5 4.38 4.38 4.26 
SD 0.76 0.74 0.74 0.71 0.53 0.46 0.74 1.41 0.99 1.13 0.74 0.53 0.74 0.52 0.81 
ระดบั มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด ปานกลาง มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ศิษยเ์ก่า 
(n = 12) 

ค่าเฉล่ีย 4 4 4.42 3.75 3.67 4.17 3.75 4.25 3.75 4.17 3.92 3.75 4.17 3.83 3.97 
SD 0.85 0.74 0.67 0.97 0.65 0.72 0.97 0.75 0.87 0.58 0.9 0.97 0.83 1.11 0.84 
ระดบั มาก มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ผูใ้ช้ ค่าเฉล่ีย 4 4.8 4.6 4.2 4 4 4 3.6 3.8 4.2 4.8 4.8 4.4 4.4 4.26 
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บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ค่า 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ดา้นความหมายความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกัศึกษา ค่าเฉล่ียรวม 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้  8 ขอ้ 9 ขอ้10 ขอ้11 ขอ้12 ขอ้13 ขอ้14 ขอ้1-14 
บณัฑิต 
(n = 5) 

SD 1.73 0.45 0.55 0.84 0.71 0.71 1 1.34 1.1 1.1 0.45 0.45 0.89 0.55 0.91 
ระดบั มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

รวม 
(n = 382) 

ค่าเฉล่ีย
รวม 

3.97 4.36 4.34 4.25 4.17 4.19 4.18 4.16 4 4.2 4.29 4.14 4.27 4.18 4.19 

SD 1.25 0.64 0.68 0.65 0.75 0.75 0.71 0.84 0.76 0.7 0.69 0.78 0.71 0.74 0.78 
ระดบั มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มาก มาก 
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ประเด็น/ค าถาม 
1. เป็นคุณธรรมแบบหน่ึง 
2. เป็นพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและพฒันาได้ 
3. เป็นเร่ืองหนา้ท่ีของบุคคลต่อตนเองและส่วนรวม 
4. การลงมือปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

5. การมีส่วนร่วมของบุคคลกบัภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. การสร้างความเจริญกา้วหนา้แก่ตนเองและผูอ่ื้น 
7. เก่ียวขอ้งกบัการคิดแกปั้ญหา พฒันาสังคม 

8. เกิดจากความสมคัรใจ 

9. เกิดจากการสนบัสนุนส่งเสริมของผูเ้ก่ียวขอ้งต่อนกัศึกษา 
10 เกิดจากการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
11 เก่ียวขอ้งกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
12 เป็นหนา้ท่ีของนกัศึกษา 
13 เป็นการช่วยเหลือสังคมตามความสามารถ 
14 เป็นเร่ืองของการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีทางสังคม 

จากตารางท่ี 6 ความหมายความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา ระดบัความเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา โดยภาพรวม มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก (X = 4.19 ; S.D.= 0.78) หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนกัศึกษาเป็นพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและพฒันาได ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.36 ; S.D.= 0.64) เป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนกัศึกษาเป็นเร่ืองหนา้ท่ีของบุคคลต่อตนเองและส่วนรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  (X  = 4.34 ; S.D. = 0.68) และมีระดบัมากท่ีสุดของทุกกลุ่มผูต้อบค าถาม  ส่วนความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นคุณธรรมแบบหน่ึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  
(X  = 3.97 ; S.D.= 1.25) ตามล าดบั 

นอกจากน้ีหากพิจารณาตามกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมของนกัศึกษาและกลุ่มผูใ้ช้บณัฑิต มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.26 ; S.D.= 0.81)  (X  = 4.26 ; S.D.= 0.91)  รองลงมา คือ กลุ่มอาจารยท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.34 ; S.D. = 0.68) ส่วน
กลุ่มศิษยเ์ก่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X  = 3.97 ; S.D.= 0.84) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของความรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกบั คุณลกัษณะ จ าแนกตาม นกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม 
ผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในการจดักิจกรรม ศิษยเ์ก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ค่า 
 : ความรับผิดชอบต่อสงัคม ดา้นคุณลกัษณะความรับผดิชอบต่อสงัคมของนกัศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 
รวม 

ขอ้ 15 ขอ้ 16 ขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 21 ขอ้ 22 ขอ้ 23 ขอ้ 24 ขอ้ 25 ขอ้ 26 ขอ้ 27 ขอ้28 ขอ้ 15-28 

นกัศึกษา  
(n = 316) 

ค่าเฉล่ีย 4.33 4.28 4.13 4.09 4.16 4.23 4.13 4.18 4.21 4.23 4.26 4.3 4.32 4.26 4.22 

SD 0.67 0.7 0.85 0.82 0.73 0.72 0.77 0.76 0.72 0.69 0.7 0.69 0.71 0.71 0.74 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

อาจารย ์ 
(n = 21) 

ค่าเฉล่ีย 4.48 4.33 4.14 3.9 4.05 4 4.14 4.19 4.24 4.33 4.33 4.29 4.24 4.29 4.21 

SD 0.51 0.66 0.73 0.94 0.92 0.84 0.79 0.68 0.77 0.58 0.66 0.64 0.7 0.64 0.73 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

บุคลากร 
(n=19) 

ค่าเฉล่ีย 4.42 4.16 3.79 4.05 3.95 4.16 3.68 4.11 4.11 4.05 4 4.05 4.16 4.05 4.05 

SD 0.59 0.67 0.69 0.76 0.69 0.67 0.65 0.72 0.91 0.89 0.79 0.83 1.04 0.94 0.8 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ผูบ้ริหาร  
(n = 8) 

ค่าเฉล่ีย 4.25 4.25 4 4 4.25 4.25 4.63 4.63 4.38 4.25 4.25 4.38 4.63 4.25 4.31 

SD 1.16 0.89 0.93 1.07 0.71 0.89 0.52 0.52 1.06 0.89 0.89 0.74 0.74 0.89 0.84 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด 
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บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ค่า 
 : ความรับผิดชอบต่อสงัคม ดา้นคุณลกัษณะความรับผดิชอบต่อสงัคมของนกัศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 
รวม 

ขอ้ 15 ขอ้ 16 ขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 21 ขอ้ 22 ขอ้ 23 ขอ้ 24 ขอ้ 25 ขอ้ 26 ขอ้ 27 ขอ้28 ขอ้ 15-28 

ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด 

ศิษยเ์ก่า  
(n = 12) 

ค่าเฉล่ีย 4.33 4.33 3.83 3.92 3.92 4.25 4 4 4.17 4.25 3.92 4.17 3.92 4.08 4.08 

SD 0.89 0.65 1.11 0.9 1.16 0.62 0.74 0.95 0.72 0.75 0.79 0.72 0.9 0.79 0.83 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก มาก 

ผูใ้ช้
บณัฑิต  
(n = 5) 

ค่าเฉล่ีย 4.8 4.8 3.6 3.2 4 3.6 4.2 4.4 4.4 4.4 4.2 4.6 4.6 4 4.2 

SD 0.45 0.45 1.14 0.84 0.71 1.14 0.84 0.55 0.55 0.89 1.1 0.55 0.55 1 0.86 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก 

รวม  
(n = 382) 

ค่าเฉล่ีย
รวม 

4.34 4.29 4.09 4.06 4.14 4.2 4.11 4.18 4.21 4.23 4.24 4.29 4.3 4.24 4.21 

SD 0.68 0.69 0.85 0.84 0.75 0.73 0.77 0.75 0.74 0.7 0.71 0.7 0.73 0.73 0.75 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
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ประเด็น/ค าถาม 
15. การมีวนิยัในตนเอง 
16. การเห็นคุณค่าในตนเอง 
17. การเคารพเช่ือฟังผูป้กครอง 
18. การช่วยเหลือผูป้กครอง 
19. การเคารพสิทธิของเพื่อน 
20. การใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนในทางท่ีถูกตอ้ง 
21. การช่วยเหลือกิจการงานของคณะและสถาบนัการศึกษา 
22. การช่วยรักษาช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษาในทางท่ีถูกตอ้ง 
23. การช่วยรักษาสมบติัของสถาบนัการศึกษา 
24. การใหค้วามร่วมมือในการแกปั้ญหาและพฒันาสังคม 
25. การช่วยเหลือผูอ่ื้นในสังคมตามหนา้ท่ีและความสามารถตน 
26. การรักษาสมบติัส่วนรวม 
27. การปฏิบติัตามกฎหมายและเป็นพลเมืองท่ีดี 
28. การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

จากตารางท่ี 7 คุณลกัษณะความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
 ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม คุณลกัษณะความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก (X = 4.21 ; S.D.= 0.75) หากพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาประกอบด้วยการมีวินัยในตนเอง มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.34 ; S.D.= 0.68) เป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ 
ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายและเป็นพลเมืองท่ีดี มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (X  = 4.30 ; S.D. = 0.73) ส่วน ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษาประกอบดว้ยการช่วยเหลือผูป้กครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  
(X  = 4.06 ; S.D.= 0.84) ตามล าดบั 

นอกจากน้ีหากพิจารณาตามกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมของนักศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  
(X  = 4.31 ; S.D.= 0.84)  รองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
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(X  = 4.22 ; S.D. = 0.74) ส่วนกลุ่มบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรม มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X  = 4.05 ; S.D.= 0.80) ตามล าดบั 
 

 
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉล่ียและระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับ สภาพการณ์ปัจจุบนั 
จ าแนกตาม นกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการ
จดักิจกรรม ศิษยเ์ก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ค่า 

ความรับผิดชอบต่อสงัคมสภาพการณ์ปัจจุบนัเก่ียวกบัความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของนกัศึกษา 

รวม
ค่าเฉล่ีย  

ขอ้ 
29 

ขอ้ 
30 

ขอ้ 
31 

ขอ้ 
32 

ขอ้ 
33 

ขอ้ 
34 

ขอ้ 
35 

ขอ้ 
36 

ขอ้ 29-
36 

นกัศึกษา  
(n = 
316) 

ค่าเฉล่ีย 3.94 4.05 3.95 3.97 3.99 3.93 4.05 4.02 3.98 

SD 0.79 0.73 0.75 0.75 0.76 0.77 0.71 0.74 0.75 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

อาจารย ์ 
(n = 21) 

ค่าเฉล่ีย 3.86 3.52 3.67 3.76 3.9 3.76 3.86 3.67 3.75 

SD 0.73 0.87 0.8 0.89 0.89 0.83 0.73 0.66 0.79 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

บุคลากร 
(n=19) 

ค่าเฉล่ีย 3.11 3.21 3.42 4.05 3.74 3.74 3.53 3.21 3.5 

SD 1.02 0.69 0.88 0.69 0.78 0.64 0.6 0.83 0.84 

ระดบั 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก มาก มาก 
ปาน
กลาง 

มาก 

ผูบ้ริหาร  
(n = 8) 

ค่าเฉล่ีย 2.88 3.25 3.38 4 3.25 3.38 3.63 3.38 3.39 

SD 0.99 0.71 0.92 0.76 0.71 1.06 0.74 0.92 0.87 

ระดบั 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ศิษยเ์ก่า 
 (n = 12) 

ค่าเฉล่ีย 3.83 3.5 3.25 3.5 3.42 3.67 3.58 3.25 3.5 

SD 0.72 0.67 0.62 1 0.51 0.65 0.67 0.45 0.68 

ระดบั มาก มาก 
ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก มาก 
ปาน
กลาง 

มาก 

ผูใ้ช้
บณัฑิต 
(n = 5) 

ค่าเฉล่ีย 3.6 3.2 3.4 3.8 3.2 3.4 3.8 3.2 3.45 

SD 1.34 1.3 0.55 0.45 0.84 0.55 0.84 0.45 0.81 

ระดบั มาก ปาน ปาน มาก ปาน ปาน มาก ปาน มาก 
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บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ค่า 

ความรับผิดชอบต่อสงัคมสภาพการณ์ปัจจุบนัเก่ียวกบัความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของนกัศึกษา 

รวม
ค่าเฉล่ีย  

ขอ้ 
29 

ขอ้ 
30 

ขอ้ 
31 

ขอ้ 
32 

ขอ้ 
33 

ขอ้ 
34 

ขอ้ 
35 

ขอ้ 
36 

ขอ้ 29-
36 

กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง 

รวม  
(n = 
382) 

ค่าเฉล่ีย
รวม 

3.86 3.93 3.87 3.95 3.93 3.88 3.98 3.91 3.92 

SD 0.84 0.78 0.78 0.76 0.78 0.78 0.72 0.77 0.78 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 

 

ประเด็น/ค าถาม 
29. นกัศึกษามีความรับผดิชอบท่ีเพียงพอต่อสังคม 
30. สนใจท่ีจะพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของตนเองใหมี้มากข้ึน 

31. เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรับผดิชอบของตนต่อสังคมมากข้ึน 
32. มหาวทิยาลยัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีในการส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา  
33. มหาวทิยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีเพียงพอต่อการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สังคมของนกัศึกษา 

34. มหาวทิยาลยัมีการจดักิจกรรมนอกชั้นเรียน กิจกรรมนอกหลกัสูตร หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีเพียงพอต่อ
การส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่อสังคม  

35. นกัศึกษามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 

36. ในภาพรวมนกัศึกษามีความรับผดิชอบต่อสังคมเพียงพอส าหรับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบนั 
 

จากตารางท่ี 8 สภาพการณ์ปัจจุบนัเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
 ระดับความเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถาม สภาพการณ์ปัจจุบันเก่ียวกับความ

รับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก (X = 3.92 ; S.D.= 
0.78) หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ปัจจุบนันกัศึกษามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการพฒันาความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 3.98 ; 
S.D.= 0.72) เป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีในการ
ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  (X  = 3.95 ; S.D. = 
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0.76) ส่วนปัจจุบนันกัศึกษามีความรับผดิชอบท่ีเพียงพอต่อสังคม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แต่
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X  = 3.86 ; S.D.= 0.84) ตามล าดบั 

นอกจากน้ีหากพิจารณาตามกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มนกัศึกษา มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 3.98 ; S.D.= 0.75)  รองลงมา คือ กลุ่ม
อาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (X  = 3.75 ; S.D. = 
0.79) ส่วนผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด (X  = 3.39 ; S.D.= 0.87) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉล่ียและระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับ ปัญหา จ าแนกตาม 
นกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรม 
ศิษยเ์ก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ค่า 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ดา้นปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมของนกัศึกษา 
รวม

ค่าเฉล่ีย 

ขอ้ 37 ขอ้ 38 ขอ้ 39 ขอ้ 40 ขอ้ 41 ขอ้ 42 ขอ้ 37-42 

นกัศึกษา  
(n = 316) 

ค่าเฉล่ีย 3.84 3.85 3.87 3.97 3.95 4.07 3.92 

SD 0.92 0.95 0.86 0.84 0.88 0.8 0.87 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

อาจารย ์ 
(n = 21) 

ค่าเฉล่ีย 3.52 3.43 3.52 3.81 3.71 3.76 3.63 

SD 0.75 0.75 0.81 0.81 0.9 0.89 0.82 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

บุคลากร  
(n=19) 

ค่าเฉล่ีย 3.53 4.05 3.68 4.16 3.95 4.11 3.91 

SD 0.94 0.83 0.86 0.93 0.89 0.97 0.94 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ผูบ้ริหาร  
(n = 8) 

ค่าเฉล่ีย 3.5 3 3.5 4.25 3.88 4.5 3.77 

SD 0.76 1.07 0.93 0.89 0.83 0.76 0.97 

ระดบั มาก 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 

ศิษยเ์ก่า  
(n = 12) 

ค่าเฉล่ีย 3.75 3.42 3.17 3.92 3.25 3.92 3.57 

SD 0.62 1 0.72 1 1.06 0.9 0.92 

ระดบั มาก มาก 
ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

มาก มาก 

ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
(n = 5) 

ค่าเฉล่ีย 4.4 4.6 4 4 4.4 3.8 4.2 

SD 0.55 0.55 0.71 1.22 0.55 0.84 0.76 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก 

รวม  
(n = 382) 

ค่าเฉล่ีย
รวม 

3.81 3.81 3.82 3.97 3.92 4.06 3.9 

SD 0.9 0.95 0.87 0.85 0.89 0.82 0.88 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
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ประเด็น/ค าถาม 
37. มีปัญหาหรือความไม่เหมาะสมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

38. เกิดจากความรู้สึกวา่ตนเองไม่เก่ียวขอ้งกบัสังคม 
39. มหาวทิยาลยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาดนโยบายแผนพฒันาท่ีชดัเจน 
40. ส่งผลกระทบต่อสังคมหลายมิติ 
41. เป็นปัญหาวกิฤติในปัจจุบนั 
42. จ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความรับผดิชอบต่อสังคมมากข้ึน 

 

จากตารางท่ี 9 ปัญหาเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 

ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษาโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก (X = 3.90 ; S.D.= 0.88) หากพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่นกัศึกษาในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาก
ข้ึน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.06 ; S.D.= 0.82) เป็นล าดบัแรก 
รองลงมาคือ ปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาส่งผลกระทบต่อสังคมหลายมิติ มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  (X  = 3.97 ; S.D. = 0.85) ส่วนนกัศึกษาในปัจจุบนัมีปัญหาหรือความไม่
เหมาะสมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและปัญหาดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดจากความรู้สึก
ว่าตนเองไม่เก่ียวขอ้งกบัสังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X  = 3.81 ; 
S.D.= 0.90)  (X = 3.81 ; S.D.= 0.95)  ตามล าดบั 

นอกจากน้ีหากพิจารณาตามกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.20 ; S.D.= 0.76)  รองลงมา คือ กลุ่ม
นกัศึกษา มีคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (X  = 3.92 ; S.D. = 0.87) ส่วน ศิษยเ์ก่า มีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X  = 3.57 ; S.D.= 0.92) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของความรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกบั เป้าหมายการพฒันา จ าแนกตาม นกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดั
กิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในการจดักิจกรรม ศิษยเ์ก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ค่า 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ดา้นเป้าหมายการพฒันาความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกัศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 
รวม 

ขอ้ 43 ขอ้ 44 ขอ้ 45 ขอ้ 46 ขอ้ 47 ขอ้ 48 ขอ้ 49 ขอ้ 50 ขอ้ 51 ขอ้ 52 ขอ้ 53 ขอ้ 54 ขอ้ 55 ขอ้ 56 ขอ้ 57 ขอ้ 43-57 

นกัศึกษา  
(n = 316) 

ค่าเฉล่ีย 4.28 4.28 4.22 4.21 4.18 4.28 4.15 4.21 4.18 4.14 4.22 4.23 4.31 4.27 4.28 4.22 

SD 0.67 0.66 0.76 0.78 0.71 0.68 0.74 0.76 0.77 0.71 0.68 0.68 0.69 0.71 0.7 0.72 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

อาจารย ์ 
(n = 21) 

ค่าเฉล่ีย 4.1 4 3.86 3.81 3.81 4.05 4 4.14 3.95 3.81 3.95 4.05 4.1 4.14 3.95 3.98 

SD 0.7 0.77 0.79 0.81 0.81 0.74 0.89 0.85 0.8 0.75 0.8 0.8 0.7 0.79 0.74 0.78 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

บุคลากร  
(n=19) 

ค่าเฉล่ีย 4.58 4.47 4.26 4.32 4.26 4.21 3.95 4.05 4.21 4 4.26 4.32 4.42 4.42 4.58 4.29 

SD 0.67 0.6 0.64 0.73 0.78 0.83 0.83 0.83 0.89 0.97 0.91 0.73 0.59 0.59 0.59 0.78 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

ผูบ้ริหาร  
(n = 8) 

ค่าเฉล่ีย 4.38 4.5 4.13 4 4.38 4.38 4 4.38 4 4.13 4.13 4.25 4.25 4.38 4 4.22 

SD 1.06 0.76 0.83 1.31 0.74 0.74 1.07 0.74 1.07 0.83 0.83 0.71 0.89 0.74 1.07 0.87 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด 
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บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ค่า 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ดา้นเป้าหมายการพฒันาความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกัศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 
รวม 

ขอ้ 43 ขอ้ 44 ขอ้ 45 ขอ้ 46 ขอ้ 47 ขอ้ 48 ขอ้ 49 ขอ้ 50 ขอ้ 51 ขอ้ 52 ขอ้ 53 ขอ้ 54 ขอ้ 55 ขอ้ 56 ขอ้ 57 ขอ้ 43-57 

ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุด 

ศิษยเ์ก่า (n = 
12) 

ค่าเฉล่ีย 4 4.08 3.67 3.75 4.08 4 3.58 4.17 3.83 3.83 3.92 4.25 4.08 3.92 4.17 3.96 

SD 0.74 0.9 0.98 0.97 1 0.95 1.08 0.72 0.94 0.94 0.9 0.62 0.9 1.16 0.72 0.9 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก 

ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
(n = 5) 

ค่าเฉล่ีย 4.6 4.6 4 4 4.2 4.2 4.2 4.4 4 3.8 3.8 3.8 4.4 4 4 4.13 

SD 0.55 0.55 1 0.71 0.45 0.45 0.84 0.55 0.71 0.84 0.84 1.1 0.55 0.71 0.71 0.7 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก 

รวม  
(n = 382) 

ค่าเฉล่ีย
รวม 

4.28 4.27 4.18 4.17 4.16 4.26 4.11 4.2 4.15 4.1 4.19 4.22 4.3 4.26 4.26 4.21 

SD 0.69 0.67 0.77 0.8 0.73 0.7 0.78 0.76 0.79 0.74 0.71 0.7 0.7 0.73 0.71 0.74 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
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ประเด็น/ค าถาม 
43. การมีวนิยัในการศึกษาเล่าเรียนและการท างาน 
44. การสร้างความรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตนเอง 
45. การเคารพเช่ือฟังผูป้กครอง 
46. การช่วยเหลืองานผูป้กครอง 
47. การเคารพสิทธิของเพื่อน 
48. การใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนในทางท่ีถูกตอ้ง 
49. การช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลยั 
50. การรักษาช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั 
51. การรักษาทรัพยส์มบติัของมหาวทิยาลยั 
52. การร่วมกนัแกปั้ญหาสังคม 
53. การช่วยเหลือกนัในสังคม 
54. การช่วยกนัดูแลรักษาสมบติัส่วนรวม 
55. การปฏิบติัตามกฎหมาย 
56. การอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ 
57. การช่วยหรือร่วมมือสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น 

จากตารางท่ี 10 เป้าหมายการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาระดบัความเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถาม เป้าหมายการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (X = 4.21 ; S.D.= 0.74) หากพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่านักศึกษาควรพฒันาความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมด้วยการปฏิบติัตามกฎหมาย มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.30 ; S.D.= 0.70) เป็นล าดบัแรก รองลงมา
คือ นักศึกษาควรพฒันาความรับผิดชอบต่อตนเองด้วยการมีวินัยในการศึกษาเล่าเรียนและการ
ท างาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (X  = 4.28 ; S.D. = 0.69) ส่วน นกัศึกษาควรพฒันา
ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคมดว้ยการร่วมกนัแกปั้ญหาสังคม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แต่
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X  = 4.10 ; S.D.= 0.74 ตามล าดบั 

 นอกจากน้ีหากพิจารณาตามกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มผูใ้ช้
บณัฑิต มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.20 ; S.D.= 0.76)  รองลงมา คือ 
กลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มผูบ้ริหาร มีคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (X  = 4.22 ; S.D. = 0.72) 
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 (X  = 4.22 ; S.D. = 0.87) ส่วน ผูใ้ชบ้ณัฑิต มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  
(X  = 4.13 ; S.D.= 0.70) ตามล าดบั 
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ตารางที ่11 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัของความรับผดิชอบต่อสังคมเก่ียวกบั วธีิการพฒันา จ าแนกตาม นกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม 
ผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในการจดักิจกรรม ศิษยเ์ก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ค่า 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ดา้นวธีิการพฒันาความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกัศึกษา 

ค่าเฉล่ีย
รวม  

ขอ้ 58 ขอ้ 59 ขอ้ 60 ขอ้ 61 ขอ้ 62 ขอ้ 63 ขอ้ 64 ขอ้ 65 ขอ้ 66 ขอ้ 67 ขอ้ 68 ขอ้ 69 ขอ้ 70 ขอ้ 71 ขอ้ 72 ขอ้ 73 
ขอ้ 58-

73 

นกั 
ศึกษา  

(n = 316) 

ค่าเฉล่ีย 4.23 4.28 4.2 4.28 4.18 4.26 4.2 4.22 4.26 4.26 4.2 4.25 4.29 4.29 4.28 4.36 4.25 

SD 0.71 0.71 0.74 0.66 0.73 0.68 0.7 0.73 0.71 0.75 0.72 0.69 0.71 0.68 0.71 0.67 0.71 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

อาจารย ์ 
(n = 21) 

ค่าเฉล่ีย 4.14 4 4.1 4 4 3.9 4.1 4.05 4.24 4.19 3.9 3.81 3.9 4.05 4.1 3.95 4.03 

SD 0.73 0.77 0.83 0.71 0.63 0.77 0.62 0.59 0.62 0.81 0.77 0.75 0.77 0.67 0.54 0.59 0.7 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

บุคลากร  
(n=19) 

ค่าเฉล่ีย 4.26 4.05 4 3.95 3.84 3.95 3.79 3.95 4.11 4.05 3.95 4.32 4.21 4.05 4.11 4.32 4.06 

SD 0.85 1.1 0.92 0.94 0.93 0.94 0.89 0.89 1.02 1 0.89 0.73 0.83 0.76 0.72 0.8 0.91 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 

ผูบ้ริหาร  
(n = 8) 

ค่าเฉล่ีย 4.25 4.13 4.13 3.88 4 3.75 3.88 4.38 4.13 4.25 4.13 4.13 4.13 4.13 4.25 4.13 4.1 

SD 0.71 0.83 0.83 1.13 0.76 1.04 1.25 0.52 0.99 0.89 0.83 0.83 0.99 1.13 0.71 1.13 0.89 
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บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ค่า 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ดา้นวธีิการพฒันาความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกัศึกษา 

ค่าเฉล่ีย
รวม  

ขอ้ 58 ขอ้ 59 ขอ้ 60 ขอ้ 61 ขอ้ 62 ขอ้ 63 ขอ้ 64 ขอ้ 65 ขอ้ 66 ขอ้ 67 ขอ้ 68 ขอ้ 69 ขอ้ 70 ขอ้ 71 ขอ้ 72 ขอ้ 73 
ขอ้ 58-

73 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก 

ศิษยเ์ก่า 
(n = 12) 

ค่าเฉล่ีย 3.83 3.67 3.83 3.83 3.67 3.5 3.42 3.92 3.83 4 3.58 3.92 3.75 3.75 3.75 3.92 3.76 

SD 0.72 0.89 0.94 0.72 0.49 0.67 1.16 0.9 1.03 0.74 0.67 0.79 0.87 0.97 0.87 0.9 0.83 

ระดบั มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ผูใ้ช้
บณัฑิต  
(n = 5) 

ค่าเฉล่ีย 4.4 4.4 4.4 4.2 3.8 4 3.8 4.2 4.4 4.4 3.6 3.8 4 4.2 4.2 4.6 4.15 

SD 0.55 0.55 0.89 0.84 0.45 0.71 1.1 1.3 0.89 0.89 1.14 0.84 1 0.84 0.84 0.55 0.83 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 

รวม  
(n = 382) 

ค่าเฉล่ีย
รวม 

4.21 4.23 4.17 4.22 4.13 4.18 4.14 4.19 4.24 4.24 4.14 4.21 4.24 4.25 4.25 4.32 4.21 

SD 0.72 0.75 0.77 0.71 0.73 0.73 0.76 0.74 0.74 0.77 0.74 0.71 0.74 0.72 0.72 0.7 0.73 

ระดบั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 
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ประเด็น/ค าถาม 
58 ควรจดักระบวนการ การมีส่วนร่วม และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
59 เปิดโอกาสใหมี้เสรีภาพในการคิดและวพิากษว์จิารณ์ 
60. ส่งเสริมใหค้นมีการประเมินความรับผดิชอบต่อสังคมของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
61. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นการหาค าตอบ 
62. เนน้กิจกรรมการแกปั้ญหา 
63. ใชว้ธีิท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการคน้พบองคค์วามรู้โดยตวัผูเ้รียนเอง 
64. จดัการเสวนาและอภิปรายปัญหาสังคมดว้ยการใชเ้หตุผล 
65. มุ่งศึกษาความตอ้งการและแกปั้ญหาของชุมชน 
66. ใชว้ธีิการแสวงหาความรู้ดว้ยเหตุและผล 
67. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
68. จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงาน มีการวางแผนและลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนด 
69. ใชต้วัแบบท่ีดีเป็นแบบอยา่ง 
70. เปิดโอกาสในการท ากิจกรรมรับใชส้ังคม 

71. สร้างเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาของชุมชน สังคม    
72. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีลงมือช่วยเหลือสังคม 
73. สร้างความตระหนกัรู้ในตนเองวา่เป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
 

จากตารางท่ี 11 วธีิการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม วิธีการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษาโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.21 ; S.D.= 0.73) หากพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาควรสร้างความตระหนักรู้ใน
ตนเองว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
(X  = 4.32 ; S.D.= 0.70) เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ การพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษาควรสร้างเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาของชุมชน สังคมและควรจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีลงมือช่วยเหลือสังคม   มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (X  = 4.25 ; S.D. = 0.72)  
(X  = 4.25 ; S.D. = 0.72) ส่วน การพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาควรเนน้กิจกรรม
การแกปั้ญหา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X  = 4.13 ; S.D.= 0.73 ตามล าดบั 
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นอกจากน้ีหากพิจารณาตามกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มนกัศึกษา มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.25 ; S.D.= 0.71)  รองลงมา คือ กลุ่ม
ผูใ้ชบ้ณัฑิต มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (X  = 4.15 ; S.D. = 0.83) ส่วน ศิษยเ์ก่า มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X  = 3.76 ; S.D.= 0.83) ตามล าดบั 
 

สรุปในภาพรวมของการศึกษา สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ในการจดักิจกรรม

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีจ  านวนกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีให้ข้อมูลเป็นนักศึกษา จ านวน 316 คน ผูเ้ก่ียวข้อง ได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรม 

บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรม ศิษยเ์ก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิต จ านวน 66 

คน คน จากมหาวทิยาลยัของรัฐบาล มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐบาล และมหาวทิยาลยัเอกชน รวม

ทั้งส้ิน 382 คน  

ผลของการศึกษา สภาพ ปัญหา และความต้องการ ในประเด็นย่อย ความหมาย 

คุณลกัษณะ สภาพการณ์ปัจจุบนั ปัญหา เป้าหมาย และวิธีการ ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา จ าแนกตาม มหาวิทยาลยัรัฐบาล มหาวิทยาลยัใน

ก ากบัของรัฐบาล และมหาวทิยาลยัเอกชน  โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.12 

; S.D.= 0.74) หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.24 ; S.D.= 0.70)  

ในประเด็นย่อย ความหมาย คุณลกัษณะ สภาพการณ์ปัจจุบนั ปัญหา เป้าหมาย และ

วิธีการ ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา จ าแนก

ตาม นักศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดั

กิจกรรม ศิษยเ์ก่าและผูใ้ช้บณัฑิต ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มาก (X  = 4.11 ; S.D.= 

0.78) หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ คุณลกัษณะ  เป้าหมาย และวิธีการพฒันา ความรับผิดชอบต่อ

สังคมของนักศึกษา ทั้ง 3 ประเด็น มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.21 ; 

S.D.= 0.73) (X  = 4.21 ; S.D.= 0.74) และ (X   = 4.21 ; S.D.= 0.75) ตามล าดบั)  

ส่วนประเด็นข้อย่อยรายข้อท่ีเป็นเร่ือง 1) ความหมาย ระดับความเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถาม ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็น

