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บทคัดยอ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปรียบเทียบระดับความตระหนักในความเปนพลเมืองของ
นักศึกษาในวิชาการศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย   โดยออกแบบงานวิจัยในลักษณะการทดสอบกอน
และหลังเรียนกับกลุมเดียว (One-Group Pretest-Posttest Design) ซ่ึงเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจํานวน 57 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการศึกษา
เพ่ือสรางพลเมือง ในภาคเรียนท่ี 1/2555   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ กิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน และแบบวัดความตระหนักในความเปนพลเมอืง วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ paired t-test   ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีผานกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  มีระดับความตระหนักในความเปนพลเมืองในภาพรวมและราย
ดาน ไดแก ดานการพ่ึงตนเองและรับผิดชอบตนเอง ดานการเคารพสิทธิผูอ่ืน ดานการเคารพ
ความแตกตาง ดานการเคารพหลักความเสมอภาค ดานการเคารพกติกา/กฎหมาย และดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
ขอเสนอแนะ คือ  ผูสอนควรมีบทบาทเปนวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ในการจัด
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พลเม ืองที่มีตอความตระหนักในความเปนพลเมืองของนักศึกษา 

   ธัญธัช  วิภัตภิูมปิระเทศ 

กิจกรรมของวิชาการศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง ท้ังน้ีเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและตระหนักในความ
เปนพลเมืองดวยตนเอง   

 

คําสําคัญ: การศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง ความเปนพลเมือง การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 

Abstract 
The main purpose of this research was to compare the levels of citizenship 

awareness of university students before and after learning Civic Education 

through problem-based learning activities, both inside and outside the university. 

The one-group pretest-posttest design was used in this study by collecting the 

data from the 57 Dhurakij Pundit University students who registered in Civic 

Education in the first semester of the academic year 2012. The research 

instruments were problem-based learning activities and questionnaires about 

citizenship awareness. The data then was analyzed by using percentage, 

arithmetic mean, standard deviation, and paired t-test.   The results showed that 

after learning through the problem-based learning activities, their overall 

citizenship awareness level and each aspect of level in terms of self-

reliance/self responsibility, respect the rights of others, respect the diversity and 

difference of people, respect the principle of equality, respect the rules/laws, 

and responsibility to the society, were statistically significant higher than before 

learning (p-value < 0.001). Recommendation: the instructor should have a role 

as a facilitator in civic education activities in order to encourage students to 

learn and be aware of citizenship by themselves. 
 

Keywords: Civic Education, Citizenship, Problem-Based Learning 

 

บทนํา 
การปกครองดวยระบอบประชาธิป 

ไตยจะประสบความสําเร็จไดน้ัน ประชาชน
จะต อง เปน  “พล เ มือง”  ตามระบอบ
ประชาธิปไตย กลาวคือ มีสมาชิกของสังคม

ที่ใชสิทธิเสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ 
เคารพผูอ่ืน เคารพความแตกตางและเคารพ
กติกา (คณะอนุกรรมการ กนป. ดานพัฒนา
การศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองดี, 
2554: 8-9) สําหรับกระบวนการสรางความ
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เปนพลเมือง ที่ผานมาน้ันพบวาในตาง 
ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาและเยอรมนี ได
จัดให มี  “การศึกษาเพ่ือสรางความเปน
พลเมือง (Civic Education)” เพ่ือเปลี่ยน
ประชาชนใหเปนพลเมือง ซ่ึงประสบความ 
สําเร็จจนเปนตัวอยางใหแกประเทศตางๆ 
(ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555: 59)     

สํ าห รับประ เทศไทยกระทรวง 
ศึกษาธิการไดกําหนดใหโรงเรียนสอนวิชา
หนาท่ีพลเมืองในป พ.ศ.2503 ซ่ึงใชมาจนถึง
ป พ.ศ. 2521 จึงไดมีการยุบวิชาดังกลาวให
ไปอยูกับกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตใน
หลักสูตรระดับประถมศึกษาและยุบใหไปอยู
กับกลุมสังคมศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษา วิชาหนาท่ีพลเมืองจึงถูกลด
ความสําคัญจากการเปนวิชาเฉพาะกลาย 
เปนสาระการเรียนรูเพียงหน่ึงสาระ(ปริญญา  
เทวานฤมิตรกุล, 2555: 51) นอกจากน้ี 
เน้ือหาของวิชาหนาท่ีพลเมืองท่ีผานมาน้ันมี
ความยากหรือมีความเปนวิชาการมาก จึงทํา
ให วิชาน้ีเปนวิชาท่ีนาเบ่ือและทําใหการ 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานของชาติไมสามารถสราง
เด็กและเยาวชนใหเปน “พลเมือง” ใหกับ
ประเทศไทยได (คณะ อนุกรรมการ กนป. 
ดานพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางความเปน
พลเมืองดี, 2554: 10) 

ในปพ .ศ . 2553 คณะกรรมการ 
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(กนป.) ไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
กนป. ดานพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางความ

เปนพลเมืองดีใหทําหนาท่ีเสนอนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสราง
ความเปนพลเมือง ผลักดัน ขับเคลื่อนและ
ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการนํา
นโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  

