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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

รหสัโครงการ   ISDC02/61 

ผูด้ าเนินการวิจยั  อาจารยสุ์นี ไชยรส 

ผูช้่วยนักวิจยั นางสาวธญัชนก บุญฤทธิการ, นายทวียศ รศัมีธรรมาธิกุล   
คณะ/ สาขาท่ีท าการวิจยั วิทยาลยันวตักรรมสงัคม   

1.ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะของนักศึกษาผ่านการเรียนรู้เชิง 

      ประสบการณ์ชุมชน 

                  (ภาษาองักฤษ) DEVELOPMENT OF STUDENT’S PUBLIC CONCIOUSNESS  

                               THROUGH COMMUNITY EXPERIENCE  LEARNING 

2.ประเภทนักวิจัย    มีประสบการณ์ เคยได้รับทนุจาก (ระบ)ุ 

                             หน้าใหม ่ (ยงัไมเ่คยได้รับทนุอดุหนนุ) 

3.ประเภทของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โปรดเลือก 1 ประเภท ตามรายการตอ่ไปนี)้ 

       1. วิธีการสอน / เทคนิคการสอน / กิจกรรมการสอน 

       2. การวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

       3. ส่ือการเรียนการสอนหรือนวตักรรม 

       4. คณุธรรมจริยธรรม 

       5. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................................................... 

4. รายวิชา/ สาขาวิชาที่ท าการวิจัย   วิชา  การเมืองกบัสิทธิชมุชน 

5. ผู้ด าเนินงานวิจัย 

    ช่ือ อาจารย์สนีุ ไชยรส 

    คณุวฒุิ ปริญญาโท 

    ต าแหนง่ทางวิชาการ  อาจารย์ 

    สถานท่ีท างาน วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  มหาวิทยาลยัรังสิต 

    โทรศพัท์  081 8372578      

   ผู้ชว่ยวิจยั 1) น.ส.ธญัชนก บญุฤทธิการ 

                       คณุวฒุิ ปริญญาตรี สาขาผู้น าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมืองปี 2559 

                       สถานท่ีท างาน  ( เพิ่งกลบัจากการเรียนภาษาท่ีประเทศออสเตรเลีย  ท าธุรกิจสว่นตวั  ) 
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                       Rill condo ตกึ c  96/54 หมู ่7  ต.หลกัหก อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 

                       โทรศพัท์    083 6575852 

                    2) นายทวียศ   รัศมีธรรมาธิกลุ   

  คณุวฒุิ ปริญญาตรี สาขาผู้น าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมืองปี 2561 

                       สถานท่ีท างาน  ธุรกิจสว่นตวั  เลขท่ี 111/4  หมู ่4  ซ.มงักร-ขนัตี  ต.แพรกษาใหม ่อ.เมือง 

                       จ.สมทุรปราการ 10280 

                       โทรศพัท์    062  7050909 

                        

6. สถานท่ีเก็บข้อมูล 

    จ.ประจวบคีรีขนัธ์  และ จ.ระนอง    

 
7. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

 แนวคิดของนกัปรัชญาพวกประสบการณ์นิยม (Experimentalism) ซึ่งมีจอห์น ดิวอี ้(John Dewey) 

เป็นนกัปรัชญาและผู้น าทางความคิด  มีความเช่ือว่าความอยู่รอดของสรรพสตัว์ (ซึ่งหมายถึงมนษุย์ด้วยนัน้)  

ขึน้อยู่กับการปรับตวั  และการปรับตวันีส้่วนหนึ่งมาจาก “ประสบการณ์”  ซึ่งดิวอี ้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

ประสบการณ์ปฐมภูมิ (Primary experience) และ ประสบการณ์ทุติยภูมิ (Secondary experience) 

ประสบการณ์ปฐมภูมิ คือ ประสบการณ์ท่ียังไม่เป็นความรู้ หรือยังไม่ได้มีการคิดไตร่ตรอง เป็นเพียง

กระบวนการของการกระท าและการประสบความเปล่ียนแปลงระหว่างอินทรีย์และสภาพแวดล้อม ส่วน

ประสบการณ์ทุติยภูมิ เป็นประสบการณ์ประเภทท่ีเป็นความรู้ คือได้ผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรองมาแล้ว 

ประสบการณ์ปฐมภูมิจะเป็นเนือ้หาของประสบการณ์ทุติยภูมิ เป็นข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับคิดไตร่ตรอง  

การศกึษาตามความคดิของจอห์น ดวิอี ้คือ ความเจริญงอกงามทัง้ทางด้านร่างกาย สติปัญญา และคณุธรรม 

ดังนัน้กระบวนการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ท่ีต่อเน่ืองกับประสบการณ์เก่า ต้องส่งเสริมให้เกิด

ประสบการณ์ใหม่เพ่ือเป็นวิถีน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในปัจจบุนัและอนาคต  การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี

เน้นการปฏิบตัจิริงเป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะกลุม่ปฏิบตักิารท่ีเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญ

สถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือ

ท า ฝึกทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและฝึกทกัษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกัน

เป็นกลุ่ม ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทัง้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวประชาธิปไตย กระบวนการเรียนรู้แบบ

แก้ปัญหา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้ผู้ เรียนคิดเป็นและแก้ปัญหา

เป็น  ปัจจุบนัการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบตัิจริง เป็นการเรียนรู้ในแบบ Learning by doing 

ผู้ เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ แนวคิดนีจ้ะจดัการสอนแบบโครงการ (Project-based learning)   
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เป็นการสอนท่ีให้ผู้ เรียนได้เรียนจากการปฏิบตัิจริง เป็นการเรียนจากประสบการณ์ตรง ผู้ เรียนได้ทดลองท า

ปฏิบตัิ เสาะหาข้อมลู จดัระเบียบข้อมลู พิจารณาหาข้อสรุป ค้นคว้าหาวิธีการ กระบวนการด้วยตนเอง หรือ

ร่วมกันเป็นกลุ่ม เน้นให้ผู้ เรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลักประชาธิปไตยให้ผู้ เรียนได้รู้จักการ

ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ให้ได้ค้นคว้าหาข้อมลูความรู้จากแหลง่ตา่ง ๆ มิใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่านัน้ ท าให้ผู้ เรียน

เกิดนิสัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ด้วยความมั่นใจ ผลการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

ประสบการณ์ของจอห์น ดิวอี ้ ท าให้ผู้ เรียนมีความสุขกับการเรียน   ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานโดยผ่าน

กิจกรรมท่ีหลากหลาย และส่ือท่ีเร้าความสนใจ   และผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนดัและ

ศกัยภาพ  ด้วยการศกึษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิฝึกทกัษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้เกิดความเช่ือมัน่เป็น

แรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  โดยตวัของกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มช่วยเสริมสร้างลกัษณะนิสยัท่ีพึง

ประสงค์ เกิดกระบวนการท างาน เชน่ มีการวางแผนการท างาน มีความรับผิดชอบ เสียสละ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ มี

วินยัในตนเอง มีพฤติกรรมท่ีเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  การ

เรียนรู้ไม่ขึน้กับการวัดและประเมินผล โดยให้แต่ละคนเรียนรู้เต็มตามศกัยภาพของตน ไม่น าผลงานของ

ผู้ เรียนมาเปรียบเทียบกัน มุ่งให้ผู้ เรียนแข่งขันกับตนเองและไม่เล็งผลเลิศจนเกินไป  และผลท่ีเกิดขึน้กับ

ผู้ เรียน คือ ผู้ เรียนเรียนอยา่งมีความสขุ เกิดการพฒันารอบด้าน มีอิสระท่ีจะเลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั

ตนเอง และน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งเหมาะสม 

https://sites.google.com/site/chauatscience/prachya-prasbkarn-tam-naewkhid-khxng-cxhn-di-wxi-

john-dewey-su-kar-cadkar-reiyn-ru-withyasastr เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2562  

 มหาวิทยาลยัรังสิตมีปรัชญาของมหาวิทยาลยัโดยมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตบณัฑิตให้มีทกัษะท่ีจะออกไปรับ

ใช้สงัคม และในโลกกว้าง โดยคาดหวงัว่า บณัฑิตท่ีจบออกไปได้รับความรู้ท่ีทันสมยัตรงตามสาขาท่ีสนใจ

ศกึษา และสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมได้เป็นอย่างดี  และคติพจน์ของมหาวิทยาลยัคือการสร้างสรรค์สิ่ง

ท่ีดีให้แก่สังคม ดงัจะเห็นได้จากการประกาศอุดมการณ์ท่ีชัดเจนว่าประสงค์ท่ีจะ เป็นขุมพลังทางปัญญา

ให้กบัสงัคม  ซึง่มีหลกัการส าคญัประการหนึง่คือนกัศกึษาต้อง “รู้จกั” และ “เข้าใจ” กบัสภาพปัญหาท่ีแท้จริง

ของสงัคมโดยเฉพาะการศกึษาปัญหาในระดบัชมุชนท้องถ่ิน กลุม่เป้าหมายท่ีประสบภาวะยากล าบากในทาง

สงัคมและ เศรษฐกิจ การเรียนรู้ ศึกษาและท าความเข้าใจจะก่อให้เกิดปัญญาเพ่ือปรับประยกุต์ทฤษฎีและ

องค์ความรู้ตา่งๆท่ีได้เรียนในห้องเรียน  มาวางเป็นแนวทางด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้วยการประยกุต์ใช้

องค์ความรู้ตา่งๆท่ีได้เรียนภาคทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัจิริง   อนัเป็นการแสดงถึงการรับใช้สงัคมในทางหนึง่ 

 ภายใต้การท างานของคณาจารย์และนกัศกึษาวิทยาลยันวตักรรมสงัคม  ในการสร้างขมุพลงัปัญญา

ให้กบัสงัคมในหลายปีท่ีผา่นมา  ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้คือนกัศกึษาท่ีอาสาลงไปท างานร่วมกบัชมุชนมีอย่าง

ตอ่เน่ือง   ท่ามกลางความยากล าบากในการท างาน  การกินอยู่  การหลบันอน  และแม้กระทัง่การเดินทาง  

ในกระบวนการเหลา่นีส้ิ่งท่ีคณาจารย์พบในการลงพืน้ท่ีของนกัศกึษาคือการมีจิตสาธารณะ  ซึ่งเป็นค าท่ีใช้ใน

https://sites.google.com/site/chauatscience/prachya-prasbkarn-tam-naewkhid-khxng-cxhn-di-wxi-john-dewey-su-kar-cadkar-reiyn-ru-withyasastr%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2019%20มกราคม%202562
https://sites.google.com/site/chauatscience/prachya-prasbkarn-tam-naewkhid-khxng-cxhn-di-wxi-john-dewey-su-kar-cadkar-reiyn-ru-withyasastr%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2019%20มกราคม%202562
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ความหมายเดียวกบัอีกหลายค า  เช่น  จิตอาสา จิตส านึกต่อส่วนรวม   จิตส านึกต่อสงัคมเป็นต้น   ความมี

จิตสาธารณะเช่นนีม้าจากความตระหนกัในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง  ผนวกกับ

ความรู้ในบริบททางสงัคมและวฒันธรรมว่าเม่ือกระท าสิ่งใดไปแล้ว   จิตส านึกภายในคือมีความรู้สึกบวกตอ่

สิ่งท่ีได้กระท านัน้  โดยเฉพาะสิ่งท่ีท าเป็นของส่วนรวม ของสาธารณะหรือประชาชนทั่วไป  ท่ีประชาชน

ส่วนมากเป็นเจ้าของร่วมกัน  ทกุคนมีสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกนั  ซึ่งมีนยัถึงความรับผิดชอบ

ตอ่สาธารณสมบตั ิการเคารพสิทธิของการใช้สาธารณสมบตั ิ   การมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรับผิดชอบ

ตอ่ตนเอง ตอ่สงัคม และส่วนรวมด้วยความเต็มใจ การเห็นคณุคา่ในตนเอง ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความรักและความสามัคคี   ความเอือ้อาทรต่อกันและกัน การเคารพต่อกติกาของสงัคมและประเทศชาต ิ

(ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์,2555,หน้า 10-13) 

 จิตส านึกสาธารณะ  หรือจิตสาธารณะ มีผู้ ให้ค านิยามหลากหลาย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

(2543:หน้า17)ให้ความหมายว่า หมายถึงความคิดท่ีไม่เห็นแก่ตัว มีความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือช่วย

แก้ปัญหาให้ผู้ อ่ืนหรือสังคม ขณะท่ี  สมพงษ์ สิงหะพล(2542,หน้า 15-16)  อธิบายองค์ประกอบของจิต

สาธารณะ  วา่เป็นจิตส านกึท่ีตระหนกัถึงความส าคญัในการอยู่ร่วมกนั หรือค านึงถึงผู้ อ่ืนท่ีร่วมความสมัพนัธ์

เป็นกลุม่เดียวกนั  เป็นจิตส านกึท่ีสงัคมไทยยงัขาดอยูม่าก  สมควรท่ีจะรีบพฒันาขึน้โดยเร็ว  

 ในฐานะท่ีสถาบนัการศกึษา เป็นสถาบนัทางสงัคมหนึ่งท่ีเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาคน  โดย

มุ่งเน้นท่ีการสร้างจิตส านึกภายใน  ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพท่ีขาดจริยธรรม  ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการ

ประกอบวิชาชีพด้วยจิตส านึกท่ีไม่ถูกต้อง  จนอาจน าไปสู่การสร้างระบบการท างานท่ีผิด เอาเปรียบผู้ อ่ืน 

กอบโกยเพ่ือประโยชน์ของตนเอง  การให้การศกึษาในทกุระดบัโดยเฉพาะระดบัอดุมศกึษาท่ีจะออกไปรับใช้

สงัคมจงึควรสร้างจิตส านกึในทางจริยธรรมท่ีฝังลกึและแข็งแรงเพ่ือสร้างสงัคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

กิจกรรมจิตอาสาโดยวิทยาลยันวตักรรมสงัคม  ร่วมกบัศนูย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็น

ธรรม  และสโมสรนกัศกึษาวิทยาลยันวตักรรมสงัคม ได้ด าเนินการมามีความหลากหลายทัง้รูปแบบและพืน้ท่ี  

ซึง่อาจยกตวัอยา่งได้ดงันี ้ 

12.1) กิจกรรมจิตอาสาท่ีด าเนินการเป็นประจ าและตอ่เน่ือง   ร่วมกบัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต  เพ่ือร่วมกันช่วยเหลือการส ารวจและเตรียมข้อมูลให้โครงการคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถ่ิน  โดย

วิทยาลยันวตักรรมสงัคม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ท าบนัทึกความเข้าใจร่วมกัน(MOU)กับ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเม่ือปี 2559   ร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายหลายองค์กร เช่น  มูลนิธิ

ชมุชนไท  คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิ เครือขา่ยคนไทยพลดัถ่ิน  มีทัง้งบประมาณจากองค์กรตา่งๆ  