อยู่ในระดบั มาก (X   = 4.19 ; S.D.= 0.78) หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความรับผิดชอบต่อ
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สังคมของนกัศึกษาเป็นพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและพฒันาได้ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.36 ; S.D.= 0.64) 2) คุณลกัษณะ ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

คุณลกัษณะความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มาก  

(X   = 4.21 ; S.D.= 0.75) หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา

ประกอบดว้ยการมีวนิยัในตนเอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X  = 4.34 ; 

S.D.= 0.68)  3) สภาพการณ์ปัจจุบนั ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม สภาพการณ์ปัจจุบนั

เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก  

(X  = 3.92 ; S.D.= 0.78) หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าปัจจุบนันกัศึกษามีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  โดยมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด (X   = 3.98 ; S.D.= 0.72)  4) ปัญหา ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ปัญหา

เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก  

(X   = 3.90 ; S.D.= 0.88) หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นกัศึกษาในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ

ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด  

(X   = 4.06 ; S.D.= 0.82) 5) เป้าหมายการพฒันา ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เป้าหมาย

การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X   

= 4.21 ; S.D.= 0.74) หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นกัศึกษาควรพฒันาความรับผิดชอบต่อชุมชน 

สังคมดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมาย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด (X   = 

4.30 ; S.D.= 0.70)  6) วิธีการพฒันา ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม วิธีการพฒันาความ

รับผิดชอบต่อสั งคมของนัก ศึกษาโดยภาพรวม  มีความคิด เ ห็นอยู่ ในระดับมาก ท่ี สุด  

(X  = 4.21 ; S.D.= 0.73) หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่การพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษาควรสร้างความตระหนกัรู้ในตนเองวา่เป็นส่วนหน่ึงของสังคม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด (X   = 4.32 ; S.D.= 0.70) 
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2.ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและความตอ้งการความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยั ท่ีมีวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best practice) 

 จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับ 1) อาจารยท่ี์ปรึกษา

กิจกรรม 2) บุคลากรท่ีจดักิจกรรม 3) ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรม 4) ศิษยเ์ก่า และ 5) 

ผู ้ใช้บัณฑิต ในมหาวิทยาลัย รัฐบาล จ านวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาล จ านวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลยั

เอกชน จ านวน 1 แห่ง คือ มหาวทิยาลยัศรีปทุม รวมทั้งส้ิน 22 คน ไดผ้ลดงัน้ี 

1.สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาในสังคมไทยนักศึกษายงัขาดจิตส านึกหรือยงัมีน้อยในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ

สังคม โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีเขา้มาเรียนในปีแรก จากการสัมภาษณ์ พบว่า การจดัการศึกษาทั้งใน

หลกัสูตรและนอกหลกัสูตรยงัไม่ส่งเสริมท่ีจะท าใหน้กัศึกษาเกิดจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยเฉพาะความรู้สึกของการเป็นพลเมือง ดงันั้นสถาบนัการศึกษาต้องให้ความส าคญัและช่วย

พฒันาคุณลกัษณะดงักล่าว 

2.ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา  

นกัศึกษาไม่มีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม แยกตวัเองออกจากสังคม ท าให้
ไม่มีจิตส านึกท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

การท่ีนกัศึกษาไม่เห็นโจทยปั์ญหาท่ีแทจ้ริงเพราะไม่เคยลงไปสัมผสักบัของจริงในพื้นท่ีผล
ท่ีตามมาคือไม่สนใจท่ีจะแกปั้ญหา 

การท ากิจกรรมในพื้นท่ี โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสา ท าให้เกิดความรู้สึก การเป็นผูท้  าให ้
ผูใ้ห ้อยูเ่หนือผูไ้ดรั้บบริการหรือผูไ้ดรั้บ ซ่ึงความจริงตอ้งท าให้เกิดความเขา้ใจ วา่ น่ีคือ การร่วมมือ
กนั มิใช่ ใครอยูเ่หนือใคร 

การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัเน้นไปสู่การประกอบวิชาชีพ  ไม่เน้นการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาตนเองในแง่ความเป็นอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคม 

3.ความต้องการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
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นกัศึกษาควรจะไดรั้บการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของตนเอง ในการสร้างจิตส านึก
ไปสู่การปฏิบติัเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงทุกภาคส่วนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 

ปัญหาการขาดจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เป็นปัญหาของทุกคนท่ีอยู่
ร่วมกนัในสังคม มิใช่คนใดคนหน่ึง 

ความรับผิดชอบต่อสังคม มีองค์ประกอบในการพฒันา 5 ด้าน คือ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  ความ รับผิดชอบต่อครอบครัว  ความรับผิดชอบต่อเพื่ อน ความรับผิดชอบต่อ
สถาบนัการศึกษา และความรับผดิชองต่อชุมชน สังคม ท่ีตนเองอาศยัอยู ่ 

การพฒันาตนเองของนักศึกษาต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางสังคมท่ีจดัข้ึน 
โดยเฉพาะกิจกรรมการช่วยเหลือคนใจชุมชนท่ีอยูใ่นชนบทห่างไกลหรือผูท่ี้ขาดโอกาสทางสังคม 

4.ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

การสร้างให ้นกัศึกษามีความรับผดิชอบต่อสังคม ตอ้งการให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการพฒันาตอ้งท าใหเ้กิดความตระหนกัวา่ ปัญหาสังคมเป็นเร่ืองของทุกคน ทุกคนตอ้งเขา้มา
มีส่วนร่วม การแกปั้ญหาท าไดไ้ม่ยากและท าได ้ กระบวนการสร้างควรรับผิดชอบต่อสังคม ตอ้งท า
ใหส้นุก และเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งการท าดว้ยความสมคัรใจ ทา้ยสุดตอ้งท าให้เกิดความรู้สึกท่ีตอ้งการ
เปล่ียนแปลงตนเอง ดา้นความรู้ ทศันคติและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้กิจกรรมท่ีจดัข้ึนตอ้งให้ทุกคนมี
ส่วนร่วม เท่าเทียมกนั ท างานร่วมกนั ไม่ใช่ช่วยเหลือกนั มีเวทีท่ีเปิดโอกาสใหไ้ดแ้สดงความคิดเห็น 

โดยสรุปการจดัสภาพกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในสังคมไทย การจดัการศึกษาในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตรยงัไม่ท าให้
นกัศึกษาเกิดจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาในปีแรกๆ ซ่ึง
สถาบนัการศึกษาตอ้งให้ความส าคญัและส่งเสริมคุณลกัษณะดงักล่าว ปัญหาการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ นกัศึกษาไม่มีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ไม่สนใจท่ีจะแกปั้ญหา กิจกรรมจิต
อาสาท าให้เกิดความรู้สึก การเป็นผูท้  าให้ อยู่เหนือผูไ้ดรั้บบริการ และการจดัการเรียนการเรียนรู้
เนน้การประกอบวชิาชีพ  ไม่เนน้การเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองเพื่ออยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมต้องท าให้นักศึกษา
ตระหนกัวา่เป็นปัญหาของทุกคนท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม การแกปั้ญหาทุกภาคส่วนตอ้งเขา้มามีส่วน
ร่วม โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมทางสังคมท่ี สนุก ร่วมมือกนั เท่าเทียมกนั  เป็นไปดว้ยความ
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สมคัรใจ แสดงความคิดเห็นได ้ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงตนเอง ความรู้ 
ทศันคติและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 
 

ตอนที ่2 การออกแบบและพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 3  ขั้น ดังนี ้จ าแนกข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  ขั้นที ่1 ผลการออกแบบกจิกรรม  

ขั้นที่ 2 ผลการทดลองกจิกรรม  
ขั้นที ่3 ผลการพฒันาและปรับปรุงกจิกรรม จ าแนกเป็น 2 ระยะ คือ การจัดเวทชุีมชนและ

การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

ขั้นที ่1 ผลการออกแบบกจิกรรม  

สรุปจากการสังเคราะห์ สภาพ ปัญหาและความตอ้งการความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  (ขอ้1และ2) เพื่อน ามา

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

โดยพิจารณาจากปรัชญาและแนวคิด 1) ปรัชญาพิพฒันาการนิยม (Progressivism) 2) ปรัชญาคิดเป็น 

(Khit pen) 3) แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา และ4) การจดัการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ 

(Active learning) 4 ลักษณะ ได้แก่ การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 

learning)  การจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)  การจดัการเรียนรู้

แบบปฏิบติัการเพื่อรับใช้สังคม (Social-service learning) และการจดัการเรียนรู้แบบสะทอ้นคิด 

(Reflective learning)  น ามาบูรณาการจดัท าร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การศึกษาเชิงแนวคิด ทฤษฎี ประกอบดว้ย 
1.1 แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 

Responsibility  Concept and Theory) 
1.2 ปรัชญาพิพฒันาการนิยม (Progressivism)   
1.3 ปรัชญาคิดเป็น (Khit pen)  ของ ดร.โกวทิ วรพิพฒัน์   
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1.4 แนวคิดการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ (Active learning) ประกอบดว้ยการ
จดัการเรียนรู้ 4 ลกัษณะร่วมกนั ไดแ้ก่  
1. การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)  2) การ

จดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)    3) การจดัการเรียนรู้แบบ
ปฏิบติัการเพื่อรับใช้สังคม (Social-service learning)  4) การจดัการเรียนรู้แบบสะทอ้นคิด 
(Reflective learning)   

2.การศึกษาสภาพ ปัญหา ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  จากการตอบ

แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง รวมทั้งหมด 404 คน ประกอบดว้ย   

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 จ านวน 316 คน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรึกษา

กิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรม ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จ านวน 66 คน จากมหาวิทยาลยัรัฐบาล มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐบาล และมหาวิทยาลยัเอกชน รวม

ไปถึงการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งไดแ้ก่  อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ี

รับผิดชอบในการจดักิจกรรม ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้บณัฑิต จากมหาวิทยาลยั ท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

(Best practice) จ  านวน 22 คน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ สรุปประเด็นส าคญัได้วา่ ในสภาพการณ์ปัจจุบนั

นกัศึกษาโดยรวมยงัมีความรับผดิชอบต่อสังคมนอ้ย ดว้ยสภาพการใชชี้วติและบริบททางสังคมท่ีไม่

สามารถเช่ือมโยงชีวิตกบัสังคมได ้ในดา้นความตอ้งการผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความเห็นว่า มีความ

จ าเป็นในการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา โดยการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีสามารถน าชีวิตลงไปสัมพนัธ์และเรียนรู้ปัญหาพร้อมทั้งหาวิธีแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม

จริง โดยมีรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตย มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการปฏิบติัการในชุมชน มีการศึกษาปัญหาและคิดแกปั้ญหาในสถานการณ์จริง   

3.กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 

จากการศึกษาเชิงแนวคิด ทฤษฎี ร่วมกบัการศึกษา สภาพ ปัญหา ความตอ้งการ และ
ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา ผูว้ิจยั
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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3.1 รูปแบบการพฒันากิจกรรม 

ขั้น วธีิการ ผลผลติ 

 

1.ขั้นเตรียม 

 

 

2.ขั้นออกแบบกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 รูปแบบการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคม 
ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  

การ
เรี ยนรู้ แบบศึกษาและ
ปฏิบัติการเพื่อรับใช้สังคม 

 

ก า
รเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน  

บทบาทผู้สอน 
1.ก าหนดแผนและเตรียมหัวขอ้/
เร่ือง/ประเด็น 
2.ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฏี 
3 . ส ร้ า ง แ ละ จัด เ ต รี ย ม ส่ื อ /
อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 
4.จดัการเรียนรู้ตามกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ RPS 
5.ประเมินการเรียนรู้และความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของผูเ้รียน 
6.ประเมินการจัดกิจกรรมของ
ตนเอง 

กจิกรรม “RPS”  
(สัมพันธ์-คิด เสวนา-รับ
ใช้สังคม) 
-กิ จ ก ร ร ม สั ม พั น ธ์ 
(Relation: R)  
-กิ จ ก ร รมก าร คิ ดแ ล ะ
เสวนา (Praxis: P)  
-กิ จก รรม รับใช้สั งคม 
(Service: S) 

บทบาทผู้เรียน 
1.สร้างความสัมพนัธ์และช่วยเหลือผูอ่ื้นในการ
เรียนรู้  
2.สร้างเสริมตนเองในความเป็นประชาธิปไตย รู้
หนา้ท่ีและมีวินยัในตนเอง เคารพสิทธิและเกียรติ
ของผูอ่ื้น   
3 .ค้นคว้าหาความรู้  ส ร้ างความรู้  และ รู้จัก
พ่ึงตนเอง   
4.คิดและเขียนอยา่งมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ 
5.ตั้งค าถามและคน้หาค าตอบท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
6.ศึกษา คน้ควา้ เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
สังคมส่ิงแวดล้อม และวิชาการ น ามาวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และสรุปขอ้มูล  
7.พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเปิดกว้างรับฟัง
ความคิดเห็นของกนัและกนั 
8.จัดท าโครงงานพฒันาชุมชนโดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน 
9.เรียนรู้และพฒันาตนเพ่ิมพูนความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  

1.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยั 

1.2 ศึกษาภาคสนาม 

1.3 สังเคราะห์องค์ความรู้
เพ่ือออกแบบกิจกรรม 

1.4 ร่างกิจกรรม 

องค์ความรู้ในการออกแบบกจิกรรม 

2.1 ออกแบบกิจกรรม 
2 . 2  ใ ห้ ผู ้ เ ช่ี ย ว ช า ญ
ตรวจสอบ 
2.3 น าไปปรับปรุงแกไ้ข 
2.4 น าไปทดลองใช ้

 

การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

การเ รียนรู้แบบ
ส ะ ท้ อ น คิ ด
แ ล ก เ ป ล่ี ย น
เรียนรู้  

ป รั ชญ า
คดิเป็น 

ปรัชญาพพิฒันาการนิยม  

การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ
ศึ ก ษ า แ ล ะ
ปฏิบัติการเพ่ือรับ
ใชส้งัคม 



  

 
 

161 

3.2 ลกัษณะกิจกรรม 

กิ จกรรมการ เ รี ยน รู้ เพื่ อ ส่ ง เส ริมความ รับผิดชอบต่อสั งคมของนัก ศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 แบบ ไดแ้ก่ กิจกรรมสัมพนัธ์ (Relation: R) กิจกรรมการ

คิดและเสวนา (Praxis: P) กิจกรรมรับใชส้ังคม (Service: S) หรือ เรียกช่ือยอ่วา่ “RPS” (สัมพนัธ์-คิด 

เสวนา-รับใชส้ังคม) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ตารางที ่12 กิจกรรมการเรียนรู้ “RPS” (สัมพนัธ์-คิด เสวนา-รับใชส้ังคม) 
 ประเภทกจิกรรม เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ลกัษณะ วธีิการ ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่ง

เรียนรู้ 

กจิกรรมแบบที ่ 1  
“กจิกรรม
สัมพนัธ์” 
(Relation: R) 

1.ความสมัพนัธ์ท่ีดีและ
การช่วยเหลือผูอ่ื้น  
2.ความเป็นประชาธิปไตย 
ใหผู้เ้รียนรู้หนา้ท่ีและมี
วนิยัในตนเอง เคารพสิทธิ
และเกียรติของผูอ่ื้น   
3.คน้ควา้หาความรู้ สร้าง
ความรู้ และรู้จกัพ่ึงตนเอง   

เป็นการสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ร่วมกนั ท่ี
เนน้ความสมัพนัธ์ท่ีดีและ
การช่วยเหลือผูอ่ื้น มี
ความเป็นประชาธิปไตย 
ใหผู้เ้รียนรู้หนา้ท่ีและมี
วนิยัในตนเอง เคารพสิทธิ
และเกียรติของผูอ่ื้น  
ตลอดจนสามารถคน้ควา้
หาความรู้ สร้างความรู้ 
และรู้จกัพ่ึงตนเอง   

โดยใชว้ธีิการส าคญั คือ  
1.กระบวนการกลุ่ม
สมัพนัธ์ (Group 
process)  
2.การก าหนดขอ้ตกลง
และแนวปฏิบติัท่ีดีใน
การเรียนรู้และการอยู่
ร่วมกนั 
3.การพฒันาเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้และนกั
ปฏิบติั (Community of 
Practice: COP) 

1.สญัญาการเรียนรู้ 
(Learning Contact) 
2.แนวปฏิบติัชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
(Community of 
Practice Guideline) 

กจิกรรมแบบที ่ 2  
“กจิกรรมการคดิ
และเสวนา” 
(Praxis: P) 

1.ความสามารถทางการ
คิดอยา่งมีเหตุผลและมี
วจิารณญาณ 
2.ความสามารถในการ
เขียนท่ีส่งเสริมและ
สะทอ้นวจิารณญาณ 
3.ความสามารถในการตั้ง
ค าถามท่ีดี และการคน้หา
ค าตอบท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม 
4.ความสามารถใน
การศึกษา คน้ควา้ เก็บ

เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียน
รู้จกัคิดและเขียนอยา่งมี
เหตผุลและมีวจิารณญาณ
ท่ีดี โดยเนน้การเรียนรู้ท่ี
เปิดโอกาสใหมี้การ
ซกัถาม พดูคุย 
แลกเปล่ียน และเปิดกวา้ง
รับฟังความคิดเห็นของ
กนัและกนั  

โดยใชว้ธีิการส าคญั คือ 
1.เปิดโอกาสใหมี้การ
ซกัถาม พดูคุย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
เปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นของกนัและกนั  
2.น าเสนอตวัอยา่ง
กรณีศึกษา (Case study) 
ตวัแบบท่ีมีวธีิปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศ และบทบาท
สมมติ (Role play) 
3.ก าหนดโจทย ์ปัญหา 

1.กรณีศึกษา 
2.ตวัแบบท่ีมีวธีิ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  
3.การก าหนด
บทบาทสมมติ 
(Role play) 
4.ใบงานต่างๆ และ
การมอบหมาย 
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 ประเภทกจิกรรม เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ลกัษณะ วธีิการ ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่ง
เรียนรู้ 

รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง สงัคมส่ิงแวดลอ้ม 
และวชิาการ น ามา
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และ
สรุปขอ้มูล เพื่อการเรียนรู้
และ/หรือแกปั้ญหา 
5.ความสามารถในการ
ส่ือสาร พดูคุย แลกเปล่ียน
เรียนรู้ และเปิดกวา้งรับ
ฟังความคิดเห็นของกนั
และกนั 

สถานการณ์ และสร้าง
ประสบการณ์ตรงแก่
ผูเ้รียนใหเ้กิดการศึกษา 
คน้ควา้ เก็บรวบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
สงัคมส่ิงแวดลอ้ม และ
วชิาการ น ามาวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ และสรุป
ขอ้มูล เพื่อเรียนรู้และ/
หรือแกปั้ญหาไดจ้ริง 
 

กจิกรรมแบบที ่3 
“กจิกรรมรับใช้
สังคม” (Service: 
S) 

1.การจดัท าโครงงาน
พฒันาชุมชนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
2.การเรียนรู้และพฒันา
ตนร่วมกบัผูอ่ื้นในการรับ
ใชส้งัคม 
3.ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  

เป็นการจดัท าโครงงาน
พฒันาชุมชนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เนน้
บทบาทของตนเองท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของสงัคม การ
ท างานใหส้งัคม และมี
การร่วมมือในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น รวมทั้ง
พฒันาคุณค่าความเป็น
มนุษย ์

1.ศึกษาชุมชนตวัอยา่ง 
2.ส ารวจพ้ืนท่ีชุมชนท่ี
ตอ้งการพฒันาและ
ศึกษาท าความเขา้ใจ 
สภาพการณ์ ปัญหา 
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของชุมชน 
3.วเิคราะห์ จดัท า
โครงงานเพ่ือแกปั้ญหา
โดยใหค้นในชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ปรับปรุงแกไ้ขแผนงาน 
4.ประเมินผลโครงงาน
และการเรียนรู้ส่วนตวั
และร่วมกนั 

1.แหล่งเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ ชุมชน
ตวัอยา่ง 
2.แหล่งปฏิบติัการ 
ไดแ้ก่ ชุมชนท่ี
คดัเลือก 
3.ตวัอยา่งโครงงาน
ท่ีประสบ
ความส าเร็จ 
4.ใบประเมิน
โครงงานและ
ประเมินตนเอง 
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การน าแผนการพฒันาการจดักิจกรรมไปทดลองใชก้บักลุ่มนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 2 ภาควิชา

การศึกษาตลอดชีวติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร จ านวน 15 สัปดาห์ (42 คน)  หลงัจากนั้น

ได้มีการสรุปผลและปรับปรุงแผน เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มทดลอง ท่ีเป็นนักศึกษา ชั้ นปีท่ี 1 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี จ  านวน 24 คนโดยมี

รายละเอียดของแผน ดงัน้ี 

3.3 แผนกิจกรรมการทดลอง 15 สัปดาห์ 

ตารางที ่13 แผนกิจกรรมการทดลอง 15 สัปดาห์ : แผนการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
 

ขั้นที ่ วตัถุประสงค์ เนือ้หา กจิกรรม ส่ือ การประเมนิ ระยะเวลา 
1. เพื่อสร้าง

สมัพนัธภาพ
ระหวา่งผูเ้รียน 
 

- ปฐมนิเทศ 
-แนะน าโครงการและการ
มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกนั 
 

- แนะน าตวั / ความ
สนใจ /ความรู้สึก  
-ทศันะคติ ของผูเ้รียน
รายบุคคลเก่ียวกบั
ชุมชน สงัคม 
- การแสดง
ความสามารถพิเศษ 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

-เกม 
-ใบงาน 
-แบบบนัทึก 
 

-ผลของใบงาน  
-บนัทึกความ
ประทบัใจ 
-สงัเกตการมี
ส่วนร่วม การ
แสดงออก
ระหวา่งผูเ้รียน 

2 ชม. 

2-3 1.เพื่อใหค้วามรู้
เร่ืองความส าคญั
ของความ
รับผิดชอบต่อ
สงัคม (SR) 
2.เพื่อใหค้วามรู้
เร่ืองเป้าหมาย 
ขั้นตอน วธีิการใน
ภาพรวมของการ
จดักิจกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมSR 

-ความรู้ทัว่ไป 
ความส าคญัเก่ียวกบัความ
รับผิดชอบต่อสงัคม  
-เป้าหมาย ขั้นตอน 
วธีิการในการจดักิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมSR 

-เล่าประสบการณ์ SR 
ท่ีมีต่อตนเอง ต่อ
ครอบครัว ต่อเพ่ือน 
ต่อสถาบนัการศึกษา 
และ ต่อชุมชน สงัคม 
 

-วดีิทศัน์/ PTT 
Model แนวคิด
การพฒันา SR 
ใน
มหาวทิยาลยั 
-PTT ตวัอยา่ง 
ขั้นตอน วธีิการ
ในการจดั
กิจกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมSR 

-แบบสอบถาม 
ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัSR 
เป้าหมาย 
ขั้นตอน วธีิการ 
ของกิจกรรม 
 
 

6 ชม. 

4. เพื่อใหค้วามรู้
แนวคิด ปรัชญา 

-หลกัการคิดเป็นเก่ียวกบั 
ปัญหาและวธีิการคน้พบ

-สรุปแนวคิด คิดเป็น 
น าเสนองานกลุ่ม 

-VDO ตวัอยา่ง
คนในชุมชนท่ี

ใบงาน  
-สรุปแบบจ าลอง

3 ชม. 
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ขั้นที ่ วตัถุประสงค์ เนือ้หา กจิกรรม ส่ือ การประเมนิ ระยะเวลา 
คิดเป็น 
2.เพื่อใหค้วามรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบั
ขอ้มูลชุมชน การ
เขียนใบส ารวจ
ชุมชน 
 

ปัญหา 
-ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
ชุมชน/ แนะน าชุมชน /
ขอ้มูลชุมชน/การเขียน
แบบส ารวจชุมชน 
 

-จ าลองวธีิการคน้หา
ปัญหาดว้ยแนวคิด คิด
เป็น 
-ฝึกเขียนแบบส ารวจ
ชุมชน 

ใชแ้นวคิด คิด
เป็น มาใชใ้น
การด าเนินชีวติ 
-PTT ขอ้มูล
ชุมชนในดา้น
ต่างๆ เช่น 
อาชีพ  
ศิลปวฒันธรรม 
ดนตรี ภูมิ
ปัญหาทอ้งถ่ิน 
ฯลฯ  

วธีิการคน้หา
ปัญหาดว้ย
แนวคิด คิดเป็น 
-แบบส ารวจ
ชุมชน 

5-7 เพื่อศึกษาชุมชน
ตวัอยา่งท่ีประสบ
ความส าเร็จ
เก่ียวกบักิจกรรม 
SR 

-แนวคิดการสร้าง
กิจกรรม SR 

-ลงพ้ืนท่ีภาคสนาม
เพื่อศึกษาดูงานใน
ชุมชน 1หรือ 2 
-มอบหมายใหเ้ขียน
สรุปกิจกรรมของ
ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
SR 

-ลงพ้ืนท่ีชุมชน 
-แผน่พบั
แนะน าชุมชน/
วดีีทศัน ์
-ใบงาน 

สรุปผลประเด็น
กิจกรรมชุมชนท่ี
เก่ียวกบั SR 

9 ชม. 

เพื่อศึกษาขอ้มูล
ชุมชน 
บริบท สภาพ
ปัญหา ความ
ตอ้งการ ของ
ชุมชน 

-ขอ้มูลทัว่ไป บริบท 
สภาพปัญหาในชุมชน 
 

ส ารวจชุมชน 
-ศึกษาสภาพการณ์  
-ศึกษาปัญหาตามท่ี
กลุ่มสนใจ 
-การน าเสนอบริบท
ชุมชนและสภาพ
ปัญหาท่ีพบ 

-ใบงาน สรุปผล 
-สภาพปัญหาใน
ชุมชนท่ีกลุ่ม
สนใจ 

12 ชม. 

เพื่อวเิคราะห์สภาพ
ปัญหาในชุมชน 
 

-วเิคราะห์ปัญหาตาม
หลกัการ “คิดเป็น” 
-สรุปปัญหาท่ีตอ้งการ 

-แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่ง ครู / นศ. 
-น าเสนอใหชุ้มชนมี
ส่วนร่วม แลกเปล่ียน
เรียนรู้  
 

 PPT/ จดั
สมัมนาใน
ชุมชน   
-ใบงานการ
วเิคราะห์ผล
การเรียนรู้ตาม
ปรัชญาคิดเป็น 
 

-ผลการแสดง
ความคิดเห็น 
การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ท่ีเกิดจาก
การจดัสมัมนา
กลุ่ม ท่ีมี ครู นศ. 
คนในชุมชน 
-นศ.ไดปั้ญหาท่ี

 3 ชม. 
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ขั้นที ่ วตัถุประสงค์ เนือ้หา กจิกรรม ส่ือ การประเมนิ ระยะเวลา 
กลุ่มสนใจ จาก
ผลการวเิคราะห์
ผา่นหลกัการคิด
เป็น  

8. 1.เพื่อใหรู้้ วธีิการ 
ขั้นตอน การจดัท า
รูปเล่มรายงาน
โครงงาน  
2.เตรียมการ
น าเสนอโครงงาน 

-วธีิการ ขั้นตอน การ
จดัท า และการเขียน
รายงานโครงงาน 
-เทคนิคการน าเสนอ
โครงงาน 

-ฝึกการเขียนรูปเล่ม
รายงาน 
-ตรวจสอบการ
น าเสนอ 

- PPT /รูปแบบ
การเขียน
โครงงาน 
ส่วนท่ี 1 
รายละเอียด
โครงงาน 
ส่วนท่ี 2 แนวคิด 
ทฤษฏี และ
งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
โครงงาน 
ส่วนท่ี 3 วิธีการ
ด าเนินงาน 

แบบประเมินการ
เขียนโครงงาน 
 

 6 ชม. 

9. เพื่อลงปฏิบติั
กิจกรรมตาม
โครงงานท่ีก าหนด 

กิจกรรมตามโครงงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความ
รับผิดชอบต่อสงัคม
ตามแต่ละกลุ่ม 

ปฏิบติักิจกรรมตาม
แผนโครงงานท่ี
เก่ียวกบัความ
รับผิดชอบต่อสงัคม
ในชุมชน 

วสัดุ/อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือ
ในการจดั
กิจกรรม 

-ความส าเร็จ 
ปัญหา และ
ขอ้เสนอแนะ ใน
การจดัท า
โครงงาน 

6 ชม. 

10. เพื่อน าเสนอ
กระบวนการและ
โครงงานในชุมชน 

-กระบวนการจดัท า
โครงงาน 
-โครงงาน 

-น าเสนอโครงงาน
ตามขั้นตอนการจดัท า
โครงการผา่น
กระบวนการคิดเป็น 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้
โครงงานท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
- ครู นศ. และตวัแทน
ชุมชน เขา้ร่วมรับฟัง
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- PPT ขั้นตอน
การจดักิจกรรม 
-เอกสาร
โครงงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
ความ
รับผิดชอบต่อ
สงัคม 
 

แบบประเมิน
กิจกรรม 
-เน้ือหา 
วธีิการน าเสนอ 
บุคลิกภาพและ
การตอบค าถาม 

3 ชม. 