จากการศึกษา“ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมือง 
พ.ศ. 2553-2561” (คณะอนุกรรมการ 
กนป. ดานพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางความ
เปนพลเมืองดี, 2554; ปริญญา เทวานฤมิตร
กุล, 2555) พบวาในยุทธศาสตรขอท่ี1 
การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองสําหรับเด็ก
และเยาวชน โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา
นั้นมีมาตรการสําคัญ คือ สถาบันการศึกษา
ในระ ดับ อุดม ศึกษาควรส ง เ ส ริ มห รื อ
กําหนดใหมี “วิชาพลเมือง” ในหลักสูตร 
“วิชาศึกษาท่ัวไป” (General Education) 
ซ่ึงนิสิตนักศึกษาทุกคนตองเรียน โดยอาจ
เปนวิชาเฉพาะข้ึนมาใหมหรือปรับวิชาท่ีมีอยู
แลวให เปนวิชาพลเมือง เ พ่ือสรางนิสิต
นั ก ศึ ก ษ า ให เ ป น พ ล เ มื อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยใน 6 ดาน ไดแก ดานการ
พ่ึงตนเองและรับผิด ชอบตนเอง ดานการ
เคารพสิทธิผู อ่ืน  ด านการเคารพความ
แตกตาง ดานการเคารพหลักความเสมอภาค 
ดานการเคารพกติกา/กฎหมายและดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม     

ทั้งน้ี ในยุทธศาสตร (คณะอนุกรรม 
การ กนป.ดานพัฒนาการศึกษาเพ่ือสราง
ความเปนพลเมืองดี, 2554: 21-22) ไดระบุ
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ไววาจะตองอาศัยการเรียนรูโดยการลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือการเปนพลเมืองในมหาวิทยาลัย
และควรปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจาก
เดิมมาเปนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 
(Problem-Based Learning) โดยใหนัก 
ศึกษาลงชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยและให
ประมวลความรูตามสาขาวิชาท่ีไดเรียนมา 
นํามาใชในการวิเคราะหปญหา หาสาเหตุ 
เสนอวิธีแกไขและลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหเกิด
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ความรับผิด 
ชอบตอสังคมและการเปน “พลเมือง” โดย
การลงมือปฏิบัติหรือกลาวไดวา การศึกษา
เพ่ือสรางความเปนพลเมืองน้ันควรเนนท่ี
“ ค ว า ม คิ ด ” ห รื อ “ ก า ร คิ ด ” ม า ก ก ว า 
“ความรู” ดังน้ันวิธีการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมจึงควรเนนท่ี“กิจกรรม”เพ่ือให
ผูเรียนไดพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย  

ในสวนของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดปรับปรุงหลัก 
สูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ.2555 โดยได
เพ่ิมวิชาใหม คือ “GE138 การศึกษาเพ่ือ
สรางพลเมือง” จํานวน 3 หนวยกิต (2-2-6) 
ในโครงสรางของกลุมวิชาสังคมศาสตร ทั้งน้ี 
ผู วิ จัยไดวางแผนการสอนใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรของคณะอนุกรรมการกนป.เพ่ือ
เสริมสรางคุณสมบัติความเปนพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยใหแกนักศึกษา 6 ดาน 
ไดแก  ดานการพ่ึงตนเองและรับผิดชอบ

ตนเอง ดานการเคารพสิทธิผู อ่ืน ดานการ
เคารพความแตกตาง ดานการเคารพหลัก
ความเสมอภาค ดานการเคารพกติกา/
กฎหมายและดานความรับผิดชอบตอสังคม 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
ปญหา เปนฐานใน 2 กิ จกรรม  ได แก  
กิจกรรมการสํารวจปญหาชุมชนภายใน
มหาวิทยาลัยและกิจกรรมการสํารวจปญหา
ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย   

สําหรับงานวิจัยในคร้ังน้ี  ผูวิจัยมุง 
เนนศึกษาท่ีความตระหนัก (Awareness) ใน
ความเปนพลเมืองของนักศึกษา เน่ืองจาก
ความตระหนักคือ ความรูสึกหรือความสํานึก
ที่บุคคลจะมีขึ้นไดจากการไดรับประสบการณ
หรือสิ่งเราและท่ีสําคัญ ความตระหนักจะ
นําไปสูพฤติกรรมของบุคคลในท่ีสุด (Good, 

1973 อางถึงในเอกลักษณ ธนเจริญพิศาล, 

2554; Smith, et al., 2003) โดยผูวิจัยจะ
เปรียบเทียบระดับความตระหนักในความเปน
พลเมืองของนักศึกษาระหวางกอนและหลัง
เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน ซ่ึงผู วิ จัยมีฐานคิดท่ีวาการจะทําให
นักศึกษามีความตระหนักในความเปน
พลเมืองท่ีดีตามระบอบประชาธิปไตยท้ัง 6 
ด านได นั้ น จําเปนตองใชการสอนผ าน
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ทั้งน้ี
เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานจะมีสวนชวยใหนักศึกษาไดฝกคิดและลง
มือปฏิบัติ ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาไดเรียนรูและ
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ตระหนักในความเปนพลเมืองดวยตนเองใน
ที่สุด 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เ พ่ื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ดั บ ค ว า ม
ตระหนักในความเปนพลเมืองของนักศึกษา
ที่เรียนวิชาการศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง กอน
และหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน  
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการศึกษาเพ่ือ
สรางพลเมืองมีระดับความตระหนักในความ
เปนพลเมืองหลังเรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสูงกวากอนเรียน 
 

