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บทคัดยอ 

 
การประเมินรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชนเพื่อพัฒนาวิธีสอนมีวัตถุประสงคสองประการ  ประการแรก    

เพื่อประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคของรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน  ไดแก  ความรูตามหลักวิชาการ  
ไดแก   ความรูดานสังคมวิทยา   ชุมชนศึกษา  ประวัติศาสตรชุมชนและสิ่งแวดลอมศึกษา  ความรูดานจิตสํานึก
สาธารณะของผูเรียนตลอดจนการประยุกตนําความรูสูการปฏิบัติจริง   ประการที่สอง  เพื่อประเมินความพึงพอใจตอ
กระบวนการเรียนรูของผูมีสวนรวมในวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน ไดแก  ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัด
โครงการและกิจกรรมของคณะผูสอน  ความพึงพอใจของชุมชนตอการใหบริการชุมชนของนักศึกษา  และความพึง
พอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะผูสอน    

ผูวิจัยใชวิธีระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  รวมกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative  Research)  สนามวิจัยประกอบดวยหองเรียนที่เปนทางการ  และหองเรียนซึ่งเปนพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ไดแก   ชุมชนทาทราย  ชุมชนตลาดบางเขน  ชุมชนเทวสุนทร   ชุมชนรวมพัฒนา  
ชุมชนเกาะเกร็ดและชุมชนแจงวัฒนะ 5  ประชากรหลักเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552  ถือเปนการคัดเลือกอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  จํานวน 
150 คนและตัวแทนชุมชนเพื่อประเมินความพึงพอใจการใหบริการชุมชนของนักศึกษา  ซึ่งมีจํานวน 10 กลุมกําหนด
กลุมละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน การประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงครายวิชาดานหลักวิชาการและจิตสํานึก
สาธารณะของนักศึกษาใชแบบประเมินเพื่อประเมินการทั้งกอนและหลังเรียน (Pretest and Posttest)  โดยผูวิจัย
เลือกใชสถิติ t-test และสถิติอื่นๆไดแก ความถี่   รอยละ  และคาเฉลี่ย ( )  เพื่อวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบผล
การประเมินกอนและหลังการเรียนรู   สวนการประเมินดานการนําความรูไปประยุกตใชเก็บขอมูลจากการประเมิน
โครงการบริการชุมชนของนักศึกษา  การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูในรายวิชาฯใช
แบบประเมินวัดดวยมาตราสวนแบบลิเคิรท  โดยมีระยะเวลาเก็บขอมูลเวลาเดียวและอาศัยเทคนิควิธี 2 อยางไดแก 
การสังเกตและการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ   

ผลการศึกษาพบวา   ผลทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนดวยสถิติ T-Test ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวานักศึกษามีการเรียนรูเพิ่มขึ้นโดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคามากกวากอนเรียน  2.79  การ
ประเมินดานการนําความรูไปประยุกตใช   นักศึกษาสามารถนําความรูที่เรียนไปปฏิบัติจริงในลักษณะการเขียน
โครงการและใหบริการแกชุมชนไดในระดับมาก   โดยไดรับคะแนนประเมินอยูในระดับคะแนน 4.33 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดโครงการและกิจกรรมของคณะผูสอนโดยเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.21  หรือมีความ
พึงพอใจในระดับมาก    ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนตอการใหบริการของนักศึกษาโดยเฉลี่ยอยูที่ระดับ 
4.11 หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก    ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอผูสอน โดยเฉลี่ยอยูที่ระดับ 
4.49 หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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Abstract 
 

 This  study originated from a need to evaluate  the subject  Public  Mind  for  Community for  
developing  teaching  methods with two purposes 1) To evaluate  learning achievement of students  2) To 
evaluate  the satisfication among stakeholders in process of learning the subject  Public  Mind  for  
Community.  The  data was collected  by  pretest  and posttest evaluation, questionnaire, participant  
observation  and  informal interviews  of 150  Dhurakijpundit  University  undergraduate  students  who 
registered in subject  Public  Mind for Community  in second session of the academic year 2009  and 300 
local people from 6 communities located around DhurakijPundit University. 

This  study  shows  that  posttest learning achievement scores were higher than pretest  score at 
the .05 level of significance. The  ability  of  students  applying knowledges  through service projects  has 
scored at 4.33 from 5.00. The students have satisfied learning process by service learning project average 
4.21. The communities have satisfied service project serving by students average 4.11. The students have 
satisfied  teaching  process  average 4.49 
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1.  ความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญย่ิงในการเตรียมทรัพยากรมนุษยที่พึง