กองทนุนวตักรรมสงัคม  งบประมาณจากมหาวิทยาลยัรังสิต  และเงินบริจาค    

 โดยมีก าลงัหลกัจากทีมสโมสรนกัศกึษานวตักรรมสงัคม และนกัศกึษาท่ีมีจิตอาสา ประมาณครัง้ละ 

20-30 คน และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิตอีกประมาณ 20-30 คน  ทัง้หญิงและชาย ครัง้ละ 4-6 วนั
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ไปท างานในพืน้ท่ี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สามอ าเภอ  มีการด าเนินงานแบบจิตอาสาไปร่วมกับทางอ าเภอทับ

สะแก อ.เมือง อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขนัธ์  แล้ว 5 ครัง้ 

12.2  กิจกรรมท่ีด าเนินการตอ่เน่ืองเฉพาะกลุ่มนกัศกึษานวตักรรมสงัคมเพ่ือการเตรียมข้อมลูค าขอ

สญัชาตขิองคนไทยพลดัถ่ินร่วมกบัชมุชน   เพ่ือให้กระบวนการเตรียมเอกสารมีความละเอียดรอบคอบ  และ

รวดเร็วขึน้ก่อนเข้าสูก่ระบวนการย่ืนค าขอตอ่อ าเภอและกรมการปกครอง     โดยการพกัและท างานในชมุชน

โดยตรง  ประสานร่วมมือกบัชมุชน และองค์กรเครือข่าย  จ านวน 2 ครัง้ท่ี  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

และ อ.เมือง จ.ระนอง     ซึ่งได้รับการสนบัสนุนโดยตรงจากวิทยาลยันวัตกรรมสงัคม  และคณะกรรมการ

สิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิ  และการร่วมมือร่วมใจจากเครือขา่ยคนไทยพลดัถ่ิน 

 12.3  กิจกรรมท่ีด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม และสโมสร

นักศึกษานวัตกรรมสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และร่วมมือกับองค์กรและโครงการอ่ืนบางโครงการ    

เช่น ฝ่ายกิจการนกัศกึษามหาวิทยาลยัรังสิต   กองทนุนวตักรรมสงัคม และ เงินบริจาค โดยเฉพาะจากรุ่นพ่ี 

และเครือขา่ยภาคประชาสงัคม 

(1) กรณีอุทกภัยท่ี  อ .บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  และเป็นพืน้ท่ีหลกัแห่งหนึ่งท่ีนักศึกษาไป

ด าเนินงานเร่ืองค าขอสัญชาติไทยพลัดถ่ินมาหลายครัง้  ซึ่งมีการระดมเงินทุนสนับสนุนจากวิท ยาลัย

นวตักรรมสงัคม จากมหาวิทยาลยัรังสิต  และการรับบริจาคอย่างรวดเร็ว   มีก าลงันกัศึกษาสามารถไปช่วย

ปัญหาเฉพาะหน้าได้ระดบัหนึง่ 

(2)  กรณีอทุกภยัร้ายแรงท่ีภาคอีสาน  สองครัง้ ท่ี จ.สกลนคร และ จ.ชยัภูมิ โดยร่วมมือกนัระดมเงิน

บริจาค และร่วมมือกับนักศึกษาหลายคณะ หลายมหาวิทยาลัย รวมทัง้จากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

สามารถชว่ยเหลือได้ระดบัหนึง่ 

 (3)   โครงการเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาชมุชนกลุ่มชาติพนัธ์   และผลกระทบจากนโยบาย/โครงการ

ของรัฐ   รวมทัง้การช่วยเหลือกิจกรรมชุมชน เช่น  กลุ่มชาติพนัธ์กะเหร่ียง  และปกาเกอะญอ ในการ เรียนรู้

และช่วยเก่ียวข้าวในไร่หมุนเวียน  ในพืน้ท่ี  อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี    การให้ก าลังใจและช่วย

ด าเนินการส่ือสารเผยแพร่ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องตอ่สาธารณะ ในกรณีท่ีได้รับผลกระทบจากนโยบายและการ

บงัคบัใช้กฎหมายของรัฐ    เชน่  การบงัคบัชมุชนอพยพจากท่ีท ากินและมีการเผาบ้านพกั ท่ี อทุยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน จ.เพชรบรีุ กรณีปู่ คออี ้ และชุมชนโป่งลึก-บางกลอย   รวมทัง้การถกูบงัคบัสญูหาย กรณี บิลล่ี 

(นายพอละจี รักจงเจริญ) และการช่วยซ่อมแซมปรับปรุงท่ีพกัของปู่ คออี ้  การร่วมให้ก าลงัใจในการตอ่สู้คดี

ของชาวบ้านท่ีศาลปกครอง    และการระดมทุนซือ้ยาและอุปกรณ์การแพทย์จ านวนมาก ให้แก่สุขศาลา

พระราชทานสองแห่งท่ี ต.หม่องกั๊วะ  อ.อุ้มผาง จ.ตาก  ท่ีเป็นพืน้ท่ีของชุมชนปกาเกอญอ  ท่ีอยู่ในพืน้ท่ี

ทรุกนัดารในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าอุ้มผาง  รวมทัง้เรียนรู้วิถีชีวิตวฒันธรรมของปกาเกอญอ  เป็นต้น     
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 (4) กิจกรรมบวชป่า เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน ระบบบริหารจัดการน า้ และแนวทางแก้ปัญหาของ

ชมุชนร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานรัฐ     กรณีคดัค้านโครงการสร้างเข่ือนแก่งเสือเต้น 

และสะเอียบโมเดล จ.แพร่ 

 (5) กิจกรรมการเรียนรู้ การร่วมคดัค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และ อ.เทพา จ.สงขลา ผ่านการ

ส่ือสารสาธารณะ การเข้าร่วมกระบวนการของชมุชนทัง้ท่ีมากรุงเทพฯ และการไปเรียนรู้สภาพวิถีชีวิตในพืน้ท่ี

ชมุชน 

(6) กิจกรรมร่วมสร้างบ้านดนิ  การให้ก าลงัใจ  การส่ือสารสาธารณะ กรณีปัญหาการบงัคบัไล่ท่ีจาก

ความขดัแย้งเร่ืองชุมชนกบัป่า    การติดตามการถูกบงัคบัสูญหายของนายเด่น ค าแหล้  ผู้น าการตอ่สู้ เร่ือง

โฉนดชมุชน  และการถกูจ าคกุข้อหาบกุรุกป่าของภรรยานายเดน่ ค าแหล้ ท่ี  จ. ชยัภมูิ 

(7) กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศของแม่น า้โขง และโครงการระเบิดแก่งแม่น า้โขง  ท่ี อ.เชียงของ จ.