นิยามศัพท 
1. กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน หมายถึง กิจกรรมท่ีผูสอนวิชา
การศึกษาเพ่ือสรางพลเมืองไดจัดข้ึนเพ่ือให
นักศึกษาไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจและระบุ
ปญหาท่ีพบ แลวนําเสนอสาเหตุของปญหา 
ร วม ถึ งแนวทางการแก ปญหา เ พ่ื อ ให
นักศึกษาไดเรียนรูความเปนพลเมืองผานการ
ลงมือปฏิบัติ โดยในกิจกรรมจะมีการสอด 
แทรกเน้ือหาความเปนพลเมือง 6 ดาน คือ 
การพ่ึงตนเองและรับผิดชอบตนเอง การ
เคารพสิทธิผู อ่ืน การเคารพความแตกตาง 
การเคารพหลักความเสมอภาค การเคารพ
กติกา/กฎหมาย และความรับผิดชอบตอ
สังคม สําหรับกิจกรรมดังกลาวประกอบดวย 
2 กิจกรรมหลัก ไดแก กิจกรรมการสํารวจ

ปญหาชุมชนภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรม
การสํารวจปญหาชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย   

2.  ความตระหนักในความเป น
พลเมือง หมายถึง ความรูสึกหรือความสํานึก
เรื่องความเปนพลเมืองของนักศึกษา จําแนก
เปน 6 ดาน ไดแก  

2.1 ดานการพ่ึงตนเองและรับผิด 
ชอบตนเอง คือมีความเปนอิสระในชีวิต
สามารถพ่ึงพาตนเองได ไมอยูภายใตอิทธิพล
อํานาจหรือระบบอุปถัมภของผูใดและมี
ความรับผิดชอบตอตนเอง 

 2.2 ดานการเคารพสิทธิผูอ่ืน คือ 
การไมละเมิดสิทธิเสรีภาพผูอ่ืน การคํานึงถึง
ความเดือดรอนของผูอ่ืนท่ีจะเกิดจากการ
กระทําของตน 

2.3 ดานการเคารพความแตกตาง 
คือ การยอมรับความแตกตางหลากหลาย
ของผูคนในสังคม การเคารพผูอ่ืนท่ีแตกตาง
จากตนเองท้ังในดานวิถีชีวิต ความเช่ือและ
ความคิด การไมใชความรุนแรงตอผูท่ีมีความ
คิดเห็นแตกตางไปจากตน 

2.4 ดานการเคารพหลักความเสมอ
ภาค คือ การมองคนในสังคมมีความเทา
เทียมกัน การมองวาทุกคนในสังคมลวนเปน
เจาของประเทศ      

2.5 ดานการเคารพกติกา/กฎหมาย 
คือ การไมใชกําลังแกปญหา เคารพกติกา/
กฎหมาย และยอมรับผลของการละเมิด
กติกา/กฎหมาย    
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2.6 ดานความรับผิดชอบตอสังคม 
คือ ความตระหนักวาตนเปนสมาชิกคนหน่ึง
ของสังคม การมีสวนรวมในการแกปญหา
โดยไมกอปญหาและการลงมือแกปญหาดวย
ตนเอง  
 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง: 
ประชากร คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชา GE138 การศึกษาเพ่ือสรางพลเมืองใน
ภาคเรียนท่ี 1/2555 จํานวน 5 กลุมเรียน 
สํ าห รับกลุ ม ตั วอย า ง  คื อ  นัก ศึกษา ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชา GE138 การศึกษาเพ่ือ
สรางพลเมืองในภาคเรียนดังกลาว จํานวน 1 
กลุม เ รียน ซ่ึงผู วิ จัย เปนผูสอน โดยเป น
นักศึกษาจากคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค 
จํานวน 57 คน 

2. ดานเน้ือหา: เนนศึกษาความ
ตระหนักในความเปนพลเมืองของนักศึกษา 
6 ดาน ไดแก การพ่ึงตนเองและรับผิดชอบ
ตนเอง การเคารพสิทธิผูอ่ืน การเคารพความ
แตกตาง การเคารพหลักความเสมอภาค 
การเคารพกติกา/กฎหมายและความรับผิด 
ชอบตอสังคม 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปนการทดลองแบบกลุม
เดียวทดสอบกอนและทดสอบหลัง (One-

Group Pretest- Posttest Design) ซ่ึง
ผูวิจัยไดยึดแนวทาง (ผองพรรณ ตรัยมงคล
กูลและสุภาพ ฉัตราภรณ, 2549: 55-56; 

Johnson & Christensen, 2012: 297-

299) คือ การ ศึกษาเพียงกลุมเดียวและมี
การจัดกระทํา (Treatment) มีการวัดซํ้า
โดยการทดสอบกอน (Pretest) และการ
ทดสอบหลั ง  (Posttest)  และ วิ เคราะห
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง Pretest และ 
Posttest โดยใช paired t-test 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ นัก 