ประสงคสูสังคมโดยการจัดองคกร   หนวยงาน  กิจกรรม  และผูรับผิดชอบในการดูแลนักศึกษา  ทั้งนี้
ตั้งอยูบนความเชื่อที่วาการปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม การอบรมสั่งสอน  การจัดกิจกรรม  
การจัดโครงการ  การจัดสิ่งแวดลอม การใหคําปรึกษาแนะนําแกนักศึกษา ฯลฯ เปนสิ่งจําเปนและมี
คุณคา   ผูเรียนจะมีลักษณะอันพึงประสงคไดข้ึนอยูกับสถาบันที่จะบริหารจัดการพัฒนา   ดังนั้น    
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนจึงนับเปนหัวใจหลักของการพัฒนาเพ่ือนําไปสู
เปาประสงคดังกลาว   และทุกวันนี้ใหความสําคัญกับวิชาการศึกษาทั่วไป (General  Education)  
มากข้ึน   ซึ่งชวยในการปูพ้ืนฐานความรูแกนักศึกษาควบคูไปกับกลุมวิชาชีพ (Profession 
Education) อยางตอเนื่อง  โดยมุงหวังสรางความเปนคนดี  มีความรับผิดชอบ   และปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมของผูเรียนใหสอดคลองไปกับการสรางคนใหมีอาชีพ  (ไพฑูรย สินลารัตน, 2549)   กลาวให
กระชับก็คือ  การศึกษาทั่วไปยุคใหมมุงหวังพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะทั้งทางสติปญญารวมกับเกิด
ทักษะในการใชชีวิต  เขาใจ  “ความเปนคน” ที่มีอยูทั้งในตัวเองและตัวผูอ่ืนซึ่งยอมมีลักษณะที่แตกตาง
กัน   สามารถอยูรอดในสังคมภายใตกระแสแหงการเปลี่ยนแปลง   และเปนบุคคลที่คํานึงถึง
ผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน  
 การใหคุณคาเรื่องการเรียนรูหลักวิชาการควบคูไปกับหลักคุณธรรม   ตลอดจนสนใจ
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวผูเรียนสงอิทธิพลใหการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
มีแนวโนมเนนวิชาบูรณาการซึ่งหมายถึง  วิชาที่มีเนื้อหาพัฒนาผูเรียนแบบองครวมอันประกอบไป
ดวยวิชาที่เก่ียวของกับชีวิตมนุษย   สังคมและธรรมชาติ  การเรียนตามองคประกอบที่สัมพันธกันตอง
ทําใหเกิดความพอดี   ดวยเหตุนี้   รูปแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปดสอน
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จึงเริ่มมีทิศทางของการบูรณาการองคความรูจากหลากหลายสาขาไมวา
จะเปนดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและภาษา เชนเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ที่แบงโครงสรางหลักสูตรเปน 3 
กลุม  ไดแก  กลุมมนุษยศาสตร  สังคมศาสตรและพลศึกษา  โดยกลุมสังคมศาสตรเปดรายวิชา
ลักษณะเชิงบูรณาการทั้งดานองคความรู  กระบวนการเรียนการสอน  และดานคุณธรรมจริยธรรมที่
นาสนใจหลายวิชาดวยกัน 
 เมื่อสถาบันการศึกษามีความมุงมั่นสรางบัณฑิตที่ถึงพรอมทั้งดานปญญาและคุณธรรม  
ตลอดจนเนนการเรียนรูในหลักวิชาการและสิ่งแวดลอมรอบตัว   “ชุมชน” จึงถือเปนสิ่งแวดลอม
รอบตัวที่นาสนใจมากที่สุด  เนื่องจากเปนแหลงรวมความรูที่หลากหลายทั้งตัวคน วิถีชี วิต  
ปรากฎการณสังคมซึ่งสะทอนทั้งในมิติความรวมมือหรือแมแตความขัดแยง  ตลอดจนสถานที่สําคัญใน
ชุมชนที่บงชี้รองรอยความสัมพันธระหวางคนในชุมชนและสังคมภายนอกนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ไดเปนอยางดี 
 คําถามสําคัญคือ  “เราจะสรางกระบวนการเรียนรูอยางไรจึงจะสามารถเชื่อมโยงความรู
ที่อยูในรั้วมหาวิทยาลัยใหลงสูชุมชน   ขณะเดียวกันชุมชนเองตองไดประโยชนและสามารถ
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พัฒนาตนเองได”   จากประสบการณในอดีตบทบาทสถาบันการศึกษาตอชุมชนแสดงออกใน
ลักษณะภารกิจที่เรียกวา “การบริการชุมชน” ซึ่งมีกิจกรรมหลายลักษณะและพัฒนาการรูป
แบบอยางตอเนื่อง   โดยพยายามดึงกลุมคนตางๆในสถาบันใหเขามามีสวนรวมมากข้ึนโดยเฉพาะ 
“นักศึกษา” หรือ “ผูเรียน” ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลัก 
 มุมมองการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แกไขปพ.ศ. 
2545 (วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา,2549)  แสดงชัดเจนถึงจุดยืนในการใหกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน   หรือเรียกวา “หลักสูตรรวม” (Co-curriculum) ซึ่งผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและความรู    โดยผูสอนจัดกิจกรรมที่เก่ียวของลงในรายวิชานั้นๆ  มีการ
กําหนดชัดเจนในประมวลรายวิชา  กําหนดกิจกรรม ตารางเวลา การคิดวิเคราะห  การสะทอน
ความคิดในการแกปญหาใหกับชุมชน  การลงพ้ืนที่ศึกษาและประเมินผลจะเปนลักษณะ  “การเรียนรู
ดวยบริการ  (Service  Learning)”  ทําใหผูเรียนไดรับประโยชนทั้งทางการประยุกตความรูใน
หองเรียน  การประยุกตความรูในชุมชนสูหองเรียน  ทําใหชุมชนไดรับประโยชนจากผูเรียน  ตลอดจน
ทําใหมหาวิทยาลัยไดทําหนาที่เก่ียวกับการรับใชประเทศชาติใหสมบูรณย่ิงข้ึน  ประการสําคัญ  
ผูเรียนจะมีความกระตือรือรนตื่นตัวที่จะมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ชวยสรางความเคยชิน
ในการทําสิ่งตางๆเพ่ือผูอ่ืน   
 ในป 2548  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงสราง“วิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน” ที่เนนสอน
ผูเรียนใหเกิดทักษะดานความรูและทักษะทางสังคม   โดยเชื่อมรอยกันระหวางศาสตรตางๆ เปนตน
วา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ปรัชญาและประวัติศาสตร  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมศึกษา   
อีกทั้งดวยลักษณะของจุดประสงคการเรียนยังเสริมสรางใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกับทั้ง
กลุมผูสอนและชุมชน   ควบคูการสรางจิตสํานึกสาธารณะภายใตรูปแบบการศึกษาที่เรียกวา “การ
เรียนรูชุมชนดวยบริการ”   ซึ่งเกิดข้ึนภายใตปฏิสัมพันธระหวางกลุมผูเรียนกับชุมชน    หมายถึง 
การเชื่อมโยงหรือนําการเรียนรู (learning)  ในรายวิชาหรือทักษะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนผสานเขา
กับการ “บริการชุมชน” (community service)   มีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการเขากับประสบการณการ
บริการ (service  experience) โดยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูผานทางประสบการณตรงในการใหบริการ
กับชุมชน  การจัดการศึกษาดังกลาวจึงนับเปนรูปแบบการเรียนการสอนอยางหนึ่ง (teaching 
method)    ซึ่งดําเนินการในรูปโครงการ (project) ที่เชื่อมโยงผูเรียนกับชุมชนเขาดวยกัน  (วัลลภา  
เทพหัสดิน ณ อยุธยา,2549)   และใหเกิดความตระหนักรวมกันในการชวยเหลือแกไขปญหาของ
ชุมชน  ดังแผนภาพแสดงการถอดบทเรียนสูแนวคิดการเรียนรูชุมชนดวยบริการ  ดังนี้ 
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ความนาสนใจของรูปแบบการสอนผูเรียนดวยการใหบริการชุมชนจึงอยูที่  “กระบวนการ
เรียนรู”  ทั้งหมดเกิดข้ึนอยางเปนข้ันตอนภายใตระเบียบวิธีที่ชัดเจน   หมายถึงวา  โครงการบริการ
ชุมชนเปนผลลัพธปลายทางที่คาดหวังไว    เพ่ือวัดผลภายหลังกระบวนการเรียนรูทั้งหมด  หากแตจุด
ที่ผูสอนตองการเนนยังรวมถึง “วิธีการไดมาซึ่งความรู” กอนนําไปวิเคราะหและสังเคราะหออกมาเปน
ผลงานบริการแกชุมชนในทายที่สุด   

นอกจากนั้น    กระบวนการเรียนรูชุมชนยังผสมผสานทั้งศาสตรความรูและศิลปะในการศึกษา
หรือเทคนิคหลายอยาง  โดยหลักการผูสอนจะมุงสอนใหผูเรียนรับรูระบบความสัมพันธและสิ่งแวดลอม
ของชุมชนหลากหลายซึ่งอยูรอบตัวพวกเขา  เชน  ชุมชนที่เรียกวามหาวิทยาลัย  รวมถึงชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยที่มีความแตกตางกัน  เชน ชุมชนแออัด  ชุมชนการคา  ชุมชนที่เปนแหลง
ทองเที่ยว   ชี้ใหเห็นวาชุมชนเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  เรื่องเลาของชุมชนจึงเต็มไป
ดวยเรื่องราวยุคอดีต  ภาพที่ดํารงอยูปจจุบันและแนวโนมอนาคตทั้งความเจริญรุงเรือง  ความงดงาม  
ความสามัคคีรวมมือ  ความขัดแยง  ความทรุดโทรมตลอดจนปญหาตางๆภายในชุมชน  ดังนั้น  
ผูเรียนจึงตองเรียนรูทฤษฎี แนวคิดและหลักการบางอยางเพ่ือฝกอธิบายปรากฎการณเหลานี้ในชุมชน
ที่ศึกษาดวย                        

สวนเทคนิคอ่ืนๆ ผูสอนประยุกตไดแนวคิดเครื่องมือทางมานุษยวิทยาบางอยางมารวมศึกษา
ชุมชนดวย  เชน  เทคนิคการเขาถึงชุมชนทางบวกเพ่ือเตรียมพรอมกอนการลงชุมชนจริงแกผูเรียน  
แนะนําใหรูจักเครื่องมือ ความสําคัญ  ตลอดจนวิธีการนําไปใชศึกษาชุมชนเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจวา

วิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน : การเรียนรูชุมชนดวยบริการ 

ผูเรียน/นักศึกษา ชุมชน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
ระหวางนักศึกษากับชุมชน  

องคความรูและ 
กิจกรรมศึกษาชุมชน 

ผูสอน (สนับสนุน) 

โครงการบริการชุมชน 

การพัฒนาจิตสํานึก
สาธาณะเพ่ือชุมชน 
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ชุมชนเปนเชนไร  เชน การฝกทําแผนที่เดินดิน การฝกสังเกต และสัมภาษณเพ่ือคนหาวาชุมชนมี
ปญหาใดบาง  กระบวนการฝกคิด (อยางมีหลักการ) สังเกต จดบันทึก ซักถามและวิเคราะหสิ่งที่เรียนรู
ในชุมชนเหลานี้   เพ่ือกระตุนความคิดเบ้ืองตนวาในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชุมชนนักศึกษารูสึก 
“ตองการมีสวนรวม” ชวยเหลือชุมชนหรือไม  และควรมีบทบาทอยางไร  พรอมอธิบายแนวทางการ
พัฒนาโดยอาศัยการมีสวนรวมรวมถึงกระบวนการอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

ความมุงหวังใหนักศึกษารับรู   รูจัก เขาใจ ตลอดจนสรางความตองการหรือ “สํานึก” มีสวน
รวมเพ่ือชุมชนจําตองอาศัย “การเห็นภาพ” ที่แทจริงของชุมชนและ “ตองลงมือปฏิบัติ” ดวย ทําให
กระบวนการเรียนการสอนตองสลับหมุนเวียนกันระหวาง “เรียนในหองเรียนเปนทางการ” กับ “เรียน
ในหองเรียนของจริง” ไปพรอมกัน  หลักการดังกลาวสงผลตอกระบวนการเรียนรูมีลักษณะที่มีพ้ืนฐาน
ของการวิจัย  โดยเกิดจากการเรียนรูแนวคิดรวมกับหลักฝกปฏิบัติอยางมีระบบบนพ้ืนฐานการเฝาตั้ง
คําถาม  สังเกตและซักถามเพ่ือคนหาคําตอบอยูตลอดเวลา  หรืออีกนัยคือสะทอนภาพการตอบโตของ
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับชุมชนเพ่ือนําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน    ย่ิงกวานั้น   การ
เรียนรูชุมชนดวยบริการ   ซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนที่มีจุดเนนนักศึกษาเปนศูนยกลางของการ
เรียนรู   บทบาทผูสอนจึงเปนเพียงผูแนะนําเรียกวา “ผูเอ้ือกระบวนการกลุม” (Facilitator)  หรือเปนที่
ปรึกษาจัดระบบการเรียนรูใหชัดเจน   คอยแนะนําและกระตุนใหผูเรียนระดมสมองแลกเปลี่ยน
ความเห็นเก่ียวกับความจําเปน   หรือปญหาเรงดวนของชุมชนเพ่ือเสนอโครงการบริการชุมชน   โดย
ผูเรียนตองพิจารณาภายใตศักยภาพของกลุมตนเองทั้งเรื่องงบประมาณ  จํานวนสมาชิก  และ
ระยะเวลาที่กําหนดดวยกอนลงมือปฏิบัติ   เมื่อเสร็จสิ้นจึงนําเสนอผลโดยจัดเปนนิทรรศการ    