11. 1.เพื่อใหน้กัศึกษา
ถอดบทเรียนการ

-แนวคิดการถอดบทเรียน
และการสะทอ้นคิด

-จดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

ภาพ วดีีโอ ใน
การจดัท า

-สรุปผลกิจกรรม 
-การแลกเปล่ียน

3 ชม 



  

 
 

166 

ขั้นที ่ วตัถุประสงค์ เนือ้หา กจิกรรม ส่ือ การประเมนิ ระยะเวลา 
เรียนรู้ โดยมี ครู 
นศ.และชุมชน 
2.เพื่อสรุปผลการ
เรียนรู้และ
ปรับปรุงพฒันา 

แลกเปล่ียนเรียนรู้  กิจกรรมและ
ประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บ 

ประสบการณ์
เรียนรู้ของทุกๆ
ฝ่าย 
และการสะทอ้น
คิดแลกเปล่ียน
เรียนรู้  

12. 1.เพื่อรายงานผล
ตามหลกัการเขียน
โครงงาน 

-ส่วนที่ 4 สรุปผลและประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 
 

-ประชุมกลุ่ม เขียน
โครงงาน สรุป ตาม
แผนท่ีก าหนด 

แบบรายงาน -เล่มรายงาน
โครงงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
ความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม 

3 

      รวม 45 
ชม. 
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สรุปผลการออกแบบกจิกรรม 

ผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา พิจารณาจากปรัชญาพิพฒันาการนิยม  ปรัชญาคิดเป็น  แนวคิดความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา และการจดัการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ น ามาออกแบบร่วมกบัขอ้มูล
การศึกษาสภาพ ปัญหา ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา จัดท าร่าง และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีประกอบด้วย
กิจกรรม 3 แบบ ไดแ้ก่ กิจกรรมสัมพนัธ์ (Relation : R) กิจกรรมการคิดและเสวนา (Praxis : P) 
กิจกรรมรับใช้สังคม (Service : S) หรือ เรียกช่ือยอ่วา่ “RPS” (สัมพนัธ์-คิด เสวนา-รับใชส้ังคม) 
หลงัจากนั้นน าชุดกิจกรรมมาออกแบบแผนกิจกรรม ท่ีมีรายละเอียด ทางดา้น วตัถุประสงค ์เน้ือหา 
กิจกรรม ส่ือ การประเมินผล จ านวน 45 ชัว่โมง เพื่อน าไปทดลองใช้กบักลุ่มทดลอง ซ่ึงเป็น
นกัศึกษา ชั้นปีท่ี1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขต
ราชบุรี จ  านวน 24 คน 
 

ขั้นที ่2 ผลการทดลองกจิกรรม  

การทดลองกิจกรรมในภาพรวม ในการจดักิจกรรมประกอบดว้ย กิจกรรมสัมพนัธ์ 

(Relation: R) กิจกรรมการคิดและเสวนา (Praxis: P) กิจกรรมรับใชส้ังคม (Service: S) ท่ีออกแบบ

ร่วมกบัแนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม ปรัชญาพิพฒันาการ ปรัชญาคิดเป็น แนวคิดการเรียนรู้เชิง

ปฏิบัติการ จ านวน 45 ชั่วโมง ใช้ทดลองกับกลุ่มนักศึกษา ชั้ นปีท่ี 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี จ  านวน 24 คน สรุปผลการทดลอง

กิจกรรมได ้ดงัน้ี  

กิจกรรมสัมพนัธ์ (Relation : R)  เพื่อสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนและการสร้าง

บรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ โดยให้นกัศึกษาเล่นเกมผึ้งแตกรัง คือการเปล่ียนการพบปะพูดคุยกนั 

เพื่อท าให้รู้จักซ่ึงกันและกัน หลังจากนั้นให้เล่าประวติัของตนเองหน้าชั้นเรียน แต่ละคนเล่า

ความสามารถพิเศษของตนเองพร้อมกบัประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

มีการซกัถาม ถึงความสนใจ การเขา้ร่วม รายละเอียดกิจกรรม ปัญหาและส่ิงท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วม

กิจกรรม ผลของกิจกรรมท าให้นักศึกษา รู้จกักนัมากข้ึน บางคนท่ีไม่เคยรู้จกักนั ในเชิงลึก ก็เร่ิม

สนิทสนมกนั กลา้พดูคุย มีความเป็นกนัเองมากยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีในการท างานร่วมกนัในอนาคต  



  

 
 

168 

กิจกรรมการคิดและเสวนา (Praxis : P) เพื่อใหน้กัศึกษาสะทอ้นส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 

ความรู้สึก ทศันคติท่ีมีต่อกิจกรรม ซ่ึงมีอยูใ่นทุกช่วงของการจดักิจกรรม เช่น ในช่วงของการศึกษาดู

งานชุมชนท่ีเป็นแบบอยา่งในการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม นกัศึกษาไดพ้ดูคุย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคุณ จิตติวรรษ สุขพว่ง เจา้ของไร่สุขพว่ง ถึงประวติั แนวคิด ท่ีมาของการท า

เกษตรแบบพึ่งตนเอง การลงพื้นท่ีศึกษาสภาพปัญหาชุมชน ท่ี ไร่แสนชมพ ู และ ศูนยก์ารเรียนรู้ 

ไทย-รามญั ก็ไดพ้ดูคุย ตั้งค  าถาม เก่ียวกบั ประวติั สภาพปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ

ของเกษตรกรในชุมชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมไปถึงการท างานร่วมกนัในกลุ่มซ่ึงตอ้ง คิด

กิจกรรมโครงงาน ออกแบบการน าเสนอ ฯลฯ  ผลของกิจกรรมท าให้นกัศึกษามีทกัษะสะทอ้นผล

การเรียนรู้ แนวคิดการท าเกษตรแบบพึ่งตนเอง การเห็นปัญหาของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ 

ปัญหาการเล้ียงใส่เดือน ปัญหาการใหน้ ้า ปุ๋ย ปัญหา ฯลฯ และการท าโครงงานท่ีสามารถช่วยเหลือ

ชาวบา้น ท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ เห็นปัญหาของชาวบา้นท่ีเช่ือมโยงกบัตนเอง เช่น การใชส้ารเคมี

ในการปลูกสับปะรด มีผลต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค  

กิจกรรมรับใช้สังคม (Service: S) นกัศึกษาสามารถจดัท าโครงงานเพื่อแกปั้ญหา

จ านวน 6 โครงงาน ดงัน้ี  1) โครงงานการออกแบบสายพานล าเลียงสับปะรด 2)โครงงานเคร่ืองป่ัน 

ปลา กุง้ หอย ส าหรับท าหมกัปุ๋ยอินทรีย ์3)โครงงานออกแบบบรรจุภณัฑ ์ส าหรับกลว้ย สับปะรด 4)

โครงงานคอนโดมิเนียมเล้ียงไส้เดือนท่ีสามารถปรับอุณหภูมิและความช้ืน 5)โครงงานโครงสร้าง

โรงเล้ียงไหมท่ีปรับอุณหภูมิและความช้ืน 6)โครงงานการให้ปุ๋ยกับน ้ าในท่อเดียวกัน ผลของ

กิจกรรม เร่ิมตน้จากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาปัญหาและจดัท าโครงงานเพื่อแกปั้ญหาท่ีพบให้กบัคนใน

ชุมชน ส่ิงหน่ึงท่ีนักศึกษาคน้พบคือ  ตวัเขาเองเป็นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาท่ีเป็นอยู่ เช่น 

ผลผลิตทางการเกษตร ท่ีใช้สารเคมีหรือผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภค ตัว

นกัศึกษาเอง มีความรู้ ความสามารถช่วย แกปั้ญหาใหก้บับุคคล ชุมชนได ้จึงมีการคิดสร้างโครงงาน

เพื่อแกปั้ญหาโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐาน ความสนใจ ความสามารถท่ีมีอยู ่  

อน่ึง กิจกรรมสัมพนัธ์  กิจกรรมการคิดและเสวนา และกิจกรรมรับใช้สังคม (RPS)  

สามารถเกิดข้ึนไดใ้นทุกกิจกรรม ไม่ไดมี้การเรียงล าดบั ในช่วงของการจดักิจกรรมการทดลอง เช่น 

กิจกรรมสัมพนัธ์ (R) สามารถเกิดข้ึนไดใ้นช่วงลงหาขอ้มูลในชุมชน (S) หรือ กิจกรรมการคิดและ

การเสวนา (P) สามารถเกิดข้ึนไดใ้นช่วงกิจกรรมสัมพนัธ์(R) หรือ ในช่วงการปฏิบติักรรมรับใช้

สังคม (S) 
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ตารางที่ 14  แสดงจ านวนและร้อยละ ขอ้มูลส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ ชั้นปี ผลการเรียน คณะท่ี
สังกดั และประสบการณ์การท ากิจกรรม ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วทิยาเขตราชบุรี 

ล าดับ ข้อมูลส่วนบุคคล 
รวม (n=24) 

รวม (n = 24) ร้อยละ 

1 เพศ     

1) ชาย 14 58.33 

2) หญิง 10 41.67 

  รวม 24 100 

2 ระดับช้ัน     

1) ชั้นปีท่ี 1 24 100 

  รวม 24 100 

3 ผลการเรียน     

1) ต ่ากวา่ 2.00 3 12.50 

2) 2.00-2.50 12 50.00 

3) 2.51-3.00 3 12.50 
4) 3.01-3.50 4 16.67 

5) 3.51-4.00 2 8.33 

  รวม 24 100 

4 สถานภาพ   

1) ผูน้ าในการจดักิจกรรม 0 0 

2) นกัศึกษาทัว่ไป 24 100 

  รวม 24 100 

จากตารางท่ี 14 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาผูช้าย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ58.33 

และผูห้ญิง 10 คน คิดเป็นร้อย 41.67 เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละร้อย ผล

การเรียนส่วนใหญ่เกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.00-2.50 คิดเป็นร้อยละ 50.00 ในดา้นสถานภาพของการ

เป็นผูน้ ากิจกรรมยงัไม่มี คิดเป็นร้อยละร้อย 



  

 
 

170 

ตารางที่ 15  แสดงภาพรวมค่าเฉล่ีย ความแตกต่างของค่าเฉล่ียและค่า t-test เปรียบเทียบก่อนและ
หลงัการจดักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา  

 
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ของนักศึกษา 

Pre Test Post Test 
Different 

Mean 

t p 

Mean 
Pre-Test 

S.D. 
Pre-Test 

Mean 
Post -Test 

S.D. 
Post-Test 

1 ความรับผดิชอบ 
ต่อตนเอง 

2.34 0.37 4.37 0.33 2.03 -18.83* 0.00 

2 ความรับผดิชอบ 
ต่อครอบครัว 

3.04 0.47 4.38 0.38 1.34 -10.57* 0.00 

3 ความรับผดิชอบ 
ต่อเพื่อน 

3.08 0.42 4.15 0.44 1.07 -8.43* 0.00 

4 ความรับผดิชอบ 
ต่อ
สถาบนัการศึกษา 

1.94 0.40 4.10 0.41 2.16 
-17.01* 0.00 

5 ความรับผดิชอบ 
ต่อชุมชนและ
สังคม 

2.03 0.59 4.31 0.45 2.29 -15.16* 0.00 

ค่าเฉล่ียรวม 2.46 0.34 4.25 0.28 1.79 -18.86* 0.00 

*p < 0.05 
จากตารางท่ี 15 การทดลองก่อนจดักิจกรรม และ หลงัจดักิจกรรมพบวา่ พบวา่ค่าผลการทดสอบ

หลงัจดักิจกรรมมีค่า P นอ้ยกวา่ 0.05  ทุกดา้น แสดงวา่มี การทดสอบนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉล่ีย ความแตกต่างของค่าเฉล่ียและค่า t-test เปรียบเทียบก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา จ าแนกรายขอ้ ดา้นความรับผดิชอบต่อตนเอง 

 
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ของนักศึกษา 

Pre Test Post Test 
Different 

Mean 

t p 

Mean 
PreTest 

S.D. 
PreTest 

Mean 
Post Test 

S.D. 
PostTest 

ความรับผดิชอบต่อตนเอง 

1 ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญั
ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

2.71 0.55 4.79 0.42 2.08 -15.61* 0.00 

2 ขา้พเจา้เป็นคนตรงต่อ
เวลา 

2.67 0.57 4.42 0.97 1.75 -7.00* 0.00 

3 ขา้พเจา้ส่งงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายตามก าหนด 

2.13 0.85 4.33 0.64 2.21 -10.18* 0.00 

4 ขา้พเจา้ร่วมกิจกรรม
ในกิจกรรมต่างๆของ
ชั้นเรียน 

2.50 0.66 4.38 0.71 1.88 -9.70* 0.00 

5 ขา้พเจา้ไม่ทุจริตใน
การสอบ 

2.42 0.72 4.46 0.72 2.04 -9.24* 0.00 

6 ขา้พเจา้เห็นคุณค่าของ
การตรงต่อเวลา 

2.25 0.74 4.54 0.66 2.29 -10.78* 0.00 

7 ขา้พเจา้มีความ
ภาคภูมิใจท่ีได้
ช่วยเหลือเพื่อนดา้น
การเรียน 

1.96 0.96 3.88 1.08 1.92 -6.65* 0.00 

8 ขา้พเจา้ท ากิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

2.29 0.46 4.29 0.69 2.00 -12.56* 0.00 

9 ขา้พเจา้ภูมิใจท่ีไดเ้ขา้
มาเรียนในสถานศึกษา
แห่งน้ี 

2.00 0.78 3.96 0.81 1.96 -8.86* 0.00 

10 ขา้พเจา้มุ่งมัน่ในการ 2.46 0.59 4.63 0.50 2.17 -12.23* 0.00 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ของนักศึกษา 

Pre Test Post Test 
Different 

Mean 

t p 

Mean 
PreTest 

S.D. 
PreTest 

Mean 
Post Test 

S.D. 
PostTest 

รักษาระดบัผลการ
เรียน 
ค่าเฉล่ียรวม 2.34 0.37 4.37 0.33 2.03 -18.83* 0.00 

*p < 0.05 
จากตารางท่ี 16 การทดลองก่อนจดักิจกรรม และหลงัจดักิจกรรมในดา้นความรับผิดชอบต่อตนเอง

พบว่า ค่าผลการทดสอบหลงัจดักิจกรรมมีค่า P น้อยกว่า 0.05  ทุกขอ้ แสดงว่ามีการทดสอบ

นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉล่ีย ความแตกต่างของค่าเฉล่ียและค่า t-test เปรียบเทียบก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา จ าแนกรายขอ้ ดา้นความรับผดิชอบต่อครอบครัว 

 
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ของนักศึกษา 

Pre Test Post Test 
Different 

Mean 

t p 

Mean 
PreTest 

S.D. 
PreTest 

Mean 
Post Test 

S.D. 
PostTest 

ความรับผดิชอบต่อครอบครัว 

11 ขา้พเจา้ตอบแทน
บุญคุณของพ่อแม่ดว้ย
การตั้งใจเรียน 

2.92 0.88 4.54 0.59 1.63 -7.26* 0.00 

12 ขา้พเจา้ใชจ่้ายเงินอยา่ง
ประหยดั 

2.96 1.12 4.79 0.51 1.83 -7.05* 0.00 

13 ขา้พเจา้รักษาช่ือเสียง
ของครอบครัวดว้ยการ
ประพฤติดี มีศีลธรรม 

2.96 0.81 4.46 0.66 1.50 -6.66* 0.00 

14 ขา้พเจา้สร้างความ
สามคัคีใหเ้กิดข้ึนใน
ครอบครัว 

2.58 0.88 4.08 0.83 1.50 -6.23* 0.00 

15 ขา้พเจา้ตระหนกัและ
ระลึกถึงบุญคุณของ
บรรพบุรุษอยูเ่สมอ 

2.71 1.00 4.21 0.98 1.50 -4.71* 0.00 

16 ขา้พเจา้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของ
ครอบครัว 

3.00 0.66 4.08 0.83 1.08 -4.66* 0.00 

17 ขา้พเจา้ช่วยเหลือ
ผูป้กครองทุกคร้ังเม่ือ
มีโอกาส 

2.96 0.81 4.42 0.72 1.46 -6.26* 0.00 

18 ขา้พเจา้ท างานอยา่ง
เตม็ก าลงัตามท่ี
ครอบครัวมอบหมาย 

2.96 0.75 4.04 0.86 1.08 -4.38* 0.00 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ของนักศึกษา 

Pre Test Post Test 
Different 

Mean 

t p 

Mean 
PreTest 

S.D. 
PreTest 

Mean 
Post Test 

S.D. 
PostTest 

ความรับผดิชอบต่อครอบครัว 

19 ขา้พเจา้ช่วยประหยดั
การใชน้ ้าและไฟฟ้าใน
ครอบครัว 

3.63 0.50 4.63 0.65 1.00 -6.28* 0.00 

20 ขา้พเจา้ช่วยเหลือ ดูแล
ความปลอดภยัใหก้บั
คนในบา้น 

3.71 0.62 4.50 0.93 0.79 -3.80* 0.00 

ค่าเฉล่ียรวม 3.04 0.47 4.38 0.38 1.34 -10.57* 0.00 

*p < 0.05 
จากตารางท่ี 17 การทดลองก่อนจดักิจกรรม และหลังจดักิจกรรม ในด้านความรับผิดชอบต่อ

ครอบครัว  พบว่าค่าผลการทดสอบหลงัจดักิจกรรมมีค่า P น้อยกวา่ 0.05  ทุกขอ้ แสดงว่ามีการ

ทดสอบนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉล่ีย ความแตกต่างของค่าเฉล่ียและค่า t-test เปรียบเทียบก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา จ าแนกรายขอ้ ดา้นความรับผดิชอบต่อเพื่อน 

 
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ของนักศึกษา 

Pre Test Post Test 
Different 

Mean 

t p 

Mean 
PreTest 

S.D. 
PreTest 

Mean 
Post Test 

S.D. 
PostTest 

ความรับผดิชอบต่อเพือ่น 

21 ขา้พเจา้ไม่เขา้ไปกา้ว
ก่ายเร่ืองส่วนตวัของ
เพื่อน 

3.08 0.83 3.96 1.08 0.88 -2.95* 0.01 

22 เม่ือมีปัญหาขา้พเจา้ไม่
โยนความผดิให้เพื่อน 

3.54 0.66 4.50 0.83 0.96 -5.47* 0.00 

23 ขา้พเจา้ไม่ร้ือคน้ของ
ใชส่้วนตวัของเพื่อน 

3.33 0.57 4.17 0.57 0.83 -6.41* 0.00 

24 ขา้พเจา้กบัเพื่อนเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3.00 0.72 4.21 0.59 1.21 -6.35* 0.00 

25 ขา้พเจา้รักษาความลบั
ของเพื่อน 

3.33 0.48 4.29 0.55 0.96 -5.82* 0.00 

26 ขา้พเจา้ตกัเตือนเพื่อน
เม่ือท าผดิกฎระเบียบ
ของสถาบนัการศึกษา 

3.54 0.66 4.42 0.72 0.88 -4.14* 0.00 

27 ขา้พเจา้ประสานให้
เกิดความเขา้ใจกนั
ระหวา่งเพื่อนต่อเพื่อน 

3.25 0.68 4.13 0.95 0.88 -3.60* 0.00 

28 ขา้พเจา้ดูแล เอาใจใส่
เม่ือเพื่อนไม่สบาย 

2.13 0.85 3.79 1.25 1.67 -5.00* 0.00 

29 ขา้พเจา้กบัเพื่อน
ช่วยกนัท างานกลุ่มท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

2.46 0.83 3.92 1.14 1.46 -4.16* 0.00 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ของนักศึกษา 

Pre Test Post Test 
Different 

Mean 

t p 

Mean 
PreTest 

S.D. 
PreTest 

Mean 
Post Test 

S.D. 
PostTest 

ความรับผดิชอบต่อเพือ่น 

30 ขา้พเจา้ใหอ้ภยัเม่ือ
เพื่อนท าผิด 

3.13 0.68 4.08 0.88 0.96 -4.70* 0.00 

ค่าเฉล่ียรวม 3.08 0.42 4.15 0.44 1.07 -8.43* 0.00 

*p < 0.05 
จากตารางท่ี 18 การทดลองก่อนจดักิจกรรม และหลงัจดักิจกรรมในดา้นความรับผิดชอบต่อเพื่อน 
พบว่าค่าผลการทดสอบหลงัจดักิจกรรมมีค่า P น้อยกว่า 0.05  ทุกขอ้ แสดงว่ามีการทดสอบ
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉล่ีย ความแตกต่างของค่าเฉล่ียและค่า t-test เปรียบเทียบก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา จ าแนกรายข้อ ด้านความรับผิดชอบต่อ
สถาบนัการศึกษา  

 
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ของนักศึกษา 

Pre Test Post Test 
Different 

Mean 

t p 

Mean 
PreTest 

S.D. 
PreTest 

Mean 
Post Test 

S.D. 
PostTest 

ความรับผดิชอบต่อสถาบันการศึกษา 

31 ขา้พเจา้จดักิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์กบั
เพื่อนนกัศึกษา 

2.38 0.58 4.17 0.82 1.79 
-8.60* 0.00 

32 ขา้พเจา้เขา้ร่วม
กิจกรรมท่ี
มหาวทิยาลยัจดัข้ึนอยู่
เสมอ 

1.88 0.68 4.29 0.91 2.42 

-8.39* 0.00 

33 ขา้พเจา้ใหค้วาม
ร่วมมือในการ
ประหยดัน ้า ไฟฟ้าของ
มหาวทิยาลยั 

2.25 0.85 4.67 0.64 2.42 

-11.63* 0.00 

34 ขา้พเจา้แต่งกายถูกตอ้ง
ตามกฎระเบียบของ
มหาวทิยาลยั 

1.67 0.76 3.54 1.35 1.88 -4.97* 0.00 

35 ขา้พเจา้พดูจาดว้ย
ค าพดูท่ีสุภาพ 
อ่อนโยน 

1.58 0.72 3.54 1.18 1.96 -6.58* 0.00 

36 ขา้พเจา้ไม่ก่อการ
ทะเลาะ ววิาท ภายใน 
ภายนอกมหาวทิยาลยั 

2.25 0.74 4.29 0.81 2.04 -9.24* 0.00 

37 ขา้พเจา้เตม็ใจ
ช่วยเหลืองานของ

1.67 0.82 4.00 0.83 2.33 -8.74* 0.00 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ของนักศึกษา 

Pre Test Post Test 
Different 

Mean 

t p 

Mean 
PreTest 

S.D. 
PreTest 

Mean 
Post Test 

S.D. 
PostTest 

ความรับผดิชอบต่อสถาบันการศึกษา 

มหาวทิยาลยั 

38 ขา้พเจา้ดูแล รักษา
ความสะอาดใหก้บั
มหาวทิยาลยั  

2.13 0.80 4.13 0.90 2.00 -7.83* 0.00 

39 ขา้พเจา้ช่วยประหยดั
พลงังานภายใน
มหาวทิยาลยั 

2.38 0.82 4.63 0.58 2.25 -12.29* 0.00 

40 ขา้พเจา้รักษาของใช้
สาธารณประโยชน์ท่ี
เป็นของมหาวทิยาลยั
ใหใ้ชง้านได ้

1.88 0.85 4.13 0.99 2.25 -8.31* 0.00 

41 ขา้พเจา้ใชง้านของใช้
ส่วนรวมท่ีเป็นของ
มหาวทิยาลยัใหถู้กวธีิ 

1.83 0.76 3.88 1.04 2.04 -7.69* 0.00 

42 ขา้พเจา้ใชข้องท่ีเป็น
สมบติัส่วนรวมของ
มหาวทิยาลยัแลว้ก็จะ
เก็บเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย 

1.46 0.72 4.00 0.78 2.54 -10.56* 0.00 

ค่าเฉล่ียรวม 1.94 0.40 4.10 0.41 2.16 -17.01* 0.00 

*p < 0.05 
จากตารางท่ี 19 การทดลองก่อนจดักิจกรรม และหลังจดักิจกรรมในด้าน ความรับผิดชอบต่อ
สถาบนัการศึกษา พบวา่ค่าผลการทดสอบหลงัจดักิจกรรมมีค่า P นอ้ยกวา่ 0.05  ทุกขอ้ แสดงวา่มี
การทดสอบนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉล่ีย ความแตกต่างของค่าเฉล่ียและค่า t-test เปรียบเทียบก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา จ าแนกรายขอ้ ดา้นความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม 

 
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ของนักศึกษา 

Pre Test Post Test 
Differen
t Mean 

t p 

Mean 
PreTest 

S.D. 
PreTest 

Mean 
Post Test 

S.D. 
PostTest 

ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 

43 ขา้พเจา้เขา้ร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน 

1.46 0.59 3.83 1.09 2.38 -9.35* 0.00 

44 ขา้พเจา้คอยสอดส่อง
ดูแลพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีอาจเป็นภยัต่อ
สังคม 

1.63 0.77 4.08 1.18 2.46 -8.01* 0.00 

45 ขา้พเจา้รักษาความ
สะอาดพื้นท่ี
ส่วนกลางของชุมชน   

2.25 0.85 4.46 0.59 2.21 -11.61* 0.00 

46 ขา้พเจา้ช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาสใน
ชุมชนตามโอกาส 

1.96 0.86 4.08 1.06 2.13 -8.25* 0.00 

47 ขา้พเจา้ใหค้วาม
ร่วมมือการดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มใน
ชุมชน 

2.08 0.83 4.42 0.72 2.33 -12.47* 0.00 

48 ขา้พเจา้ไม่ท าลาย
ส่ิงของสาธารณะใน
ชุมชน 

2.00 0.93 4.38 0.58 2.38 -12.60* 0.00 

49 ขา้พเจา้ช่วยท าความ
สะอาดของใช้
ส่วนรวมในชุมชน 

2.38 0.65 4.54 0.66 2.17 -11.02* 0.00 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ของนักศึกษา 

Pre Test Post Test 
Differen
t Mean 

t p 

Mean 
PreTest 

S.D. 
PreTest 

Mean 
Post Test 

S.D. 
PostTest 

ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 

50 ขา้พเจา้ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี 

2.08 0.83 4.42 0.72 2.33 -12.47* 0.00 

51 ขา้พเจา้ปฏิบติัตามกฎ
จราจรอยา่งเคร่งครัด 

2.04 0.91 4.38 0.58 2.33 -12.47* 0.00 

52 ขา้พเจา้ไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในทอ้งถ่ิน 

2.38 0.65 4.54 0.66 2.17 -11.02* 0.00 

ค่าเฉล่ียรวม 2.03 0.59 4.31 0.45 2.29 -15.16* 0.00 

*p < 0.05 
จากตารางท่ี 20 การทดลองก่อนจดักิจกรรม และหลงัจดักิจกรรมในดา้นความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม พบว่าค่าผลการทดสอบหลงัจดักิจกรรมมีค่า P น้อยกว่า 0.05  ทุกขอ้ แสดงว่ามีการ
ทดสอบนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงคุณภาพ 

จากการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคม กบันกัศึกษา

กลุ่มทดลอง ซ่ึงเป็นนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี จ  านวน 24 คน ใชเ้วลาในการทดลอง 15 สัปดาห์ ซ่ึงสามารถสรุปกิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา ไดด้งัน้ี  

 
1.กจิกรรมการเรียนรู้ : สร้างความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะกิจกรรมเป็น การแนะน าตวั เล่าประวติัของตนเอง ประสบการณ์ในการท า

กิจกรรมท่ีผา่นมา ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าประโยชน์ให้กบัผูอ่ื้น ชุมชน สังคม การแสดง
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ความสามารถพิเศษ รวมไปถึงเร่ืองราวความประทบัใจของเพื่อนๆร่วมชั้นเรียน ในช่วงท้ายมี

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผลกิจกรรมท่ีท าให้นกัเกิดการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคม ในภาพรวมนกัศึกษา

ทุกๆคนเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความตั้งใจ ให้ความร่วมมืออย่างดี สนุกกบักิจกรรม รู้สึกเป็นกนัเอง 

ค าพดูเร่ืองราวต่างๆ พดูออกมาจากจิตใจ  มีความเป็นกนัเองมากข้ึน มีบรรยากาศประชาธิปไตย การ

รับฟังความคิดเห็นของกนัและกนั กิจกรรมดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า นักศึกษาได้พฒันาความ

รับผดิชอบต่อเพื่อน   

กิจกรรมการเล่าประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าประโยชน์ให้กบัผูอ่ื้น ชุมชน สังคม 

นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นว่า เป็นกิจกรรมสร้างประสบการณ์ท่ีดี ได้เรียนรู้ ท่ีจะออกไป

ช่วยเหลือผูอ่ื้น ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและถา้มีโอกาสจะเขา้ร่วมกิจกรรมแบบนั้นอีก กิจกรรม

ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาไดพ้ฒันาความรับผดิชอบต่อตนเองและชุมชน สังคม 

กิจกรรมการแสดงความคิดเห็นเร่ืองราวความประทบัใจของเพื่อนๆร่วมชั้นท่ีผ่านมา 

ท าให้  นกัศึกษาล าดบัท่ี 6 ได้แสดงความคิดว่า “แต่ละคนมีความสามารถท่ีตนไม่เคยรู้มาก่อน มี

ความหลากหลายมาก โดยเฉพาะการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น  อยากทราบวา่ครอบครัว

คิดอย่างไรกบัการส่งเสริมให้ลูกๆท ากิจกรรมในลกัษณะน้ี และน่าภูมิใจแทนท่ีบา้นของเขาและ

โรงเรียนท่ีอบรม สั่งสอนเขา” กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาได้พฒันาความ

รับผดิชอบต่อครอบครัว ต่อสถาบนัการศึกษา 

3.กจิกรรมการเรียนรู้ : แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม 

ลกัษณะกิจกรรม เป็นการตั้งค  าถามเพื่อน าเสนอประเด็น ความหมาย ความส าคญั และ

วิธีสร้างความรับผิดชอบให้เกิดข้ึนในสังคมไทย นักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านการบนัทึกใน

แผน่กระดาษแลว้น ามาสรุปประเด็นหนา้ชั้นเรียน รวมไปถึงให้นกัศึกษาเล่าประสบการณ์จากการ

ท าความเขา้ใจประเด็นความรับผดิชอบต่อสังคม ทั้ง 5 ดา้นวา่ ไดมี้การปฏิบติัอยา่งไร และนกัศึกษา

ทุกคนจะช่วยกนัส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษาของเราไดอ้ยา่งไร 

ผลกิจกรรม จากการระดมสมอง สรุปวา่ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนา้ท่ีของทุกๆ 

คนในสังคมท่ีตอ้งปฏิบติัต่อกนั ถา้ไม่ปฏิบติัสังคมจะไม่น่าอยูเ่พราะไม่มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

ส่วนวิธีการสร้างให้เกิดข้ึนคือ ต้องท าตัวให้แบบอย่างต่อคนรอบข้าง ตั้ งแต่การสร้างความ
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รับผิดชอบให้เกิดข้ึนกบั ตนเอง คนในครอบครัว เพื่อน และคนอ่ืนๆในสังคม กิจกรรมดงักล่าว

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาไดพ้ฒันาความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อสถาบนัการศึกษา และ

ต่อชุมชน สังคม  

4.กจิกรรมการเรียนรู้ : กระบวนการจัดการเรียน การสอน 

ลกัษณะกิจกรรม เป็นการท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการ ขั้นตอน การจดักิจกรรม

ซ่ึงต้องมีการศึกษาดูงาน ลงพื้นท่ีชุมชนหาข้อมูลเพื่อศึกษาสภาพปัญหา  สร้างโครงงานเพื่อ

แกปั้ญหาและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัตวันกัศึกษาเองรวมไปถึงชาวบา้นในชุมชน  

ผลกิจกรรม มีนกัศึกษาแสดงความคิดเห็นวา่ “อยากเรียนวิชาในลกัษณะน้ี ไม่อยากอยู่

ในห้องซ่ึงมีอาจารยม์าบรรยาย อยากออกแบบสร้างโครงงานเพื่อแกปั้ญหาให้ชาวบา้น ก่อนเขา้มา

ศึกษาในสถาบนัแห่งน้ีเคยท ากิจกรรมแบบน้ี หลงัจากนั้นไม่ไดท้  าอีกเลย วิชาน้ีน่าสนุก อยากเรียน” 

(นักศึกษาล าดบัท่ี11 และ 13 ) นอกจากนั้นมีนักศึกษาได้สะทอ้นว่า “พวกเราออกไปช่วยเหลือ

ชาวบา้นในละแวกน้ี ชาวบา้นเขาคงรู้สึกดีต่อมหาวิทยาลยั เม่ือวานผมออกไปทานขา้ว แม่คา้ถามวา่ 

ในมหาวทิยาลยัเขาท าอะไรกนับา้ง นอกจากสอนหนงัสือใหก้บัพวกผม” ถา้ไดอ้อกไปจริงๆ แลว้ท า

ส าเร็จ ผมก็ภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลยัท่ีออกไปช่วยชาวบา้นครับ (นกัศึกษาล าดบัท่ี 

12 ) กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาได้พฒันาความรับผิดชอบต่อต่อตนเอง  ต่อ

สถาบนัการศึกษา และต่อชุมชน สังคม 

5.กจิกรรมการเรียนรู้ : ใช้ชีวติอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ  

ลกัษณะกิจกรรมวิทยากรได้มาเล่าประสบการณ์ชีวิตท่ีประสบความส าเร็จ จากการ

ประกอบอาชีพท าไร่ออ้ย  การเล้ียงดู อบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดี มีความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ 

หลงัจากนั้นมีการพดูคุยระหวา่งวทิยากรกบันกัศึกษาและสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

ผลกิจกรรม นกัศึกษาไดส้รุปวา่ พื้นฐานล าดบัแรกท่ีท าให้วิทยากรประสบความส าเร็จ

คือ การมีวินยัในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเวลา การใช้จ่ายเงินท่ีหามาได ้ และการแสวงหาความรู้

ใหม่อยู่เสมอด้วยการอ่านหนังสือ เขา้ร่วมสัมมนา อบรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพเพื่อ

ส่งเสริมใหเ้กิดรายได ้จากการสะทอ้นผลการเรียนรู้จากวทิยากรมาสู่ตนเอง สรุปไดว้า่  ณ เวลาน้ีทุก

คนมาถึงจุดน้ีไดก้็เพราะการมีวินยัในการศึกษาหาความรู้ แต่ในปัจจุบนัโลกเปล่ียนแปลงเร็วมากคง

ตอ้งเพิ่มส่ิงเหล่าน้ีใหมี้มากยิง่ข้ึน นอกจากน้ี มีนกัศึกษาล าดบัท่ี 16) สะทอ้นวา่  “การมีวินยัเป็นเร่ือง
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ส าคญัและตอ้งอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กๆ ถา้พ่อแม่ไม่เอาใจใส่ ดูแล พวกเราคงเรียนหนงัสือมา

ไม่ไดถึ้งวนัน้ี....ตอ้งขอบคุณคุณพ่อกบัคุณแม่ให้มากๆ” และมีนกัศึกษาล าดบัท่ี 20 ) ตั้งค  าถามกบั

วิทยากรว่า “คุณลุงคะ นอกจากผลส าเร็จท่ีได้จากการประกอบอาชีพมีรายได้ ลูกๆประสบ

ความส าเร็จแลว้ คุณลุงคิดวา่ ยงัมีอยา่งอ่ืนอีกไหมค่ะ....มีครับ  ส่ิงท่ีผมภูมิใจมากท่ีสุดคือ ผมไดน้ า

ส่ิงท่ีผมท าแลว้ประสบความส าเร็จส่งต่อไปยงัคนอ่ืนๆท่ีมาศึกษาดูงานกบัผมหรือเชิญผมไปพูดให้

คนอ่ืนๆฟัง   ขอบคุณค่ะคุณลุง หนูรู้สึกดีจริงๆท่ีไดมี้โอกาสมาคุยกบัคุณลุงในวนัน้ี ในอนาคตถา้

หนูมีอะไรดีๆ ก็คงจะตอ้งส่งต่อให้กบัทุกๆคนรอบขา้ง คงไม่เก็บไวค้นเดียวค่ะ” กิจกรรมดงักล่าว

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาไดพ้ฒันาความรับผดิชอบต่อตนเอง และต่อชุมชน สังคม  

6.กจิกรรมการเรียนรู้ : ประโยชน์สุขของคนในแผ่นดิน 

ลกัษณะกิจกรรม ชมวดิีทศัน์ เร่ืองประโยชน์สุขของคนในแผน่ดิน  

ผลกิจกรรม ในภาพรวมนักศึกษาได้สะทอ้นส่ิงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวได ้

ปฏิบติัช่วยเหลือคนในพื้นท่ียากจนดว้ยความกลา้หาญและเสียสละ เป็นแบบอยา่งในการสร้างแรง

บนัดาลใจใหก้บัเขาเอง ในการท่ีจะลงชุมชนเพื่อเขา้ไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ี  

“ส่ิงท่ีในหลวงท าเป็นแบบอย่างให้หนูไดด้ าเนินตามและรู้สึกภูมิใจท่ีไดท้  า เป็นแรงบนัดาลใจให้

มากๆ” (นกัศึกษาล าดบัท่ี 2)   

“ชาวบา้นถูกกล่าวหาวา่เป็นคอมมิวนิสต ์มีความคิดเห็นต่างจากการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

แต่ในหลวงท่านรู้และเขา้ใจว่า ปัญหาท่ีแทจ้ริง คือ ความยากจนของชาวบา้น....ในหลวงไปสร้าง

โรงเรียนให ้ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาคน และต่อมาคือการใชค้วามรู้แกปั้ญหาความยากจน ...   