ศึกษาช้ันป ท่ี 1 จากคณะนิติศาสตรปรีดี 
พนมยงค  และคณะ ศิลปศาสตร แล ะ
วิทยาศาสตร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในวิชา GE138 การศึกษา
เพ่ือสรางพลเมือง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในภาคการ 
ศึกษาท่ี 1/2555 ซ่ึงมีจํานวน 5 กลุม รวมมี
นักศึกษาท้ังสิ้น 320 คน  

สําหรับกลุมตัวอยางในงานน้ี ผูวิจัย
ใช วิ ธีการ เลือกแบบเจาะจง โดยเลือก
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเ รียนวิชาGE138 

การศึกษาเพ่ือสรางพลเมืองในกลุมเรียนท่ี 
001 ที่ผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบสอน ซ่ึงในกลุม
เรียนน้ีเปนนักศึกษาจากคณะนิติศาสตรปรีดี 
พนมยงค รวมท้ังสิ้น 57 คน      
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบ 
ดวย แบบวัดความตระหนักในความเปน
พลเมืองและกิจกรรมการเรียนรู โดยใช
ปญหาเปนฐานเพ่ือสรางความตระหนักใน
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ความเปนพลเมืองของนักศึกษาสําหรับ
ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ มีดังน้ี 

1. แบบวัด: ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําแบบสอบถาม
ความตระหนักในความเปนพลเมืองของ
นักศึกษาท้ัง 6 ดานๆ ละ 6 ขอ รวมเปน 36 

ขอ ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) จํานวน 5 ระดับโดยให
ผูเช่ียวชาญ 3 ทานตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา (IOC) โดยรวมแลวขอคําถาม
สวนใหญมีคา IOC ระหวาง 0.67-1.00 ซ่ึง
ผูวิจัยไดแกไขปรับปรุงเน้ือหาของขอคําถาม
ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ และไดนํา
แบบวัดไปทดสอบความเช่ือม่ัน พบวามีคา
สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ แ อ ล ฟ า ข อ ง ค ร อ น บ า ค    

(Cronbach's Alpha Coefficient) ที่ระดับ 

0.90   
2. กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน: ผูวิจัยศึกษายุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาเ พ่ือสรางความเปนพลเมือง    
พ.ศ.2553-2561 ของคณะอนุกรรมการ
กนป.ดานพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางความ
เปนพลเ มืองดี  (2554)และคู มือการ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสรางความ
เปนพลเมืองในระดับอุดมศึกษาของปริญญา 
เทวานฤมิตรกุล (2555) เพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือสรางความ
เปนพลเ มืองใหแก นักศึกษา โดยได ให
ผู เ ช่ียวชาญ 3 ทานตรวจสอบและแกไข
รายละเอียดของการจัดกิจกรรมกอนท่ีจะ

นําไปใช ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีนํามาใชประกอบ 
ดวยกิจกรรมการสํารวจปญหาชุมชนภายใน
มหาวิทยาลัยและกิจกรรมการสํารวจปญหา
ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรม
ดังกลาวไดสอดแทรกเน้ือหาการสรางความ
เปนพลเมือง 6 ดานใหแกนักศึกษา ดังน้ี 

2.1 ดานความรับผิดชอบตอตนเอง
และการพ่ึงตนเอง: ผูวิจัยใหนักศึกษารวมกัน
พิจารณาวา ประเด็นปญหาตางๆที่พบ   
จากการไปสํารวจพ้ืน ท่ี ท้ังในและนอก
มหาวิทยาลัยน้ัน นักศึกษาคิดวาเกิดจาก
สาเหตุใดและจะมีวิธีแกปญหาอยางไร หาก
เรียกรองใหบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
แลวยังไมสามารถแกไขได  นักศึกษาจะ
แกปญหาน้ันดวยการพ่ึงตนเองอยางไร 

2.2 ดานการเคารพสิทธิผูอ่ืน: ผูวิจัย
ให นักศึกษารวมกันตรวจสอบวาการทํา
กิจกรรมกลุมในแตละครั้งน้ัน มีเพ่ือนสมาชิก
ในกลุมคนใดท่ีละเมิดสิทธิหรอืละเมิดกติกาท่ี
ตกลงกันไว ในขอใด อยางไรรวมถึงให
นักศึกษาวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาท่ีพบ
จา ก ก า ร สํ า ร ว จ พ้ื น ท่ี ท้ั ง ใ น แ ล ะ น อก
มหาวิทยาลัย โดยผูวิจัยสรุปใหเห็นวาเรา
เปนสาเหตุของปญหาการละเมิดสิทธิผูอ่ืนใน
สังคม ดังน้ันการแกปญหาจึงตองเริ่มท่ีตัวเรา
เอง  

2.3 ดานการเคารพความแตกตาง: 