อยางไรก็ตาม  การปรับปรุงและพัฒนารายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชนซึ่งจัดการเรียน
การสอนนับตั้งแตปการศึกษา 2548  ยังขาดการประเมินผลการเรียนรูในลักษณะการทําวิจัยในชั้น
เรียน ดวยเหตุนี้  คณะผูสอนจึงเห็นควรทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตาม
วัตถุประสงคของรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชนวาเปนเชนไร   มีความแตกตางกันอยางไรทั้ง
กอนและหลังเรียน   ตลอดจนประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนโดยศึกษาความพึงพอใจของผูที่มี
สวนรวมในรายวิชาเพ่ือนําเสนอขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชาในอนาคตตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือประเมินการเรียนรูของนักศึกษาตามวัตถุประสงครายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน  
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน 

 
3.  ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง  “การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาจิตสํานึก
สาธารณะเพ่ือชุมชน”   ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยโดยเลือกกลุมเปาหมาย 2 กลุม  ซึ่งเปนกลุมคน
ที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน  ไดแก  กลุมผูเรียน
ปจจุบันและชุมชนที่นํานักศึกษาลงสํารวจเพ่ือใหไดขอมูลที่มีความหลากหลาย     
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สวนพ้ืนที่การศึกษาไดเลือกชั้นเรียนรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน   และพ้ืนที่ชุมชน
ซึ่งนักศึกษาจะตองลงไปศึกษาสภาพความเปนอยู   ไดแก  ชุมชนตลาดบางเขน   ชุมชนเทวสุนทร  
ชุมชนรวมพัฒนา  ชุมชนเกาะเกร็ดและชุมชนแจงวัฒนะ 5 มีประเด็นหลักสําคัญในการวิจัย  ดังนี้    

1.  การประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคของรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน   
1.1  ความรูตามหลักวิชาการ  ซึ่งไดแก   ความรูดานสังคมวิทยา   ชุมชนศึกษา   

ประวัติศาสตรชุมชนและสิ่งแวดลอมศึกษา 
1.2   การพัฒนาดานจิตสํานึกสาธารณะของผูเรียน 
1.3   การประยุกตนําความรูสูการปฏิบัติจริง 

 2. การประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรูของผูมีสวนรวมในวิชาจิตสํานึก 
สาธารณะเพ่ือชุมชน ไดแก 

 2.1  ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดโครงการและกิจกรรมของคณะผูสอน 
 2.2  ความพึงพอใจของชุมชนตอการใหบริการชุมชนของนักศึกษา 
 2.3  ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะผูสอน 
ทั้งนี้  ผูวิจัยจะใชวิธีวัดผลการประเมินโดยการออกแบบประเมินเพ่ือวัดความรูและระดับการมี

จิตสํานึกของผูเรียนทั้งกอนและหลังเรียน    แบบประเมินความพึงพอใจ    ตลอดจนการสังเกตแบบมี
สวนรวมในทั้งในหองเรียนและในพ้ืนที่ชุมชน   รวมกับการสัมภาษณแบบไมเปนทางการกับกลุม
นักศึกษาและชุมชน 
 
4.  นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

จิตสาธารณะ  หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่มีความพรอม  ความปรารถนาที่
จะชวยแกปญหา  การแสดงออกที่จะอุทิศตนเพ่ือประโยชนสวนรวม   รวมถึงการใชและการรักษา
สิ่งของที่เปนของสวนรวมมีองคประกอบดังนี้(ชาย โพธิสิตา,2540 และลัดดาวัลย เกษมเนตร,2546) 

องคประกอบที1่  การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่จะทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอ
สวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม กําหนดตัวชี้วัดจาก 

 1. การดูแลรักษาของสวนรวม ใชของสวนรวมแลวเก็บเขาที่ 
 2. ลักษณะการใชของสวนรวม รูจักใชของสวนรวมอยางประหยัดและทนุถนอม 
องคประกอบที ่2  การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตน

สามารถทําได  กําหนดตัวชี้วัดจาก 
 1. การทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพ่ือสวนรวม 
 2. การรับอาสาที่จะทําบางอยางเพ่ือสวนรวม 
องคประกอบที่ 3  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม 

กําหนดตัวชี้วัดจาก 
 1. การไมยึดครองของสวนรวมนั้นมาเปนของตนเอง 
 2. การเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดสามารถใชของสวนรวมนั้น 
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จิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน   หมายถึง  การตระหนักรูตนที่จะทําสิ่งใดเพ่ือเห็นแก
ประโยชนชุมชนและเปนจิตที่คิดสรางสรรค  เปนกุศลและมุงทํากรรมดีที่เปนประโยชนตอชุมชน 

วิชาบูรณาการ   หมายถึง  การบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาที่เนนการพัฒนาคนใหสามารถ
ดํารงชีวิตและดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยางมีความสุข  โดยเปนการพัฒนารายวิชาซึ่งอาศัยการสราง
ความสัมพันธระหวางสาขาวิชาตางๆตามสัดสวน   ใหเกิดความสัมพันธกันอยางมีดุลยภาพและ
เหมาะสม    สอดคลองใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางสมบูรณ
ทั้งดานพฤติกรรม  สภาพจิตใจ  และปญญา 
  
5.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือรับทราบผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้งดานความรูตามหลักวิชา   การพัฒนา 
จิตสํานึกสาธารณะและการประยุกตความรูไปใชใหบริการชุมชน 

2. เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการเรียนการสอนวิชา 
จิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน 
 
6.  ระเบียบวิธีวิจัย 

ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  รวมกับระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ  (Qualitative  Research) เนื่องจากลักษณะระเบียบวิธีวิจัยทั้งสองสามารถตอบวัตถุประสงค
หลักของการวิจัยไดอยางครบถวน  มีหลักวิธีดังนี้ 

6.1  สนามวิจัย 
การอธิบาย “สนาม”   ในการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา  หมายถึง   ที่ที่ปรากฏการณสังคมที่เรา 

จะศึกษานั้นเกิดข้ึน  (สุภางค  จันทวานิช, 2546: 25)   หรืออีกนัยหนึ่ง  คือ  สถานที่ที่นักวิจัยจะเขา
ไปทําการวิจัยนั่นเอง   การวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาเลือกสนามวิจัยซึ่งเปนหองเรียนที่เปนทางการ คือ ชั้น
เรียนและหองเรียนที่ไมเปนทางการแตนับวาเปนหองเรียนของจริงในการไดมาซึ่งขอมูล ไดแก ชุมชน  
เพ่ือประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงครายวิชาและกระบวนการเรียนการสอน   
 

               
 

สนามวิจัยไดแก หองเรียนที่เปนทางการและหองเรียน “ของจริง” 
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6.2  การคัดเลือกกลุมเปาหมาย 
ผูศึกษาเลือกนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน  ภาคการศึกษาที่ 2 ป

การศึกษา 2552  อยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 150 คน  และตัวแทน
ชุมชนเพ่ือประเมินความพึงพอใจการใหบริการชุมชนของนักศึกษาซึ่งมีจํานวน 10 กลุมกําหนดกลุมละ  
30 คน  รวมทั้งสิ้น 300 คน 

6.3  วิธีการเก็บขอมูล 
1)  เครื่องมือการเก็บขอมูล 
ผูวิจัยเลือกใชแบบประเมินสองลักษณะเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย  ดังนี้ 
การประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงครายวิชาดานหลักวิชาการและจิตสํานึก 

สาธารณะของนักศึกษา  ผูวิจัยใช  แบบประเมินเพ่ือประเมินการทั้งกอนและหลังเรียน (Pretest and 
Posttest)   สวนการประเมินดานการนําความรูไปประยุกตใชจะเก็บขอมูลจากการประเมินโครงการ
บริการชุมชนของนักศึกษา    

การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนรวม  ไดแก ผูเรียนและชุมชนจะเก็บจาก  
1. นักศึกษาในรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชนที่ประเมินโครงการการเรียนรู 