หนูวา่การเขา้ใจปัญหาท่ีแทจ้ริงของชาวบา้นเป็นจุดเร่ิมตน้ของการแกปั้ญหา และถา้เราจะช่วยเหลือ

ชาวบา้นตอ้งหาวิธีท าให้เห็นปัญหาท่ีแทจ้ริงของเขาให้ได ้”(นกัศึกษาล าดบัท่ี 16) กิจกรรมดงักล่าว

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาไดพ้ฒันาความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 

7.กจิกรรมการเรียนรู้ : ไร่สุขพ่วงกบัการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

ลกัษณะกิจกรรม เป็นการศึกษาดูงานแบบอย่างการน าแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและประสบความส าเร็จไร่สุขพ่วง อ.จองบึง จ.ราชบุรี 

ระยะเวลา 1 วนั 
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ผลกิจกรรม  ท าให้นกัศึกษามีแรงบนัดาลใจและเช่ือมัน่ว่า หลกัการดงักล่าวสามารถ

น ามาใชไ้ดจ้ริงเขาสามารถเรียนรู้และลงมือท าได ้โดยมีนกัศึกษาสะทอ้นวา่ “บา้นผมอยูร่าชบุรี ผม

ไม่เคยคิดว่าส่ิงเหล่าน้ี จะท าไดแ้ละประสบความส าเร็จ ตอนน้ีผมเห็นแลว้ ว่าสามารถท าได ้ผมจะ

น าแนวทางเหล่าน้ีกลบัไปใชใ้นครอบครัวผม เช่น เล้ียงไก่ไวกิ้นไข่, การปลูกผกัไวกิ้นเอง, ขุดบ่อ

ปลาเล้ียงปลา, เพาะเห็ดขายเพื่อเป็นรายได ้ฯลฯ” (นกัศึกษาล าดบัท่ี 15) 

“ จุดเร่ิมตน้การคิดน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชคื้อการไม่มีรายได ้ ส่ิงท่ีท าคือลดรายจ่าย
ดว้ยวธีิกินอยู ่บนพื้นฐานการปลูกทุกอยา่ง... ปลูกทุกอยา่งท่ีกิน  หนูชอบนะเพราะส่ิงท่ีคิดถึงอนัดบั
แรกคือไม่อยากเป็นเป็นภาระให้กบัคนในครอบครัว หลงัจากนั้นก็ท าทุกอย่างท่ีตั้งอยูบ่นฐานของ
การพึ่งพาตวัเอง” (นกัศึกษาล าดบัท่ี 3) กิจกรรมดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่ นกัศึกษาไดพ้ฒันาความ
รับผดิชอบต่อ ตนเอง และครอบครัว 
 
8.กจิกรรมการเรียนรู้ : ศึกษาสภาพปัญหาในชุมชน 

ลกัษณะกิจกรรม การลงพื้นท่ีเพื่อศึกษา เรียนรู้สภาพปัญหาของชาวบา้น  เห็นสภาพ

ปัญหาจริง ไดพู้ดคุย ซกัถาม ท าให้นกัศึกษาสรุปปัญหาไดแ้ละอยากช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใช้

ความรู้ ความสามารถของตนเองสร้างโครงงานเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว โดยลงพื้นท่ี 2 แห่ง คือ 1.ศูนย์

การเรียนรู้ อยูเ่ยน็เป็นสุข วถีิไทยรามญั ต.บา้นวงัตะเคียน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และบา้นไร่แสนชมพ ู

อ.บา้นคา จ.ราชบุรี 

ผลกิจกรรม   เห็นไดจ้ากการสรุปปัญหาและเกิดการคิดโครงการท่ีกลุ่มตนเองสนใจ

เพื่อแกปั้ญหา “อาจารยค์รับ ถา้ไม่ไดม้าเห็นคงคิดอะไรไม่ออก ไดเ้ห็นปัญหาของเขาจริงๆ เขาเดือน

ร้อน อยากแกปั้ญหาแต่ยงัท าไม่ได ้ คิดว่า กลุ่มพวกเราสร้างโครงงานแกปั้ญหาให้เกษตรได”้ จาก

กลุ่มท่ีสนใจออกแบบการล าเลียงสับปะรด (นกัศึกษาล าดบัท่ี 2,3,4และ5)  

“ชาวบา้น ผูใ้หญ่บา้น ประธานกลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย ์นกยกองคก์ารบริหารส่วนต าบล อีกหลายคน เขา

ตั้งใจมา พดูคุย ใหข้อ้มูล เขาตั้งใจมากและหวงัวา่พวกเราจะช่วยแกปั้ญหาให้เขาได ้ ดีใจครับท่ีไดมี้

โอกาสช่วยชาวบ้านในนาม มจธ.” (นักศึกษาล าดับท่ี 7) กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 

นกัศึกษาไดพ้ฒันาความรับผดิชอบต่อ สถาบนัการศึกษา และชุมชนสังคม 
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9.กจิกรรมการการเรียนรู้ : โครงงานเพือ่สังคม 

ลกัษณะกิจกรรม การจดัท าโครงงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆละ3-4 คน นักศึกษาต้อง

วางแผน แบ่งหนา้ท่ี แต่ละคนมีส่วนของตนเองท่ีตอ้งรับผดิชอบ แลว้น าแต่ละส่วนมารวมกนัเพื่อท า

ใหเ้ป็น 1 โครงงาน  

ผลกิจกรรม แต่ละคนตอ้งเขา้ใจภาพรวมของโครงงาน ใน 1 โครงงานแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน เช่น โครงงานสร้างเคร่ืองป่ันเพื่อท าปุ๋ยอินทร์ ส่วนท่ี 1 ออกแบบตวัเคร่ืองและระบบความ

ปลอดภยั ส่วนท่ี 2 ออกแบบวสัดุท่ีจะสร้าง ส่วนท่ี 3 ออกแบบใบตดั ส่วนท่ี 4 ส่วนตน้ทุนการผลิต  

ซ่ึงนักศึกษาต่อละคนตอ้ง คน้ควา้หาขอ้มูล สร้างโมเดล ประกอบข้ึนเป็น 1 โครงงาน ตอ้งมีการ

ประชุม หารือ ท างานเป็นทีม นดัเวลาในการท างาน คุยกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา ฯลฯ  ผลของกิจกรรมมี

นกัศึกษาสะทอ้นวา่ 

“ ตอ้งใช้เวลามากในการคน้ควา้ ประชุมกนัหลายรอบ แต่เพื่อนๆ ทุกคนก็พร้อมลุยท างาน ทุกคน

ช่วยกนั ไม่เอาเปรียบกนั” (นกัศึกษาล าดบัท่ี18 ) 

“จากหลักปรัชญาคิดเป็น การท างานต้องมีข้อมูล 3 อย่างคือ ข้อมูลตนเอง ข้อมูลชุมชน สังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลเชิงวชิาการ แรกๆ ท่ีเราท างานไม่กา้วหนา้เพราะกลุ่มเรามีแต่ขอ้มูลท่ีพวกเรา

คิดเอากบัขอ้มูลของชาวบา้นในชุมชน แต่ในช่วงท าโครงงานตอ้งใชข้อ้มูลเชิงวิชาการเยอะมาก ผม

วา่ดีนะครับช่วงท่ีเราลงไปพบชาวบา้นเราจะไดเ้อาขอ้มูลเหล่าน้ีเล่าให้เขาฟัง และแนะน าหลกัการ

ท างานผา่นแนวคิดน้ีดว้ย” (นกัศึกษาล าดบัท่ี 24) 

“ดีแลว้ครับ การน าเสนอโครงงาน อาจารย ์เพื่อนๆ จะไดช่้วยกนั ให้ขอ้เสนอแนะ ปรับปรุง ช่วงท่ี

เราน าโครงงานงานลงไปคุยให้ชาวบา้นฟัง งานจะไดส้มบูรณ์ยิ่งข้ึนและเขาจะไดน้ าไปใช้งานได้

จริง” (นกัศึกษาล าดบัท่ี 10 )กิจกรรมดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่ นกัศึกษาไดพ้ฒันาความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง เพื่อน และชุมชน สังคม 

10.กจิกรรมการเรียนรู้ : น าเสนอโครงงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ลกัษณะกิจกรรม  น าเสนอโครงงานการเรียนรู้ท่ีแต่ละกลุ่มคน้พบปัญหา น าไปสู่การ

สร้างโครงงาน และน าเสนอผลงานท่ีสร้างข้ึน ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัอาจารยแ์ละเพื่อนนกัศึกษา 
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ผลกิจกรรม นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ออกมาน าเสนอโครงงานของตนเอง โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็นส่วนๆ ตามท่ีแต่ละคนรับผิดชอบ และสรุปผลการเรียนรู้ โดยมีอาจารย ์เพื่อนต่าง

กลุ่ม ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเป็น ตอบขอ้ซักถาม โดยมีการสะทอ้นผลท่ีน าไปสู่การพฒันา

ความรับผดิชอบต่อสังคม  ดงัน้ี 

 “การท าโครงงานตอ้งคิดถึงปัญหาของชาวบา้นเป็นหลกั ในท่ีสุดตอ้งแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้ได ้กว่า

จะถึงวนัน้ี กลุ่มเราได ้ลงพื้นท่ี วางแผน แบ่งงาน คน้ควา้หาขอ้มูล ในแต่ละส่วน แลว้น ามารวมกนั 

ทุกคนมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในส่วนของตนเอง งานส าเร็จไดเ้พราะเราร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ

กนั” (นกัศึกษาล าดบัท่ี 13 ) 

 “ผมสนุกกบังานท่ีจดัท า สามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งมัน่ใจ และ มีความภาคภูมิใจในส่ิงท่ีไดล้งมือ
ท ามาตั้งแต่ตน้ภาคการศึกษา” (นกัศึกษาล าดบัท่ี 14 ) กิจกรรมดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่ นกัศึกษา
ไดพ้ฒันาความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อชุมชนสังคม 
 
11.กจิกรรมการเรียนรู้ : เวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ลกัษณะกิจกรรม น าโครงงานท่ีจดัท าข้ึนไปน าเสนอในชุมชนและรับฟังความคิดเห็น

จากเจา้ของปัญหา เพื่อน ามาพฒันา ปรับปรุงให้ใช้งานได้จริงหลงั จากนั้นนักศึกษา ชาวบา้นท่ี

เก่ียวขอ้ง อาจารยไ์ดส้ะทอ้นผลการเรียนรู้ จากกิจกรรม ดงักล่าว 

ผลการเรียนรู้ นกัศึกษาไดน้ าเสนอโครงงาน โดยมีชาวบา้นท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมรับฟัง และ

พดูคุยซกัถาม โดยมีการสะทอ้นประเด็นการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคม ดงัน้ี  

 “วนัน้ีน าโมเดลมาเสนอ รู้สึกดีมากๆเลยครับ จะไดเ้อาส่ิงท่ีเราคิด ท า ท่ีเร่ิมตน้จากการคุยกนัเม่ือ

คราวเขา้มาหาขอ้มูลกบัคุณลุง คุณป้า มาน าเสนอวา่ งานของกลุ่มเราเป็นยงัไงบา้ง คุณป้า คุณลุงจะ

น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงส่ิงท่ีก าลงัท าอยู ่พวกเรามีความรู้ไม่มาก แต่อยากช่วยจริงๆ ครับ 

” (นกัศึกษาล าดบัท่ี 13 ) “ หนูมาน าเสนองานวนัน้ี เม่ือคืนนอนไม่หลบัเลย กลวัมาพูดแลว้พูดไดไ้ม่

ดี เสียช่ือเด็ก มจธ.ค่ะ แต่เราก็เตรียมตวัมาพร้อมท่ีสุด” (นกัศึกษาล าดบัท่ี 22 )   

“คิด สร้างท าโครงงานมา 1 ภาคการศึกษา อยากช่วยชาวบา้นในชุมชน แต่เบ้ืองหลงั การสร้าง พวก

เราได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกนั แต่ละคนมีความหลากหลาย มีความสามารถท่ีแตกต่าง แต่ทุกคนมี

เป้าหมายเดียวกนัคือสร้างโครงงานจากปัญหาท่ีพวกเราพบและน ามนัลงไปช่วยแกปั้ญหาชาวบา้น” 
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นักศึกษากลุ่มโครงงานออกแบบโรงเรือนเล้ียงใส่เดือน)  กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 

นกัศึกษาไดพ้ฒันาความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อสถาบนัการศึกษา และต่อชุมชน สังคม 

12.กจิกรรมสะท้อนคิด การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนักศึกษา 

ลกัษณะกิจกรรม สะทอ้นคิดการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่คร้ังท่ี 1-15  รวม

จ านวน 45 ชัว่โมง 

ผลกิจกรรม มีนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 24 คน ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง ณ ห้องสมุด

กลางของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี ผลการสะทอ้นคิดท่ีพฒันา

ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา มีดงัน้ี 

ในภาพรวม กระบวนการเรียนรู้สามารถพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมทั้ง 5 ดา้น คือ 

ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน ต่อสถาบนัการศึกษาและ ต่อชุมชน สังคม โดยส่วนท่ีไดรั้บมาก

คือ ต่อตนเอง รองลงมาคือ ต่อสังคม และต่อเพื่อน ต่อสถาบนั ต่อครอบครัวตามล าดบั  ดังมี

ตวัอยา่งเช่น  

“การท างานเพื่อสังคม บริการชุมชน ผลของการเรียนรู้ในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของพวกเรา 

อนัดับแรกคือ การแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชน ส่วนพวกเราได้เรียนรู้วิธีการท างาน เช่น การ

วางแผน การหาขอ้มูล การลงพื้นท่ี การแบ่งงานกนัท า ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีท าให้เราไดพ้ฒันาตนเองใน

หลายๆดา้น เช่น การมีวนิยัเร่ืองเวลา การท างานเป็นทีม การคน้ควา้หาขอ้มูลให้ครบถว้น (นกัศึกษา

ล าดบัท่ี 20 )   

 “วนัไหนพ่อกบัแม่ มาหาหนูท่ีหอพกั หนูจะพาเขา้ไปในชุมชน ไปดูตวัอย่างการท าเกษตรแบบ

พอเพียง หนูคิดวา่ท่ีบา้นน าแนวคิดเหล่าน้ีไปใชไ้ด”้ (นกัศึกษาล าดบัท่ี 22 )   

“การท าโครงงานท าให้เรารู้จกักันมากยิ่งข้ึน สนิทกันมากข้ึน เพราะเรา อยู่ด้วยกนั กินด้วยกัน 

ท างานดว้ยกนั ตอนน้ี มีเพื่อนใหม่เยอะข้ึนกว่าเก่า คิดว่าต่อไป จะตั้งชมรมอาสาพฒันาช่วยเหลือ

ชุมชน” (นกัศึกษาล าดบัท่ี 3 )   

 “คุณลุง คุณป้าดีใจท่ีผมเขา้ไปออกแบบโรงเรือนเล้ียงไหมให้ท่าน ผมดีใจและภูมิใจท่ีไดมี้โอกาส

น าความรู้ท่ีไม่เคยคิดเลยวา่จะเอามาช่วยท่านได ้ ดีใจจริงๆ ครับ” (นกัศึกษาล าดบัท่ี 9 )   กิจกรรม
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ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่ นกัศึกษาไดพ้ฒันาความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน ต่อ

สถาบนัการศึกษา ต่อชุมชนและสังคม 

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นักศึกษา ใช้รูปแบบกิจกรรม 3 ลกัษณะ คือ 1) กิจกรรมสัมพนัธ์ (Relation: R)  เพื่อสร้าง

สัมพนัธภาพระหว่างผูเ้รียนและการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นผลดีในการท างาน

ร่วมกนัในอนาคต 2) กิจกรรมการคิดและเสวนา (Praxis: P) เพื่อให้นกัศึกษาสะทอ้นความส่ิงท่ีได้

เรียนรู้ ความรู้สึก ทศันคติท่ีมีต่อกิจกรรม ซ่ึงมีอยูใ่นทุกช่วงของการจดักิจกรรม และ 3) กิจกรรมรับ

ใช้สังคม (Service: S) เพื่อให้นกัศึกษาสามารถ ก าหนดปัญหา จดัท าโครงงานเพื่อแกปั้ญหาใน

ชุมชน ผลของกิจกรรม เร่ิมตน้จากการสร้างความสัมพนัธ์ ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาปัญหาและจดัท า

โครงงานเพื่อแกปั้ญหาท่ีพบใหก้บัคนในชุมชน ส่ิงหน่ึงท่ีนกัศึกษาคน้พบคือ  ตวัเขาเองเป็นส่วนท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัปัญหาท่ีเป็นอยู ่ตวันกัศึกษาเอง มีความรู้ ความสามารถช่วย แกปั้ญหาให้กบับุคคล 

ชุมชนได ้โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐาน ความสนใจ ความสามารถท่ีมีอยู ่ กิจกรรมเหล่าน้ี สามารถส่งเสริม 

พฒันา ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาได้ ครบ 5 ด้านคือ ความรับผิดชอบตนเอง  ต่อ

ครอบครัว ต่อเพื่อน ต่อสถาบนัการศึกษา ต่อชุมชนและสังคม 

ขั้นที ่3  ผลการพฒันาและปรับปรุงกจิกรรม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  

3.1 การจดัเวทีชุมชน 
3.2 ผลการประเมินการพฒันากิจกรรมของผูท้รงคุณวฒิุ 

 
3.1 การจัดเวทชุีมชน การจดัเวทีในพื้นท่ีชุมชนของผูใ้หข้อ้มูลหลกัระหวา่งการจดัท าแผนพฒันา
กิจกรรมของกลุ่มทดลอง ซ่ึงมีสาระส าคญั ในส่วนโครงงาน ดงัน้ี   

ส าหรับเวทีในพื้นท่ีชุมชน ถูกจัดข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาได้
น าเสนอโครงงาน จ านวน 2 โครงงาน คือ 1) การออกแบบโรงเรือนเล้ียงไหม 2) การสร้างโรงเรือน
ควบคุมอุณหภูมิเพื่อเล้ียงไส้เดือนท าปุ๋ยไส้เดือน  โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในชุมชน ไดแ้ก่ หัวหน้าศูนย์
การเรียนรู้ในพื้นท่ี ผูจ้ดัการศูนยก์ารเรียนรู้ ผูน้ าทางดา้นการพฒันาท่ีประสบความส าเร็จ  เกษตรกร
ผูเ้ล้ียงไหม เกษตรกรผูเ้ล้ียงไส้เดือน  ตวัแทนองค์การบริหารส่วนต าบล  ตวัแทนคณะกรรมการ
ชุมชน อาสาสมคัรชุมชน และเกษตรผูส้นใจพฒันาอาชีพ รวมทั้งส้ิน 9 คน 
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วิธีด าเนินการ โดยให้นกัศึกษาน าเสนอโครงงาน ประมาณ 20 นาทีต่อกลุ่ม หลงัจากนั้นมี
การพดูคุยซกัถาม  เม่ือจบการน าเสนอผูท่ี้เก่ียวขอ้งในชุมชนไดใ้หค้  าแนะน าดงัน้ี 
1. ส่วนโครงงาน 
- การสร้างและออกแบบตอ้งค านึงถึงตน้ทุนเป็นหลกั เพราะเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดของเกษตรกร 
- โครงงานท่ีเร่ิมตั้งแต่ เข้ามาในชุมชน หาข้อมูล คิดสร้าง เป็นแนวคิดท่ีดีท่ีจะท าให้เกษตรกร
ประหยดัเวลา และทรัพยากร 
- โครงงานมีความเป็นไปไดท่ี้เกษตรกรจะน ามาพฒันาต่อยอด และขอให้กลุ่มนกัศึกษาท่ีตอ้งการ
เขา้มาช่วยพฒันาต่อยอดท างานร่วมกนัเพื่อการเรียนรู้ของตวันกัศึกษาเองและประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบั
เกษตรกร 
- โครงงานท่ีพฒันาข้ึนในกรณีท่ียงัไม่สามารถจดัท าใหใ้ชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ตอ้งให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
เช่น ศูนยก์ารเรียนรู้หรือหน่วยงานราชการ สนบัสนุนให้จดัท าเป็นงานตน้แบบให้ผูท่ี้สนใจเขา้มา
ศึกษาดูงานและใหผู้ท่ี้สนใจน าไปเป็นแนวทางปรับปรุง พฒันางานท่ีตนเองก าลงัท าอยู ่ 
- ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในชุมชนรู้สึกดีใจท่ีมีนกัศึกษาเขา้มาช่วยพฒันาอาชีพ 
- มีการสร้างเครือข่าย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนกัศึกษากบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพและการเรียนรู้ของนกัศึกษาในปีต่อๆไป 
2. การรับรู้และสะท้อนคิดของนักศึกษาทีท่ ากจิกรรม 
-เกิดความภาคภูมิใจท่ีสามารถน าความรู้มาช่วยพฒันาอาชีพใหช้าวบา้นได ้ 
-สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัศึกษา มหาวทิยาลยักบัชุมชน 
-สร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกนั 
 
3.2 ผลการประเมินการพฒันากจิกรรมของผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประเมินการพฒันากิจกรรม มีผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 7 คน ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัประเด็น  

1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RPS (แนวคิด ทฤษฏี กิจกรรมการเรียนรู้ วธีิด าเนินการ) 
2. ร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. แผนการจดัการเรียนรู้ (ประเภทกิจกรรม เป้าหมาย/วตัถุประสงค ์ลกัษณะกิจกรรม วิธีการ ส่ือ/
อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้) 
4. ผลการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RPS  โดยมีค่าเฉล่ียและระดบั ผลการพฒันากิจกรรม  
ซ่ึงมีรายละเอียดและผลการประเมิน ดงัน้ี 
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ตารางที ่21  แสดงค่าเฉล่ียและระดบั ผลการพฒันากิจกรรม  
ดา้น รายละเอียดค าถาม X SD ระดบัการ

ประเมนิ 

วตัถุประสงค ์
การศึกษา สภาพ ปัญหา และความ
ตอ้งการ  

4.29 0.76 มากท่ีสุด 

การออกแบบและพฒันากิจกรรม 4.57 0.53 มากท่ีสุด 

ท่ีมาและวธีิการพฒันา
กิจกรรม 

การศึกษาเชิงแนวคิด ทฤษฎี 4.57 0.53 มากท่ีสุด 

การศึกษาสภาพ ปัญหา ความตอ้งการ  4.43 0.98 มากท่ีสุด 

การออกแบบกิจกรรม 

ขั้นตอน 4.29 0.76 มากท่ีสุด 

วธีิการ 4.29 0.76 มากท่ีสุด 

ผลผลิต 4.29 0.76 มากท่ีสุด 

การด าเนินกิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 4.57 0.53 มากท่ีสุด 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค ์ 4.43 0.53 มากท่ีสุด 

ลกัษณะกิจกรรม 4.29 0.76 มากท่ีสุด 

วธีิการ  4.14 0.90 มาก 

ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 4.29 0.49 มากท่ีสุด 

แผนการจดักิจกรรม 

สถานท่ี 4.43 0.79 มากท่ีสุด 

ขั้นตอน 4.29 0.76 มากท่ีสุด 

ระยะเวลา 4.43 0.53 มากท่ีสุด 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมสมัพนัธ์ (RELATION: R)   4.29 0.76 มากท่ีสุด 

กิจกรรมการคิดและเสวนา (PRAXIS: P) 4.29 0.49 มากท่ีสุด 

กิจกรรมรับใชส้งัคม (SERVICE: S) 4.29 1.11 มากท่ีสุด 

ผลการการเปรียบเทียบ
คะแนน ก่อน (Pretest) และ 
หลงั (Posttest) การด าเนิน
กิจกรรม 

เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั 

4.29 0.76 มากท่ีสุด 

การน ามาใชป้ระโยชน ์
น ามาใชพ้ฒันาความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ของนกัศึกษา 

4.29 0.76 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.35 0.71 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 21 ผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 7 ท่านในภาพรวมพบวา่ มีระดบั มาก

ท่ีสุด 

นอกจากน้ี ผูท้รงคุณวุฒิยงัให้ขอ้เสนอ ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าผลมาปรับปรุงแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1)ในด้านวตัถุประสงค์ มีความเห็นว่า ครอบคลุมตามแนวคิดการท างานวิจยัแบบ 

(Research & Development) 2) ท่ีมาและวิธีการพฒันากิจกรรม ใช้แนวคิด/ท่ีตอ้งลงมือปฏิบติัจริง/

เรียนรู้สังคม/การแกปั้ญหา 3) การออกแบบกิจกรรม ใหใ้ชห้ลกัการคิดเป็น เป็นแนวทางเพื่อท่ีนกัศึกษา

จะมีขอ้มูลรอบดา้นและตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง โดยเฉพาะในช่วงการศึกษาสภาพปัญหาในชุมชน ควรให้

เวลาและหาวิธีท่ีจะท าให้พบปัญหาท่ีแทจ้ริง เพื่อน ามาสู่การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั 4) การด าเนิน

กิจกรรม เปิดโอกาสใหเ้กิดการรวมกลุ่มเพื่อแกปั้ญหาร่วมกนั ให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ใน

ส่วนของกิจกรรมเสวนาควรท าให้เกิดการคิดนอกกรอบ สามรถสร้างกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามความ

ถนดั ความสนใจของผูเ้รียน ครูควรเป็น ผูช้ี้แนะ กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกระบวนการให้ผูเ้รียนคิดเอง 

หาค าตอบเอง 5)แผนกิจกรรม ควรจดัท ากวา้งๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูน้ าไปใช้ไดท้ั้งในและนอก

หลกัสูตร และแนวทางท่ีจะน าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย 6) ผลการด าเนินกิจกรรม ควรเพิ่ม

ให้มีการติดตามผลหลงัจากเสร็จส้ินโครงการอีก 4 สัปดาห์เพื่อดูความคงอยูค่วามรับผิดชอบต่อสังคม

ของนกัศึกษา 7) ผลการการเปรียบเทียบคะแนน ก่อน (Pretest) และ หลงั (Posttest) การด าเนินกิจกรรม 

ควรเพิ่มใหมี้การประเมินผลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในชุมชนเพื่อท าให้เห็นวา่สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงใน

ชุมชน 8) การน ามาใช้ประโยชน์ ปัจจุบนัสังคมไทยตอ้งการสร้างให้คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยเฉพาะความรับผิดชอบของตนเอง โดยสามารถเร่ิมต้นจากตัวเองและท าเร่ืองใกล้ๆตัว 9) 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ควรออกแบบโครงสร้างหลกัในการพฒันากิจกรรมเพื่อท าให้เกิดความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และน ามาเป็นแนวทางให้ใช้ได้กบักลุ่มเป้าหมาย ในหลายระดบั เช่น นักเรียน บุคลากร 

นอกจากน้ีควรน าเทคโนโลยีมาใชใ้นกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น Facebook  กลุ่ม Line เพื่อสะดวกในการ

ท างานร่วมกนั 
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บทที ่5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา เป็นการวิจยัและพฒันา (The Research & Development) มีวตัถุประสงค ์

1) เพื่อศึกษา สภาพ ปัญหา และความต้องการ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 2) เพื่อออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงน าเสนอวิธีการด าเนินการ

วจิยั ผลสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ มีสาระส าคญั ดงัน้ี 

วิธีการด าเนินการวิจัย รูปแบบการวิจยั (Research Design) เป็นการวิจยัและพฒันา  

(The Research & Development) โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดย

แบ่งออกเป็น 4 ระยะ  ดงัน้ี ระยะท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองต้น (Research :R1) ระยะท่ี 2 การ

ออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้  (Development: D1)  ระยะท่ี 3 การทดลองและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้ (Research: R2) ระยะท่ี 4 การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ (Development: D2)   

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ประกอบดว้ย 1) นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 จ านวน 316 คน และผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดั

กิจกรรม ศิษยเ์ก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิต จ านวน 66 คน จากมหาวทิยาลยัรัฐบาล มหาวิทยาลยัในก ากบัของ

รัฐบาล และมหาวทิยาลยัเอกชน รวมทั้งส้ินจ านวน  382 คน 2) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากมหาวิทยาลยั ท่ีมีวิธี

ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา ไดแ้ก่ อาจารย์

ท่ีปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรม ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้

บัณฑิต จ านวน 26 คน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และ

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 3) กลุ่มทดลอง คือนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วทิยาเขตราชบุรี จ  านวน 24 คน  

เคร่ืองมือ (Research tools) ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถาม (Questionnaire 2) แบบ

สัมภาษณ์ ( Structure Interview ) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบค่า Index of item objective 

congruence (IOC)  แลว้น าไปทดลองใช้กบั นกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดั
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กิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรม ผูใ้ช้บณัฑิต และ ศิษยเ์ก่า จ  านวน 45 คน จาก

มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีและมหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดค้่า 

r=0.955 3) แผนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบโดยน าผลการศึกษา สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ 

ขอ้เสนอแนะ  มาเป็นพื้นฐานร่วมกบัปรัชญาพิพฒันาการนิยม  ปรัชญาคิดเป็น แนวคิดความ

รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา และการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ ก าหนดแนวทางการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ ซ่ึงมีลกัษณะ3 ส่วนไดแ้ก่กิจกรรมสัมพนัธ์ (Relation: R) กิจกรรมการคิดและเสวนา (Praxis: 