ผูวิจัยใหนักศึกษารวมกันหาประเด็นความ
คิดเห็นท่ีขัดแยงกันระหวางเพ่ือนสมาชิกใน
กลุมท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมกลุมรวมกันใน
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แตละคร้ังและใหนักศึกษาแสดงความรูสึก
เม่ือตนเองตองรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน
สมาชิกท่ีแตกตางไปจากความคิดของตนเอง 
โดยผู วิ จัยสรุปให นักศึกษาเห็นวาความ
คิดเห็นของแตละคนน้ันไมมีใครผิดหรือถูก
แตนักศึกษาจะตองเคารพความคิดเห็นของ
เ พ่ือนสมา ชิกในกลุ ม ท่ี มีความ คิด เ ห็น
แตกตางจากตนเอง  

2.4 ดานการเคารพความเสมอภาค: 
ผู วิ จั ย ให นัก ศึกษา เ ขียนอา ชีพต า งๆ ที่
นักศึกษาพบและสัมภาษณจากการทํา
กิจกรรมท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยและให
เขียนลําดับความสูง-ตํ่าของอาชีพเหลาน้ัน 
หลังจากน้ันจึงอธิบายใหนักศึกษาเห็นวา 
ประชาชนอาชีพตางๆเหลาน้ีตางก็มีสิทธิใน
ระบอบประชาธิปไตย ดัง น้ันฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือการศึกษาของอาชีพตางๆ จึง
เปนเพียงความแตกตางทางอาชีพหรือหนาท่ี
การงานเทาน้ัน  แตควรมองทุกอาชีพมีความ
เสมอภาคกันและตองเคารพความแตกตาง
และบทบาทหนาท่ีของกันและกัน 

2.5 ดานการเคารพกติกา: ผูวิจัยให
นัก ศึกษาร วม กันกําหนดกติกาการ ทํา
กิจกรรมกลุมเปนขอๆและใชวิธีการสรุป
กติกาแบบเห็นพองตองกันไปทีละขอ โดยใช
หลักการเสียงขางมากท่ีคุมครองเสียงขาง
นอย (เสียงขางนอยเคารพเสียงขางมากและ
ในขณะเดียวกัน เสียงขางมากก็ใหความ
เคารพเสียงขางนอยดวย) นอกจากน้ียังให
นักศึกษาวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาท่ีพบ

ในกิจกรรมการสํารวจภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยวาเกิดจากการท่ีคนไมเคารพ
กฎกติกาอยางไร 

2.6 ดานความรับผิดชอบตอสังคม: 
ผูวิจัยใหนักศึกษารวมกันวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหาท่ีพบจากการสํารวจพ้ืนท่ีภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีเง่ือนไข คือ 
นักศึกษาตองวิเคราะหใหเจอวาตัวนักศึกษา
เองเปนสวนหน่ึงของปญหาหรือสาเหตุของ
ปญหาน้ันอยางไร ทั้งน้ีเพ่ือวิเคราะหหาแนว
ทางการแก ไ ขปญหา เ พ่ื อแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมตอไป  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล    

1. การทดสอบกอนเรียน: ผูวิจัยให
นักศึกษาทําแบบวัดระดับความตระหนักใน
ความเปนพลเมืองกอนท่ีจะมีการเรียนการ
สอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลในสัปดาหท่ี 
2 ของการเรียนการสอน 

2. การทดลอง : ผู วิจัยนําแผนการ
สอนท่ีออกแบบไวมาใชในหองเรียน โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
จํานวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการสํารวจ
ปญหาชุมชนภายในมหาวิทยาลัย (สัปดาหท่ี 
7 ของการเรียนการสอน) และกิจกรรมการ
สํารวจปญหาชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
(สัปดาหท่ี 10 ของการเรียนการสอน) โดยให
นักศึกษาแบงเปนกลุมยอย 6 กลุม ทั้งนี้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
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ฐานไดมีการสอดแทรกเน้ือหาความเปน
พลเมือง 6 ดาน ดังท่ีไดกลาวไวแลวขางตน 

สําหรับปญหาภายในมหาวิทยาลัยท่ี
นักศึกษาเลือกนํามาใชเปนฐานในการศึกษา 
เชน  ปญหาการท้ิงบุหร่ีในหองนํ้าชาย ปญหา
เรื่องการไมมีมารยาทในการซื้ออาหารในโรง
อาหารและปญหาการท้ิงขยะท้ังในและนอก
หองเรียน สวนปญหาภายนอกมหาวิทยาลัยท่ี
นักศึกษาเลือกศึกษา เชนปญหารานขายเหลา
บริเวณรอบหอพักและปญหาอุบัติเหตุรถ
มอเตอรไซคเฉ่ียวชนนักศึกษา     

3. การทดสอบหลังเรียน: ผูวิจัยให
นักศึกษาทําแบบวัดระดับความตระหนักใน
ความเปนพลเมืองภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
โดยเก็บขอมูลน้ีในสัปดาหท่ี 11 ของการ
เรียนการสอน 

 

การวิเคราะหขอมูล    

แนวทางการวิเคราะหขอมูลการวิจัย
คร้ังน้ี ประกอบดวย 

1. ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา ไดแก 
เพศและภูมิลําเนา วิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก ความถ่ีและรอยละ  

2. การวิเคราะหระดับความตระ 
หนักในความเปนพลเมืองของนักศึกษาใช

สถิติเชิงพรรณนา คือ คาเฉลี่ยและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   