ชุมชนดวยการบริการ    
2. การประเมินการสอนคณะผูสอนโดยนักศึกษา   
3. ความพึงพอใจของชุมชนตอการใหบริการของนักศึกษา    
ผูวิจัยใชแบบประเมิน (questionaire)วัดดวยมาตราสวนแบบลิเคิรท (likert  scales)  

โดยมีระยะเวลาเก็บขอมูลเวลาเดียว (cross-sectional approach)  ซึ่งเปนการนําแบบสอบถามให
นักศึกษาและชุมชนตอบคําถามโดยตรง  และไมทําซ้ําประชากรเดิมนอกจากนี้ ผูวิจัยอาศัยเทคนิควิธี 
2 อยางไดแก การสังเกต (Observation  Technique) และการสัมภาษณ  (Interview  Technique)  
แบบไมเปนทางการ (informal  technique)  เพ่ือไดขอมูลเชิงลึกสําหรับคนหาปญหาอุปสรรคการเรียน
ของนักศึกษา  เพ่ือนําเสนอแนวทางปรับปรุงรายวิชาตอไป  

2)  การวิเคราะหและตีความขอมูล 
ผูวิจัยเลือกใชสถิติ t-test และสถิติอ่ืนๆไดแก ความถี่   รอยละ  และคาเฉลี่ย ( )   

เพ่ือวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเรียนรู  ตลอดจนตรวจสอบวาได
ตอบวัตถุประสงคของการวิจัยครบถวนหรือไม   และสรุปขอมูลทั้งหมดเพ่ือนําเสนอขอเสนอแนะตอไป 
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7.   ระยะเวลาและแผนดําเนินการเก็บขอมูล 
       สําหรับระยะการดําเนินการวิจัย  เริ่มตนตั้งแตวันที่  26  ตุลาคม  2552  ถึง 31 มีนาคม 2553 

แผนการดําเนินงาน ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. จัดทําโครงราง
งานวิจัย 

      

2. รวบรวมขอมูล       
3. ลงภาคสนาม       
4. วิเคราะหขอมูล       
5.สรุปและประมวลผล       
6. เขียนรายงานวิจัย       

 
8. งบประมาณในการวิจัย 
 1.  หมวดคาตอบแทน 

    คาตอบแทนนักวิจัย      5,000    บาท 
 2.  หมวดคาใชสอย 
     คาผลิตขอเสนอโครงการ       1,000    บาท 
     คาถายเอกสาร        1,500    บาท 
     คาวัสดุ-อุปกรณ        1,500    บาท 

    คาประมวลผลขอมูล              1,000    บาท 
  รวมเปนเงินทั้งสิ้น                10,000     บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



9 
 

9.  ผลการวิจัย 
9.1 ขอมูลลักษณะประชากรเบ้ืองตน 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชมุชน  ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 

2552  มีจํานวนทั้งสิ้น 150 คน  แบงเปนกลุมเรียนจํานวน 2 กลุมไดแก 
1) นักศึกษาไทย (กลุมเรียน 001) จํานวน 135 คน  
2) นักศึกษาจีน (กลุมเรียน 056) จํานวน 15 คน   

 
ตารางที่ 1  จําแนกนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน ภาคเรียนที่ 2  

      ปการศึกษา 2552  ตามกลุมเรียน  ชั้นปและสาขา 
 

กลุมเรียน ชั้นป 
สาขา 

บริหารธุรกิจ นิเทศ
ศาสตร 

เศรษฐศาสตร 
และรัฐประศาสนศาสตร 

รวม 

001 ป 1 2  113 115 
 ป 2  6  6 
 ป 3   1 (รปศ.) 1 
 ป 4 9 2 2 (รปศ.) 13 

056 ป 1 15   15 
รวม 26 8 116 150 

 
ผูวิจัยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพ่ือประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงครายวิชาดานหลัก

วิชาการและความรูเรื่องจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน  โดยยึดจํานวนตามแบบทดสอบที่นักศึกษาไทย
ทําจริงและครบถวนทั้งกอนและหลังเรียนซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น  95 ชุด   ดังนั้น  ประชากรกลุมหลักใน
ประเด็นดังกลาวจึงมีจํานวนทั้งสิ้น 95  คน  สามารถจําแนกตามสาขาและชั้นปไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 2   จําแนกประชากรตามสาขาและชั้นป 
 
ชั้นป 
                     สาขา 

บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร เศรษฐศาสตร 
และรัฐประศาสนศาสตร 

รวม 

ป 1 2 - 85 87 
ป 2 - 3 - 3 
ป 4 5 - - 5 
รวม 7 3 85 95 
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9.2   การประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงครายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน   
วัตถุประสงคการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีเปาประสงคหลักเพ่ือใหผูเรียนสามารถมีความรู

เรื่องทฤษฎีชุมชน  ผูเรียนสามารถเขาใจถึงความสัมพันธระหวางชุมชน  สังคม และสิ่งแวดลอม  
ตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนและสิ่งแวดลอม  สามารถเรียนรูวิธีการศึกษาและมีสวนรวมกับ
ชุมชน   ตลอดจนสามารถมีฐานความรูและมีจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชนในอนาคตอยางย่ังยืน    

วิธีการประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคของรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชนจึง
ประกอบดวยแนวทางตอไปนี้   

1) การประเมินความรูตามหลักวิชาการ   ซึ่งไดแก   ความรูดานสังคมวิทยา   ชุมชนศึกษา  
ประวัติศาสตรชุมชนและสิ่งแวดลอมศึกษา   

2) การพัฒนาดานจิตสํานึกสาธารณะของผูเรียน   
3) การประยุกตนําความรูสูการปฏิบัติจริง  ผลการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
 

9.2.1  แนวทางการประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงครายวิชาดานหลักวิชาการ 
และจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษา   

ผูวิจัยใชแบบประเมินเพ่ือประเมินการเรียนรูทั้งกอนและหลังเรียน (Pretest and  
Posttest) ผลปรากฏวาจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน   การทดสอบดวยแบบประเมินพบวาคะแนนเฉลี่ย
กอนเรียนของนักศึกษามีคา 39.79  สวนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคา 42.58  จึงสรุปไดวา  ผลทดสอบ
ความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน
ดวยสถิติ T-Test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา นักศึกษามีการเรียนรูเพ่ิมข้ึน   โดยคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนมีคามากกวากอนเรียน  2.79     
 
 
ตารางที่ 3  แสดงผลทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน 

     รายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชนดวยสถิติ T-Test (n=95) 
 
กลุมตัวอยาง            การทดลอง          Mean            S.D.             t-test              sig 
   95 คน                  กอน               39.79        8.00           4.66            .000 
                             หลัง               42.18         6.51 
          
P < .01 (df = 95)       t.01 = 2.62 
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9.2.2 การประเมินดานการนําความรูไปประยุกตใช   
การประเมินดานการนําความรูไปประยุกตใชเปนสวนที่มีความสําคัญเนื่องจากสะทอน 

ถึงผลการเรียนรูสูการปฏิบัติจริง ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการประเมินโครงการบริการชุมชนของนักศึกษา  
จํานวนทั้งสิ้น 10 โครงการ   ซึ่งมีวางแผนกิจกรรมใหมีลักษณะเชื่อมโยงกับสภาพปญหาชุมชนและ
สะทอนถึงแนวทางการแสดงจิตอาสาของนักศึกษา  สรุปลักษณะโครงการในภาพรวมดังตารางตอไปนี้   

 
 DPU
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ตารางที่ 4   แนวทางการวางแผนพัฒนาหัวขอโครงการบริการชุมชน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
กลุม โครงการ ทําไมตองทํา ชุมชนไดอะไร ความชวยเหลือจากอาจารย 
1. มุมหนังสือสูชุมชน 

ชุมชนบางเขน 
ตองการสงเสริมการอานของคนในชุมชน  มีแหลงความรูในชุมชนเพ่ิมข้ึน การประชาสัมพันธรับบริจาค

หนังสือ 
2. ตะไครหอมไลยุง 

ชุมชนบางเขน 
พ้ืนที่ชุมชนบางเขนมีน้ําเนามาก  จึงเปน
แหลงเพาะพันธุยุง กลุมจึงตองการปลูกพืช
สมุนไพรทองถิ่นมาใชไลยุงในชุมชน 

ชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดีข้ึน  ไม
มียุงรบกวน  อากาศดีข้ึน 
 

การประสานงานกับชุมชนเมื่อ
นักศึกษาลงพ้ืนที ่

3. ทาทรายสะอาดปราศจาก
ขยะ 
ชุมชนทาทราย 

ชุมชนทาทรายมีขยะมาก  กลุมจึงตองการมี
สวนชวยลดปญหาดังกลาวโดยการรณรงค
และแจกอุปกรณ  เชน ถุงดํา ไมกวาด และ
ชวยเก็บขยะในชุมชน 