เชียงราย 

 (7) กิจกรรมอ่ืนๆท่ีนกัศกึษามีจิตอาสาพฒันาตอ่เน่ืองในปัญหาของสงัคม   เช่น การติดตามและเป็น

ก าลงัใจให้ชมุชนป้อมมหากาฬท่ีถกูขบัไล ่

เน่ืองจากการศกึษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และบนพืน้ฐานจิตส านึกสาธารณะมีอย่างตอ่เน่ือง

และหลากหลาย  จึงควรจะมีการศึกษาวิจัย ท่ีให้คุณค่ากับวิ ธีการศึกษาแนวประสบการณ์นิยม 

(Experimentalism) ท่ีมีความเช่ือวา่ความอยูร่อดของมนษุย์มาจากการปรับตวั และการปรับตวัได้ดีมากน้อย

เพียงใดขึน้อยู่กับประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ท่ียังไม่เป็นความรู้  แต่เป็นการกระท ากับ

สภาพแวดล้อม จนน าไปสู่ความรู้และกระบวนการคิดไตร่ตรอง  จนก่อให้เกิดการศึกษาคือความเจริญงอก

งามทัง้ทางด้านร่างกาย สตปัิญญา และคณุธรรม   

 ในงานวิจยันี ้ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา “ผล” ของ “กิจกรรมจิตอาสา”  ซึ่งผู้ วิจยัได้ใช้กิจกรรม

การลงพืน้ท่ีชุมชนท้องถ่ินซึ่งเป็นเสมือนห้องเรียนท่ีมีชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาได้ฝีกปฏิบตัิจาก

ประสบการณ์จริงได้เสริมสร้างพฒันาจิตส านึกสาธารณะของนกัศกึษาให้มีความแข็งแกร่ง และบงัเกิดผลใน

การเรียนรู้ด้านการตดัสินใจ การแก้ไขปัญหา   การเห็นคณุคา่ในเพ่ือนมนษุย์  และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง

และสงัคมในการเรียนรู้การอยูร่่วมกนั 

 
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือศึกษาเหตุผลหรือแรงบนัดาลใจ  บทเรียนส าคญัในการเข้าร่วมกิจกรรม  และการพฒันา

จิตส านกึสาธารณะ ของนกัศกึษาผา่นการเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริงในพืน้ท่ีชมุชน   

             2. เพ่ือศึกษาผลท่ีได้รับต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมเรียนรู้ผ่านปฏิบตัิการ

จริง              
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3. เพ่ือศกึษาทศันคตขิองชาวบ้าน ท่ีมีตอ่กิจกรรมของนกัศกึษาในพืน้ท่ีปฏิบตังิานจริง 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือให้ผลการวิจยัสามารถสะท้อนผลท่ีเกิดขึน้จากการใช้กิจกรรมการลงพืน้ท่ีปฏิบตัิจริงในการ

เรียนรู้และพฒันาจิตส านกึสาธารณะ   

 2. เพ่ือให้ทราบแนวทางของการใช้กิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในพืน้ท่ีปฏิบัติจริงอย่าง

เหมาะสม และพฒันากระบวนการเรียนการสอนตอ่ไป 

 
10. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 ความหมายของค าว่าจิตสาธารณะ (Public Mind) หรือจิตส านึกสาธารณะ (Public 

Consciousness) เป็นค าบ่งบอกถึงพฤติกรรมท่ีหลากหลายแต่มีความหมายเดียวกัน เช่นการเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม การช่วยกนัดแูลรักษาสาธารณะสมบตัิ   การมีความรับผิดชอบเป็นต้น จึงมีผู้ ให้ค าจ ากัด

ความไว้หลากหลายดงัตอ่ไปนี ้

ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (2542 : 14) ได้ให้ความหมายจิตสาธารณะว่า เป็นการรู้จกั

เอาใจใสเ่ป็นธุระและเข้าร่วมในเร่ืองของสว่นรวมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชาติ 

เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2543 : 17) ให้ความหมายของจิตสาธารณะว่า หมายถึงความคิดท่ีไม่

เห็นแก่ตัวมีความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ อ่ืนหรือสังคม   พยายามฉวยโอกาสท่ีจะ

ชว่ยเหลืออยา่งจริงจงัและมองโลกในแง่ดีบนพืน้ฐานของความเป็นจริง 

ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540 : 14 – 15) ใช้ค าวา่ จิตส านึกตอ่สาธารณะสมบตัิ และให้ความหมาย

ในเชิงพฤตกิรรมไว้วา่ คือ การใช้สาธารณสมบตัอิยา่งรับผิดชอบหรือการรับผิดชอบตอ่สาธารณสมบตัิซึ่งมีนยั

สองประการ ได้แก่ 1) การรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติด้วยการหลีกเล่ียงการใช้และการกระท าท่ีจะ

ก่อให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อสาธารณสมบตัินัน้ๆ รวมไปถึงการถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดแูล

สาธารณะสมบตัใินวิสยัท่ีตนสามารถท าได้    2) การเคารพสิทธิการใช้สาธารณสมบตัิของผู้ อ่ืน โดยการค านึง

ว่าคนอ่ืนก็มีสิทธ์ิในการใช้เช่นเดียวกันจะต้องไม่ยึดสาธารณะสมบตัินัน้ไว้เป็นของส่วนตวั และไม่ปิดกัน้

โอกาสการใช้ประโยชน์สาธารณะสมบตัขิองผู้ อ่ืน 

ดงันัน้ จิตสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมการรู้จกัดแูลเอาใจใส่และกระท าการอนัเป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวม มีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณะร่วมกัน รักษาสมบตัิส่วนรวม ไม่ท าลายสมบตัิของ

ส่วนรวม พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ รับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้และมีส่วนร่วมในการหาแนว

ทางแก้ไข รวมทัง้ตดิตามประเมินผลปัญหานัน้ตลอดจนอาสาท าบางอย่างเพื่อสว่นรวมด้วยความสมคัรใจ 
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องค์ประกอบของจิตสาธารณะ สมพงษ์ สิงหะพล (2542,หน้า 15 – 16) ได้กล่าวถึงจิตสาธารณะว่า 

มีอยู ่3 ด้านหลกัๆ คือ 

1. จิตส านกึเก่ียวกบัตนเอง (Self-Consciousness) เป็นจิตส านึกเพ่ือพฒันาตนเอง ท าให้ตนเองเป็น

บุคคลท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึน้ จิตส านึกด้านนีก้ารศึกษาไทยมุ่งมั่นปลูกฝังมานาน เกิดบ้างไม่เ กิดบ้าง ไปตาม

สภาพการณ์เป็นจิตส านึกแบบคลาสสิกท่ีทุกสงัคมพยายามเหมือนกนัท่ีจะสร้างให้เกิดขึน้ให้ได้   เช่น ความ

ขยัน ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน เป็นต้น เป็นจิตส านึกท่ีถูกปลูกฝังและมีมานานตามสภาพ

สงัคมไทย 

 2. จิตส านึกเก่ียวกบัผู้ อ่ืน (Others Oriented Consciousness) เป็นจิตส านึกของความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลของคนในกลุม่ชนหนึง่ สงัคมหนึ่ง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ความสามคัคี

เป็นต้น เป็นจิตส านึกท่ีคนไทยส่วนใหญ่ถกูหล่อหลอมมาจากพืน้ฐานดัง้เดิมของวฒันธรรมไทยอยู่แล้วสร้าง

กนัได้ไมย่ากนกั 

3. จิตส านึกเก่ียวกับสังคมหรือจิตส านึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness) เป็น

จิตส านึกท่ีตระหนกัถึงความส าคญัในการอยู่ร่วมกนั หรือค านึงถึงผู้ อ่ืนท่ีร่วมความสมัพนัธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน 

เป็นจิตส านกึท่ีคนไทยยงัไม่คอ่ยมีและขาดกนัอยู่มาก เพราะพืน้ฐานความเป็นมาของสงัคมไทย สมควรท่ีจะ

รีบพัฒนาขึน้โดยเร็ว เช่น จิตส านึกด้านเศรษฐกิจ จิตส านึกด้านการเมือง    จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 

จิตส านกึด้านสขุภาพ เป็นต้น 

การตดัสินใจ  (Decision making) หมายถึง การหาทางเลือกท่ีจะกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีตน

เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งขึน้อยู่กับความคิดเห็นและเหตุผลในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล (Herbert A. 