3 .  การ วิ เ คร า ะห เ ป รี ยบ เ ทียบ
คาเฉลี่ยของความตระหนักในความเปน
พลเมืองของนักศึกษา ระหวางกอนและหลัง
เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานใชสถิติเชิงสรุปอางอิง คือ paired  

t-test 
 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 

ผู วิ จั ย ได เ ก็บรวบรวมขอ มูล กับ
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะนิติศาสตรปรีดี พนม
ยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํานวน 57 

คน ท่ีลงทะเบียนวิชา GE138 การศึกษาเพ่ือ
สรางพลเมือง ในกลุมเ รียนท่ีผู วิ จัยเปน
ผู รับผิดชอบสอนในภาคเรียนท่ี 1/2555    
สํ า ห รั บ ข อ มู ล ท่ั ว ไ ป ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
ประกอบดวยเพศชาย 31 คน และเพศหญิง 
26 คน คิดเปนรอยละ 54.4 และ 45.6 
ตามลําดับ  นอกจากน้ี พบวา นักศึกษาสวน
ใหญมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล จํานวน 34 คน  สวนภูมิลําเนา
ตางจังหวัดมีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 
59.6 และ 40.4 ตามลําดับ สรุปไดดังตาราง
ที่ 1 
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            ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 
ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา จํานวน รอยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 
     รวม 

 

31 

26 

57 

 

54.4 

45.6 

100.0 

ภูมิลําเนา 

     กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

     ตางจังหวัด 

     รวม 

 

34 

23 

57 

 

59.6 

40.4 

100.0 

 

2. การเปรียบเทียบความตระหนักใน
ความเปนพลเมืองของนักศึกษาระหวางกอน
และหลังเรียน 

จากการศึกษาระดับความตระหนักใน
ความเปนพลเมืองของนักศึกษากอนเรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน 
พบวา นักศึกษามีระดับความตระหนักในความ
เปนพลเมืองในภาพรวมท่ี 3.82 เม่ือพิจารณา
ระดับความตระหนักในความเปนพลเมือง
จําแนกตามรายดาน พบวานักศึกษามีระดับ
ความตระหนักในดานการเคารพกติกา/

กฎหมายมากท่ีสุด  (x̄  = 3.96) รองลงมา คือ 

ดานการเคารพความแตกตาง (x̄  = 3.92)    

ดานการเคารพสิทธิของผู อ่ืน (x̄  = 3.85)   
ดานการพ่ึงตนเองและรับผิดชอบตนเอง     

(x̄  = 3.83) ดานการเคารพหลักความเสมอ

ภาค (x̄  = 3.80) และดานความรับผิดชอบตอ

สังคม (x̄  = 3.55) 

ภายหลังการเรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน พบวา นักศึกษามี 

 

ระดับความตระหนักในความเปนพลเมืองใน
ภาพรวมท่ี 4.28 เม่ือจําแนกระดับความตระ 
หนักในความเปนพลเมืองรายดาน พบวา  
นักศึกษามีระดับความตระหนักในดานการ

เคารพกติกา/กฎหมาย มากท่ีสุด  (x̄  = 4.35)   
รองลงมา คือ ดานการเคารพความเสมอภาค 

(x̄  = 40.33) ดานการเคารพความแตกตาง 

(x̄  = 4.32) ดานความรับผิดชอบตอสังคม  

(x̄  = 4.29) ดานการเคารพสิทธิผูอ่ืน (x̄  = 

4.24) และดานการพ่ึงตนเองะรับผิดชอบ

ตนเอง (x̄  = 4.16) จากการเปรียบเทียบระดับ
ความตระหนักในความเปนพลเมืองของ
นักศึกษาจํานวน 57 คน ระหวางกอนเรียน
และหลังเรียนในภาพรวม พบวาระดับความ
ตระหนักในความเปนพลเมืองของนักศึกษา
กอนเรียนเทากับ 3.82 และมีสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี 0.27 เ ม่ือผานการเ รียนดวย
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานแลว 
นักศึกษามีระดับความตระหนักในความเปน
พลเมืองเทากับ 4.28 และมีสวนเบ่ียงเบน
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มาตรฐานท่ี 0.33  เมื่อเปรียบเทียบระดับความ
ตระหนักในความเปนพลเมืองในภาพรวม 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช t-test 

พบวา นักศึกษามีระดับความตระหนักในความ
เปนพลเมืองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 นอกจากน้ี 
เมื่อวิเคราะหระดับความตระหนักในความเปน

พลเมืองของนักศึกษาระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียนโดยพิจารณารายดาน พบวา ระดับ
ความตระหนักในความเปนพลเมืองหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนในทุกดานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ซ่ึงสรุปไดดังตารางที่ 2 

 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความตระหนักในความเปนพลเมืองของนักศึกษาระหวางกอนและหลังเรี ยน 

ความตระหนักในความเปนพลเมือง x̄   S.D. t 

1.ดานการพ่ึงตนเองและรับผิดชอบตนเอง 
     กอนเรียน 

     หลังเรียน      

 

3.83 

4.16 

 

0.44 

0.47 

 