ขยะในชุมชนลดลง   
ชุมชนเปนระเบียบ  
ลดโลกรอน 
 

งบประมาณ  
ระยะเวลาการลงพ้ืนที ่

4. การจัดทําเวปไซตเพ่ือการ
ประชาสัมพันธและอนุรักษ
การรําไทย 
ชุมชนแจงวัฒนะ 5 

การรําไทยของชุมชนแจงวัฒนะ 5 ยังไมเปน
ที่รูจักมากนักชุมชนจึงตองการ
ประชาสัมพันธและอนุรักษวัฒนธรรมการรํา
ไทย   

คนทั่วไปไดรูจักการรําไทยของคน
ในชุมชน สามารถเขารวมกิจกรรม
กับชุมชน  เพ่ิมรายไดแกชุมชน 
 

การติดตอประสานงานกับ
ประธานกลุมรําไทย 
คาใชจาย 

5. ถังขยะเพ่ือชุมชน 
ชุมชนเกาะเกร็ด 
 

คนในชุมชนตองการถังขยะเพ่ิมในชุมชน
เนื่องจากถังขยะมีนอย ไมเพียงพอตอการ
รองรับปริมาณขยะจากการทองเที่ยว 

ชุมชนมีถังขยะเพ่ิมข้ึน 
และเปนชุมชนที่สะอาด 

ความสะดวกในการเดินทาง  
การติดตอประสานงาน 
 

6. ดูแลปรับปรุงสนามเด็กเลน 
ชุมชนทาทราย 

สรางบรรยากาศรมรื่น  ใหเด็กในชุมชนมี
สนามเด็กเลน  ชุมชนมีสถานที่พักผอน 

ชุมชนไดมีสถานที่พักผอน 
บรรยากาศรมรื่น 
 

การประสานงานกับชุมชน 
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กลุม โครงการ ทําไมตองทํา ชุมชนไดอะไร ความชวยเหลือจากอาจารย 
7. ถังขยะเพ่ือชุมชน 

ชุมชนบางเขน 
 

ตองการนําถังขยะไปใหชุมชนเน่ืองจากถัง
ขยะมีนอย ทําใหชุมชนไมสะอาดและดูไม
เปนระเบียบ 

ชุมชนมีความสะอาด 
และเปนระเบียบ 

อุปกรณ 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

8. สินคา OTOP  
ชุมชนเขมแข็ง 
ชุมชนเกาะเกร็ด 
 

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวในชุมชน ชุมชนมีรายไดเพิ่ม 
ชื่อเสียงชุมชน 
 

การติดตอผูนําชุมชน 

9. การทําปายเตือนเพ่ือความ
ปลอดภัยในการทองเที่ยว 
ชุมชนเกาะเกร็ด 
 

ปายบอกเสนทางการสัญจรในชุมชนไม
ชัดเจน  โดยเฉพาะทางโคงระหวางเสนทาง
สัญจรในชุมชน 

ชุมชนมีความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
และชวยปลูกจิตสํานึกแกชุมชนให
เห็นความสําคัญเร่ืองความ
ปลอดภัย 

คาใชจาย 
คําปรึกษาจากอาจารย 

10. ซอมแซมสะพานและทาสี 
ชุมชนบางเขน 

สะพานเกา/ชํารุดอาจกอใหเกิดอันตรายแก
คนที่สัญจรในชุมชน 

ชุมชนไดสะพานใหม ปลอดภัยและ
แข็งแรง 

ติดตอชุมชนเรื่องสะพาน 
เงิน 
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สําหรับเกณฑการประเมินโครงการบริการชุมชนประกอบดวยเกณฑหลัก 4 ประเด็น ดังนี้ 
 

ตารางที ่5    แสดงคาเฉลี่ยจากแบบวัดผลการประเมินโครงการบริการชุมชนของนักศึกษาที่ 
        เรียนวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน  (n = 150 คน) 
 

มิติ Mean S.D. ความหมาย 
1. การประยุกตความรูสูการปฏิบัติจริง 3.92 1.43 นักศึกษาสามารถนําความรูที่เรียนวิเคราะห

สภาพชุมชนและริเริ่มปฏิบัติงานบริการ
ชุมชนใน  ระดับมาก 

2. ขอเสนอโครงการ 4.66 0.82 นักศึกษาสามารถเขียนขอเสนอโครงการ
เพื่อนําไปปฏิบัตจิริงไดใน  ระดับมากท่ีสุด 

3. การมีจิตอาสาเพ่ือชุมชน 4.34 1.89 โครงการที่นักศึกษาจัดโดยมุงหวังใหบริการ
ชุมชนไดแสดงถึงการมีจิตอาสาเพื่อชุมชน
ใน  ระดับมาก 

4. การใหบริการชุมชน 4.40 2.05 นักศึกษามีสวนรวมใหบริการชุมชนและมี
การประเมินผลความสําเร็จภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการใน ระดับมาก 

รวม 4.33 4.40 นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีเรียนไป
ปฏิบัติจริงในลักษณะการเขียนโครงการ
และใหบริการแกชุมชนไดในระดับมาก 

 
การแปลผล  

4.50-5.00       ปฏิบัติมากที่สุด 
3.50-4.49       ปฏิบัติมาก  
2.50-3.49       ปฏิบัติปานกลาง 
1.50-2.49      ปฏิบัตินอย 
1.00-1.49      ปฏิบัตินอยมาก 

 
9.3 การประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรูของผูมีสวนรวมในวิชา

จิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน   
ไดแก  ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดโครงการและกิจกรรมของคณะผูสอน   ความ

พึงพอใจของชุมชนตอการใหบริการชุมชนของนักศึกษา  และความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
จัดการเรียนการสอนของคณะผูสอน   ผูวิจัยใชแบบประเมิน (questionaire) วัดดวยมาตราสวนแบบ
ลิเคิรท (likert  scales) โดยมีระยะเวลาเก็บขอมูลเวลาเดียว (cross-sectional approach)  ซึ่งเปน
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การนําแบบสอบถามใหนักศึกษาและชุมชนตอบคําถามโดยตรงและไมทําซ้ําประชากรเดิม  สรุป
ผลไดดังตารางตอไปนี้ 

 
1) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดโครงการและกิจกรรมของคณะผูสอน 

 
ตารางที ่6  ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดโครงการและกิจกรรมของคณะผูสอน 

 
การแปลผล  

4.50-5.00       ความพึงพอใจมากที่สุด 
3.50-4.49       ความพึงพอใจมาก  
2.50-3.49       ความพึงพอใจปานกลาง 
1.50-2.49      ความพึงพอใจนอย 
1.00-1.49      ความพึงพอใจนอยมาก 

 

หัวขอประเมิน Mean 
Std. 

Deviation 

 
ความ 
หมาย 

กอนเรียนและกอนเขารวมโครงการทานมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับ
โครงการนี้อยูในระดับใด 

3.48 .867 
มาก 

หลังเรียนและเขารวมโครงการทานมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
โครงการนี้อยูในระดับใด 

4.18 .609 
มาก 

ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมตางๆโครงการ 4.19 .659 มาก 

ความรูหรือประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ 4.42 .564 มากที่สุด 

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ 3.99 .786 มาก 

ความรูความสามารถของผูสอน 4.49 .596 มากที่สุด 

ความเหมาะสมของงบประมาณที่จัดสรรแกนักศึกษาเพื่อทําโครงการ 4.02 .691 มาก 

หลังเขารวมโครงการนักศึกษาตองการทําความดีเพื่อสังคมมากขึ้น 4.40       .612 มากที่สุด 

การดูแลเอาใจใสของผูสอน 4.47 .631 มากที่สุด 

ความประทับใจจากการเขารวมโครงการ 4.49 .687 มากที่สุด 

เฉลี่ยภาพรวม 4.21 . 42555 มาก 
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2)  ผลความพึงพอใจของชุมชนตอการใหบริการชุมชนของนักศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือ

ชุมชน แบงออกเปน 10 กลุม   และคิดโครงการบริการชุมชนจํานวน 10  โครงการซึ่งมีลักษณะ
กิจกรรมสอดคลองกับสภาพปญหาที่พบในชุมชน  ตลอดจนภายหลังการดําเนินการเสร็จสิ้นไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจจากชุมชนตอโครงการบริการชุมชนของนักศึกษา โดยมีจํานวนผูตอบแบบ
ประเมินจํานวน 300 คน สรุปตาม ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 7   ผลความพึงพอใจของชุมชนตอการใหบริการชุมชนของนักศึกษา 
กลุม โครงการ ทําไมตองทํา ชุมชนไดอะไร คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ของชุมชนตอโครงการบริการ
ชุมชนของนักศึกษา 