P) กิจกรรมรับใชส้ังคม (Service: S) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ จ านวน 5 ท่าน 

หลงัจากนั้นไดน้ าแผนกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บักลุ่มนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 2 ภาควชิาการศึกษา

ตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน 42 คน  ระยะเวลา 15 สัปดาห์ หลงัจาก

นั้นไดมี้การสรุปผลและปรับปรุงแผน เพื่อน าไปใช้กบักลุ่มทดลอง ท่ีเป็นนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วทิยาเขตราชบุรี จ  านวน 24 คน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 1) แบบสอบถาม ส่งทางไปรษณียแ์ละประสานงานกบัเจา้หนา้

ของมหาวิทยาลัย จ านวน 408 ชุด และได้คืนมาครบคิดเป็นร้อยละ 100 2) แบบสัมภาษณ์ ด้วย

ตนเอง และ 3) แผนกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 45 ชัว่โมง 15 คร้ัง โดยมี 4 กิจกรรมหลกัคือ การ

สร้างความสัมพนัธ์ การศึกษาสภาพปัญหา การจดัท าโครงงาน การสะทอ้นคิด  โดยมีการสังเกต 

สะทอ้นการเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และจดันิทรรศการให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมเรียนรู้ร่วมกนั 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 1) ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage : % )  

ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean : X   ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

และค่า t-test   2) ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชก้ารวเิคราะห์ สังเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  

 

สรุปผลการวจัิย 

ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธี ท่ีก าหนดและน าผลของการวิจัยตาม
วตัถุประสงค ์โดยจ าแนกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 การศึกษา สภาพ ปัญหา และความต้องการ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
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ตอนท่ี 2 การออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 3  ขั้น ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ผลการออกแบบกิจกรรม ขั้นท่ี 2 ผล
การทดลองกิจกรรม และขั้นท่ี3 ผลการพฒันาและปรับปรุงกิจกรรม  
 
ตอนท่ี 1 การศึกษา สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ผลการศึกษาจ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ  

1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและความตอ้งการความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยั 12 แห่ง 

2 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและความตอ้งการความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยั ท่ีมีวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  

 
1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยั  

1.1 ความหมาย คุณลักษณะ สภาพการณ์ปัจจุบนั ปัญหา เป้าหมาย และวิธีการ ในการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา ในภาพรวม จ าแนกตาม 
มหาวิทยาลยัรัฐบาล มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาล และมหาวิทยาลยัเอกชน  โดยภาพรวม มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.12; S.D.= 0.74) หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความ
หมายความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X = 4.24; S.D.= 0.70) เป็นล าดบั
แรก รองลงมา คือ ด้านวิธีการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา ( X  = 4.23;  
S.D. = 0.71) ส่วนดา้นสภาพการณ์ในปัจจุบนัเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด (X = 3.92; S.D.= 0.75)   
1.2 ความหมาย คุณลักษณะ สภาพการณ์ปัจจุบนั ปัญหา เป้าหมาย และวิธีการ ในการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา จ าแนกตาม นกัศึกษา อาจารยท่ี์
ปรึกษากิจกรรม บุคลากรท่ีจดักิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรม ศิษยเ์ก่าและผูใ้ช้
บณัฑิต ในภาพรวม อยู่ในระดบั มาก (X = 4.11; S.D.= 0.78) หากพิจารณาเป็นรายขอ้ของ
คุณลกัษณะ  เป้าหมาย และวิธีการพฒันา ความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา ทั้ง 3 ประเด็นอยู่
ในระดบัมาก  นอกจากน้ีหากพิจารณาตามกลุ่มเป้าหมายพบวา่ กลุ่มนกัศึกษา กลุ่มศิษยเ์ก่า กลุ่มผูใ้ช้
บณัฑิต อยูใ่นระดบัมาก  เช่นเดียวกนั  
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สรุปการศึกษา สภาพ ปัญหา และความต้องการ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีประเด็นยอ่ยไดแ้ก่  ความหมาย 
คุณลกัษณะ สภาพการณ์ปัจจุบนั ปัญหา เป้าหมาย และวิธีการ ผลของการศึกษา สภาพ ปัญหา และ
ความต้องการพบว่าโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากและมากท่ีสุด ส่วนประเด็นย่อย  
ดา้น 1) ความหมาย ได้ให้นิยามว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาเป็นพฤติกรรมท่ีพึง
ปรารถนาและพฒันาได ้ 2) คุณลกัษณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ยการมี
วินยัในตนเอง  3) สภาพการณ์ปัจจุบนั นักศึกษามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการพฒันาความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 4) ปัญหานกัศึกษาในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่งเสริมให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 5) เป้าหมายการพฒันา นกัศึกษาควรพฒันาความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคมดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมาย 6) วธีิการพฒันา คือควรสร้างความตระหนกัรู้ในตนเองวา่
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
 
2  ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยั ทีม่ีวธีิปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ได้ผล ดังนี ้

2.1 สภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาใน
สังคมไทยนกัศึกษายงัขาดจิตส านึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม การจดัการศึกษาทั้งในหลกัสูตร
และนอกหลักสูตรยงัไม่ส่งเสริมท่ีจะท าให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยเฉพาะความรู้สึกของการเป็นพลเมืองของสังคม  

2.2 ปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา นักศึกษาแยกตวัเองออกจากสังคม ไม่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมนกัศึกษาไม่เคยลงไปสัมผสักบัปัญหาจริงในพื้นท่ีชุมชน การท ากิจกรรมจิตอาสา ท าให้เกิด
ความรู้สึก การเป็นผูท้  าให้ ผูใ้ห้อยูเ่หนือผูไ้ดรั้บบริการ การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัเนน้การ
ประกอบวชิาชีพ  ไม่เนน้การเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองและการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.3 ความตอ้งการ การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา นกัศึกษาควรจะไดรั้บการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของตนเองผา่น
กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะการช่วยเหลือคนในชุมชนในชนบทห่างไกลหรือ
ผูท่ี้ขาดโอกาสทางสังคมโดยทุกภาคส่วนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมเพราะปัญหาสังคมเป็นปัญหาของทุก
คนท่ีอยู่ร่วมกนัในสังคม การพฒันามี 5 ด้าน คือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ความรับผิดชอบต่อเพื่อน ความรับผิดชอบต่อสถาบนัการศึกษา และความรับผิดชองต่อ
ชุมชน สังคม ท่ีตนเองอาศยัอยู ่ 
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2.4 ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา กระบวนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตอ้งสนุก เท่าเทียม ท างาน
ร่วมกัน และท าด้วยความสมคัรใจ เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตนเอง ความรู้ ทศันคติและ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ทุกคนมีส่วนร่วม มีเวทีท่ีเปิดโอกาสใหไ้ดแ้สดงความคิดเห็น 

โดยสรุปการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยั ท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  การจดัการศึกษาในหลกัสูตร
และนอกหลกัสูตรยงัไม่ท าใหน้กัศึกษาเกิดจิตส านึกความรับผดิชอบต่อสังคม โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ี
เขา้มาศึกษาในปีแรกๆ ซ่ึงสถาบนัการศึกษาตอ้งให้ความส าคญัและส่งเสริมคุณลกัษณะดงักล่าว 
ปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัศึกษาไม่มีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ไม่สนใจ
ท่ีจะแกปั้ญหา กิจกรรมจิตอาสาท าใหเ้กิดความรู้สึก การเป็นผูท้  าให ้อยูเ่หนือผูไ้ดรั้บบริการ และการ
จดัการเรียนการเรียนรู้เน้นการประกอบวิชาชีพ  ไม่เน้นการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองเพื่ออยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นในสังคม 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมต้องท าให้นักศึกษา
ตระหนกัวา่เป็นปัญหาของทุกคนท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม การแกปั้ญหาทุกภาคส่วนตอ้งเขา้มามีส่วน
ร่วม โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมทางสังคมท่ี สนุก ร่วมมือกนั เท่าเทียมกนั  เป็นไปดว้ยความ
สมคัรใจ แสดงความคิดเห็นได ้ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงตนเอง ความรู้ 
ทศันคติและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

 
โดยสรุป ตอนท่ี 1 การศึกษา สภาพ ปัญหา และความตอ้งการ ในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา ผลของการศึกษา สภาพ ปัญหา และความ
ต้องการพบว่าโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากและมากท่ีสุด ประเด็นย่อย ด้าน 1) 
ความหมาย นิยามวา่ เป็นพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและพฒันาได ้ 2) คุณลกัษณะความรับผิดชอบต่อ
สังคมประกอบดว้ยการมีวินัยในตนเอง  3) สภาพการณ์ปัจจุบนั นักศึกษามีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ) ปัญหา นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่งเสริมให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 5) เป้าหมายการพฒันา ควรพฒันาความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคมดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมาย 6) เป้าหมายการพฒันา คือควรสร้างความตระหนกัรู้ในตนเองวา่
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม ส่วนผลการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งจากมหาวิทยาลยั ท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
สรุปไดว้า่ นกัศึกษายงัขาดจิตส านึกความรับผดิชอบต่อสังคม ไม่มีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคม ไม่เคยสัมผสัปัญหาจริง การจดัการเรียนการสอนเน้นการประกอบอาชีพ  ไม่เน้นการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกันกับผู ้อ่ืน  นักศึกษาควรจะได้รับการพัฒนาผ่าน
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กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางสังคม เช่นการช่วยเหลือคนในชุมชน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ตอ้งสนุก เท่าเทียม ท างานร่วมกนั และท าดว้ยความสมคัรใจ เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตนเอง 
ความรู้ ทศันคติและแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ ทุกคนมีส่วนร่วม มีเวทีท่ีเปิดโอกาสให้ไดแ้สดงความ
คิดเห็น 
ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี ้ 
ขั้นที่1 ผลการออกแบบกิจกรรม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา พิจารณาจากปรัชญาพิพฒันาการนิยม  ปรัชญาคิดเป็น  แนวคิด
ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา และการจดัการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ น ามาออกแบบร่วมกบั
ขอ้มูลการศึกษาสภาพ ปัญหา ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา จัดท า ร่าง และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 แบบ ไดแ้ก่ กิจกรรมสัมพนัธ์ (Relation: R) กิจกรรมการคิดและเสวนา 
(Praxis: P) กิจกรรมรับใชส้ังคม (Service: S) หรือ เรียกช่ือยอ่วา่ “RPS” (สัมพนัธ์-คิด เสวนา-รับใช้
สังคม) แลว้น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบร่างแผนกิจกรรมและแบบประเมิน จ านวน 5 คน น าแบบ
ประเมินคุณภาพเคร่ืองมือและกิจกรรมมาพฒันา ปรับปรุง โดยทดลองแผนกิจกรรมและแบบ
ประเมิน กับนักศึกษา ชั้นปีท่ี2 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 42 คน 
ขั้นที2่ ผลการทดลองกจิกรรม 

2.1 ผลการทดลองกิจกรรมในภาพรวม กิจกรรมสัมพนัธ์ (Relation: R) กิจกรรมการ
คิดและเสวนา (Praxis: P) และกิจกรรมรับใชส้ังคม (Service: S) ใชท้ดลองกบักลุ่มนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 
1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี จ  านวน 24 
คน สรุปผลการทดลองกิจกรรมได ้ดงัน้ี  

กิจกรรมสัมพนัธ์ (Relation: R ผลของกิจกรรมท าให้นกัศึกษา รู้จกักนัมากข้ึน บางคน
ท่ีไม่เคยรู้จกักนั ในเชิงลึก ก็เร่ิมสนิทสนมกนั กลา้พูดคุย มีความเป็นกนัเองมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นผลดี
ในการท างานร่วมกนัในอนาคต  

กิจกรรมการคิดและเสวนา (Praxis: P) ผลของกิจกรรมท าให้นกัศึกษามีทกัษะสะทอ้น
ผลการเรียนรู้ แนวคิดการท าเกษตรแบบพึ่งตนเอง การเห็นปัญหาของเกษตรกรในการประกอบ
อาชีพ ปัญหาการเล้ียงใส่เดือน ปัญหาการให้น ้ า ปุ๋ย ปัญหา ฯลฯ และการท าโครงงานท่ีสามารถ
ช่วยเหลือชาวบา้น ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ เห็นปัญหาของชาวบา้นท่ีเช่ือมโยงกบัตนเอง เช่น การ
ใชส้ารเคมีในการปลูกสับปะรด มีผลต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค  
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กิจกรรมรับใชส้ังคม (Service: S) ผลของกิจกรรม เร่ิมตน้จากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษา
ปัญหาและจดัท าโครงงานเพื่อแกปั้ญหาท่ีพบให้กบัคนในชุมชน ส่ิงหน่ึงท่ีนกัศึกษาคน้พบคือ  ตวั
เขาเองเป็นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาท่ีเป็นอยู่ เช่น ผลผลิตทางการเกษตร ท่ีใช้สารเคมีหรือ
ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภค ตวันักศึกษาเอง มีความรู้ ความสามารถช่วย 
แกปั้ญหาใหก้บับุคคล ชุมชนได ้จึงมีการคิดสร้างโครงงานเพื่อแกปั้ญหาโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐาน ความ
สนใจ ความสามารถท่ีมีอยู ่  

2.2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่า t-test ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมความรับผดิชอบต่อ
สังคมของนกัศึกษา ภาพรวมและจ าแนกรายดา้น พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05  

2.3 ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงคุณภาพ มี
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมเก่ียวกบั 1) การสร้างความสัมพนัธ์ นกัศึกษาทุกๆคนเขา้ร่วม
กิจกรรมดว้ยความตั้งใจ ให้ความร่วมมืออย่างดี สนุกกบัการท ากิจกรรม ค าพูดเร่ืองราวต่างๆ พูด
ออกมาจากจิตใจ  มีความเป็นกนัเองมากข้ึน มีบรรยากาศประชาธิปไตย การรับฟังความคิดเห็นและ
ความรับผิดชอบต่อกันและกันส่วนการเล่าประสบการณ์และความประทบัใจท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ สะทอ้นให้เห็นว่า นกัศึกษาไดพ้ฒันาความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
สังคม 2) แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมสรุปวา่ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนา้ท่ีของทุกๆ คน
ในสังคมท่ีตอ้งปฏิบติัต่อกนั ส่วนวิธีการสร้างคือ ตอ้งท าตวัให้แบบอย่างต่อคนรอบขา้ง ตั้งแต่การ
สร้างความรับผิดชอบให้เกิดข้ึนกับ ตนเอง คนในครอบครัว เพื่อน และคนอ่ืนๆในสังคม 3) 
กระบวนการจดัการเรียน การสอน นักศึกษาตอ้งการเรียนรู้การออกแบบโครงงานเพื่อแก้ปัญหา
ร่วมกับชาวบ้าน มีการลงพื้นท่ีปฏิบัติงานจริง เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ
มหาวิทยาลยัท่ีออกไปพฒันาชุมชน 4)ใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ เรียนรู้จากวิทยากร
ตน้แบบว่าความส าเร็จเกิดจากการมีวินยัในตนเอง การแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอดว้ยการอ่าน
หนังสือ เขา้ร่วมสัมมนา อบรม ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ ผล
สะท้อนจากการเรียนรู้ของวิทยากรมาสู่การพฒันาตนเอง 5) ประโยชน์สุขของคนในแผ่นดิน 
นกัศึกษาไดส้ะทอ้นส่ิงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวได ้ปฏิบติัช่วยเหลือคนในพื้นท่ียากจนดว้ย
ความกลา้หาญและเสียสละ เป็นแบบอยา่งในการสร้างแรงบนัดาลใจในการท่ีจะลงพื้นท่ีชุมชนเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ีขาดโอกาส 6)ไร่สุขพ่วงกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นักศึกษามีแรงบนัดาลใจและเช่ือมัน่ว่า หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ไดจ้ริง สามารถเรียนรู้และลงมือท าได้ 7) ศึกษาสภาพปัญหาในชุมชนนักศึกษาสรุป
ปัญหาและเกิดกระบวนการคิด ด าเนินการจัดท าโครงการท่ีกลุ่มตนเองสนใจเพื่อแก้ปัญหาท่ี
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สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนในชุมชน 8)โครงงานเพื่อสังคมนกัศึกษาเรียนรู้การท างานเป็น
ทีม การประชุมกลุ่ม คน้ควา้ หาขอ้มูล โดยน าแนวทางหลกัปรัชญาคิดเป็นมาใชเ้พื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
ถูกต้อง 9) น าเสนอโครงงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้  นักศึกษาน าเสนอโครงงาน โดยแบ่งการ
น าเสนอ ตามท่ีแต่ละคนรับผดิชอบ มีการสะทอ้นผลการเรียนรู้ในเร่ืองการให้ความส าคญักบัปัญหา
ของชาวบา้น การลงพื้นท่ี วางแผน แบ่งงาน คน้ควา้หาขอ้มูล ความส าเร็จของงานท่ีเกิดจากการ
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความภาคภูมิใจท่ีงานประสบความส าเร็จ สามารถแกปั้ญหาให้ชาวบา้นได ้
10) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้นกัศึกษามีความภาคภูมิใจท่ีไดน้ าความรู้มาช่วยเหลือชาวบา้นและการเป็น
ตวัแทนของสถาบนั การท างานท่ีไดเ้รียนรู้พื้นท่ี ชาวบา้นและเพื่อนนกัศึกษาดว้ยกนั และ11) การ
พฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษากระบวนการเรียนรู้สามารถพฒันาความรับผิดชอบต่อ
สังคมทั้ง 5 ดา้น คือ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน ต่อสถาบนัการศึกษาและ ต่อชุมชน สังคม 
โดยส่วนท่ีไดรั้บมากคือ ต่อตนเอง รองลงมาคือ ต่อสังคม และต่อเพื่อน ต่อสถาบนั ต่อครอบครัว 

โดยสรุป ผลของกิจกรรม เร่ิมตน้จากการสร้างความสัมพนัธ์ ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาปัญหา
และจดัท าโครงงานเพื่อแกปั้ญหาท่ีพบให้กบัคนในชุมชน ส่ิงหน่ึงท่ีนกัศึกษาคน้พบคือ  ตวัเขาเอง
เป็นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาท่ีเป็นอยู ่ตวันกัศึกษาเอง มีความรู้ ความสามารถช่วย แกปั้ญหา
ให้กบับุคคล ชุมชนได ้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ความสนใจ ความสามารถท่ีมีอยู่ กิจกรรมเหล่าน้ี 
สามารถส่งเสริม พฒันา ความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาได ้ครบ 5 ดา้นคือ ความรับผิดชอบ
ตนเอง  ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน ต่อสถาบนัการศึกษา ต่อชุมชนและสังคม 

 
3. ผลการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรม ผลการพฒันาและปรับปรุงกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
คือ 1) การจัดเวทีชุมชน นกัศึกษาน าเสนอโครงงาน 2 โครงงาน คือ 1) การออกแบบโรงเรือนเล้ียง
ไหม 2) การสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิเพื่อเล้ียงไส้เดือนท าปุ๋ย  ซ่ึงมีขอ้วิพากษเ์สนอแนะจาก
เวที ดว้ยความช่ืนชม เร่ิมจากในการสร้างออกแบบ ตอ้งค านึงถึงตน้ทุนเป็นหลกั เพราะเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัท่ีสุดของเกษตรกร เป็นแนวคิดท่ีดีท่ีจะท าให้เกษตรกรประหยดัเวลา และทรัพยากรมีความ
เป็นไปได้ท่ีเกษตรกรจะน ามาพฒันาต่อยอด และมีส่วนร่วมกบันักศึกษาและเคร่ืองข่ายเพื่อการ
เรียนรู้และพฒันาอาชีพ 2) ผลการประเมินการพัฒนากิจกรรมของผู้ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 7 คน 
เก่ียวกบัประเด็น 1) วตัถุประสงค์ 2) ท่ีมาและวิธีการพฒันากิจกรรม 3) การออกแบบกิจกรรม 4) 
การด าเนินกิจกรรม 5) แผนการจดักิจกรรม 6) ผลการด าเนินกิจกรรม 7) ผลการการเปรียบเทียบ
คะแนน ก่อน (Pretest) และ หลงั (Posttest) การด าเนินกิจกรรม และ 8) การน ามาใชป้ระโยชน์ ผล
การประเมินของผูท้รงคุณวฒิุ ในภาพรวมพบวา่ มีระดบั มากท่ีสุด  
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อภิปรายผลการวจัิย 
  

การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษา สภาพ ปัญหา  และความตอ้งการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในประเด็น ความหมาย คุณลกัษณะ 
สภาพการณ์ปัจจุบนั ปัญหา เป้าหมาย และวิธีการ จ าแนกตาม มหาวิทยาลยัรัฐบาล มหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐบาล และมหาวิทยาลยัเอกชน  และจ าแนกตาม นกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม 
บุคลากรท่ีจัดกิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ศิษย์เก่าและผูใ้ช้บัณฑิต โดย
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก   

ด้านความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา ได้ให้นิยามว่า ความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเป็นพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและพฒันาไดซ่ึ้งเป็นเร่ืองหนา้ท่ีของ
บุคคลต่อตนเองและส่วนรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลสรุปการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากมหาวทิยาลยั ท่ี
มีวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศวา่ความรับผดิชอบคือหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าในฐานะของคนท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม 
ซ่ึงแตกต่างกับจิตอาสา ซ่ึงจะท าหรือไม่ท าก็ได้ อยู่ท่ีความสมัครใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถสร้างและพฒันาไดโ้ดยเร่ิมตน้จากตวัเอง เช่นการมีวินยัในตวัเอง เป็นตน้ ในส่วนการให้
ความหมายวา่ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเป็นพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและพฒันาไดน้ั้น
สอดคลอ้ง กบั (บุเรงนอง จกัรมุณี, 2556) ท่ีไดศึ้กษาผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
ท่ีมีต่อความรับผดิชอบต่อสังคมของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา พบว่าการเขา้ร่วมปรับพฤติกรรมทางปัญญาช่วยให้นิสิตรู้จกัพิจารณาและตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและสังคมในดา้นต่างๆ อนัเกิดจากการขาดความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสามารถคิดปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมให้ดีข้ึนได ้มีความตั้งใจ และมุ่งมัน่ในการ
ท าความดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากยิ่งข้ึน ท าให้นิสิตมองเห็นแนวทางปฏิบติัเพื่อให้
สามารถด าเนินชิวติอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนา้ท่ี
ของบุคคลต่อตนเองและส่วนรวมสอดคล้องกับสรุปสาระการประชุมวิชาการเร่ือง การพฒันา
บณัฑิตอุดมคติไทยบนเส้นทางมหาวิทยาลยักบัความรับผิดชอบต่อสังคม University Social Responsibility, 

USR ระหว่างวนัท่ี ๓๑  กรกฎาคม ‟ ๑  สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) ท่ีไดส้รุปไวว้า่วิกฤตปัญหาในสภาพสังคมปัจจุบนัเป็นปัญหา
ท่ีทุกคนตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ ความส าคญัของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นคือเป็นหน้าท่ีของ
มนุษย ์เป็นความจ าเป็นต่อการอยูร่อดของภาคธุรกิจ เป็นความจ าเป็นของสถานศึกษาในฐานะผูผ้ลิต
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บณัฑิต เป็นจิตส านึกท่ีตอ้งปลูกฝังให้หย ัง่รากฝังลึก ก่อให้เกิดการตระหนกัรู้ในตน และถือเป็น
ภาระหนา้ท่ีของทุกคนในสังคม  

ดา้นสภาพการณ์ในปัจจุบนัเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา ซ่ึงสรุปได้
วา่สภาพการณ์ปัจจุบนั นกัศึกษามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคม
ในระดบัท่ีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งผลจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากมหาวิทยาลยั ท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศว่า ถึงแมว้่านกัศึกษาจะมีกิจกรรมเก่ียวกบัการส่งเสริมจิตอาสาหรือความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นจ านวนมากแต่นกัศึกษาก็ยงัไม่เขา้ใจความหมายในส่ิงเหล่าน้ี เห็นไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึง
เป็นการขอความร่วมมือ หรือท าเพื่อตอ้งการคะแนน โดยไม่ไดก้ระท าดว้ยความสมคัรใจ สภาพการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคม ทั้งในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตรยงัไม่
ส่งเสริมท่ีจะท าใหน้กัศึกษาเกิดจิตส านึกความรับผดิชอบต่อสังคม โดยเฉพาะความรู้สึกของการเป็น
พลเมือง ซ่ีงถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและสถานศึกษาตอ้งให้ความตระหนกัในการส่งเสริม ซ่ึงสอดคลอ้ง 
(Tosada.  (2011: 284) อา้งในปาริชาติ ประเสริฐสังข์, 2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการตระหนกัในความ
รับผดิชอบต่อสังคมในระดบัอุดมศึกษาประเทศเปอร์โตริโค กรณีมหาวิทยาลยัซากราโด โตราซอน 
(The University Del Sagrado Corazon : USC)  ผลพบวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยให้นกัศึกษาเกิดการ
เรียนการสอนโดยอาศยัประสบการณ์ มีรูปแบบพื้นฐานคือการจดัการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนัและ
ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นกรอบงานของสถาบนัเพื่อพฒันาความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการน าเอาความส าคญัของบทบาทหน้าท่ีพลเมืองมาสร้างเป็นกิจกรรมควบคู่กนักบัการ
เรียนการสอน 

ด้านปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา สรุปได้ว่าในปัจจุบนันักศึกษา
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากให้มากข้ึน สอดคลอ้งกบัผลสรุป
การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากมหาวิทยาลยั ท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
นกัศึกษาไม่มีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ไม่สนใจท่ีจะแกปั้ญหา กิจกรรมจิตอาสา
ท าใหเ้กิดความรู้สึก การเป็นผูท้  าให้ อยูเ่หนือผูไ้ดรั้บบริการ และการจดัการเรียนการเรียนรู้เนน้การ
ประกอบวิชาชีพ  ไม่เนน้การเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองเพื่ออยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
รายงานสถานการณ์ ปัญหาของเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ิน ของศูนย์วิจยัและพฒันานวตักรรม
การศึกษาเพื่อเด็กและผูมี้ความตอ้งการพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัพบวา่ปัญหาท่ี
ส าคญัส าหรับเด็ก เยาวชน ท่ีจ  าเป็นตอ้งแกไ้ขเร่งด่วนมี  9 ปัญหา คือ ปัญหา ยาเสพติด พฤติกรรม
ฟุ้งเฟ้อ ขาดวินยัและความรับผิดชอบส่วนรวม ไม่ให้ความส าคญัของการศึกษา มีเพศสัมพนัธ์ก่อน
วยัอนัควร ขาดคุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่ออาชญากรรม ครอบครัว
แตกแยก และปัญหาการคา้มนุษย ์ปัญหาเหล่าน้ีถูกน ามาใช้เป็นประเด็นสัมมนาในเวที ปัญหาเด็ก 
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เยาวชน : ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม และปัญหาชาติ ของคณะกรรมการ การพฒันาสังคมและ
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการและผูด้อ้ยโอกาส วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการเด็ก
และเยาวชน (16 กนัยายน 2556 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 307-308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา) และ
สอดคลอ้งกบับทสรุปปัญหาของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีทั้งปัญหายาเสพติด การแต่งกาย
ล่อแหลม การใชชี้วติร่วมกนัฉนัทส์ามี-ภรรยา การทะเลอะววิาทท่ีเกิดข้ึนในสถาบนัหรือกบัสถาบนั
อ่ืน (พระบ ารุง ปํฺญาพโล (โพธ์ิศรี), 2554) 

เป้าหมายและวธีิการส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา สอดคลอ้งกบัการ
สัมภาษณ์ท่ีเห็นความส าคญัวา่เป้าหมาย คือตอ้งท าให้นกัศึกษาตระหนกัรู้ในตนเองวา่เป็นส่วนร่วม
หน่ึงของสังคมและ เสนอวิธีการพฒันาการเรียนรู้ท่ีสร้างเน้ือหาเช่ือมโยงกับปัญหาของชุมชน 
กิจกรรมการรับใช้สังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประชุมน าเสนอแนวคิดการสร้างบณัฑิตอุดมคติรุ่น
ใหม่ท่ีเหมาะสมกบัโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ University Social Responsibility, USRในประเด็นการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความรับผิดชอบต่อสังคม  การสร้างบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ต้องพัฒนาเป็นล าดับ 5 ระดับคือ 1) Individual Social Responsibility (ISR)    
2) Children Social Responsibility (CSR-1) 3) Corporate/Citizen Social Responsibility (CSR-2)   
4) City Social Responsibility (CSR-3) และ 5) Country Social Responsibility (CSR-4) โดยมี
แนวทางหลากหลาย เช่น สนบัสนุนกิจกรรมรับใช้สังคม  สร้างเวทีและโอกาสในการท ากิจกรรม
เพื่อสังคม  ใชว้ิธีจดัการเรียนรู้แบบ Project Based Learning, PBL, Service Learning  และสร้าง
เน้ือหาการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัความตอ้งการของสังคม   

ส่วนขอ้เสนอแนะการพฒันากิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
ตอ้งเป็นไปด้วยความสมคัรใจ ควรให้นกัศึกษาออกแบบ คิดดว้ยตวัเอง มีความหลากหลาย สนุก 
เร่ิมตน้จากกิจกรรมท่ีสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่นความรับผิดชอบการเรียน การมีวินยัในการใช้
ชีวิต การสร้างคุณค่าให้ตนเอง ครอบครัว มีจิตใจช่วยเหลือผูอ่ื้น เคารพสิทธ์ิ กฎหมาย สามารถ
เรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริงจากสังคมท่ีตนเองอาศยัอยู ่คน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง เห็นวิธีการแกปั้ญหา 
การสร้างเครือข่ายท่ีท าให้ทุกคนเห็นว่าตนเองมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
(มนตรี วงษ์รักษ์, 2556) ศึกษาเร่ืองส่ือกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมของนิสิต
มหาวทิยาลยันเรศวร พบวา่ร่วมกิจกรรมท่ีจะพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมตอ้งเป็นไปดว้ยความ
ยินดี สมคัรใจ และมีความคาดหวงัต่อกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ตอ้งให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัความ
รับผดิชอบต่อสังคมและท่ีส าคญัตอ้งจดักิจกรรมตั้งแต่แรกเขา้ศึกษา 
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การออกแบบแผนพฒันากจิกรรม RPS   

 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา พิจารณาจากปรัชญาพิพฒันาการนิยม  ปรัชญาคิดเป็น  แนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนักศึกษา และการจดัการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ น ามาออกแบบร่วมกบัขอ้มูลการศึกษา
สภาพ ปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา จดัท าร่าง และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีประกอบดว้ยกิจกรรม 3 
แบบ ไดแ้ก่ กิจกรรมสัมพนัธ์ (Relation: R) กิจกรรมการคิดและเสวนา (Praxis: P) กิจกรรมรับใช้
สังคม (Service: S) หรือ เรียกช่ือยอ่วา่ “RPS” (สัมพนัธ์-คิด เสวนา-รับใชส้ังคม) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
บทสรุป การประชุมน าเสนอแนวคิดการสร้างบณัฑิตอุดมคติรุ่นใหม่ท่ีเหมาะสมกบัโลกในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ ในประเด็น การสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องมีแนวทาง
หลากหลาย  สนบัสนุนกิจกรรมรับใชส้ังคม  สร้างเวทีและโอกาสในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม และ
ใชว้ิธีจดัการเรียนรู้แบบ Project Based Learning, PBL, Service Learning  และสร้างเน้ือหาการ
เรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัความตอ้งการของสังคม 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าปรัชญาคิดเป็นมาใช้เพื่อเป็นฐานในการพฒันา

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ พบว่าสอดคล้องกับ (จิตรกร อุณา

พรหม, 2559) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาคู่มือการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน บูรณาการหลกั