4.93*** 

2.ดานการเคารพสิทธิผูอ่ืน 

     กอนเรียน 

     หลังเรียน      

 

3.85 

4.24 

 

0.38 

0.42 

 

7.16*** 

3.ดานการเคารพความแตกตาง 
     กอนเรียน 

     หลังเรียน      

 

3.92 

4.32 

 

0.29 

0.38 

 

7.76*** 

4.ดานการเคารพหลักความเสมอภาค 

     กอนเรียน 

     หลังเรียน      

 

3.80 

40.33 

 

0.42 

0.45 

 

8.64*** 

5.ดานการเคารพกติกา/กฎหมาย 

     กอนเรียน 

     หลังเรียน      

 

3.96 

4.35 

 

0.40 

0.48 

 

6.03*** 

6.ดานความรับผิดชอบตอสังคม 

     กอนเรียน 

     หลังเรียน      

 

3.55 

4.29 

 

0.38 

0.47 

 

10.71*** 

รวม 

     กอนเรียน 

     หลังเรียน      

 

3.82 

4.28 

 

0.27 

0.33 

 

11.67*** 

***มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
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อภิปรายผล 

จากการทดสอบสมมติฐาน “นักศึกษา
วิชาการศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง มีระดับความ
ตระหนักในความเปนพลเมืองหลังเรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสงูกวา
กอนเ รียน” พบวานักศึกษามีระดับความ
ตระหนักในความเปนพลเมืองท้ังในภาพรวม
และรายดาน หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   

ถึงแมวาระยะเวลาในการทดลองของ
แตละกิจกรรมจะคอนขางนอย แตการ ท่ี
นักศึกษามีความตระหนักในความเปนพลเมือง
สูงข้ึนไดน้ัน อาจเน่ืองมาจากปจจัยสนับสนุน
นั่นคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
วิชาน้ีไดมุงเนนการปลูกฝงความเปนพลเมือง
ใหแก นักศึกษาโดยการให นักศึกษาไดฝก
วิเคราะหสาเหตุของปญหาสังคมไทยในแงมุม
ตางๆ ในหลายสัปดาหนอกเหนือจากการลงมือ
ทํากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน      
ทั้งน้ี ความตระหนักในความเปนพลเมืองของ
นักศึกษาท่ีสูงข้ึนน้ัน สามารถอธิบายไดโดยใช
แนวคิดของ Smith, et al. (2003) ที่อธิบายวา 
การท่ีคนถูกจัดใหอยูในสถานการณท่ีไดมีการ
ออกแบบไว ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง กิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในวิชา GE138 

การศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง จะทําใหคนมี
ความตระหนักมากข้ึน เชนเดียวกับแนวคิดของ 
Good (1973 อางถึงใน เอกลักษณ ธนเจริญ

พิศาล, 2554) ที่กลาววา การเกิดความตระ 
ห นั ก ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า น้ั น เ ป น ผ ล ม า จ า ก
กระบวนการทางปญญา (Cognitive Process) 

กลาวคือ เมื่อนักศึกษาไดรับการกระตุนจากสิ่ง
เราหรือในท่ีน้ีหมายถึง กิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานนักศึกษาจะเกิดการรับรู 
รวมถึงเขาใจในสิ่งเราน้ันและนําไปสูการเรียนรู
และความตระหนักในท่ีสุด   

นอกจากน้ีความตระหนักในความเปน
พลเมืองของนักศึกษาท่ีสูงข้ึนภายหลังจากการ
เรียนโดยใชกิจกรรมดังกลาวน้ัน เปนไปตาม
หลักการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางความ
เปนพลเมือง (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555: 

65-66) ซ่ึงมีฐานคิดท่ีวา การจะสรางความเปน
พลเมืองใหแกนักศึกษาไดน้ันจําเปนตองมีการ
จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนใหผูสอนเปน
วิทยากรกระบวนการและใหผูเรียนไดเรียนรู
ผานกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆเพ่ือให
ผู เ รียนคิดและพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติ
ความเปนพลเมืองดวยตนเองหรือกลาวไดวา 
การพัฒนานักศึกษาใหมีความเปนพลเมืองใน
ขอตางๆ นั้นไมไดเกิดจากการฟงบรรยายหาก
ตองใชกิจกรรมเปนตัวชวยน่ันเอง  

การท่ีกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานมีสวนสําคัญท่ีทําใหนักศึกษาเกิดความ
ตระหนักในความเปนพลเมืองสูงข้ึนได  ยัง
สามารถอธิบายไดโดยใชแนวคิดของทิศนา  
แขมมณี (2548) กลาวคือ ปญหาสามารถ
กระตุนใหผู เรียนเกิดภาวะสงสัยและความ
ตองการท่ีจะแสวงหาความรูเพ่ือขจัดความ
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สงสัยดังกลาว การใหผูเรียนเผชิญปญหาจริง
หรือสถานการณปญหาตางๆและรวมกันคิด
หาทางแกปญหาน้ันๆ จะชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีความหมายและสามารถพัฒนา
ทักษะกระบวนการตางๆอันเปนทักษะท่ีจําเปน
ตอการดํารงชีวิตและการเรียนรูตลอดชีวิต 
นอกจากน้ีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(Problem-Based Learning) โดยใหนักศึกษา
ลงชุมชนท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยและให
ประมวลความรูตามสาขาวิชาท่ีไดเ รียนมา 
นํามาใชในการวิเคราะหปญหา หาสาเหตุ 
เสนอวิธีแกไขจะชวยทําใหนักศึกษาเกิดความ
รับผิดชอบตอสังคมและการเปน “พลเมือง”   
หรือกลาวไดวา การศึกษาเพ่ือสรางความเปน
พล เ มือง น้ัน เ กิดจาก“การ คิด”มากกว า 
“ความรู” นั่นเอง (คณะอนุกรรมการ กนป. 
ดานพัฒนาการศึกษาเ พ่ือสรางความเปน
พลเมืองดี, 2554)   