1 มุมหนังสือสูชุมชน 
ชุมชนบางเขน 

ตองการสงเสริมการอานของคนในชุมชน  มีแหลงความรูในชุมชนเพิ่มขึ้น 4.24 

2 ตะไครหอมไลยุง 
ชุมชนบางเขน 

พื้นที่ชุมชนมีน้ําเนามากจึงเปนแหลงเพาะพันธุยุง 
กลุมจึงตองการปลูกพืชสมุนไพรทองถิ่นมาใชไลยุง
โดยใหชุมชนพึ่งตนเอง 

ชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้นไมมียุง
รบกวน  อากาศดีขึ้น 
 

4.35 

3 ทาทรายสะอาดปราศจากขยะ 
ชุมชนทาทราย 

ชุมชนทาทรายมีขยะมาก  กลุมจึงตองการมีสวน
ชวยลดปญหาดังกลาวโดยการรณรงคและแจก
อุปกรณ เชน ถุงดํา ไมกวาด และชวยเก็บขยะใน
ชุมชน 

ขยะในชุมชนลดลง   
ชุมชนเปนระเบียบ  
ลดโลกรอน 
 

4.33 

4 เวปไซตประชาสัมพันธกลุม
อนุรักษวัฒนธรรมการรําไทย 
ชุมชนแจงวัฒนะ 5 

การรําไทยของชุมชนยังไมเปนที่รูจักมากนักชุมชน
จึงตองการประชาสัมพันธและอนุรักษวัฒนธรรมการ
รําไทย   

คนทั่วไปไดรูจักการรําไทยของคนใน
ชุมชน สามารถเขารวมกิจกรรมกับชุมชน  
เพิ่มรายไดแกชุมชน 

4.23 

5 ถังขยะเพื่อชุมชน 
ชุมชนเกาะเกร็ด 
 

คนในชุมชนตองการถังขยะเพิ่มในชุมชนเนื่องจาก
ถังขยะมีนอย ไมเพียงพอตอการรองรับปริมาณขยะ
จากการทองเที่ยว 

ชุมชนมีถังขยะเพิ่มขึ้น 
และเปนชุมชนที่สะอาด 

4.38 

6 ทาสีสนามเด็กเลน 
ชุมชนทาทราย 

ปรับปรุงและสรางบรรยากาศรมรื่นใหเด็กในชุมชนมี
สนามเด็กเลนที่สวยงาม ปลอดภัย  ชุมชนมีสถานที่
พักผอน 
 

ชุมชนไดมีสถานที่พักผอนสวยงาม 
บรรยากาศดีขึ้น 

4.05 
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กลุม โครงการ ทําไมตองทํา ชุมชนไดอะไร คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ของชุมชนตอโครงการบริการ

ชุมชนของนักศึกษา 
7 ถังขยะเพ่ือชุมชน 

ชุมชนบางเขน 
 

ตองการนําถังขยะไปใหชุมชนเน่ืองจากถังขยะมี
นอย ทําใหชุมชนไมสะอาดและดูไมเปนระเบียบ 

ชุมชนมีความสะอาด 
และเปนระเบียบ 

4.04 

8 สินคา OTOP  
ชุมชนเขมแข็ง 
ชุมชนเกาะเกร็ด 
 

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวในชุมชน ชุมชนมีรายไดและชื่อเสียงชุมชนเพ่ิมขึ้น 
 
 

3.81 

9 โครงการปายเตือนภัยจราจร 
ชุมชนเกาะเกร็ด 
 

ปายบอกเสนทางการสัญจรในชุมชนไมชัดเจน  
โดยเฉพาะทางโคงระหวางเสนทางสัญจรในชุมชน 

ชุมชนมีความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น และชวย
ปลูกจิตสํานึกแกชุมชนใหเห็นความสําคัญ
เร่ืองความปลอดภัย 

3.32 

10 ซอมแซมสะพานและทาสี 
ชุมชนบางเขน 

สะพานเกา/ชํารุดอาจกอใหเกิดอันตรายแกคนที่
สัญจรในชุมชน 

ชุมชนไดสะพานใหม ปลอดภัยและ
แข็งแรง 

4.35 

 
คาเฉลี่ยภาพรวมระดับความพึงพอใจของชุมชนตอโครงการบริการชุมชนของนักศึกษา =  4.11 
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3) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะผูสอน 
 ขอมูลเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะผูสอนในสวนนี้
เก็บจากการจัดทําขอมูลประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอน   โดยสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โดยผลประเมินความพึงพอใจมีดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่  8   แสดงผลประเมินความความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน 

       ของคณะผูสอน 
 

เรื่อง ระดับความ 
พึงพอใจกลุม 

ผูสอนโดยเฉลี่ย 

ความหมาย 

1. มีการนําประสบการณและเหตุการณจริงมาประกอบการเรียนการสอน 4.48 มาก 
2. มีวิธีการสอนที่ใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 4.49 มาก 
3. มีการใชสื่อการสอนที่หลากหลาย 4.42 มาก 
4. การสั่งงานเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเอง 4.52 มากที่สุด 
5. ใหโอกาสนักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.50 มากที่สุด 
6. แนะนําเรื่องความประพฤติและความดีงาม 4.42 มาก 
7. ตรวจและสงคืนแบบฝกหัดหรือรายงานอยางสมํ่าเสมอ 4.32 มาก 
8. มีการใชคําพูดและกิริยาทาทางที่เหมาะสมกับการเปนอาจารย 4.52 มากที่สุด 
9. ตรงตอเวลา 4.61 มากที่สุด 
10. ไดรับความรูจากการเรียนวิชานี ้ 4.58 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.49 มาก 
 
**  ท่ีมาขอมูล : สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
การแปลผล  

4.50-5.00       ความพึงพอใจมากที่สุด 
3.50-4.49       ความพึงพอใจมาก  
2.50-3.49       ความพึงพอใจปานกลาง 
1.50-2.49      ความพึงพอใจนอย 
1.00-1.49      ความพึงพอใจนอยมาก 
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10. การอภิปรายผลและสรุป 
การประเมินรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชนเพ่ือพัฒนาวิธีสอน  มีวัตถุประสงคหลัก 

สองประการ    ประการแรก   เพ่ือประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคของรายวิชาจิตสํานึก
สาธารณะเพ่ือชุมชน  ไดแก  ความรูตามหลักวิชาการ  ซึ่งไดแก   ความรูดานสังคมวิทยา   ชุมชน
ศึกษา  ประวัติศาสตรชุมชนและสิ่งแวดลอมศึกษา  การพัฒนาดานจิตสํานึกสาธารณะของผูเรียน  
ตลอดจนการประยุกตนําความรูสูการปฏิบัติจริง   ประการที่สอง  เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอ
กระบวนการเรียนรูของผูมีสวนรวมในวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน ไดแก  ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการจัดโครงการและกิจกรรมของคณะผูสอน  ความพึงพอใจของชุมชนตอการใหบริการ
ชุมชนของนักศึกษา  และความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะผูสอน    

ผูวิจัยใชวิธีระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  รวมกับระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  สนามวิจัยประกอบดวยหองเรียนที่เปนทางการและ
หองเรียนซึ่งเปนพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ไดแก   ชุมชนทาทราย  ชุมชน
บางเขน  ชุมชนเทวสุนทร  ชุมชนรวมพัฒนา ชุมชนเกาะเกร็ด และชุมชนแจงวัฒนะ 5  กลุม
ประชากรหลักเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน  ภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2552  ซึ่งถือเปนการคัดเลือกอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  จํานวน 
150 คน  และตัวแทนชุมชนเพ่ือประเมินความพึงพอใจการใหบริการชุมชนของนักศึกษาซึ่งมีจํานวน 
10 กลุมกําหนดกลุมละ  30 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน 

การประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงครายวิชาดานหลักวิชาการและจิตสํานึกสาธารณะ
ของนักศึกษาใชแบบประเมินเพ่ือประเมินการทั้งกอนและหลังเรียน (Pretest and Posttest)  โดย
ผูวิจัยเลือกใชสถิติ t-test และสถิติอ่ืนๆไดแก ความถี่   รอยละ  และคาเฉลี่ย ( )  เพ่ือวิเคราะห
ขอมูลโดยเปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเรียนรู  สวนการประเมินดานการนําความรู
ไปประยุกตใชเก็บขอมูลจากการประเมินโครงการบริการชุมชนของนักศึกษา   

การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูในรายวิชาฯใชแบบ
ประเมินวัดดวยมาตราสวนแบบลิเคิรทโดยมีระยะเวลาเก็บขอมูลเวลาเดียว และอาศัยเทคนิควิธี 2 
อยางไดแก การสังเกตและการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ     ผลการประเมินตอบวัตถุประสงค
การวิจัยดังนี้ 
 
1. การประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงครายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน 