ปรัชญาคิดเป็นท่ีส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความมีวินยัในตนเอง และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองสกลนคร 2559 มี ผลพบวา่  

คู่มือการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน บูรณาการหลักปรัชญาคิดเป็น ท่ีส่งผลต่อการคิด

วเิคราะห์ ความมีวนิยัในตนเอง และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองสกลนคร มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.75 นอกจาก

กระบวนการเรียนรู้คิดเป็น ยงัสอดคล้องกับ (กมล แสงบุญ , 2559) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ ดา้นคิดเป็น ท าเป็น ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นดอนพยอม โดยใช้หลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยั  พบว่า การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ด้านคิดเป็น ท าเป็น ของ

นักเรียนโดยใช้ประเด็นค าถามการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและขอ้มูลสารสนเทศ บ่งช้ีคุณภาพของผูเ้รียนพบว่า นักเรียนทุกคนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึนสามารถคิดเป็น ท าเป็นและแกปั้ญหาเป็น  
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การออกแบบแผนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้แนวคิดเชิงปฏิบติัการท่ีประกอบไปด้วย  
Problem Based ‟ Learning, Project Based Learning, Social Service ‟ Learning และReflective ‟ 
Learning ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (กนก จนัทรา, 2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 5 ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคม
ศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการแกปั้ญหา  และความรับผิดชอบต่อสังคม หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

นอกจากน้ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน สอดคล้องกบั (บุญถม 
บุตรมา, 2557) ท่ีไดศึ้กษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีส่งผลต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  พบว่าความรับผิดชอบของนักเรียนท่ี
เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวทิยาศาสตร์โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ความส าคญักบัการลงศึกษาสภาพจริงในชุมชน การ
สะทอ้นคิดซ่ึงมีอยูทุ่กช่วงของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัศึกษาสะทอ้นผลการพฒันาความ
รับผิดชอบความรับผิดชอบต่อสังคมของตนเองและประเด็นอ่ืนๆในการพฒันางาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั (กลัยา ศรีมหนัต ์และจิริยา อินทนา, 2559) ท่ีไดศึ้กษาการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามสภาพจริงร่วมกบัการสะทอ้นคิดเพื่อให้ผูเ้รียนให้การดูแลดว้ยหัวใจความเป็นมนุษย ์พบวา่ผล
การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมแนวคิดการดูแลดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยน์ั้น ส่ิงส าคญัคือ การ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีจะต้องจัดให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic 
Learning) ควบคู่กบัการสอนแบบสะทอ้นคิด นอกจากน้ีรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สะทอ้นคิดยงัส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาตนเองในรูปแบบต่างๆท่ีเป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ดุจเดือน เขียวเหลือง, 2558) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบการสะท้อนคิดเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล 
ส าหรับนกัศึกษาพยาบาล พบว่ากระบวนการสะทอ้นคิดท่ีมีความส าคญั จ าเป็นในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาลและ (สิราวรรณ จรัสรวีวฒัน์, 2557b)ได้
ศึกษาการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทกัษะการสะทอ้นคิดของนิสิตฝึกปฏิบติัการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา พบว่าพฤติกรรมพบว่าผูท่ี้ผ่านการฝึกอบรมมีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน และ (กฤษณา ข าปากพลี, 2557a)ได้ศึกษาผลการใช้การบนัทึกเชิง
สะทอ้นคิดท่ีมีต่อพฤติกรรมของผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน พบวา่ ความตระหนกัรู้ในตนเอง การ
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พฒันาตนเอง และทกัษะการเรียนวิชาวิจยั ของผูเ้รียนมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนตลอดช่วงการทดลอง 
และ(สัจธรรม พรทวีกุล , 2557)ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบการเรียนการสอนการคิดไตร่ตรองของ
นักศึกษาครู ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการ สอนการคิดไตร่ตรองนั้นสามารถพฒันา
นกัศึกษาครู โดยมีพฤติกรรมทางความคิดท่ีแสดงออกทางความสามารถ 1) การสะทอ้นคิดต่อการ
กระท าและความคิดท่ีมีต่อประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม 2) การก าหนดปัญหาหรือวตัถุประสงคใ์น
การพฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาศยัความรู้ความ เช่ือในการตดัสินใจบนแนวทางของหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์3) การสร้างทางเลือก และขอ้สันนิษฐานท่ีดีในการด า เนินการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา 
4) การสร้างขอ้สรุปตามแนวทางของหลกัฐานนั้นอยา่งสร้างสรรค ์  
 

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้แนวคิดการบริการสังคม สอดคล้องกบั Chirstine 
(2011: 82 ) ไดศึ้กษาผลของการมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนโดยอาศยัประสบการณ์ศึกษา
เจตคติต่อพลเมืองเป็นรายบุคคล ผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่ ประโยชน์ของการจดัการเรียนการสอนโดย
การบริการสังคม ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความสามารถของตน เกิดความรับผดิชอบต่อสังคม มีเจตคติท่ี
หลากหลาย และเกิดเจตคติเก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี (Phillips, 
2011a)ได้ท าการศึกษาการบูรณาการการเรียนในห้องเรียนกับการบริการสังคมกรณีศึกษาการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับว ัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความรู้สึกของความ
รับผดิชอบต่อสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการบริการสังคมวตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อ
ศึกษาผลของการบริการสังคมในระดบัอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเพื่อช่วยให้นกัศึกษามีผลการ
เรียนบรรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและพฒันาความรู้สึกท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ผล
จาการจดัวิธีการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม คือการรับรู้ของนกัศึกษาบรรลุวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร นกัศึกษาเกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และมีผลสัมฤทธ์ิทางกาเรียนดีข้ึนและ(ภิรมย ์
ล้ีกุล, 2558)ไดศึ้กษาการพฒันาตวับ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมธัยมศึกษา พบวา่ตวั
บ่งช้ีไดแ้ก่ การรับรู้ประเด็นทางสังคม การให้บริการต่อสังคม การมีส่วนร่วม แกไ้ขปัญหาในสังคม 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน การสร้างจิตอาสาต่อสังคม การจดัการศึกษาให้มี
คุณภาพต่อสังคม นอกจากนั้นการออกแบบกิจกรรมท่ีเน้นเก่ียวกบัการเรียนรู้ ประเด็นการรับใช้
สังคม สอดคล้องกับ (วนัวิสาข์ อินทร์บ ารุง, 2556a) ได้ศึกษาการให้ความหมายและท่ีมีของ
ความหมาย รูปแบบ และการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของอาสาสมคัรมูลนิธิ
กิจกรรมวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ ์ ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบและการด าเนินกิจกรรม
ของอาสาสมคัร คือ การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม การตลาด เพื่อมุ่งเนน้แกปั้ญหา
สังคม การบริจาคเพื่อการกุศล การอาสาช่วยเหลือชุมชน ดงันั้นมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลและการอนุรักษ์ มีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ท าให้อาสาสมคัรและชุมชนมีศกัยภาพในการท างานร่วมกนัควบคู่กบัการตระหนกั
และเกิดจิตส านึกในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา
สังคมใหย้ ัง่ยนืต่อไป 
 

ผลกจิกรรม 

 กลุ่มทดลอง นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้า
ธนบุรี   พบว่า ค่าเฉล่ียและค่า t-test ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษา ภาพรวมและจ าแนกรายดา้น  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
  กิจกรรมสัมพนัธ์ท าใหน้กัศึกษา รู้จกักนัมากข้ึน สนิทสนมกนั กลา้พูดคุย มีความเป็น
กนัเอง ซ่ึงเป็นผลดีต่อการท างานร่วมกนั  กิจกรรมการคิดและเสวนาท าให้นกัศึกษามีทกัษะสะทอ้น
ผลการท างานร่วมกนั การรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  กิจกรรมรับใช้สังคม นกัศึกษารู้สึกว่า
ตวัเองเป็นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาท่ีเป็นอยู ่นกัศึกษามีความรู้ ความสามารถช่วย แกปั้ญหา
ให้กบับุคคล ชุมชนได ้โดยสรุปในภาพรวมนกัศึกษารวมกลุ่มท าความรู้จกักนั สร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชุมชนร่วมกนั โดยลงพื้นท่ีศึกษาสภาพปัญหาในชุมชน จดัท าโครงงานเพื่อแกไ้ขปัญหา 
คน้ควา้หาขอ้มูล ประชุม วางแผน สะทอ้นคิดในการพฒันาโครงงานและการพฒันาการเรียนรู้ของ
ตนเอง อนัน าไปสู่สร้างความรับผิดชอบของตนเองทั้ง 5 ด้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (มินตรา ศกัด์ิดี, 
2558) ท่ีไดศึ้กษาผลของโปรแกรมศีล 5 เพื่อพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมของนิสิตปริญญาตรี
ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน พบว่ารูปแบบกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมตอ้งมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของนิสิตทุกคน ใชก้ระบวนการกลุ่มและตวัแบบท่ีดี 
สร้างแรงจูงใจด้วยกิจกรรมท่ีสนุก  การสร้างความตระหนักด้วยค าถามเชิงวิเคราะห์เพื่อการ
แลกเปล่ียนและสะทอ้นคิด สร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกา เง่ือนไขกิจกรรมและการ
ประเมินพฤติกรรม   
 นอกจากน้ีย ังมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ในการน าไปสู่การพัฒนาความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา ดงัน้ี 
 กิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมท่ีน าเสนอประเด็น 
ความหมาย ความส าคญั และวิธีสร้างความรับผิดชอบให้เกิดข้ึนในสังคมไทย นกัศึกษาไดแ้สดง
ความคิดเห็นผา่นการบนัทึกในแผน่กระดาษแลว้น ามาสรุปประเด็นหนา้ชั้นเรียน รวมไปถึงการให้
นกัศึกษาสะทอ้นคิดเก่ียวกบัการท าความเขา้ใจประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้ง 5 ดา้นวา่ ไดมี้
การปฏิบติัอย่างไร และนกัศึกษาทุกคนจะช่วยกนัส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนใน
สถานศึกษาของเราไดอ้ยา่งไร ผลของกิจกรรม สรุปวา่ความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นหนา้ท่ีของทุกๆ 
คนในสังคมท่ีตอ้งปฏิบติัต่อกนั ถา้ไม่ปฏิบติัสังคมจะไม่น่าอยูเ่พราะไม่มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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ส่วนวิธีการสร้างให้เกิดข้ึนคือ ต้องท าตัวให้แบบอย่างต่อคนรอบข้าง ตั้ งแต่การสร้างความ
รับผิดชอบให้เกิดข้ึนกบั ตนเอง คนในครอบครัว เพื่อน และคนอ่ืนๆในสังคม กิจกรรมดงักล่าว
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาไดพ้ฒันาความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อสถาบนัการศึกษา และ
ต่อชุมชน สังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (พรทิพย ์ช้ินแสงชยั, 2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้และระดบัการ
มีส่วนร่วมดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานโรงไฟฟ้าราชบุรี ท่ีพบว่า การให้
ความรู้เก่ียวกบั ความหมาย ขอบเขต รูปแบบ และประโยชน์ ในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแก่ทุกคนในองค์กร จะกระตุน้ให้ทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อใหทุ้กคนในองคก์รมีจิตส านึกท่ีดีและน าไปสู่การมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสังคม 
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบอย่างท่ีดีในการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคม ลักษณะ
กิจกรรมท่ีไดเ้ห็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตและการท างาน ท่ีน าไปสู่การพฒันาความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ท าให้นกัศึกษา มีแรงบนัดาลใจ ท่ีจะให้แบบอย่างเหล่าน้ีเป็นตวัแบบในการด าเนินชีวิต
และท าใหชี้วติมีความหมายต่อการด ารงอยู ่เช่นการท่ีจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งเร่ิมตน้จากการมี
วินยั เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีนกัศึกษาสามารถพฒันาความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อชุมชนและสังคม ซ่ึง
สอดคลอ้ง (สรยา คงดิษ, 2555) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท างานท่ี
มีความรับผดิชอบต่อสังคมของพนกังานบริษทัผลิตรถยนต์ พบวา่  การมีตวัแบบท่ีดี การสนบัสนุน
ทางสังคมจากหวัหนา้งาน การรับรู้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการท างานท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการสังคม กิจกรรม การลงพื้นท่ีเพื่อศึกษา เรียนรู้สภาพ
ปัญหาของชาวบา้น  เห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ได้พูดคุย ซักถามกบัผูป้ระสบปัญหา ท าให้
นักศึกษาสรุปปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองสร้าง
โครงงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาได้พฒันาความ
รับผดิชอบต่อ สถาบนัการศึกษา และชุมชนสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (พนัธ์ทิพย ์เหล่าหาโคตร, 2551)
ท่ีไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ารรับใชส้ังคมเพื่อเสริมสร้างความตระหนกัในการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนการสอนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการรับใชส้ังคมมีความตระหนกัในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมห้ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 กิจกรรมเวทีการเรียนรู้ การน าโครงงานในชุมชนและรับฟังความคิดเห็นจากเจา้ของ
ปัญหา เพื่อน ามาพฒันา ปรับปรุงให้ใช้งานได้จริงหลัง จากนั้นนักศึกษา ชาวบ้านท่ีเก่ียวข้อง 
อาจารยไ์ดส้ะทอ้นผลการเรียนรู้ จากกิจกรรม ผลการเรียนรู้ นกัศึกษาไดน้ าเสนอโครงงาน โดยมี
ชาวบา้นท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมรับฟัง และพูดคุยซกัถาม มีการสะทอ้นประเด็นการพฒันาความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมของนกัศึกษาซ่ึงไดพ้ฒันาความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อสถาบนัการศึกษา และต่อ
ชุมชน สังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสรุปสาระการประชุมวิชาการเร่ือง การพฒันาบณัฑิตอุดมคติไทยบน
เส้นทางมหาวิทยาลยักบัความรับผิดชอบต่อสังคม University Social Responsibility, USRระหวา่ง
วนัท่ี ๓๑  กรกฎาคม ‟ ๑  สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ วา่
ควรสร้างโอกาสในการท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันานกัศึกษาทั้ง
ภายในมหาวทิยาลยัและภายนอกมหาวทิยาลยั  
 โดยสรุป ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นักศึกษา ใช้รูปแบบกิจกรรม 3 ลกัษณะ คือ 1) กิจกรรมสัมพนัธ์ (Relation: R)  เพื่อสร้าง
สัมพนัธภาพระหว่างผูเ้รียนและการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นผลดีในการท างาน
ร่วมกนัในอนาคต 2) กิจกรรมการคิดและเสวนา (Praxis: P) เพื่อให้นกัศึกษาสะทอ้นความส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ ความรู้สึก ทศันคติท่ีมีต่อกิจกรรม ซ่ึงมีอยูใ่นทุกช่วงของการจดักิจกรรม และ 3) กิจกรรมรับ
ใช้สังคม (Service: S) เพื่อให้นกัศึกษาสามารถ ก าหนดปัญหา จดัท าโครงงานเพื่อแกปั้ญหาใน
ชุมชน ผลของกิจกรรม เร่ิมต้นจากการสร้างความสัมพนัธ์ ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาปัญหาและจดัท า
โครงงานเพื่อแกปั้ญหาท่ีพบใหก้บัคนในชุมชน ส่ิงหน่ึงท่ีนกัศึกษาคน้พบคือ  ตวัเขาเองเป็นส่วนท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัปัญหาท่ีเป็นอยู ่ตวันกัศึกษาเอง มีความรู้ ความสามารถช่วย แกปั้ญหาให้กบับุคคล 
ชุมชนได ้โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐาน ความสนใจ ความสามารถท่ีมีอยู ่กิจกรรมเหล่าน้ี สามารถส่งเสริม 
พฒันา ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาได้ ครบ 5 ด้านคือ ความรับผิดชอบตนเอง  ต่อ
ครอบครัว ต่อเพื่อน ต่อสถาบนัการศึกษา ต่อชุมชนและสังคม 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย  

1.เชิงนโยบายและการบริหาร 

1.ผลการวิจยัพบว่า มหาวิทยาลยัควรสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาความ

รับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาให้มากยิ่งข้ึน ทั้งในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร รวมไปถึงการ

สร้างเครือข่ายการพฒันากิจกรรมและการท างานร่วมกนักบัภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและสังคม 

เพื่อเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมเรียนรู้และแกปั้ญหาร่วมกนั  

2.ผลการวิจยัสภาพการณ์จดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย

เอกชน พบวา่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีไม่มากนกั ดงันั้นจึงควรให้ความส าคญัในการพฒันาความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของนกัศึกษาสังกดัมหาวทิยาลยัเอกชนใหเ้พิ่มมากข้ึน 
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2.เชิงวชิาการ 

1.ควรพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา ทั้ง

ในและนอกหลกัสูตรให้มีการเรียนรู้ดว้ยวิธีลงมือปฏิบติัจริงจากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม 

เพื่อเช่ือมโยงตวัเองกบัสังคม  

2.พฒันาผูส้อนให้เป็นตน้แบบท่ีดีในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและแสดงบทบาท

การเป็นผูอ้  านวยความสะดวกท่ีมีความสามารถในการส่งเสริมผูเ้รียนด้าน การเรียนรู้ปัญหา การ

พฒันาโครงงานและการสะทอ้นคิดท่ีอยูบ่นฐานของการปฏิบติัจริง 

3.กระบวนการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา

ต้องเร่ิมต้นจาก การเข้าไปศึกษาเรียนรู้ สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม ชุมชน และสร้าง

กระบวนการในการแก้ปัญหาร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในพื้นท่ีชุมชน รวมไปถึงการถอดบทเรียน การ

สะทอ้นคิด ผลการเรียนรู้ของตวัเองและปัญหาของสังคมท่ีถูกแกไ้ข 

3.เชิงปฏิบติัการ 

1.ควรจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และการประยุกตใ์ชแ้นวคิด Active Learning เพื่อ

สร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมสู่การปฏิบติัจริง 

2.เง่ือนไขแห่งความส าเร็จ การน าแผนไปใชค้วรพิจารณา ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์

ของกลุ่มเป้าหมาย  สัดส่วนจ านวนระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน  แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการ

เรียนรู้ สภาพของชุมชนและเครือข่าย   

ข้อเสนอแนะในการท างานวจัิยคร้ังต่อไป 

1.พฒันาการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

และมีปัจจยัองคป์ระกอบอะไรท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ 

2.การน าแผนกิจกรรมไปทดลองใชก้บักลุ่มนกัศึกษาท่ีมีความหลากหลาย สาขาและ

วชิาชีพ เช่น กลุ่มสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  

3.ให้มีการวิจยัเชิงทดลองแผนกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงในระดับ

มธัยมหรืออาชีวศึกษากลุ่มท่ีมีความแตกต่างในช่วงวยั 
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ภาคผนวก ก 

1.รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  สภาพ ปัญหา และความ
ต้องการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 

2.รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบแบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และแบบประเมินความ
เหมาะสมของร่างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา (กิจกรรม RPS) 

3.รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบการออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

4.รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ ให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

5.รายช่ือบุคคลส าคญั (Key persons)  ท่ีให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงกิจกรรมภายใน
ชุมชน 

6.รายช่ือนกัศึกษากลุ่มทดลอง  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี วทิยาเขตราชบุรี จ  านวน 24 คน 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  สภาพ ปัญหา และความ
ต้องการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง/สถานท่ีท างาน 
1 อาจารยส์ าเนียง เพชรจอม นกักิจกรรม / นกัวชิาการอิสระ 
2 ดร.ขวญัดาว กล ่ารัตน์ นกักิจกรรมชุมชน ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

นครปฐม 
3 ดร.นนัทวฒัน์ ภทัรกรนนัท์ นกัวชิาการศึกษาตลอดชีวติ ภาควชิาการศึกษาตลอด

ชีวติ ม.ศิลปากร 
4 รศ.ดร.สมคิด พรมจุย้ นกัวชิาการวดัผล สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 
2.รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบแบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และแบบประเมินความ
เหมาะสมของร่างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา (กิจกรรมRPS) 
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง/สถานท่ีท างาน 
1 ดร.ศิริลกัษณ์ ตรีสินธ์ุ    นกับริการการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้ธนบุรี 
2 ผศ. ดร. ตวงรักษ ์นนัทวสิารกุล   คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้ธนบุรี 
3 ผศ. ดร ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร   
4 ดร.ธีระพงศ ์บุศรากลู     คณะบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

สยาม 
5 ดร.ขวญัดาว กล ่ารัตน์ นกักิจกรรมชุมชน ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

นครปฐม 
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3.รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบการออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง/สถานท่ีท างาน 
1 ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
2 ดร.ธีระพงศ ์บุศรากลู สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม 
3 ดร. ณัฐสุดา เตพ้นัธ์ คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
4 ดร.ปกรณ์กิตต์ิ  ม่วงประสิทธ์ิ ภาควชิาหูหนวกศึกษา วทิยาลยัราชสุดา 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
5 ผศ.ดร วรรณวีร์ บุญคุม้ ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
4.รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง/สถานท่ีท างาน 
1 ผศ.ดร.สามชาย ศรีสันต ์  วทิยาลยัพฒันศาสตร์ป๋วยอ้ึงภากรณ์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2 รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวภิชัน์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
3 ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจ้ียง คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  
4 บาทหลวง ผศ.ดร.วชัศิลป์ กฤษเจริญ วทิยาลยัแสงธรรม 
5 อ.สุรพล ธรรมร่มดี   คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้ธนบุรี 
6 ผศ.ดร.มนสันนัท ์ หตัถศกัด์ิ   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
7 ผศ.เอมอร เจียรมาศ    คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
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5.รายช่ือบุคคลส าคญั (Key persons)  ท่ีใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงกิจกรรมภายใน
ชุมชน 
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง/สถานท่ีท างาน 
1 นายชล เล็กโล่ง นกัคิดท่ีประสบความส าเร็จทางดา้นอาชีพ 

ครอบครัว เจา้ของฟาร์มเห็ด บา้นวงัตะเคียน 
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

2 นางละออ รัตนานนท ์ เจา้ของฟาร์มเล้ียงไหม บา้นวงัตะเคียน  
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

3 นางสาวอ าไพ ลือสุขประเสริฐ เจา้ของฟาร์มไส้เดือน บา้นวงัตะเคียน  
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

4 นายส าเริง ช่ืนใจ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.3 ต.วงัตะเคียน  
มาในฐานะตวัแทนกรรมการชุมชน 

5 นายสาโรจน์ ทองหุม้ หวัหนา้ศูนยก์ารเรียนรู้อยูเ่ยน็เป็นสุขวถีิไทย
ไทย-รามญั บา้นวงัตะเคียน อ.จอมบึง  
จ.ราชบุรี 

6 นายไกรวฒิุ โกยทรัพย ์ เจา้ของฐานการเรียนรู้โรงสีขา้วขนาดเล็ก
และฐานการเรียนรู้การท าปุ๋ยหมกัอินทร์ 
บา้นวงัตะเคียน 

7 นายจารึก ลือสุขประเสริฐ เจา้ของฟาร์มไส้เดือน บา้นวงัตะเคียน  
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

8 นางสาวอมรพิมล พิทกัษ ์ ผูจ้ดัการศูนยก์ารเรียนรู้อยูเ่ยน็เป็นสุขวถีิไทย
ไทย-รามญั บา้นวงัตะเคียน อ.จอมบึง  
จ.ราชบุรี 

9 นายนวน พรหมยอดสุข เกษตรกรผูป้ระสบความส าเร็จในการท า
สวนมะม่วง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
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6.รายช่ือนกัศึกษากลุ่มทดลอง  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี วทิยาเขตราชบุรี จ  านวน 24 คน 
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
1 นายบุรินทร์ การชงดั 
2 นางสาวกฤติยา มัน่เจริญ 
3 นางสาวกนกวรรณ ยนืยิง่ 
4 นายนิติภูมิ เวชกิจ 
5 นายวรเมธ สุ่มมาตย ์
6 นายภูดิท เบา้นอก 
7 นางสาวอธินชัญา โรจน์เรืองฤทธ์ิ 
8 นางสาวชนญัดา อาจขาว 
9 นายณฐัดนยั นอ้ยแกว้ 
10 นางสาวพิมพใ์จ ตะวงศษ์า 
11 นายธนภทัร แกว้ใส 
12 นายเสฏฐวฒิุ สุวรรณรักษา 
13 นายอภิวชิญ ์ช่วยศรีสวสัด์ิ 
14 นายพีณฐั ชยัพรเฉลิม 
15 นางสาวลกัษิกา เก้ือบุญ 
16 นางสาว ปริยากร กอ้งเจริญสุข 
17 นางสาวกลัยา ภูเกตุ 
18 นายเชาวณ์วุฒิ ธิติธรรมมงคล 
19 นายยศวฒัน์ ทิพยอ์านนท ์
20 นางสาวแพรวา ตงัภาคภูมิ 
21 นายวรเมธ สามารถ 
22 นางสาวอรุณศรี สุวรรณเทศ 
23 นายปัญญ ์ไพช านาญ 
24 นายพฒันา อุ่นยิง่เจริญ 
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ภาคผนวก ข  
1.ตวัอยา่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.หนงัสือขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบประเมินค่าดชันีช้ีวดัความสอดคลอ้ง (IOC) 

3. หนงัสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเคร่ืองมือวิจยักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.หนงัสือขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบการออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 

5.หนงัสือขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ 
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1.ตวัอยา่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากมหาวทิยาลยัรัฐบาล มหาวทิยาลยั
ในก ากบัรัฐบาลและมหาวทิยาลยัเอกชน เพื่อตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ของ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง   มีรายละเอียด ดงัน้ี 
ล าดบั ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา ต าแหน่งงานของบุคลากร 

ท่ีขออนุญาต 
กลุ่มตวัอยา่ง 

1 มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 
วโิรฒ 

คณบดีคณะวทิยาศาสตร์  นกัศึกษา  

 อ.ท่ีปรึกษากิจกรรม 

 บุคลากรในการจดั

กิจกรรม 

 ผูบ้ริหาร 

 ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 ศิษยเ์ก่า 

2 มหาวทิยาลยัศิลปากร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
3 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
4 มหาวทิยาลยัมหิดล คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 
5 มหาวทิยาลยันเรศวร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
6 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ 
7 มหาวทิยาลยัคริสเตียน คณบดีวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
8 มหาวทิยาลยัวงษเ์ชาวลิตกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
9 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต คณบดีคณะรัฐประสาน 

ศนศาสตร์  
10 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และ

มนุษศาสตร์ 
11 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ 
12 มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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2. หนงัสือขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบประเมินค่าดชันีช้ีวดัความสอดคลอ้ง (IOC) และแบบ
ประเมินความเหมาะสมของร่างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
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3. หนงัสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเคร่ืองมือวิจยักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยมี มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  มีนักศึกษาและผูเ้ก่ียวข้องได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษา
กิจกรรม บุคลากรในการจดักิจกรรม ผูบ้ริหาร ผูใ้ชบ้ณัฑิต และศิษยเ์ก่า 
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4.หนงัสือขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบการออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
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5.หนงัสือขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ

รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

2. แบบสัมภาษณ์งานวิจยั เร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

3. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม 

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา (RPS) 

4. แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ

รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

5. แผนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการคิดเป็นเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

6. แบบวดัค่าดชันีดา้นวตัถุประสงคก์บัวธีิการจดักิจกรรมและผลการประเมินแบบประเมินค่า

ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการด าเนินกิจกรรมโครงการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิด  ป รัชญา คิด เ ป็น  เพื่ อ ส่ ง เส ริมความ รับผิดชอบต่อสั งคมของนัก ศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา 

7. แบบประเมินตนเอง ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาก่อนและหลงั การทดลอง 
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1.แบบสอบถามงานวจิยั 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั 

การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั  ปัญหา ความตอ้งการในการพฒันา

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนกัศึกษา 

  
โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน   หนา้ค าตอบและเติมค าในช่องวา่งใหต้รงกบัความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
1.สถานภาพของท่าน 
   1) นกัศึกษา ( ชั้นปีท่ี........... สาขา.....................................................................) 
   2) อาจารยผ์ูส้อน (สาขา....................................................................................) 
   3) บุคลากรของมหาวทิยาลยั ( ต าแหน่ง...........................................................) 
   4) ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั ( ต าแหน่ง...........................................................) 
   5) ศิษยเ์ก่า (สาขาท่ีจบการศึกษา......................................................................) 
   6) ผูใ้ชบ้ณัฑิต (ต าแหน่ง...................................................................................) 
2.เพศ  

    1) ชาย              2) หญิง 
3.ช่วงอายุ 
 1) ต ่ากวา่ 25 ปี  2) 25-30 ปี  3) 31-40 ปี  4) 41-50 ปี  5) 50 ปีข้ึนไป 
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4.การศึกษา 
4.1 วฒิุการศึกษาสูงสุด 
 1) ปริญญาตรี    (สาขา.................................................................) 
 2) ปริญญาโท    (สาขา.................................................................) 
 3) ปริญญาเอก   (สาขา.................................................................) 
 
4.2 มหาวทิยาลยัท่ีสังกดั / เคยสังกดั 
 1) มหาวทิยาลยัรัฐบาล  (ช่ือมหาวทิยาลยั………......................................................) 
 2) มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐบาล (ช่ือมหาวทิยาลยั…................................................) 
 3) มหาวทิยาลยัเอกชน  (ช่ือมหาวทิยาลยั……………...................................................) 

  
4.3 คณะท่ีสังกดั / เคยสังกดั 
 1) สายวทิยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี  2) สายศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ 
 3) สายมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์  4) อ่ืนๆ (ระบุ.........................................) 