Simon,1997) ซึง่การตดัสินใจท่ีจะเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งในทางเลือกท่ีมีอยู่มากมายนัน้ เป็นเร่ืองท่ี

คอ่นข้างยาก เพราะการจะบอกวาทางเลือกใดถกูหรือผิดนัน้ไม่อาจกระท าได้โดยง่าย กล่าวคือ ทางเลือกท่ีดี

ท่ีสดุมกัจะอยูร่ะหวา่งสิ่งท่ีเกือบจะผิดพลาดได้เสมอ (Peter F. Drucker,2009) 

การเรียนรู้ในการแก้ปัญหาและการตดัสินใจท่ีจะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความส าคญั  ซึ่งการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนมีข้อจ ากดั ด้วยสาเหตขุองสถานท่ีเองก็ตาม ด้วยความหลากหลายซบัซ้อนของปรากฏการณ์เองก็

ตาม  การเรียนรู้ในห้องเรียนไม่สามารถตอบโจทย์ได้ดีเท่ากับการลงพืน้ท่ีปฏิบตัิการจริง   บลาวและสก๊อต 

(Blau and  Scott) ได้ชีใ้ห้เห็นว่า ประสบการณ์ท่ีได้จากการแก้ปัญหาหนึ่งจะมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา

ครัง้ตอ่ๆ ไป ดงันัน้แม้วา่กระบวนการแก้ปัญหาครัง้แรกมีแนวโน้มให้เห็นว่าจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างอ่ืนแทรก

ซ้อนขึน้มา แต่ประสบการณ์หรือการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการแก้ปัญหาครัง้แรกนัน้นับว่ามีส่วนส าคญัในการ

แก้ปัญหาใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือปัญหาใหม่มีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับปัญหา

เดมิ  
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การเรียนรู้เชิงปฏิบตัิการแก้ปัญหา (Action learning) หมายถึง การแก้ปัญหาและพฒันาผู้น าไป

พร้อมๆ กันเพราะกฎง่าย ๆ บงัคบัให้ผู้ เข้าร่วมคิดอย่างมีวิจารณญาณและท างานร่วมกัน  การเรียนรู้เชิง

ปฏิบตัิการมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนซึ่งอาจไม่สามารถแก้ไขได้ ได้

ยกระดบับรรทดัฐานการท างานร่วมกนัความคดิสร้างสรรค์และความกล้าหาญของกลุม่ การเรียนรู้การกระท า

เป็นกระบวนการของการตัง้ค าถามท่ีลึกซึง้และการฟังสะท้อน  องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องคือ (1) ปัญหา (2) 

กลุ่มการเรียนรู้เชิงปฏิบตัิการหรือทีม  (3)กระบวนการของการตัง้ค าถามอย่างชาญฉลาดและการฟังการ

ไตร่ตรอง (4) การด าเนินการเก่ียวกบัปัญหา (5) ความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ (6) โค้ชปฏิบตัิการเรียนรู้ โค้ชการ

เรียนรู้การด าเนินการชว่ยให้สมาชิกในทีมสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งท่ีพวกเขาก าลังเรียนรู้และวิธีการแก้ปัญหา โค้ช

ช่วยให้สมาชิกกลุ่มสะท้อนวิธีการฟัง จากนัน้พวกเขาจะทบทวนปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัวิธีการท่ี

ทีมวางแผนและท างานร่วมกนั โค้ชการเรียนรู้การด าเนินการยงัช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปท่ีสิ่งท่ีพวกเขาพบว่ายาก

กระบวนการท่ีพวกเขาใช้และผลกระทบของกระบวนการเหล่านีต้่อสิ่งท่ีพวกเขาประสบความส าเร็จ ด้วย

ข้อมูลนี ที้มสามารถเติบโตและเหนียวแน่นมากขึน้  และในท่ี นี อ้าจารย์ผู้ สอนท าหน้าท่ี เ ป็นโค้ช  

(https://wial.org/action-learning/ เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2562) 

การเรียนรู้ในกิจกรรมการสอนท่ีคณาจารย์พานกัศกึษาลงท างานในพืน้ท่ีชมุชนท้องถ่ินคือ  “จิตส านึก

สาธารณะ”  กิจกรรมการสอนโดยการฝึกฝนจากประสบการณ์จริงเช่นนีเ้ป็นการเรียนรู้จากการกระท า ผู้ เรียน

ได้ปฏิบตัจิริง ฝึกคดิ ฝึกลงมือท า ฝึกทกัษะกระบวนการตา่ง ๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและฝึกทกัษะการ

เสาะแสวงหาความรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทัง้ทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิ  ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้จาก

การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ  การหาทางเลือกท่ีจะกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีตนเห็นว่าเหมาะสม ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัความคิดเห็นและเหตผุลในการตดัสินใจของแตล่ะบคุคล (Herbert A. Simon,1997)  การเรียนรู้ใน

การตดัสินใจเป็นโอกาสท่ีหาไม่ได้ง่ายนกัในการสอนในห้องเรียน  การน านกัศกึษาออกมาภายนอกห้องเรียน

และให้เผชิญกับกรณีตวัอย่างในเร่ืองจิตส านึกสาธารณะเป็นการสร้างโอกาสในการสอนโดยใช้กิจกรรมการ

สอนเป็นเคร่ืองมือ 

 การมีจิตส านึกสาธารณะ คือพฤติกรรมการรู้จักดูแลเอาใจใส่และกระท าการอันเป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวม มีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณะร่วมกัน  ความไม่เห็นแก่ตวัมีความปรารถนาท่ีจะ

ชว่ยเหลือชว่ยแก้ปัญหาให้ผู้ อ่ืนหรือสงัคมพยายามฉวยโอกาสท่ีจะช่วยเหลืออย่างจริงจงัและมองโลกในแง่ดี

บนพืน้ฐานของความเป็นจริง  และการรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีเ ป็นประโยชน์

ต่อชาติ  ดงันั่นจิตส านึกสาธารณะจึงเป็นจิตส านึกของความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหนึ่ง 

สังคมหนึ่ง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ ความสามัคคี  เป็นจิตส านึกท่ีตระหนักถึง

ความส าคญัในการอยู่ร่วมกนั หรือค านึงถึงผู้ อ่ืนท่ีร่วมความสัมพนัธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน  ความเป็นพ่ีเป็นน้อง

และเป็นคนไทยเช่นเดียวกัน  ซึ่งพืน้ฐานของการมีจิตส านึกสาธารณะนีน้ าไปสู่  การเรียนรู้ในสาระรายวิชา 

https://wial.org/action-learning/%20เข้าถึง
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การเมืองกับสิทธิชุมชน  และวิชาอ่ืนๆ อาทิ  ผลกระทบทางสังคมของการพัฒนา  ประชาธิปไตยกับการ

กระจายอ านาจ   เพศวิถีกบัการพฒันา  ทฤษฎีผู้น าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง    ศาสตร์แห่งรัก  และวิชา

อ่ืนๆ ได้โดยง่าย 

 วัตถุประสงค์หนึ่งของการสอนในระดับอุดมศึกษาคือการให้สามารถคิด แก้ไขปัญหาและการ

ตดัสินใจ  โดยการไตร่ตรองและขบคิดกับปัญหาเป็นกระบวนการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหานัน้ๆ  การ

เรียนรู้เชิงปฏิบตัิการแก้ปัญหา (Action learning) หมายถึง การแก้ปัญหาและพฒันาผู้น าไปพร้อม ๆ กัน  

เพราะกฎง่าย ๆ บงัคบัให้ผู้ เข้าร่วมคิดอย่างมีวิจารณญาณและท างานร่วมกัน  การเรียนรู้เชิงปฏิบตัิการมี

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนซึ่งอาจไม่สามารถแก้ไขได้    จะยกระดบั