1.1  การประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงครายวิชาดานหลักวิชาการและ
จิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษา   ดวยแบบทดสอบเพ่ือประเมินการเรียนรูทั้งกอนและหลังเรียน 
สรุปไดวา  ผลทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของรายวิชา
จิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชนดวยสถิติ T-Test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา นักศึกษามีการเรียนรู
เพ่ิมข้ึนโดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคามากกวากอนเรียน  2.79    
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จากคะแนนกอนและหลังเรียนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คือ 2.79 หรือ
ประมาณ 3 คะแนน  ผูวิจัยไดอาศัยการเก็บขอมูลดวยเทคนิคการสัมภาษณรวมกับใหนักศึกษา
เขียนความรูสึกกอนเรียนประกอบการอธิบายประกอบผลการทดสอบไดวา  กอนเรียนระดับความรู
ความเขาใจของนักศึกษาที่มีตอรายวิชา    รวมถึงความรูเรื่องจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชนไดแสดง
ใหเห็นวานักศึกษาสวนใหญรับรูวาวิชาดังกลาวเปนวิชาที่สอนเก่ียวของกับสภาพและปญหาของ
ชุมชน  ผูคน สิ่งแวดลอมภายในชุมชน  มีการศึกษาชุมชนดวยการลงพ้ืนที่จริง  เปนการเรียนที่เนน
การฝกปฏิบัติดังตัวอยางขอความที่บันทึกโดยนักศึกษาตอไปนี้  
 

“เปนวิชาที่เรียนเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน” 
“ฝกปฏิบัติทํางานจริง   ใกลชิดชุมชน” 
“ชวยแกปญหาชุมชน” 
“นําความรูไปใชประโยชนแกปญหาใหกับชุมชน” 

 
ที่มา : การบันทึกขอมูลเก่ียวกับการเรียนการสอนกอนเรียน 

โดยการเขียนและสัมภาษณผูเรียน  เดือนตุลาคม 2552 
 

อยางไรก็ดี  หากพิจารณาในแงเปาประสงคที่ผูสอนตองการใหเกิดแกผูเรียนพบวานักศึกษา
สวนใหญยังมองวาการลงชุมชนมีเปาหมายเปนไปเพ่ือ “ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกชุมชน”   
หรือมองวิชาในลักษณะของการทํากิจกรรมมากกวา  “เปนกระบวนการเรียนรูปญหาและมีสวนรวม
ในการพัฒนา”  ซึ่งการรับรูเหลานี้ผานการบอกเลาจากรุนพ่ีที่บอกตอกันมาเปนหลักและยังไมตรง
กับเปาประสงคที่ผูสอนตองการใหเกิดแกผูเรียนนัก  ขณะที่ความเขาใจเก่ียวกับจิตอาสาเพ่ือชุมชน    
ผลการศึกษาพบวาผูเรียนมีความเขาใจเปนอยางดี  ดังตัวอยางขอความตอไปนี ้

 
“การอยูในสังคมโดยทําตนใหมีประโยชน” 
“บําเพ็ญประโยชนแกชุมชน” 
“เพิ่มความรับผิดชอบตอสังคม” 
“นึกถึงเพื่อนรวมโลก”  
“กระตุนนักศึกษาใหรูวาทําอะไรแกชุมชนไดบาง” 

 
ที่มา : การบันทึกขอมูลเก่ียวกับการเรียนการสอนกอนเรียน 

โดยการเขียนและสัมภาษณผูเรียน  เดือนตุลาคม 2552 
 
ในแงนี้  สามารถสรุปไดวา   ประเด็นความรูเรื่องชุมชนและความเชื่อมโยงกับตัวผูเรียนนั้น  

ผูเรียนมีการรับรูในเชิงความคิดเห็นเชิงบวกเปนพ้ืนฐาน   อีกทั้งมองตัวเองในฐานะผูเขารวม
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กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนอยูแลว   หากแตยังขาดทักษะและความรูเชิงวิชาการหรือ
เครื่องมือการศึกษาชุมชนที่ถูกตอง   ซึ่งเปนสิ่งที่ผูสอนไดเสริมใหแกนักศึกษาในระหวางการเรียน   
จึงทําใหคะแนนการประเมินเชิงความรูพ้ืนฐานมีความแตกตางกันไมมากนัก  ภายหลังการทํา
แบบทดสอบกอนและหลังเรียน   แตอยางไรก็ดี  ผลในทางสถิติถือวาคาคะแนนถือวาเปนความ
แตกตางอยางมีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

          
 

สภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน 
เนนการสรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน 

 
1.2  การประเมินดานการนําความรูไปประยุกตใช  ซึ่งสะทอนถึงผลการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติจริงของผูเรียนดวยการประเมินโครงการบริการชุมชนของนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 10 
โครงการ   โดยใชเกณฑประเมิน 4 มิติ ไดแก  มิติที่ 1 การประยุกตความรูสูการปฏิบัติจริง  พบวา
นักศึกษาสามารถนําความรูที่เรียนวิเคราะหสภาพชุมชน    และริเริ่มปฏิบัติงานบริการชุมชนใน
ระดับมาก   มิติที่ 2 ขอเสนอโครงการ   นักศึกษาสามารถเขียนขอเสนอโครงการเพ่ือนําไปปฏิบัติ
จริงไดในระดับมากที่สุด  มิติที่ 3 การมีจิตอาสาเพ่ือชุมชน  โครงการที่นักศึกษาจัดโดยมุงหวัง
ใหบริการชุมชนไดแสดงถึงการมีจิตอาสาเพ่ือชุมชนในระดับมาก   มิติที่ 4 การใหบริการชุมชน  
นักศึกษามีสวนรวมใหบริการชุมชนและมีการประเมินผลความสําเร็จภายหลังเสร็จสิ้นโครงการใน
ระดับมาก   

จากทั้ง 4 มิตินับวาผลการประเมินอยูในระดับที่นาพอใจ   นับตั้งแตมิติแรกเรื่อง
ความสามารถนักศึกษาที่นําความรูที่เรียนในหองไปฝกปฏิบัติศึกษาสภาพชุมชนที่มีอยูจริงแลวนํา
กลับมาวิเคราะห ถกเถียง  และหาขอสรุปรวมกันภายหลังจากกลับจากชุมชนได   เปนที่นาสังเกต
วา มิติที่ 2 ขอเสนอโครงการ  ซึ่งเปนการประยุกตความรูสูการปฏิบัติในลักษณะการเขียนเสนอ
โครงการแกผูสอนเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการฝกปฏิบัติใหบริการชุมชน   เปนมิติที่ไดรับการ
ประเมินวาสามารถปฏิบัติไดสูงสุด   คืออยูในระดับ มากที่สุด  จึงนับวาเปนสัญญาณการเรียนรูสู
การปฏิบัติของผูเรียนที่ดีมากทางหนึ่ง    เนื่องจากการวางแผนเพ่ือเสนอโครงการถือเปน “เข็มทิศ”  
ที่สําคัญสําหรับการลงมือปฏิบัติจริงและยังสะทอนใหเห็นถึงความสามารถของผูเรียนในการนําเอา
ทฤษฎีแนวคิดที่เรียนรูในชั้นลงไปสํารวจชุมชนจริงแลวสามารถกลับมาวิเคราะหสภาพปญหากอน

DPU



23 
 

เขียนโครงการเสนอผูสอนได   ทั้งนี้  ในระหวางกระบวนการวางแผน  ผูสอนจะยํ้าเตือนผูเรียนเสมอ
ถึงหลักการสําคัญของการจัดทําโครงการนั่นคือ “เหตุใดตองการทําโครงการน้ีและชุมชนได
ประโยชนอยางไร”  นักศึกษาตองตอบคําถามนี้ใหไดอยางถองแทกอนลงมือปฏิบัติจริง    
นอกจากนั้น  โครงการที่ผานการอนุมัติยังสะทอนถึงการแสดงจิตอาสาเพ่ือชุมชนและมีการลงมือ
ใหบริการพรอมประเมินผลจากชุมชนอยางครบถวน  อยางไรก็ดี  ขอมิติที่ 3 การมีจิตอาสาเพ่ือ
ชุมชนเปนขอที่ไดรับการประเมินนอยที่สุดคือ 4.34 เนื่องจากโครงการสวนใหญวางแผนกิจกรรม
เพ่ือใหบริการชุมชน    โดยมุงเนนประโยชนที่เกิดแกชุมชนในลักษณะรักษาทรัพยสมบัติสวนรวม   
ตามดวยการสงเสริมใหชุมชนรักบานตนเอง หากแตยังมีสวนนอยมากที่เปดโอกาสหรือดึงคนใน
ชุมชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ  

ภาพรวมสรุปไดวา   นักศึกษาสามารถนําความรูที่เรียนไปปฏิบัติจริงในลักษณะการเขียน
โครงการและใหบริการแกชุมชนไดในระดับมาก   โดยไดรับคะแนนประเมินอยูในระดับคะแนน 4.33 
จากคะแนนเต็ม 5  
 