โดยรวมแลว ผลการวิ จัย น้ีมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยท่ีผานมา ดังเห็นไดจาก
งานวิจัยของ Kahne & Sporte (2008) และ 

Hahn  (2010) ที่พบวา นักเรียนท่ีถูกกระตุน
ใหคิดและอภิปรายเก่ียวกับประเด็นสาธารณะ 
สงผลใหนักเรียนมีระดับความตระหนักใน
หนาท่ีพลเมืองสูงกวานักเรียนท่ีผานการเรียน
การสอนแบบปกติ เชนเดียวกับงานวิจัยของ
มณีรัตน ภัทรจินดา (2554) ท่ีพบวานักศึกษาท่ี
ผานการเรียนรูสภาพปญหาจริงของสังคมทําให
นักศึกษามีความต้ังใจและเกิดความรับผิดชอบ
ที่จะแกปญหาใหกับชุมชนท่ีศึกษาอยูและยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของสายใจ ชูชวย (2550)  
กลาวคือ การสอนแบบแกปญหาทําใหนักเรียน
มีทักษะทางสังคมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ขอสังเกตอีกประการหน่ึงท่ี ไดจาก
ผลการวิจัยคร้ังน้ี คือ ระดับความตระหนักใน
ความเปนพลเมืองดาน“ความรับผิดชอบตอ
สังคม”เปนดานท่ีนักศึกษามีความแตกตาง
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนมากท่ีสุดใน 6 

ดาน กลาวคือกอนเรียนมีระดับความรับผิด 
ชอบตอสังคมเทากับ 3.55 ในขณะท่ีหลังเรียน
มีระดับความรับผิดชอบตอสังคมสูงข้ึนเปน  
4.29 หรือมีคาเฉลี่ยแตกตางกันระหวางกอน
เ รี ย น แ ล ะ ห ลั ง เ รี ย น ท่ี  0.74 ทั้ ง น้ี อ า จ
เน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานเปนการสรางกระบวนการ
เช่ือมโยงความคิดใหนักศึกษาเห็นวา ทุกคน
เปนสวนหน่ึงของปญหา การแกปญหาจึงตอง
เ ร่ิม ท่ี ตั วผู เ รี ยน  ซ่ึ ง เปนการใหผู เ รี ยนได
วิเคราะหปญหา ตระหนักถึงสาเหตุของปญหา
ที่เกิดข้ึนและเสนอแนวทางการแกไขปญหาท่ี
ตนเอง ซ่ึงเปนไปตามหลักการสรางความเปน
พลเมืองของคณะอนุกรรมการกนป.ดานพัฒนา
การศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองดี (2554) 
ที่อธิบายวา ผูสอนควรพัฒนาการสอนในรูป 

“กิจกร รม”ห รือการ เ รี ยนการสอนผ าน 

“กระบวนการคิด วิเคราะห ฝกปฏิบัติ” เพ่ือให
ผูเรียนไดเห็นความเช่ือมโยงท่ีมีนัยสําคัญวา 
เราทุกคนตางเปนสวนหน่ึงของปญหาและการ
คลี่คลายแกไขปญหา 
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ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะตอการนําไปใช 
จากผลการวิจัยคร้ังน้ีท่ีพบวา การนํา

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานพรอม
กับการสอดแทรกเน้ือหาความเปนพลเมือง ได
มีสวนสงผลใหนักศึกษามีระดับความตระหนัก
ในความเปนพลเมืองหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อ ย า ง มี นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  ผู วิ จั ย จึ ง มี
ขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน คือ ผูสอนควรทําหนาท่ีเปนวิทยากร
กระบวนการ (Facilitator) ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยแนะนําให
นักศึกษาวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหา

สังคม ซ่ึงมีเง่ือนไขวานักศึกษาจะตองวิเคราะห
ใหพบวาตัวนักศึกษาเองเปนสวนหน่ึงของ
ปญหาและสาเหตุของปญหาน้ันอยางไรทั้งน้ี
เพ่ือสงเสริมใหเกิดความเปนพลเมืองโดยเฉพาะ
ดานความรับผิดชอบตอสังคม  

2. ขอเสนอแนะตอการวิจัยคร้ังตอไป

ควรมีการศึกษาวิจัย โดยนํากิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานไปทดลองใชกับนักศึกษา
คณะอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบความตระหนักใน
ความเปนพลเมืองของนักศึกษาระหวางคณะ 
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