บรรทดัฐานการท างานร่วมกนัความคดิสร้างสรรค์และความกล้าหาญของกลุ่ม  การเผชิญกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้

หน้างานบนพืน้ฐานของการมีจิตส านึกสาธารณะและเรียนรู้จากชมุชน   จึงเป็นสิ่งส าคญัและโดยเฉพาอย่าง

ยิ่งการเรียนรู้ในลักษณะนีมี้อาจารย์ผู้ สอนมีลักษณะเป็นโค้ชปฏิบัติการเรียนรู้  โค้ชช่วยให้สมาชิกในทีม

สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งท่ีพวกเขาก าลงัเรียนรู้และวิธีการแก้ปัญหา โค้ชช่วยให้สมาชิกกลุ่มสะท้อนวิธีการฟัง การ

เรียนรู้จากชุมชน  จากนัน้พวกเขาจะทบทวนปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการท่ีทีมวางแผนและ

ท างานร่วมกนั โค้ชการเรียนรู้การด าเนินการยงัช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปท่ีสิ่งท่ีพวกเขาพบว่ายาก  กระบวนการท่ี

พวกเขาใช้และผลกระทบของกระบวนการเหลา่นีต้อ่สิ่งท่ีพวกเขาประสบความส าเร็จ ด้วยข้อมลูนีที้มสามารถ

เตบิโตและเหนียวแนน่มากขึน้ 

 ปัจจบุนัมีงานวิจยัของไทยจ านวนไมน้่อยท่ีมุง่พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยเฉพาะ

การบริการสงัคม  ประสาท เนืองเฉลิม(2558)  เน้นว่า เพ่ือให้นกัศึกษาเติมเต็มการเรียนรู้และประสบการณ์

เก่ียวกับชุมชน การรับผิดชอบทางสงัคมและบ่มเพาะคณุลกัษณะของนกัศึกษาทัง้ร่างกาย อารมณ์ สงัคม 

สตปัิญญา  โดยเน้นรูปแบบการมีสว่นร่วมระหวา่งนกัศกึษากบัชมุชนตัง้แตข่ัน้เตรียมการ  ขัน้ปฏิบตัิการ และ

การสะท้อนคิด  ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างความรู้ทางวิชาการ และการท ากิจกรรมบริการสังคม  โดย

ผู้สอนลดบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้  เป็นผู้แนะน าและผู้ เรียนรู้ไปพร้อมๆกบันกัศกึษา 

            เสาวภา วิชาดี(2554)  อธิบายถึงทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของKolb(1984)  ท่ีการเรียนรู้

เป็นแบบวงจรการเรียนรู้ 4 ขัน้  คือ ขัน้ท่ี 1 เรียนรู้ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม  ขัน้ท่ี 2 การไตร่ตรอง  ขัน้ท่ี 3 

การสรุปเป็นหลกัการนามธรรม  ขัน้ท่ี 4 การทดลองปฏิบตัจิริง และพฒันาให้มีประสิทธิภาพขึน้เร่ือยๆ 

           นอกจากนี ้ มีการอ้างถึง Honey & Mumford (1992;1-6)ท่ีให้ความส าคญักับการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์วา่เป็นกระบวนการพืน้ฐาน  แตส่ าคญัยิ่งตอ่การแสวงหาความรู้และการฝึกฝนทกัษะตา่งๆ ท่ีจะ

ชว่ยน าไปสูก่ารปรับตวัให้ทนัตอ่สถานการณ์ได้  เพราะจากขัน้แรกท่ีช่วยให้ผู้ เรียนรู้กระตือรือร้น  เม่ือทบทวน

ประสบการณ์  จะมีการคิดวิเคราะห์หาเหตผุล  และพฒันาสู่การสรุปประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงให้การเรียนรู้ดี
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ยิ่งขึน้  และสามารถวางแผนการปฏิบตัิตนในขัน้ตอ่ไป  ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เ น้น

พฒันาการของผู้ เรียนในภาพรวม  มากกวา่การทดสอบรายวิชา และเปิดโอกาสให้ประเมินผลตนเองด้วย 

 ส าหรับพนัธกิจของการเรียนการสอน ผู้ วิจยัได้ออกแบบรูปแบบการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

ของผู้ เรียนโดยมีความเช่ือท่ีว่านักศึกษาทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ จุดมุ่งหมายสูงสุดของการ

ประเมินคือ การเปล่ียนแปลงกระบวนการทางความคิด (growth mindset) ของผู้ เรียนให้เป็นผู้ มีจิตส านึก

สาธารณะและสามารถน าไปเป็นพืน้ฐานในการพฒันาตนเองในด้านตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง ผ่านการสะท้อนผล

การประเมินจากผู้สอน (teacher -reflection) และการสะท้อนคิดของผู้ เรียน (learner -reflection) 

กระบวนการประเมินไม่ว่าจะเป็นผู้ สอนประเมินผู้ เ รียน เพ่ือนประเมิน และผู้ เ รียนประเมินตนเองนัน้ 

จ าเป็นต้องด าเนินการอยา่งมีสตแิละปัญญา ประเมินด้วยความเป็นกลัยาณมิตร ประเมินตามสภาพจริงท่ีใช้

ข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ การประเมินจะมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ เรียนก็ต่อเม่ือมีการสะท้อนผลการ

ประเมินอยา่งสร้างสรรค์ เสริมพลงัความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเอง (มารุต พฒัผล,2561)  

 
11. ระเบียบวิธีวิจัย 

 11.1 การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน่ืองจากเป็น

การศกึษาท่ีมุ่งท าความเข้าใจความคิด ท่าที ทศันะ แนวคิด อดุมการณ์ กระบวนการเรียนรู้และบทเรียนจาก

การด าเนินกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมโดยอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งวิทยาลัย

นวัตกรรมสังคมจัดขึน้  รวมทัง้การพัฒนาสู่การสร้างกิจกรรมจิตอาสาด้วยตนเองของนักศึกษา   ทัง้

รายบคุคลและเป็นกลุม่  จนถึงการพฒันาเป็นกิจกรรมอาสาตอ่เน่ืองแก่วิทยาลยันวตักรรมสงัคม ในบางกรณี   

และแต่ละครัง้นักศึกษาท่ีลงพืน้ท่ีไม่ได้มีเฉพาะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเท่านัน้  แต่มีนักศึกษาคณะอ่ืน 

กระทัง่มหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีมีจิตอาสาด้วย 

 เน่ืองจากงานวิจยันีไ้ด้รับการออกแบบให้เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ  ผู้วิจยัจึงน าล าดบัขัน้การประเมิน

มาออกแบบการประเมินแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ คือไม่ใช้วิธีการส ารวจ หรือ check list แต่ใช้วิธีการ

สงัเกตการณ์ท างานของนกัศึกษาและปฏิสมัพนัธ์ต่อคนในชุมชน  การพูดคยุ การสมัภาษณ์ เป็นต้น โดยมี

หลกัการและขัน้ตอนการประเมินดงันี ้

(1) ก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้   โดยผู้วิจยัร่วมกบันกัศกึษาวิเคราะห์ผลลพัธ์การเรียนรู้ซึ่งได้ก าหนดไว้

เป็นกรอบของจิตส านึกสาธารณะเพ่ือชุมชน    ซึ่งอาจจะผสานเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทาง

ปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบหรือทกัษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านใดด้านหนึง่หรือหลายด้านผสมผสานกนั  

(2) วิเคราะห์ระดบัความสามารถ   เป็นการท่ีนกัศึกษาวิเคราะห์ความสามารถของตนและก าหนด

ระดบัผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีตนเองต้องการบรรลใุนการประเมิน   บนพืน้ฐานความเช่ือวา่ “ทกุคนสามารถเรียนรู้
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และพัฒนาได้แต่ใช้เวลาไม่เท่ากัน”  โดยพิจารณาความสมเหตุสมผล ความเหมาะสม และปรับ (adjust) 

ระดบัผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีไมต่ ่าหรือสงูเกินไป   

(3) ก าหนดวิธีการประเมิน ผู้ประเมิน และแหลง่ข้อมลู    เป็นการร่วมกนัก าหนดวิธีการประเมิน 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย เชน่  เพ่ือนประเมินเพ่ือน  นกัศกึษาประเมินตนเองถึงพฒันาการของ

ตนเองในการเรียนรู้เร่ืองจิตส านึกสาธารณะ  การประเมินผลงานการปฏิบตัิการกบัชมุชนในพืน้ท่ี  ความเห็น

ของชมุชนท่ีมีตอ่การปฏิสมัพนัธ์และการท างานของคนในพืน้ท่ี เป็นต้น  

 (4) ประเมินและให้ข้อมลูย้อนกลบั   ร่วมกนัประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ โดยยึดหลกัการมีพฒันาการ

เรียนรู้   การให้ข้อมลูย้อนกลบัอย่างสร้างสรรค์ (creative feedback) ชีแ้นะแนวทางการพฒันาตนเองไปสู่

ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีสูงขึน้    นกัศึกษาสะท้อนคิดตนเอง (self -reflection) เก่ียวกับการบรรลุผลลพัธ์การ

เรียนรู้ การใช้กระบวนการเรียนรู้ และก าหนดวิธีการพัฒนาตนเองตลอดจนก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ของ

ตนเองท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 

การประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้มีความส าคญัอย่างยิ่งเพราะจิตส านึกสาธารณะไม่ได้เกิดขึน้อย่าง

ฉับพลนัทนัที  แต่ต้องอาศยักระบวนการ   ดงันัน้การประเมินท่ีมีหลกัการพืน้ฐานของงานวิจยัเชิงคณุภาพท่ี

ผู้ วิจัยน ามาใช้มีลักษณะเป็นการประเมินท่ีเสริมพลังตามสภาพจริง (empowerment authentic 

assessment)ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเอง มีแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ การใ ห้

ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด (feed -forward) เป็นการให้ข้อมูลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self -

learning) เพิ่มเติม   มุ่งเน้นการชีแ้นะแนวทางและวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัรายบคุคล เพิ่มแรงบนัดาลใจ

ในการเรียนรู้ ให้ก าลังใจและเสริมพลังของการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้ทบทวนตนเองและสามารถน าไป

พฒันาการเรียนรู้ตอ่ไป (Brown. 2004., Stiggins and Arter. 2007., Chell, and Athayde. 2009., Spiller. 

2009., Leighton. 2019., Battista., 2012) 

 

11.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants)  ได้แก่กลุม่ดงันี ้

                 (1) กลุม่อาจารย์ผู้ดแูลนกัศกึษาในการลงพืน้ท่ี  จ านวนประมาณ  4  คน 

                 (2) กลุม่นกัศกึษาวิทยาลยันวตักรรมสงัคม       จ านวนประมาณ 15 คน 

                 (3) กลุม่นกัศกึษาคณะอ่ืน   จ านวนประมาณ  4   คน 

                 (4) กลุม่ชาวบ้านท่ีได้รับการสนบัสนนุในโครงการการลงพืน้ท่ีเพ่ือชมุชนจ านวนประมาณ  10  คน

     (5) ผู้แทนองค์กรเครือขา่ยท่ีด าเนินงานร่วมกนั จ านวนประมาณ -3   คน 

  

11.3  เทคนิค และวิธีการ   ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
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        1. การสมัภาษณ์ลุ่มลึก  ( In - depth Interview) คือการสมัภาษณ์แนวสนทนาและแนว

สะท้อนความคิด เพ่ือท าความเข้าใจความคิด ทศันะ ความเช่ือ อดุมการณ์ของผู้ มีส่วนร่วมในการวิจยั  โดย

ค าถามน าอาจครอบคลมุประเดน็ของแตล่ะกลุ่ม  เช่น  นกัศกึษา… เพราะเหตใุดจึงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิต

อาสา   อะไรคือแรงบนัดาลใจ การเรียนในห้องเรียน เหมือน/ต่าง /สัมพนัธ์แค่ไหนอย่างไรกับการเรียนใน

ภาคปฏิบตักิารหรือภาคสนาม  จิตส านกึรับผิดชอบทางสงัคมคืออะไร บทเรียนส าคญัจากการร่วมโครงการนี ้

คืออะไร   

                   2. การสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview)  การสมัภาษณ์กลุ่มคือ เทคนิคในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ท่ีผู้ วิจัยจะใช้เพ่ือศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา   การ

ด าเนินการตามความสนใจเพิ่มเตมิ หรือตอ่เน่ือง   และการพฒันาไปประยกุต์ใช้ในกิจกรรมในห้องเรียน  และ

อ่ืนๆ    การสมัภาษณ์เชิงเสวนามีเป้าหมายหลกัคือการร่วมกนัสรุปบทเรียนจากการเข้าพืน้ท่ี ทัง้ในอดีต และ

หลังจากการเข้าสู่ภาคสนามรอบใหม่ขณะร่วมวิจัย หลักการ กระบวนการ ผลลัพธ์ ความเห็น ความรู้สึก 

หลงัจากการเข้าพืน้ท่ีแตล่ะครัง้ 

3. การสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม (participant observation)     ผู้วิจยั ใช้เทคนิคนีข้ณะเข้า 

พืน้ท่ีภาคสนามในพืน้ท่ี   เพ่ือท าการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกบันกัศึกษาท่ีปฏิบตัิงานโครงการกิจกรรม

จิตอาสา   การเรียนรู้จากชุมชน   ไปจนถึงการสงัเกตและพูดคยุ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับสถานการณ์

ของประชาชน  และการประสานงานกบัหนว่ยงานราชการและหนว่ยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง   

            

11.4  วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ 

        คณะผู้วิจยัวางแผนการวิจยัออกเป็นชว่ง (Phase) ดงันี ้

               Phase I  ทบทวนวรรณกรรม  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ศกึษาเอกสารและข้อมลูท่ีเคยรวบรวมไว้

แล้วเก่ียวกบัการลงพืน้ท่ีแตล่ะกรณี   เพ่ือท าความเข้าใจสถานการณ์ของกิจกรรมจิตอาสาในภาพรวม  

                Phase II  การศึกษาภาคสนาม   เป็นช่วงเวลาท่ีผู้วิจยัเร่ิมเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการ

สมัภาษณ์เชิงลกึรายบคุคลและสมัภาษณ์กลุม่ 

 คณะผู้วิจยัเข้าพืน้ท่ีร่วมกบักลุม่นกัศกึษาท่ีมีสว่นร่วมในกิจกรรมจิตส านึกสาธารณะ   และวางแผนท่ี

ใช้การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม รวมทัง้การประยุกต์กระบวนการของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วน

ร่วมหรือ  PAR -- Participatory Action Research ว่าด้วยวงจรของการปฏิบตัิการและสะท้อนความคิด

ร่วมกนัแบบเสวนา (Action-Reflection Cycle) 

                 Phase III มุ่งประมวลข้อมูล วิเคราะห์ตีความร่วมกันกับผู้ มีส่วนร่วมในการวิจยั เพ่ือตอบโจทย์

การวิจยั ตามวตัถปุระสงค์การวิจยัและน าเสนอผลในเวทีสาธารณะ 

 



ศสพ.RS1-11(รอบพิเศษ) 
 

14 
 

11.5 แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

                      กิจกรรมการด าเนินงาน มี.ค.  