 
5. ประสบการณ์ในการจดักิจกรรมพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
  1) มีประสบการณ์ในการจดักิจกรรม  2) ไม่มีประสบการณ์ในการจดักิจกรรม 
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ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั  ปัญหา ความตอ้งการในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความเห็นตามเกณฑ ์5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
ระดบั 5  หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ระดบั 4  หมายถึง เห็นดว้ย 
ระดบั 3  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ระดบั 2  หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
ระดบั 1  หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   

ประเด็น/ค าถาม ระดบัความเห็น 
5 4 3 2 1 

ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา      
1. ความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นคุณธรรมแบบหน่ึง 5 4 3 2 1 
2. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเป็น

พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและพฒันาได ้
5 4 3 2 1 

3. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเป็นเร่ือง
หนา้ท่ีของบุคคลต่อตนเองและส่วนรวม 

5 4 3 2 1 

4. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเกิดจาการลง
มือปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

5 4 3 2 1 

5. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาอาศยัการมี
ส่วนร่วมของบุคคลกบัภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5 4 3 2 1 

6. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาคือการสร้าง
ความเจริญกา้วหนา้แก่ตนเองและผูอ่ื้น 

5 4 3 2 1 

7. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเก่ียวขอ้งกบั
การคิดแกปั้ญหา พฒันาสังคม 

5 4 3 2 1 

8. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเกิดจากความ
สมคัรใจ 

5 4 3 2 1 

9. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเกิดจากการ
สนบัสนุนส่งเสริมของผูเ้ก่ียวขอ้งต่อนกัศึกษา 

5 4 3 2 1 
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ประเด็น/ค าถาม ระดบัความเห็น 
5 4 3 2 1 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเกิดจากการ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

5 4 3 2 1 

11. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเก่ียวขอ้งกบั
การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

5 4 3 2 1 

12. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเป็นหนา้ท่ี
ของนกัศึกษา 

5 4 3 2 1 

13. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเป็นการ
ช่วยเหลือสังคมตามความสามารถ 

5 4 3 2 1 

14. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเป็นเร่ืองของ
การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีทางสังคม 

5 4 3 2 1 

คุณลกัษณะความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา      
15. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ย

การมีวนิยัในตนเอง 
5 4 3 2 1 

16. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ย
การเห็นคุณค่าในตนเอง 

5 4 3 2 1 

17. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ย
การเคารพเช่ือฟังผูป้กครอง 

5 4 3 2 1 

18. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ย
การช่วยเหลือผูป้กครอง 

5 4 3 2 1 

19. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ย
การเคารพสิทธิของเพื่อน 

5 4 3 2 1 

20. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ย
การใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนในทางท่ีถูกตอ้ง 

5 4 3 2 1 

21. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ย
การช่วยเหลือกิจการงานของคณะและ
สถาบนัการศึกษา 

5 4 3 2 1 

22. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ย 5 4 3 2 1 
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ประเด็น/ค าถาม ระดบัความเห็น 
5 4 3 2 1 

การช่วยรักษาช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษาในทางท่ี
ถูกตอ้ง 

23. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ย
การช่วยรักษาสมบติัของสถาบนัการศึกษา 

5 4 3 2 1 

24. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ย
การใหค้วามร่วมมือในการแกปั้ญหาและพฒันา
สังคม 

5 4 3 2 1 

25. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ย
การช่วยเหลือผูอ่ื้นในสังคมตามหนา้ท่ีและ
ความสามารถตน 

5 4 3 2 1 

26. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ย
การรักษาสมบติัส่วนรวม 

5 4 3 2 1 

27. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ย
การปฏิบติัตามกฎหมายและเป็นพลเมืองท่ีดี 

5 4 3 2 1 

28. ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาประกอบดว้ย
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

5 4 3 2 1 

สภาพการณ์ในปัจจุบนัเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
29. ปัจจุบนันกัศึกษามีความรับผิดชอบท่ีเพียงพอต่อ

สังคม 
5 4 3 2 1 

30. ปัจจุบนันกัศึกษาสนใจท่ีจะพฒันาความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของตนเองใหมี้มากข้ึน 

5 4 3 2 1 

31. ปัจจุบนันกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมความ
รับผดิชอบของตนต่อสังคมมากข้ึน 

5 4 3 2 1 

32. ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดี
ในการส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษา  

5 4 3 2 1 

33. ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนใน 5 4 3 2 1 
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ประเด็น/ค าถาม ระดบัความเห็น 
5 4 3 2 1 

ชั้นเรียนท่ีเพียงพอต่อการส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนกัศึกษา 

34. ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัมีการจดักิจกรรมนอกชั้นเรียน 
กิจกรรมนอกหลกัสูตร หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีเพียงพอ
ต่อการส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่อ
สังคม  

5 4 3 2 1 

35. ปัจจุบนันกัศึกษามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการ
พฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 

5 4 3 2 1 

36. โดยทัว่ๆ ไปหรือในภาพรวมน่าจะกล่าวไดว้า่
นกัศึกษามีความรับผดิชอบต่อสังคมเพียงพอ
ส าหรับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบนั 

5 4 3 2 1 

ปัญหาเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
37. นกัศึกษาในปัจจุบนัมีปัญหาหรือความไม่เหมาะสม

ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
5 4 3 2 1 

38. ปัญหาดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมเกิดจาก
ความรู้สึกวา่ตนเอง 
ไม่เก่ียวขอ้งกบัสังคม 

5 4 3 2 1 

39. มหาวทิยาลยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาด
นโยบายแผนพฒันาท่ีชดัเจนหรือแนวทางส่งเสริม
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาท่ี
เหมาะสม 

5 4 3 2 1 

40. ปัญหาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาส่ง
ผลกระทบต่อสังคมหลายมิติ 

5 4 3 2 1 

41. ปัญหาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเป็น
ปัญหาวกิฤติในปัจจุบนั 

5 4 3 2 1 

42. นกัศึกษาในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่งเสริมให้
มีความรับผดิชอบต่อสังคมมากข้ึน 

5 4 3 2 1 
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ประเด็น/ค าถาม ระดบัความเห็น 
5 4 3 2 1 

เป้าหมายการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
43. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อตนเองดว้ย

การมีวนิยัในการศึกษาเล่าเรียนและการท างาน 
5 4 3 2 1 

44. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อตนเองดว้ย
การสร้างความรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตนเอง 

5 4 3 2 1 

45. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อครอบครัว
ดว้ยการเคารพเช่ือฟังผูป้กครอง 

5 4 3 2 1 

46. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อครอบครัว
ดว้ยการช่วยเหลืองานผูป้กครอง 

5 4 3 2 1 

47. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อเพื่อนดว้ย
การเคารพสิทธิของเพื่อน 

5 4 3 2 1 

48. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อเพื่อนดว้ย
การใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนในทางท่ีถูกตอ้ง 

5 4 3 2 1 

49. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อ
มหาวทิยาลยัดว้ยการช่วยเหลืองานของมหาวทิยาลยั 

5 4 3 2 1 

50. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อ
มหาวทิยาลยัดว้ยการรักษาช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั 

5 4 3 2 1 

51. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อ
มหาวทิยาลยัดว้ยการรักษาทรัพยส์มบติัของ
มหาวทิยาลยั 

5 4 3 2 1 

52. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อชุมชน 
สังคมดว้ยการร่วมกนัแกปั้ญหาสังคม 

5 4 3 2 1 

53. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อชุมชน 
สังคมดว้ยการช่วยเหลือกนัในสังคม 

5 4 3 2 1 

54. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อชุมชน 
สังคมดว้ยการช่วยกนัดูแลรักษาสมบติัส่วนรวม 

5 4 3 2 1 

55. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อชุมชน 5 4 3 2 1 
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ประเด็น/ค าถาม ระดบัความเห็น 
5 4 3 2 1 

สังคมดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมาย 
56. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม

ดว้ยการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ 
5 4 3 2 1 

57. นกัศึกษาควรพฒันาความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ยการช่วยหรือร่วมมือสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมในการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น 

5 4 3 2 1 

วธีิการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา     
58. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา

ควรจดักระบวนการ การมีส่วนร่วม และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 

5 4 3 2 1 

59. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ควรเปิดโอกาสใหมี้เสรีภาพในการคิดและ
วพิากษว์จิารณ์ 

5 4 3 2 1 

60. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ควรส่งเสริมใหค้นมีการประเมินความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

5 4 3 2 1 

61. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นการหาค าตอบ 

5 4 3 2 1 

62. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ควรเนน้กิจกรรมการแกปั้ญหา 

5 4 3 2 1 

63. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ควรใชว้ธีิท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการคน้พบองคค์วามรู้
โดยตวัผูเ้รียนเอง 

5 4 3 2 1 

64. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ควรจดัการเสวนาและอภิปรายปัญหาสังคมดว้ยการ
ใชเ้หตุผล 

5 4 3 2 1 

65. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 5 4 3 2 1 
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ประเด็น/ค าถาม ระดบัความเห็น 
5 4 3 2 1 

ควรมุ่งศึกษาความตอ้งการและแกปั้ญหาของชุมชน 
66. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา

ควรใชว้ธีิการแสวงหาความรู้ดว้ยเหตุและผล 
5 4 3 2 1 

67. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ควรส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

5 4 3 2 1 

68. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงาน มีการ
วางแผนและลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนด 

5 4 3 2 1 

69. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ควรใชต้วัแบบท่ีดีเป็นแบบอยา่ง 

5 4 3 2 1 

70. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ควรเปิดโอกาสในการท ากิจกรรมรับใชส้ังคม 

5 4 3 2 1 

71. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ควรสร้างเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาของ
ชุมชน สังคม    

5 4 3 2 1 

72. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีลงมือช่วยเหลือสังคม 

5 4 3 2 1 

73. การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา
ควรสร้างความตระหนกัรู้ในตนเองวา่เป็นส่วนหน่ึง
ของสังคม 

5 4 3 2 1 

 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของนกัศึกษา 

จากประเด็นค าถาม ท่านมีขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา หรือไม่ โปรดให้ขอ้เสนอแนะโดยอิสระ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบค าถาม 
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2.แบบสัมภาษณ์งานวจิยั 
แบบสัมภาษณ์งานวจิยั 

เร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

 
คร้ังท่ี..............วนัท่ีสัมภาษณ์....................................... 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.....................................................ต  าแหน่งงาน....................................................... 
สถานท่ีท างาน......................................................สถานท่ีสัมภาษณ์....................................................
ช่วงเวลาสัมภาษณ์.................................................เบอร์โทรศพัท.์.......................................................
อีเมล............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง : แบบสัมภาษณ์น้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษา สภาพการณ์ในปัจจุบนั  ปัญหา ความตอ้งการเก่ียวกบั
ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา จ าแนกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  
 
ตอนท่ี1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ค าถามสัมภาษณ์เก่ียวกบั สภาพการณ์ในปัจจุบนั  ปัญหา ความตอ้งการเก่ียวกบัความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา   
 
  

สถานภาพของมหาวทิยาลยั 

( ) มหาวทิยาลยัรัฐ 

( ) มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 

( ) มหาวทิยาลยัเอกชน 

(  ) หน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนๆ  
ระบุ........................................................... 

กลุ่มคณะทีสั่งกดั 

( ) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

( ) ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 

( ) มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

( ) อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
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ตอนท่ี 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล 
1.โปรดระบุ สถานภาพของท่าน 
 ( ) 1. นกัศึกษา ชั้นปีท่ี........ 
 ( ) 2. อาจารยผ์ูส้อน 
 ( ) 3. บุคลากร 
 ( ) 4. ผูบ้ริหาร 
 ( ) 5. ศิษยเ์ก่า 
 ( ) 6. ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 
2.เพศ  

( ) 1.ชาย   
( ) 2.หญิง 
 

3.อาย ุ
 ( ) 1.  ต ่ากวา่ 25 ปี  

( ) 2.  25-30 ปี   
( ) 3. 31-40 ปี   
( ) 4. 40-50 ปี   
( ) 5. 50 ปีข้ึนไป 

 
4.การศึกษา 

4.1 วฒิุการศึกษาสูงสุด 
( ) 1. ป.ตรี สาขา................................................ 
( ) 2. ป.โท สาขา................................................ 
( ) 3. ป.เอก สาขา................................................ 
 
4.2 มหาวทิยาลยัท่ีสังกดั / เคยสังกดั 
( ) 1.  มหาวทิยาลยัรัฐบาล   
( ) 2. มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐบาล   
( ) 3. มหาวทิยาลยัเอกชน   
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 4.3 กลุ่มคณะท่ีสังกดั 
( ) 1. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
( ) 2. ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์        
( ) 3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5. ประสบการณ์ในการจดักิจกรรมพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
 (  ) 1. มีประสบการณ์ในการจดักิจกรรม 

(  ) 2. ไม่มีประสบการณ์ในการจดักิจกรรม 
ตอนท่ี 2 ค าถามสัมภาษณ์เก่ียวกบั สภาพการณ์ในปัจจุบนั  ปัญหา ความตอ้งการเก่ียวกบัความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
   

ประเด็น ค าถามสัมภาษณ์ 
1) ความหมายและ
บริบทท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.ท่านเขา้ใจวา่ ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา มีความหมาย
อยา่งไร 
2.ท่านเห็นวา่ ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรมหรือความรับผดิชอบชัว่ดีหรือไม่ อยา่งไร 
3.ลกัษณะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา มี
อะไรบา้ง ควรเป็นอยา่งไร 
4.ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาควรน าไปสู่การลงมือปฏิบติั 
ใช่หรือไม่ ควรท าอยา่งไร 
5.ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพ
ปัญหาในสังคม หรือไม่ อยา่งไร และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาต่างๆ ไดห้รือไม่ อยา่งไรบา้ง 

2) สภาพการณ์
ปัจจุบนั 

6.ปัจจุบนันกัศึกษามีความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ เพียงใด  โปรด
ยกตวัอยา่งการกระท าท่ีแสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
ท่ีท่านเห็นวา่ส าคญั 
7.ท่านคิดวา่นกัศึกษาสนใจท่ีจะพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคม
หรือไม่  มากนอ้ย เพียงใด 
8.นกัศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นความไม่รับผิดชอบต่อสังคม
หรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
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ประเด็น ค าถามสัมภาษณ์ 
9.ท่านเห็นวา่ นกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรับผดิชอบ
ต่อสังคมท่ีมหาวทิยาลยัหรือองคก์รหรือชุมชนจดัหรือไม่ เพียงใด 
10.นกัศึกษาไดส้ร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ข้ึนเองหรือไม่ อยา่งไร 

3) การส่งเสริม
ความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของ
มหาวทิยาลยั 

11.มหาวทิยาลยัมีการก าหนดนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริมให้
นกัศึกษามีความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ หากมีนโยบายเป็นอยา่งไร 
12.มหาวทิยาลยัมีการส ารวจปัญหาเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม
เพื่อมาก าหนดเป็นนโยบาย หรือไม่ อยา่งไร 
13.การน านโยบายหรือแผนพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อ
สังคมของนกัศึกษาไปสู่การปฏิบติัประสบปัญหา อุปสรรคหรือไม่  
อยา่งไร 
14.ในเชิงนโยบาย ควรส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
ดว้ยวธีิการใด   
15.มหาวทิยาลยัมีการส่งเสริมการจดัท าโครงการกิจกรรม โปรแกรม
เก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาหรือไม่  อยา่งไร 
16.มหาวทิยาลยัมีการจดักิจกรรมนอกชั้นเรียน นอกหลกัสูตร ท่ี
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่อสังคมมากนอ้ย เพียงใด 
17. ท่านหรือหน่วยงานของท่านไดมี้ส่วนช่วยในการพฒันา ความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
18.บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามนโยบายหรือ
แนวทางเพื่อการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาหรือไม่ 
อยา่งไร 
19.มีการประเมินเพื่อน าขอ้มูลยอ้นกลบัมาใชใ้นการพฒันาความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
20.พฤติกรรมความไม่รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา ส่งผลกระทบ
อยา่งไรบา้ง 

4) ปัญหาความ
ตอ้งการและวธีิการ 

21.ปัญหาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาส่งผลกระทบต่อ
สังคมในมิติใดบา้ง 
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ประเด็น ค าถามสัมภาษณ์ 
22.นกัศึกษาท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม มีคุณลกัษณะอยา่งไร 
23.ท่านคิดวา่ ควรมีการพฒันานกัศึกษาใหมี้ความรับผดิชอบต่อสังคม
ในดา้นใดบา้ง ใครบา้งท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา 
24.ในการจดัการเรียนการสอน ครูควรพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคม
ของนกัศึกษาดว้ยวธีิการใด 
25.ในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร บุคลากร/ผูเ้ก่ียวขอ้งควรพฒันา
ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา อยา่งไร ดว้ยวธีิการใด 
26.ในการจดักิจกรรมพฒันาบุคลากร/ผูเ้ก่ียวขอ้งควรพฒันาความ
รับผดิชอบต่อสังคมอยา่งไร  
27.ในการจดักิจกรรมของนกัศึกษาดว้ยกนัเอง ควรใชว้ธีิการใดบา้งใน
การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษา 
28.ท่านมีวธีิการหรือแนวทางในการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคม
ของนกัศึกษา อยา่งอ่ืนอีกหรือไม่ อยา่งไร 

5) ขอ้เสนอแนะ 29.จากประเด็นค าถามท่ีไดส้ัมภาษณ์  ท่านมีขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ต่อการ
พฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาหรือไม่ โปรดให้
ขอ้เสนอแนะ 
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3.แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)และแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม การ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา (RPS) 

 
ค าอธิบาย  
1.โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

+1 หมายถึง  แน่ใจว่ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้ง เหมาะสม ต่อการ
ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้ง เหมาะสม ต่อการ
ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

-1  หมายถึง แน่ใจวา่กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้ง เหมาะสม ต่อการ
ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
 
2.โปรดให้ขอ้เสนอแนะ 2 ประเด็นในแต่ละรายการประเมิน ไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะในการจดัท าแผน 
และขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรม 

กิจกรรม วตัถุประสงค ์

ระดบัคะแนน
ความสอดคลอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 

+1 0 -1 

ขอ้เสนอ 
แนะใน
การจดัท า
แผน 

ขอ้เสนอ 
แนะใน
การจดั
กิจกรรม 

กิจกรรมแบบท่ี  1  
“กิจกรรมสัมพนัธ์”  
(Relation: R) 
 
เป็นการสร้าง
บรรยากาศในการ
เรียนรู้ร่วมกนั ท่ีเนน้
ความสัมพนัธ์ท่ีดีและ
การช่วยเหลือผูอ่ื้น มี

1.ความสัมพนัธ์ท่ีดี
และการช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น  

     

2.ความเป็น
ประชาธิปไตย ให้
ผูเ้รียนรู้หนา้ท่ีและมี
วนิยัในตนเอง เคารพ
สิทธิและเกียรติของ
ผูอ่ื้น   
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กิจกรรม วตัถุประสงค ์

ระดบัคะแนน
ความสอดคลอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 

+1 0 -1 

ขอ้เสนอ 
แนะใน
การจดัท า
แผน 

ขอ้เสนอ 
แนะใน
การจดั
กิจกรรม 

ความเป็น
ประชาธิปไตย ให้
ผูเ้รียนรู้หนา้ท่ีและมี
วนิยัในตนเอง เคารพ
สิทธิและเกียรติของ
ผูอ่ื้น ตลอดจน
สามารถคน้ควา้หา
ความรู้ สร้างความรู้ 
และรู้จกัพึ่งตนเอง   

3.คน้ควา้หาความรู้ 
สร้างความรู้ และ
รู้จกัพึ่งตนเอง  

     

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรม วตัถุประสงค ์

ระดบัคะแนน
ความสอดคลอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 

+1 0 -1 
ขอ้เสนอ 
แนะในการ
จดัท าแผน 

ขอ้เสนอ 
แนะใน
การจดั
กิจกรรม 

 กิจกรรมแบบท่ี 2 
“กิจกรรมการคิดและ
เสวนา” (Praxis: P)  
เป็นการส่งเสริมให้
ผูเ้รียนรู้จกัคิดและเขียน
อยา่งมีเหตุผลและมี

1.ความสามารถ
ทางการคิดอยา่งมี
เหตุผล และมี
วจิารณญาณ 

     

2.ความสามารถใน
การเขียนท่ีส่งเสริม
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กิจกรรม วตัถุประสงค ์

ระดบัคะแนน
ความสอดคลอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 

+1 0 -1 
ขอ้เสนอ 
แนะในการ
จดัท าแผน 

ขอ้เสนอ 
แนะใน
การจดั
กิจกรรม 

วจิารณญาณท่ีดี โดย
เนน้การเรียนรู้ท่ีเปิด
โอกาสใหมี้การซกัถาม 
พดูคุย แลกเปล่ียน และ
เปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นของกนัและกนั 

และสะทอ้น
วจิารณญาณ 
3.ความสามารถใน
การตั้งค  าถามท่ีดี 
และการคน้หา
ค าตอบท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม 

     

4.ความสามารถใน
การศึกษา คน้ควา้ 
เก็บรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง 
สังคมส่ิงแวดลอ้ม 
และวชิาการ น ามา
วเิคราะห์ สังเคราะห์ 
และสรุปขอ้มูล เพื่อ
การเรียนรู้และ/หรือ
แกปั้ญหา 

     

5.ความสามารถใน
การส่ือสาร พดูคุย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และเปิดกวา้งรับฟัง
ความคิดเห็นของกนั
และกนั 
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรม วตัถุประสงค ์

ระดบัคะแนนความ
สอดคลอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 

+1 0 -1 

ขอ้เสนอ 
แนะใน
การจดัท า
แผน 

ขอ้เสนอ
แนะใน
การจดั
กิจกรรม 

 กิจกรรมแบบท่ี 3  
“กิจกรรมรับใช้
สังคม” (Service: S) 
เป็นการจดัท า
โครงงานพฒันา
ชุมชนโดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน เนน้บทบาท
ของตนเองท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของสังคม การ
ท างานใหส้ังคม และมี
การร่วมมือในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
รวมทั้งพฒันาคุณค่า
ความเป็นมนุษย ์

1.การจดัท า
โครงงานพฒันา
ชุมชนโดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน 
 

     

2.การเรียนรู้และ
พฒันาตนอยา่งมี
ส่วนร่วมกบัผูอ่ื้น
ในการรับใชส้ังคม 
 

     

3.ความภาคภูมิใจ
ในตนเองท่ีได้
ช่วยเหลือสังคม 

     

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 



  

 
 

287 

แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

 
ค าอธิบาย  
โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของกิจกรรมในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดงัน้ี  

5  หมายถึง กิจกรรมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

4  หมายถึง กิจกรรมมีความเหมาะสมมาก ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

3  หมายถึง กิจกรรมมีความเหมาะสมปานกลาง ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

2  หมายถึง กิจกรรมมีความเหมาะสมนอ้ย  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

1  หมายถึง กิจกรรมมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

 
กิจกรรม รายการประเมินความเหมาะสม มาตรการประเมิน ขอ้เสน

อแนะ 5 4 3 2 1 
กิจกรรมแบบท่ี  

1 
“กิจกรรม
สัมพนัธ์” 

(Relation: R) 
ลกัษณะ 

การสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ร่วมกนั  

      

เนน้ความสัมพนัธ์ท่ี
ดี  

      

ใหผู้เ้รียนช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น  

      

ส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย  

      

ใหผู้เ้รียนรู้หนา้ท่ี
และมีวนิยัในตนเอง  
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กิจกรรม รายการประเมินความเหมาะสม มาตรการประเมิน ขอ้เสน
อแนะ 5 4 3 2 1 

ใหผู้เ้รียนเคารพสิทธิ
และเกียรติของผูอ่ื้น   

      

ใหผู้เ้รียนคน้ควา้หา
ความรู้ สร้างความรู้  

      

ใหผู้เ้รียนรู้จกั
พึ่งตนเอง   

      

วธีิการ
ส าคญั 

ใชว้ธีิการและ
กระบวนการกลุ่ม
สัมพนัธ์  

      

ก าหนดขอ้ตกลงและ
แนวปฏิบติัท่ีดีใน
การเรียนรู้และการ
อยูร่่วมกนั 

      

พฒันาเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้และ
นกัปฏิบติั  

      

ส่ือ/
อุปกรณ์/
แหล่ง
เรียนรู้ 

มีสัญญาการเรียนรู้ 
(Learning Contract) 

      

ใชแ้นวปฏิบติัชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

      

กิจกรรม 
กิจกรรมแบบท่ี  
2  
“กิจกรรมการคิด
และเสวนา” 
(Praxis: P) 

รายการประเมินความเหมาะสม มาตรการประเมิน ขอ้เสน
อแนะ 5 4 3 2 1 

ลกัษณะ 

ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดเป็น
เหตุ เป็นผล 

      

ใหผู้เ้รียนเขียนอยา่ง
เป็นระบบ 

      

เนน้การส่งเสริมใหมี้       
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กิจกรรม รายการประเมินความเหมาะสม มาตรการประเมิน ขอ้เสน
อแนะ 5 4 3 2 1 

วจิารณญาณท่ีดี  
เปิดโอกาสใหมี้การ
ซกัถาม พดูคุย 
แลกเปล่ียน เรียนรู้ 

      

เปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นของกนัและกนั 

      

วธีิการ
ส าคญั 

ซกัถาม พดูคุย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
เปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็น 

      

มีกรณีศึกษาตวัแบบท่ี
มีวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

      

 เนน้โจทย ์ปัญหา  
ประสบการณ์ตรง
เพื่อใหเ้กิดการศึกษา 
คน้ควา้ เก็บรวบรวม
ขอ้มูล เพื่อสรุปและ
แกปั้ญหาไดจ้ริง 

      

ส่ือ/
อุปกรณ์/
แหล่ง
เรียนรู้ 

มีกรณีศึกษา       
มีตวัแบบท่ีมีวธีิปฏิบติั
ท่ีเป็นเลิศ  

      

 มีการก าหนดบทบาท
สมมติ (Role play) 

      

  มีใบงาน การ
มอบหมาย 

      

กิจกรรม รายการประเมินความเหมาะสม มาตรการประเมิน ขอ้เสน
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กิจกรรม รายการประเมินความเหมาะสม มาตรการประเมิน ขอ้เสน
อแนะ 5 4 3 2 1 

กิจกรรมแบบท่ี 3  
“กิจกรรมรับใช้
สังคม” (Service: 
S) 

5 4 3 2 1 อแนะ 

ลกัษณะ 

การจดัท า โครงงาน
พฒันาชุมชนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

      

เนน้บทบาทของ
ตนเองท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคม 

      

มีกิจกรรมการท างาน
ใหส้ังคม 

      

มีการร่วมมือท างาน
กบัผูอ่ื้น 

      

พฒันาคุณค่าความเป็น
มนุษย ์

      

วธีิการ
ส าคญั 

ศึกษาชุมชนตวัอยา่ง       
ส ารวจชุมชน ท าความ
เขา้ใจ สภาพการณ์ 
ปัญหา ความตอ้งการท่ี
แทจ้ริง 

      

 วเิคราะห์ แกปั้ญหา
โดยใหค้นในชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ปรับปรุง 

      

 มีการประเมินผลการ
เรียนรู้ส่วนตวัและ
ร่วมกนั 

      

ส่ือ/ มีชุมชนตวัอยา่งเป็น       
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กิจกรรม รายการประเมินความเหมาะสม มาตรการประเมิน ขอ้เสน
อแนะ 5 4 3 2 1 

อุปกรณ์/
แหล่ง
เรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ 
มีการเตรียมชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ 

      

 มีการประเมิน
โครงงานและประเมิน
ตนเอง 
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4.แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
แผนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการคิดเป็นเพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

 
ขั้นท่ี วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรม ส่ือ การประเมิน ระยะเวลา 
1. เพื่อสร้างสมัพนัธภาพระหวา่ง

ผูเ้รียน 
 

- ปฐมนิเทศ 
-แนะน าโครงการและการมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมร่วมกนั 
 

- แนะน าตวั / ความสนใจ /
ความรู้สึก  
-ทศันะคติ ของผูเ้รียนรายบุคคล
เก่ียวกบัชุมชน สงัคม 
- การแสดงความสามารถพิเศษ 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

-เกม 
-ใบงาน 
-แบบบนัทึก 
 

-ผลของใบงาน  
-บนัทึกความประทบัใจ 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม การ
แสดงออกระหวา่งผูเ้รียน 

2 ชม. 

2-3 1.เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองความส าคญั
ของความรับผิดชอบต่อสงัคม 
(SR) 
2.เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองเป้าหมาย 
ขั้นตอน วิธีการในภาพรวมของ
การจดักิจกรรม เพื่อส่งเสริมSR 

-ความรู้ทัว่ไป ความส าคญัเก่ียวกบั
ความรับผิดชอบต่อสงัคม  
-เป้าหมาย ขั้นตอน วิธีการในการจดั
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมSR 

-เล่าประสบการณ์ SR ท่ีมีต่อ
ตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน ต่อ
สถาบนัการศึกษา และ ต่อชุมชน 
สงัคม 
 

-วิดีทศัน/์ PTT Model แนวคิด
การพฒันาSR ในมหาวิทยาลยั 
-PTT ตวัอยา่ง ขั้นตอน วิธีการ
ในการจดักิจกรรม เพื่อส่งเสริม
SR 

-แบบสอบถาม 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัSR 
เป้าหมาย ขั้นตอน วิธีการ ของ
กิจกรรม 
 
 

6 ชม. 

4. เพื่อใหค้วามรู้แนวคิด ปรัชญา 
คิดเป็น 
2.เพื่อใหค้วามรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
ขอ้มูลชุมชน การเขียนใบส ารวจ
ชุมชน 
 

-หลกัการคิดเป็นเก่ียวกบั ปัญหาและ
วิธีการคน้พบปัญหา 
-ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัชุมชน/ 
แนะน าชุมชน /ขอ้มูลชุมชน/การ
เขียนแบบส ารวจชุมชน 
 

-สรุปแนวคิด คิดเป็น น าเสนอ
งานกลุ่ม 
-จ าลองวิธีการคน้หาปัญหาดว้ย
แนวคิด คิดเป็น 
-ฝึกเขียนแบบส ารวจชุมชน 

-VDO ตวัอยา่งคนในชุมชนท่ีใช้
แนวคิด คิดเป็น มาใชใ้นการ
ด าเนินชีวิต 
-PTT ขอ้มูลชุมชนในดา้นต่างๆ 
เช่น อาชีพ  ศิลปวฒันธรรม 
ดนตรี ภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน ฯลฯ  
 

ใบงาน  
-สรุปแบบจ าลองวิธีการคน้หา
ปัญหาดว้ยแนวคิด คิดเป็น 
-แบบส ารวจชุมชน 

3 ชม. 

5-7 เพื่อศึกษาชุมชนตวัอยา่งท่ี
ประสบความส าเร็จเก่ียวกบั
กิจกรรม SR 

-แนวคิดการสร้างกิจกรรม SR -ลงพื้นท่ีภาคสนามเพื่อศึกษาดู
งานในชุมชน 1หรือ 2 
-มอบหมายใหเ้ขียนสรุปกิจกรรม

-ลงพื้นท่ีชุมชน 
-แผน่พบัแนะน าชุมชน/วดีีทศัน ์
-ใบงาน 

สรุปผลประเด็นกิจกรรมชุมชนท่ี
เก่ียวกบั SR 

9 ชม. 
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ขั้นท่ี วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรม ส่ือ การประเมิน ระยะเวลา 
ของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั SR 

เพื่อศึกษาขอ้มูลชุมชน 
บริบท สภาพปัญหา ความ
ตอ้งการ ของชุมชน 

-ขอ้มูลทัว่ไป บริบท สภาพปัญหาใน
ชุมชน 
 

ส ารวจชุมชน 
-ศึกษาสภาพการณ์  
-ศึกษาปัญหาตามท่ีกลุ่มสนใจ 
-การน าเสนอบริบทชุมชนและ
สภาพปัญหาท่ีพบ 

-ใบงาน สรุปผล 
-สภาพปัญหาในชุมชนท่ีกลุ่ม
สนใจ 

12 ชม. 

เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาใน
ชุมชน 
 

-วิเคราะห์ปัญหาตามหลกัการ “คิด
เป็น” 
-สรุปปัญหาท่ีตอ้งการ 

-แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง ครู / 
นศ. 
-น าเสนอใหชุ้มชนมีส่วนร่วม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้  
 

 PPT/ จดัสมัมนาในชุมชน   
-ใบงานการวิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้ตามปรัชญาคิดเป็น 
 

-ผลการแสดงความคิดเห็น การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีเกิดจากการจดั
สมัมนากลุ่ม ท่ีมี ครู นศ. คนใน
ชุมชน 
-นศ.ไดปั้ญหาท่ีกลุ่มสนใจ จากผล
การวิเคราะห์ผา่นหลกัการคิดเป็น  

 3 ชม. 

8. 1.เพื่อใหรู้้ วิธีการ ขั้นตอน การ
จดัท ารูปเล่มรายงานโครงงาน  
2.เตรียมการน าเสนอโครงงาน 

-วิธีการ ขั้นตอน การจดัท า และการ
เขียนรายงานโครงงาน 
-เทคนิคการน าเสนอโครงงาน 

-ฝึกการเขียนรูปเล่มรายงาน 
-ตรวจสอบการน าเสนอ 

- PPT /รูปแบบการเขียน
โครงงาน 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงงาน 
ส่วนท่ี 2 แนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน 
ส่วนท่ี 3 วิธีการด าเนินงาน 
 

แบบประเมินการเขียนโครงงาน 
 

 6 ชม. 

9. เพื่อลงปฏิบติักิจกรรมตาม
โครงงานท่ีก าหนด 

กิจกรรมตามโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรับผิดชอบต่อสงัคมตามแต่ละ
กลุ่ม 

ปฏิบติักิจกรรมตามแผนโครงงาน
ท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อ
สงัคมในชุมชน 

วสัดุ/อุปกรณ์ และเคร่ืองมือใน
การจดักิจกรรม 

-ความส าเร็จ ปัญหา และ
ขอ้เสนอแนะ ในการจดัท า
โครงงาน 

6 ชม. 

10. เพื่อน าเสนอกระบวนการและ
โครงงานในชุมชน 

-กระบวนการจดัท าโครงงาน 
-โครงงาน 

-น าเสนอโครงงานตามขั้นตอน
การจดัท าโครงการผา่น
กระบวนการคิดเป็น 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้โครงงานท่ีมี

- PPT ขั้นตอนการจดักิจกรรม 
-เอกสารโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

แบบประเมินกิจกรรม 
-เน้ือหา 
วิธีการน าเสนอ 
บุคลิกภาพและการตอบค าถาม 

3 ชม. 
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ขั้นท่ี วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรม ส่ือ การประเมิน ระยะเวลา 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
- ครู นศ. และตวัแทนชุมชน เขา้
ร่วมรับฟังและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

11. 1.เพื่อใหน้กัศึกษาถอดบทเรียน
การเรียนรู้ โดยมี ครู นศ.และ
ชุมชน 
2.เพื่อสรุปผลการเรียนรู้และ
ปรับปรุงพฒันา 

-แนวคิดการถอดบทเรียนและการ
สะทอ้นคิด 

-จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ภาพ วีดีโอ ในการจดัท า
กิจกรรมและประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บ 

-สรุปผลกิจกรรม 
-การแลกเปล่ียนประสบการณ์
เรียนรู้ของทุกๆฝ่าย 
และการสะทอ้นคิด 

3 ชม 

12. 1.เพื่อรายงานผลตามหลกัการ
เขียนโครงงาน 

-ส่วนท่ี 4 สรุปผลและประโยชนต์่อ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา 
ชุมชนและสงัคม 

-ประชุมกลุ่ม เขียนโครงงาน สรุป 
ตามแผนท่ีก าหนด 

แบบรายงาน -เล่มรายงานโครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความรับผิดชอบต่อสงัคม 

3 

      รวม 45 ชม. 
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แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
คร้ังท่ี 1  
หวัเร่ือง ปฐมนิเทศและกิจกรรมรู้จกักนั  เวลา 9.00-11.00 น. กลุ่ม1 จ านวน 11 คน และ 13.00-15.00 น.กลุ่ม 2 จ านวน 14 คน จ านวน 2 ชม. 
ชั้นปี 1  ภาคเรียนท่ี 2/2559 
สอนวนัท่ี................เดือน. มกราคม พ.ศ. 2560   
ช่ือผูส้อน.............................................................. 

สาระส าคญั วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ การวดัผล แนวคิดท่ีใช ้ การพฒันา SR 
การสร้างบรรยากาศท่ีดี
ในการเรียนรู้ร่วมกนั
และการก าหนด
ขอ้ตกลง แนวปฏิบติัท่ีดี
ในการเรียนรู้และการอยู่
ร่วมกนั 

1.เพื่อสร้างสมัพนัธภาพระหวา่ง
ผูเ้รียน 
2.เพื่อช้ีแจงใหข้อ้มูลพื้นฐาน
และใหแ้นวทางการปฏิบติัตน
ในเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรม 
 

-ประวติัตนเอง /
ความสามารถพิเศษ
ประสบการณ์ดา้นกิจกรรม 
- ปฐมนิเทศ /แนะน า
โครงการและการมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม
ร่วมกนั 
 

สร้างสมัพนัธภาพ 
- เกมผึ้งแตกรัง 
-แนะน าตวั / ความสนใจ /
ความรู้สึกต่อเพื่อนๆ 
- แสดงความสามารถพิเศษ  
 -แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์
ของแต่ละคนเก่ียวกบั SR 
ใหข้อ้มูลพื้นฐานและแนวทาง
ปฏิบติักิจกรรม กวา้งๆ  
ความรู้เร่ือง ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม/แนวคิด คิดเป็น/เป้าหมาย
ของกิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการ
การด าเนินกิจกรรม/ขอ้มูลชุมชน/
การก าหนดปัญหา/การวางแผน/การ
ปฏิบติัโครงงานภาคสนาม และการ
สะทอ้นผลการเรียนรู้ 

-เกม 
-PP กรอบแนวคิด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
-ใบงาน 
-แบบบนัทึก 
 

-ผลของใบงาน  
-บนัทึกความ
ประทบัใจ 
-สงัเกตการมีส่วน
ร่วม  
การแสดงออก
ระหวา่งผูเ้รียน 

กิจกรรมแบบท่ี1 
กิจกรรม สมัพนัธ์ 

ต่อตนเอง 
ต่อเพื่อน 
ชุมชน สงัคม 
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ขอ้เสนอแนะกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................
เกมผึ้งแตกรัง 
เล่นเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน สับเปล่ียนหมุนเวยีนตามค าสั่งของผูน้ ากิจกรรม เพื่อให้รู้จกักนัอยา่งทัว่ถึง 
วตัถุประสงค ์  เพื่อให้รู้จกักนัเร็วข้ึน 
จ านวนผูเ้ล่น   10 - 15 คน 
อุปกรณ์   - 
สถานท่ี   หอ้งเรียน 
เวลา   20 - 30 นาที 
วธีิเล่น 
   1.  ผูน้  าใหผู้เ้ล่นจบักลุ่มกนั 3 คน     
   2.กลุ่ม 3 คน จะตอ้งเป็นรัง 2 คน เป็นผึ้ง 1 คน  
   3.เม่ือผูเ้ล่นจบักลุ่มตามท่ีผูน้ าก าหนดใหแ้ลว้ ผูเ้ล่นท่ีเป็นรังใหจ้บัมือกนัไวท้ั้งสองขา้ง 
   4.ผูเ้ล่นท่ีเป็นผึ้งจะอยูร่ะหวา่งผูเ้ล่นท่ีเป็นรังทั้งสองคน คืออยูต่รงกลางออ้มแขนท่ีอบอุ่น 
   5.ค  าสั่งท่ีผูน้  ากิจกรรมบอกผูเ้ล่น มีดงัน้ี 
                        „เปล่ียนรัง 
                        „ยา้ยรัง 
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                        „รังแตก 
   เปล่ียนรัง  หมายถึง  ผูท่ี้เป็นผึ้งเปล่ียนไปอยูรั่งอ่ืน ผูท่ี้เป็นรังให้อยูก่บัท่ี 
   ยา้ยรัง  หมายถึง  ผูท่ี้เป็นรังเปล่ียนไป ผูท่ี้เป็นผึ้งให้อยูก่บัท่ี 
   รังแตก  หมายถึง  สร้างรังกนัใหม่ ใครจะเป็นผึ้งหรือรังก็ได ้แต่ตอ้งใหไ้ดค้รบตามจ านวน 
การเปล่ียน ยา้ยรัง รังแตก เม่ือสร้างรังไดแ้ลว้ ใหคุ้ยกนั ท าความรู้จกักนัดว้ย 
ใบงาน  
1.ใหน้กัศึกษาสรุปประเด็นการเรียนรู้ในวนัน้ี 
2.ใหน้กัศึกษาบนัทึกเร่ืองราวความประทบัใจของเพื่อนร่วมชั้นเรียน   

- เร่ืองส่วนตวัของเพื่อนท่ีประทบัใจ 
-ประสบการณ์เก่ียวกบัชุมชน สังคม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของเพื่อน 
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ใบงาน (ส าหรับผูส้อน) 
1.แบบสังเกตการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 

-ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
-กลา้แสดงออกโดยวาจา  ท่าทาง การแสดงความสามารถโดดเด่นเฉพาะตวั 
-สร้างบรรยากาศและเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนุกสนามเพลิดเพลิน 
-มีภาวะผูน้ าและผูต้าม ความคิดริเร่ิม 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้/เสนอแนะ 
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แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
คร้ังท่ี 2-3  
หวัเร่ือง นกัศึกษากบัความรับผดิชอบต่อสังคม เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่ม1 จ านวน 11 คน และ 13.00-16.00 น.กลุ่ม 2 จ านวน 14 คน จ านวน 6 ชม. 
ชั้นปี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2559 
สอนวนัท่ี................เดือน  มกราคม พ.ศ. 2560 
ช่ือผูส้อน.............................................................. 
 

สาระส าคญั วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ การวดัผล แนวคิดท่ีใช ้ การพฒันา SR 
ความหมายและ
ความส าคญัของ SR 
เป็นส่ิงท่ีตอ้งท าความ
เขา้ใจ รวมไปถึง
รายละเอียด
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 
(เป้าหมาย วิธีการ
จดัการเรียนรู้) 

1.เพื่อใหค้วามรู้
เร่ืองความหมาย 
ความส าคญัและ
องคป์ระกอบของ
ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม (SR) 
2.เพื่อใหค้วามรู้
เร่ืองเป้าหมาย 
ขั้นตอน วิธีการใน
ภาพรวมของการ
จดักิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมSR 

-ความรู้ทัว่ไป ความหมาย
ความส าคญั และองคป์ระกอบ
ของ SR 
-เป้าหมาย ขั้นตอน วิธีการใน
การจดักิจกรรม เพื่อส่งเสริม
SR 

-วีดีทศันโ์ครงการรากแกว้ : พลงันกัศึกษาเพื่อ
ชุมชน 
-ตอ้งค าถามใหก้บันกัศึกษาวา่  ความ
รับผิดชอบต่อสงัคมคืออะไร มีความส าคญั
อยา่งไร และความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีต่อ
คนรอบๆ ขา้งเรามีใครบา้ง 
-ใหเ้ขียนค าตอบแต่ละประเด็นใส่กระดาษ
แผน่เลก็ๆ แลว้น าไปติดบนกระดานหนา้ชั้น
เรียน 
-สรุปค าตอบแต่ละประเด็น 
-เม่ือสรุปไดแ้ลว้ ใหแ้ต่ละคนเล่าประสบการณ์ 
SR ท่ีมีต่อบุคคลเหล่านั้น และแสดงความรู้สึก
วา่ ผลการกระท าเป็นอยา่งไร ท าแลว้เกิดอะไร
ข้ึน 
-ผูส้อนสรุปประเด็นและความส าคญัของ SR 
-บรรยายใหค้วามรู้ประเด็นเป้าหมายของ

-วิดีทศัน/์ PTT --Model 
แนวคิดการพฒันาSR 
ในมหาวิทยาลยั 
-PTT ตวัอยา่ง ขั้นตอน 
วิธีการในการจดั
กิจกรรม เพื่อส่งเสริม
SR 

-สรุปผลการเรียนรู้
ความหมาย 
ความส าคญัและ
องคป์ระกอบ ของ
SR 
-เป้าหมาย ขั้นตอน 
วิธีการ ของกิจกรรม 
 
 

กิจกรรม
แบบท่ี 2  
กิจกรรมการ
คิดและการ
เสวนา 

ต่อตนเอง 
ต่อครอบครัว 
ต่อเพื่อน 
ต่อสถาบนั 
ชุมชน สงัคม 
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สาระส าคญั วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ การวดัผล แนวคิดท่ีใช ้ การพฒันา SR 
กิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการการด าเนิน
กิจกรรม/ขอ้มูลชุมชน/การก าหนดปัญหา/การ
วางแผน/การปฏิบติัโครงงานภาคสนาม และ
การสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

ขอ้เสนอแนะกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใบงาน 
1.ใหน้กัศึกษาสรุปประเด็นการเรียนรู้เก่ียวกบั SR ในวนัน้ี 
2.เขียนแผนภาพกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม SR ในภาพรวม 
 
ใบงาน (ส าหรับผูส้อน) 
1.แบบสังเกตการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
-ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
-กลา้แสดงออกโดยวาจา  ท่าทาง การแสดงความสามารถโดดเด่นเฉพาะตวั 
-สร้างบรรยากาศและเขา้ร่วมกิจกรรม 
-มีภาวะผูน้ าและผูต้าม ความคิดริเร่ิม 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้/เสนอแนะ 
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แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
คร้ังท่ี 4  
หวัเร่ือง แนวคิด คิดเป็น  เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่ม1 จ านวน 11 คน และ 13.00-16.00 น.กลุ่ม 2 จ านวน 14 คน จ านวน 3 ชม. 
ชั้นปี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2559 
สอนวนัท่ี................เดือน  มกราคม พ.ศ. 2560 
ช่ือผูส้อน.............................................................. 
 

สาระส าคญั วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ การวดัผล แนวคิดท่ีใช ้ การพฒันา 
SR 

ปรัชญาคิดเป็น เป็น
หลกัการหาขอ้มูลใน
การตดัสินใจ เพื่อ
น าไปสู่การแกปั้ญหา
เพื่อใหชี้วิตมีความสุข 

1.เพื่อใหค้วามรู้แนวคิด 
ปรัชญา คิดเป็น 
2.เพื่อใหค้วามรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัขอ้มูลชุมชน การ
เขียนใบส ารวจชุมชน 
 

-หลกัการคิดเป็นเก่ียวกบั ปัญหาและ
วิธีการคน้พบปัญหา 
-ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัชุมชน/ 
แนะน าชุมชน /ขอ้มูลชุมชน/การ
เขียนแบบส ารวจชุมชน 
 

-ใหน้กัศึกษาดูวิดีทศันเ์ร่ือง 
ประโยชนสุ์ขของแผน่ดิน ตอน
ท่ี 7 เป็นหนงัเก่ียวกบัแรง
บนัดาลใจของในหลวงท่ี
โรงเรียนร่มเกลา้ ท่ีลงไปใน
พื้นท่ีผูก่้อการร้ายและเขา้ใจ
ปัญหาในพื้นท่ีและหาวิธีการ
พฒันา 
-ใหน้กัศึกษาสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้
โดยออกมาแสดงความคิดเป็น 
หลกัการคิดเป็นท่ีในหลวงใช ้
ในดา้นแต่ละดา้น 
-สรุปแนวคิด คิดเป็น น าเสนอ
งานกลุ่ม 
-จ าลองวิธีการคน้หาปัญหาดว้ย

-VDO ประโยชนสุ์ข
ของแผน่ดิน ตอนท่ี 7 
-PTT ปรัชญาคิดเป็น 
-ตวัอยา่งการเขียแบบ
ส ารวจชุมชน 
 

ใบงาน  
-สรุปแบบจ าลอง
วิธีการคน้หาปัญหา
ดว้ยแนวคิด คิดเป็น 
-แบบส ารวจชุมชน 

กิจกรรมท่ี 2 
การคิดและ
เสวนา 
 
กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมรับ
ใชส้งัคม 

ต่อตนเอง 
ต่อเพื่อน 
ต่อสถาบนั 
ชุมชน สงัคม 
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สาระส าคญั วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ การวดัผล แนวคิดท่ีใช ้ การพฒันา 
SR 

แนวคิด คิดเป็น ยกตวัอยา่ง
ปัญหาในการตดัสินใจ โดยใช้
ขอ้มูล 3 ดา้น 
-ฝึกเขียนแบบส ารวจชุมชน 

 
ขอ้เสนอแนะกิจกรรม 
..........................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ใบงาน 
1.ใหน้กัศึกษาสรุป แนวคิด คิดเป็น  
2.ในหลวงน าแนวคิด คิดเป็นมาใชใ้นงานพฒันาอยา่งไร  (จากการดูวดีีทศัน์) 
3. สรุปแนวทางการคน้หาขอ้มูล ตามแบบส ารวจชุมชนท่ีกลุ่มตนเองวางแผน 
 
ใบงาน (ส าหรับผูส้อน) 
1.แบบสังเกตการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
-ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
-กลา้แสดงออกโดยวาจา  ท่าทาง การแสดงความสามารถโดดเด่นเฉพาะตวั 
-สร้างบรรยากาศและเขา้ร่วมกิจกรรม 
-มีภาวะผูน้ าและผูต้าม ความคิดริเร่ิม 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้/เสนอแนะ 
  
  



 

 
 

304 
 

แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
คร้ังท่ี 5-7  
หวัเร่ือง เรียนรู้ปัญหาในชุมชน  เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่ม1 จ านวน 11 คน และ 13.00-16.00 น.กลุ่ม 2 จ านวน 14 คน จ านวน 24 ชม. 
ชั้นปี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2559 
สอนวนัท่ี................เดือน  มกราคม พ.ศ. 2560 
ช่ือผูส้อน.............................................................. 

สาระส าคญั วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ การวดัผล แนวคิดท่ีใช ้ การพฒันา SR 
การศึกษาชุมชน
ตวัอยา่งในการจดั
กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและการลง
พื้นท่ีเพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาและความ
ตอ้งการของคนใน
ชุมชนเพื่อน ามาสู่การ
สร้างกิจกรรม
โครงงานเพื่อ
แกปั้ญหา 

1.เพื่อศึกษาชุมชน
ตวัอยา่งท่ีประสบ
ความส าเร็จเก่ียวกบั
กิจกรรม SR 

-แนวคิดการสร้างกิจกรรม 
SR ในชุมชนของตนเอง 

-ลงพื้นท่ีภาคสนามเพื่อศึกษา
ดูงานในชุมชน 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรม
ของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั SR 

-ลงพื้นท่ีชุมชน 
-แผน่พบั/การแนะน า
ชุมชน/วีดีทศัน ์
-ใบงาน 

สรุปผลประเด็น
กิจกรรมชุมชนท่ี
เก่ียวกบั SR 

กิจกรรมท่ี 2 การคิด
และเสวนา 
กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมรับใช้
สงัคม 

ต่อตนเอง 
ต่อเพื่อน 
ต่อสถาบนั กศ. 
ต่อชุมชน สงัคม 

2.เพื่อศึกษาขอ้มูลชุมชน 
บริบท สภาพปัญหา 
ความตอ้งการ ของชุมชน 

-ขอ้มูลทัว่ไป บริบท 
กิจกรรมชุมชน สภาพ
ปัญหาในชุมชน 
 

ส ารวจชุมชน 
-ศึกษาสภาพการณ์  
-ศึกษาปัญหาตามท่ีกลุ่ม
สนใจ 
-การน าเสนอบริบทชุมชน
และสภาพปัญหาท่ีพบ 
-ผูน้ าชุมชนเขา้ร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประเด็น
ปัญหาท่ีสนใจ 

-แผน่พบั/ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ 
-วิดีทศัน ์
-ใบงาน 

สรุปผล 
-น าเสนอสภาพ
ปัญหาในชุมชนท่ี
กลุ่มสนใจ 

กิจกรรมท่ี 1 การ
สร้างความสมัพนัธ ์
กิจกรรมท่ี 2 การคิด
และเสวนา 
กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมรับใช้
สงัคม 

ต่อตนเอง 
ต่อเพื่อน 
ต่อสถาบนั กศ. 
ต่อชุมชน สงัคม 

3.เพื่อวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในชุมชน 
 

-วิเคราะห์ปัญหาตาม
หลกัการ “คิดเป็น” 
-สรุปปัญหาท่ีตอ้งการ 

-แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง 
ครู / นศ./ผูน้ าชุมชน 
-น าเสนอใหชุ้มชนมีส่วน

 PPT/ จดัสมัมนาใน
ชุมชน   
-ใบงานการวิเคราะห์ผล

-ผลการแสดงความ
คิดเห็น การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ี

กิจกรรมท่ี 1 การ
สร้างความสมัพนัธ ์
กิจกรรมท่ี 2 การคิด

ต่อตนเอง 
ต่อเพื่อน 
ต่อสถาบนั กศ. 
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สาระส าคญั วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ การวดัผล แนวคิดท่ีใช ้ การพฒันา SR 
ร่วม แลกเปล่ียนเรียนรู้  
 

การเรียนรู้ตามปรัชญา
คิดเป็น 
 

เกิดจากการจดั
สมัมนากลุ่ม ท่ีมี ครู 
นศ. คนในชุมชน 
-นศ.ไดปั้ญหาท่ีกลุ่ม
สนใจ จากผลการ
วิเคราะห์ผา่น
หลกัการคิดเป็น  

และเสวนา 
กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมรับใช้
สงัคม 

ต่อชุมชน สงัคม 

ขอ้เสนอแนะกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใบงาน 
1.ใหน้กัศึกษาสรุปกิจกรรมโดยภาพรวมของพื้นท่ีศึกษาดูงานและสรุปประเด็นกิจกรรมท่ีน าไปสู่การส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคม 
2. สรุปปัญหาท่ีไดจ้ากการศึกษาชุมชนท่ีกลุ่มสนใจ ผา่นแนวคิด คิดเป็น  ตามองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ ตนเอง สังคมชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและวชิาการ 
ใบงาน (ส าหรับผูส้อน) 
1.แบบสังเกตการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
-ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
-กลา้แสดงออกโดยวาจา  ท่าทาง การแสดงความสามารถโดดเด่นเฉพาะตวั 
-สร้างบรรยากาศและเขา้ร่วมกิจกรรม 
-มีภาวะผูน้ าและผูต้าม ความคิดริเร่ิม 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้/เสนอแนะ  
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คร้ังท่ี 8  
หวัเร่ือง บนัทึกการเรียนรู้   เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่ม1 จ านวน 11 คน และ 13.00-16.00 น.กลุ่ม 2 จ านวน 14 คน จ านวน 6 ชม. 
ชั้นปี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2559 
สอนวนัท่ี................เดือน  มกราคม พ.ศ. 2560 
ช่ือผูส้อน.............................................................. 

สาระส าคญั วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ การวดัผล แนวคิดท่ีใช ้ การพฒันา SR 
การสรุปผลกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนจะตอ้งสะทอ้นผา่นการเขียน
รายงานการเรียนรู้ของตนเอง กลุ่ม
ตนเอง 

1.เพื่อใหรู้้ วิธีการ 
ขั้นตอน การเขียน
บนัทึกการเรียนรู้
ผา่นการจดัท ารูปเล่ม
รายงาน 
2.เตรียมความพร้อม
การน าเสนอ
โครงงาน 

รูปแบบการเขียนบนัทึกการ
เรียนรู้ 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงงาน 
ส่วนท่ี 2 แนวคิด ทฤษฏี 
ส่วนท่ี 3 วิธีการ 
ส่วนท่ี 4 ผลการเรียนรู้ 
ส่วนท่ี 5 สรุปผล 

- ออกแบบการเขียน/
บนัทึกกิจกรรม
โครงงาน 
-ออกแบบการเสนอ
และทดลองน าเสนอ 

PTT การเขียนและ
เล่มตวัอยา่งของ
กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีผา่นมา 

-แบบการเขียน/
บนัทึกกิจกรรม
ของแต่ละกลุ่ม 
-การออกแบบ
น าเสนองาน 
 

กิจกรรมท่ี 1 
การสร้าง
ความสมัพนัธ ์
กิจกรรมท่ี 2 
การคิดและ
เสวนา 
กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมรับใช้
สงัคม 

ต่อตนเอง 
ต่อเพื่อน 
ต่อสถาบนั กศ. 
ต่อชุมชน สงัคม 

ขอ้เสนอแนะกิจกรรม 
..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใบงาน 
1.ใหน้กัศึกษาสรุปกิจกรรมโดยภาพรวมของโครงงาน ตามรูปแบบท่ีแต่ละกลุ่มตอ้งการน าเสนอประเด็นการเรียนรู้ 
2. เขียนแผนผงัล าดบัการน าเสนองานและการแบ่งงานของแต่ละคนท่ีตอ้งน าเสนอ 
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ใบงาน (ส าหรับผูส้อน) 
1.แบบสังเกตการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
-ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
-กลา้แสดงออกโดยวาจา  ท่าทาง การแสดงความสามารถโดดเด่นเฉพาะตวั 
-สร้างบรรยากาศและเขา้ร่วมกิจกรรม 
-มีภาวะผูน้ าและผูต้าม ความคิดริเร่ิม 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้/เสนอแนะ  
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คร้ังท่ี 9 
หวัเร่ือง น าเสนอโครงงาน   เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่ม1 จ านวน 11 คน และ 13.00-16.00 น.กลุ่ม 2 จ านวน 14 คน จ านวน 6  ชม. 
ชั้นปี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2559 
สอนวนัท่ี................เดือน  มกราคม พ.ศ. 2560 
ช่ือผูส้อน.............................................................. 

สาระส าคญั วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ การวดัผล แนวคิดท่ีใช ้ การพฒันา SR 
น าเสนอโครงงานท่ีพฒันาข้ึน
เพื่อน าไปแกปั้ญหาหรือใช้
ประโยชนใ์นชุมชน 

เพื่อน าเสนอ
โครงงาน 

โครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของแต่ละกลุ่ม 

น าเสนอโครงงานการเรียนรู้ท่ีแต่ละ
กลุ่มคน้พบปัญหา-น าไปสู่การสร้าง
โครงงาน และน าเสนอผลงานท่ีสร้าง
ข้ึนและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

วสัดุ/อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน 

-ความส าเร็จ ปัญหา และ
ขอ้เสนอแนะ ในการจดัท า
โครงงาน 

กิจกรรมท่ี 1 การสร้าง
ความสมัพนัธ ์
กิจกรรมท่ี 2 การคิดและเสวนา 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมรับใช้
สงัคม 

ต่อตนเอง 
ต่อเพื่อน 
ต่อสถาบนั กศ. 
ต่อชุมชน สงัคม 

 
ขอ้เสนอแนะกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ใบงาน 
1.สรุป ปัญหาท่ีคน้พบ  กระบวนการของการจดัท าโครงงาน และผลงานน าเสนอ 
2. สรุปประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
3.ผลการเรียนรู้เก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมต่อการจดัท าโครงงาน 
ใบงาน (ส าหรับผูส้อน) 
1.แบบสังเกตการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
-ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
-กลา้แสดงออกโดยวาจา  ท่าทาง การแสดงความสามารถโดดเด่นเฉพาะตวั 
-สร้างบรรยากาศและเขา้ร่วมกิจกรรม 
-มีภาวะผูน้ าและผูต้าม ความคิดริเร่ิม 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้/เสนอแนะ   
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คร้ังท่ี 10  
หวัเร่ือง จดันิทรรศการน าเสนอผลงาน  เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่ม1 จ านวน 11 คน และ 13.00-16.00 น.กลุ่ม 2 จ านวน 14 คน จ านวน 3 ชม. 
ชั้นปี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2559 
สอนวนัท่ี................เดือน  มกราคม พ.ศ. 2560 
ช่ือผูส้อน.............................................................. 

สาระส าคญั วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ การวดัผล แนวคิดท่ีใช ้ การพฒันา SR 
ทุกกลุ่มโครงงานจดั
นิทรรศการเพื่อน าเสนอ
ผลงาน และแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัผูเ้ขา้ชม/คนใน
ชุมชน/อาจารยผ์ูส้อน 

เพื่อจดันิทรรศการ
และน าเสนอ
ผลงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

-ผลงาน 
-กระบวนการ
จดัท าโครงงาน 
-ผลการเรียนรู้ 

-น าเสนอผลงาน 
น าเสนอขั้นตอนการจดัท าโครงการผา่น
กระบวนการคิดเป็น 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้โครงงานท่ีมีความรับผดิชอบ
ต่อสงัคม 
- ครู นศ. และตวัแทนชุมชน เขา้ร่วมรับฟังและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- ผลงาน 
-วีดิทศัน ์ขั้นตอนการจดัท าโครงงาน 
-เอกสารโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 
 

แบบประเมิน
กิจกรรม 
-เน้ือหา 
-วิธีการน าเสนอ 
-บุคลิกภาพและ
การตอบค าถาม 

กิจกรรมท่ี 1 การสร้าง
ความสมัพนัธ ์
กิจกรรมท่ี 2 การคิดและ
เสวนา 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมรับ
ใชส้งัคม 

ต่อตนเอง 
ต่อเพื่อน 
ต่อสถาบนั กศ. 
ต่อชุมชน สงัคม 
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ขอ้เสนอแนะกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................
ใบงาน 
1.สรุปประเด็นขอ้เสนอและต่างๆ เก่ียวกบัโครงงาน 
ใบงาน (ส าหรับผูส้อน) 
1.แบบประเมินการน าเสนอโครงงาน  เน้ือหา /น าเสนอ/บุคลิกภาพและการตอบค าถาม 
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คร้ังท่ี 11  
หวัเร่ือง ถอดบทเรียนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาผา่นกระบวนการจดัท าโครงงาน เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่ม1 จ านวน 11 คน 
และ 13.00-16.00 น.กลุ่ม 2 จ านวน 14 คน จ านวน 3  ชม. 
ชั้นปี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2559 
สอนวนัท่ี................เดือน  มกราคม พ.ศ. 2560 
ช่ือผูส้อน.............................................................. 

สาระส าคญั วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ การวดัผล แนวคิดท่ีใช ้ การพฒันา SR 
นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ
ตนเองและการพฒันา
ช้ินงานท่ีเกิดจาก
กระบวนการจดัท า
โครงงาน 

1.เพื่อใหน้กัศึกษาถอด
บทเรียนการเรียนรู้ โดยมี ครู 
นศ.และชุมชน 
2.เพื่อสรุปผลการเรียนรู้และ
ปรับปรุงพฒันา 

-แนวคิดการถอด
บทเรียนและการ
สะทอ้นคิด 
 

-จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  
นกัศึกษา : ประเด็นกระบวนการจดัท า
โครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของตนเอง 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง : การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองและการพฒันา
ช้ินงาน 
 

ภาพ วีดีโอ ในการ
จดัท ากิจกรรมและ
ประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บ 

-สรุปผลกิจกรรม 
-การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์
เรียนรู้ของทุกๆฝ่าย 
และการสะทอ้นคิด 

กิจกรรมท่ี 1 การสร้าง
ความสมัพนัธ ์
กิจกรรมท่ี 2 การคิดและ
เสวนา 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมรับ
ใชส้งัคม 

ต่อตนเอง 
ต่อเพื่อน 
ต่อสถาบนั กศ. 
ต่อชุมชน สงัคม 

ขอ้เสนอแนะกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ใบงาน 
1.ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกของแต่ละคน ประเด็นกระบวนการจดัท าโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมของตนเอง 
ใบงาน (ส าหรับผูส้อน) 
1.แบบสังเกตการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
-ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
-กลา้แสดงออกโดยวาจา  ท่าทาง การแสดงความสามารถโดดเด่นเฉพาะตวั 
-สร้างบรรยากาศและเขา้ร่วมกิจกรรม 
-มีภาวะผูน้ าและผูต้าม ความคิดริเร่ิม 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้/เสนอแนะ    



 

 
 

314 
 

คร้ังท่ี 12 
หวัเร่ือง การพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมของตนเอง  เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่ม1 จ านวน 11 คน และ 13.00-16.00 น.กลุ่ม 2 จ านวน 14 คน จ านวน 3 ชม. 
ชั้นปี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2559 
สอนวนัท่ี................เดือน  มกราคม พ.ศ. 2560 
ช่ือผูส้อน.............................................................. 

สาระส าคญั วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ การวดัผล แนวคิดท่ีใช ้ การพฒันา SR 
กระบวนการเรียนรู้ผา่นการจดัท า
โครงงานท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมท่ีรายงานผลในส่วนสรุปท่ี
ตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันา 
SSR ของ นศ. 

1.เพื่อรายงานผล
ตามหลกัการเขียน
โครงงาน 

-สรุปผลการพฒันา  SSR ของตนเอง ท่ีมี
ต่อ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา 
ชุมชนและสงัคม ผา่นการจดักิจกรรม
โครงงาน 
 

-ประชุมกลุ่ม เขียน
โครงงาน สรุป ตาม
แผนท่ีก าหนด 

แบบรายงาน -เล่มรายงาน
โครงงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความ
รับผิดชอบต่อ
สงัคม 

กิจกรรมท่ี 1 การสร้าง
ความสมัพนัธ ์
กิจกรรมท่ี 2 การคิดและ
เสวนา 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมรับ
ใชส้งัคม 

ต่อตนเอง 
ต่อเพื่อน 
ต่อสถาบนั กศ. 
ต่อชุมชน สงัคม 

 
ขอ้เสนอแนะกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ  รวมทั้งส้ิน 45 ชัว่โมง
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ประวัติผู้เขียน 

 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นายสุรัตน์ เพชรนิล 
วนั เดือน ปี เกดิ 6 มิถุนายน 2512 
สถานทีเ่กดิ จ.ปัตตานี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 21/5 หมู่บา้นสิริจนัทร์  โครงการ 2 ซ.ประชาอุทิศ ถ.ประชาอุทิศ บางมด 

ทุ่งครุ กทม. 10140   
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