62 

เ ม .ย . 

62 

พ.ค. 

62 

ม.ิย. 

62 

ก.ค. 

62 

ส.ค. 

62 

ก.ย. 

62 

ต.ค. 

62 

1. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง         

2. เก็บข้อมลูในพืน้ท่ี         

3. ถอดเทปบนัทกึเสียง         

4. วิเคราะห์ข้อมลู         

5. สงัเคราะห์ข้อมลู         

6. เขียนสรุปและอภิปรายผล สง่ ศสพ.         

 

  

 

11.6 การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis)  โดยใช้วิธีการเป็นขัน้ตอนดงันี ้(1) อ่านจดัหมวดหมู่

เนือ้หา  (2) ตัง้โครงสารบญับท และหัวข้อต่างๆ ท่ีจะเขียน จ าแนกตามบท หัวข้อหลัก และหวัข้อรอง (3)  

จ าแนกหมวดหมู่ข้อมลูตามหวัข้อหลกัท่ีก าหนดไว้แล้วในแตล่ะบท ข้อมลูสามารถใส่ซ า้ได้  (4) ดงึข้อมลูจาก

หวัข้อหลักมาจดัหมวดหมู่ข้อมูลตามหวัข้อย่อยต่างๆ  (5) อ่านเนือ้หาของข้อมูลตามหมวดย่อยแล้วสรุป

ขึน้มาเป็นปรากฏการณ์ท่ีค้นพบ 

11.6 การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   ผู้วิจยัก าลงัด าเนินการ 

 
12. ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตงานวิจยัครัง้นี ้ จะเลือกกิจกรรมท่ีนกัศกึษาต้องมีจิตอาสา  ทุ่มเททัง้เวลา  กระทัง่คา่ใช้จ่าย

สว่นตวั และเป็นกิจกรรมท่ีมีความยากล าบาก  เช่น  ในการเดินทาง  ท่ีพกั  อาหาร  ต้องมีจิตใจรักและทุ่มเท

เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาของชมุชน และเป็นกิจกรรมกลุม่ เป็นหลกั   กิจกรรมท่ีน ามาซึ่งการสนบัสนนุ ให้ก าลงัใจ 

ช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องต่อสาธารณะหลากหลายรูปแบบ   โดยเลือกพืน้ท่ีในการด าเนินกิจกรรม

ประจ าและต่อเน่ือง กรณีโครงการคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถ่ิน  ในพืน้ ท่ีสามอ าเภอของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ คือ อ.เมือง อ.บางสะพาน อ.ทับสะแก  อ.เมือง จ.ชุมพร และ อ.เมือง จ.ระนอง ในการ

ด าเนินการร่วมกับเครือข่ายคนไทยพลัดถ่ิน และองค์กรต่างๆ  ซึ่ง มีกระบวนการเรียนรู้หลายมิติ  ต้องมี

การศกึษาข้อกฎหมายและระเบียบราชการ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการท าความเข้าใจประวตัิความเป็นมาของ
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คนไทยพลดัถ่ิน  วิถีชีวิตชมุชน  การพฒันาความสมัพนัธ์กบัชุมชน  ความละเอียดรอบคอบในการจดัเตรียม

เอกสารร่วมกบัชมุชน   การประสานงานกบัอ าเภอ  และหนว่ยราชการ  รวมทัง้การท างานเป็นกลุม่ 

งานวิจยัเร่ือง  การพฒันาจิตส านึกสาธารณะของนกัศึกษาผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ชุมชน  

เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่ งมีค าถามการวิจัยว่า การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะผ่านการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์ชมุชนมีรูปแบบอยา่งไร  และให้ผลของการพฒันาจิตส านกึสาธารณะอยา่งไร  

14. งบประมาณ (รอบพเิศษ) 

 งบประมาณเป็นเงิน 101,200  ตามรายละเอียดดงัแนบ 
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งบประมาณทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รอบพเิศษ) 

รายการ ราคา/บาท 

1.หมวดค่าตอบแทน 

(คา่ตอบแทนผู้ช่วยนกัวิจยั ไมเ่กิน 2 คน (อตัราจ้างรายเดือนไมเ่กิน 4 เดือน/คน)) 

 คา่ตอบแทนผู้ชว่ยนกัวิจยัปริญญาตรี 2 คน 7,000 x 4 เดือน x 2 คน 

 

 

56,000 

2. หมวดค่าวัสดุ - 

3. หมวดค่าใช้สอย 

    3.1 คา่ถอดเทปและพิมพ์เนือ้หา ในการสมัภาษณ์ ประมาณ 30 คน เฉลีย่คนละ 1 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 

300 บาท  

   3.2 คา่ด าเนินการสนทนากลุม่  ประมาณ 10 คน คนละ 500 บาท   

   3.3 คา่จ้างพิมพ์งาน ส าเนาเนือ้หา และเข้าเลม่ เหมาจา่ย 

   3.4 คา่พฒันาเคร่ืองมือ เหมาจา่ย 

   3.5 คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ เหมาจา่ย 

 

9,000 

 

5,000 

5,000  

5,000 

1,000 

รวมเป็นเงนิที่หวัหน้าโครงการได้รับ 81,000 

4. อื่นๆ  (จ่ายในนาม  ศสพ. รวมสูงสุด 20,200 บาท) 

   4.1 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุติรวจประเมินบทความวิจยั 2 ทา่น  

   4.2 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุติรวจประเมินข้อเสนอโครงการวจิยัและตรวจเลม่วิจยัสมบรูณ์ 

   4.3 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุติรวจประเมินบทคดัยอ่ ไทย-องักฤษ 

   4.4 คา่สมนาคณุโครงการวจิยัที่เสร็จสมบรูณ์ (จา่ยให้หวัหน้าโครงการ กรณีงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์

ภายใน 1 ปี) 

  4.5 คา่ใช้จา่ยในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั (จา่ยให้หวัหน้าโครงการ)  

 

2,000 

3,000 

 

200 

5,000 

10,000 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 101,200 
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ต าแหนง่   อาจารย์  ผศ.    รศ.  ศ.   อ่ืนๆ  
การศกึษา   ไมไ่ด้อยูร่ะหว่างศกึษาตอ่  อยูร่ะหวา่งศกึษาตอ่  
สถานภาพในโครงการวิจยั หวัหน้าโครงการ ผู้ ร่วมวิจยั ผู้ชว่ยวิจยั  
ท่ีอยู่ (ท่ีท างาน)  วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

จงัหวดัปทมุธานี รหสัไปรษณีย์ 12000 
โทรศพัท์ 02-5339697  โทรสาร 02-5339697 

ท่ีอยู่ (ท่ีบ้าน) 91/68 หมู ่2 ต.บางพนู อ าเภอเมือง  
จงัหวดัปทมุธานี  รหสัไปรษณีย์ 12000 
โทรศพัท์ 081-8372578  โทรสาร 02-5339697 

E-mail Address :  csunee97@gmail.com 
ประวตัิการศกึษา 
วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
ศลิปศาสตร์
มหาบณัฑิต 

สตรีศกึษา ส านกับณัฑิตอาสาสมคัร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2547 

เศรษฐศาสตร์
บณัฑิต 

 เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2517 

 

ผลงานวิจยั –----- 
ทา่นมีเวลาในการท าวิจยั ประมาณสปัดาห์ละ  15  ชัว่โมง 

 
 

ลงช่ือ_______________________  
(            ) 
วนัท่ี______________ 
 