           
 

การศึกษาสภาพชุมชนโดยการประยุกตความรูสูการปฏิบัติจริง 
 

        
 

การแสดงผลดําเนินโครงการบริการชุมชนของนักศึกษา 
รายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน 
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2. การประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรูของผูมีสวนรวมในวิชาจิตสํานึก
สาธารณะเพื่อชุมชน  

การใหความสําคัญแกเรื่องความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรูของผูมีสวนรวมในรายวิชา 
เปนสิ่งจําเปน   และสมควรไดรับการประเมินผลเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับวิเคราะหทิศทางการ
พัฒนาตอไป    งานวิจัยนี้จึงพยายามศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนรวมแตละฝายอยางรอบดาน   
ทั้งความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดโครงการและกิจกรรมของคณะผูสอน  ความพึงพอใจของ
ชุมชนตอการใหบริการชุมชนของนักศึกษา   และความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียน
การสอนของคณะผูสอน ซึ่งปรากฎผลวิจัยดังนี้ 
 

2.1  ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดโครงการและกิจกรรมของคณะผูสอน 
เนื่องจากรายวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชนจัดการเรียนการสอนในลักษณะ โครงการเรียนรู
ชุมชนดวยการบริการ  จึงจําเปนตองมีการประเมินผลผูเขารวมโครงการหรือนักศึกษาที่
ลงทะเบียนรายวิชานี้   หากพิจารณารายขอผลการวิจัยชี้วานักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ในประเด็นเรื่องความรูหรือประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ    ความรูความสามารถของ
ผูสอนและการดูแลเอาใจใสของผูสอน    หลังเขารวมโครงการนักศึกษาตองการทําความดีเพ่ือสังคม
มากข้ึนตลอดจนเกิดความประทับใจจากการเขารวมโครงการ   โดยประเด็นเหลานี้ลวนเปนผลสืบ
เนื่องมาจากสภาพการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนจริง   ซึ่งผูสอนตองรวมเรียนรูไปกับผูเรียนดวย    
นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู   และกอเกิดความสนิทสนมไวเนื้อเชื่อใจระหวางผูเรียนและผูสอน   
ประการสําคัญ  การเรียนรูที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานสภาพความเปนจริงนี้ยังชวยกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความสนุกในการเรียน   และตองการฝกปฏิบัติจริงเพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูที่เปนรูปธรรมโดยมี
ผูสอนคอยสนับสนุนและเอ้ืออํานวยดานความรูและการจัดการ   สวนขอที่ไดรับคะแนนการประเมิน
ในระดับมาก   สวนใหญจะเปนเรื่องดานการจัดการไมวาจะเปนความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ  สถานที่การจัดกิจกรรมและงบประมาณที่ทางผูสอนจัดสรรแกนักศึกษาเพ่ือใชเปน
ทรัพยากรในการจัดกิจกรรมบริการชุมชน  สรุปไดวา  ผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัด
โครงการและกิจกรรมของคณะผูสอนโดยเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.21 หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก  

 

          
 

       การมีสวนรวมของผูสอนในการจัดโครงการและกิจกรรมในชั้นเรียนและชุมชน 
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2.2  ความพึงพอใจของชุมชนตอการใหบริการชุมชนของนักศึกษา  ผลการศึกษา
พบวา   โครงการที่ไดรับความพึงพอใจระดับมากสูงสุดสามลําดับแรก   ไดแก    อันดับที่หนึ่ง
โครงการ “ถังขยะเพ่ือชุมชน  ชุมชนเกาะเกร็ด”  ไดรับผลการประเมินสูงสุดคือ 4.38  ซึ่งเปนกลุมที่
วิเคราะหแนวทางการใหบริการแกชุมชนวาตองการถังขยะเพ่ิมในชุมชน   เนื่องจากถังขยะมีนอย  
ไมเพียงพอตอการรองรับปริมาณขยะจากการทองเที่ยว  การใหบริการจึงเปนสิ่งที่ชวยใหชุมชน
สะอาดและมีถังขยะเพ่ิมมากข้ึน  อันดับที่สองไดรับผลการประเมิน 4.35  มีสองโครงการไดแก  
โครงการ “ตะไครหอมไลยุง  ชุมชนบางเขน”  มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือชุมชนบางเขน
เนื่องจากเปนพ้ืนที่มีน้ําเนาเปนแหลงเพาะพันธุยุง    กลุมจึงตองการปลูกพืชสมุนไพรทองถิ่นมาใช
ไลยุงและชี้ใหชุมชนรูจักคุณสมบัติของพืชสมุนไพรในการขับไลยุงในชุมชน  และโครงการเรื่อง 
“ซอมแซมสะพานและทาสี  ชุมชนบางเขน”  เนื่องจากผูเรียนวิเคราะหสภาพสะพานในชุมชนมี
ลักษณะเกา/ชํารุดอาจกอใหเกิดอันตรายแกคนที่สัญจรในชุมชนการใหบริการของนักศึกษายอมทํา
ใหชุมชนไดสะพานใหม ปลอดภัยและแข็งแรงมากข้ึน  สวน“โครงการปายเตือนภัยจราจรชุมชน
เกาะเกร็ด”  ซึ่งเปนโครงการจัดทําปายบอกเสนทางการสัญจรในชุมชนใหชัดเจน   โดยเฉพาะทาง
โคงระหวางเสนทางสัญจรในชุมชนเปนโครงการไดรับการประเมินนอยที่สุด คือ 3.32  ทั้งนี้มีเหตุผล
หลักมาจากการประชาสัมพันธโครงการแกชุมชนของผูเรียนมีนอย   จึงยังไมสามารถทําใหชุมชน
รับทราบการเขามาทํากิจกรรมภายในชุมชนไดอยางกวางขวาง 
 ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนตอการใหบริการของนักศึกษาโดยเฉลี่ย
อยูที่ระดับ 4.11 หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก   ทั้งนี้  เนื่องจากโครงการที่กลุมผูเรียนวางแผน
กิจกรรมบริการชุมชนลวนแตมีเหตุผลเพ่ือมุงตอบสนอง “สภาพปญหาและความตองการ” ของ
ชุมชนเปนสําคัญโดยมีคณะผูสอนเปนฝายสนับสนุนหรือเอ้ืออํานวยความสะดวกให  อยางไรก็ตาม 
กรณีผลการประเมินบางกลุมที่ไมสูงมาก   อาจเปนผลมาจากการเลือกพ้ืนที่ชุมชนของกลุมผูเรียน
เชน  กรณีชุมชนเกาะเกร็ดซึ่งเปนชุมชนแหลงทองเที่ยวและเปนชุมชนใหมที่นักศึกษาเพ่ิงเขาไปทํา
กิจกรรมเปนปแรกเมื่อเทียบกับชุมชนอ่ืนๆจึงทําใหคนในชุมชนยังไมคุนชิน   รวมถึงทําใหการเขา
ไปประชาสัมพันธภายในชุมชนเก่ียวกับกิจกรรมบริการจากนักศึกษาไมสามารถทําไดอยางทั่วถึงจึง
สงผลตอคะแนนการประเมินโครงการบริการชุมชน 
  

2.3  ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะผูสอน   ผูสอน
นับเปนสวนสําคัญของกระบวนการเรียนรู   ผลการศึกษาพบวานักศึกษามีความพอใจผูสอนโดย
เฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.49 หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก   โดยมีประเด็นที่อยูในระดับมากที่สุด  
ไดแก   การตรงตอเวลาของผูสอน  การสั่งงานเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเอง  การใหโอกาส
นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น   มีการใชคําพูดและกิริยาทาทางที่เหมาะสมกับการเปน
อาจารยตลอดจนไดรับความรูจากการเรียนวิชานี้    

สวนประเด็นที่ไดรับคะแนนประเมินนอยที่สุดคือ 4.32  เรื่องตรวจและสงคืนแบบฝกหัดหรือ
รายงานอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้เพราะวิชามีการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติตลอดภาคการศึกษาและ
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ประมวลผลดวยการสอบปลายภาคครั้งเดียว   พรอมกันนี้จะใชวิธีการรับชิ้นงานเพ่ือใหคะแนน
ในชวงปลายภาคเรียนพรอมกันทุกชิ้น   จึงทําใหไมมีการตรวจชิ้นงานและสงคืนแบบฝกหัดหรือ
รายงานอยางสม่ําเสมอ 

 
11.  ขอสังเกต/ปญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา 

การประเมินผลความพึงพอใจของรายวิชาจิตสํานึกสาธารณเพ่ือชุมชนเพ่ือพัฒนาวิธีสอน  มี
ประเด็นขอสังเกต/ปญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาโดยสรุปไดดังนี้ 

11.1   ความรูความเขาใจกอนและหลังเรียนของผูเรียน 
1) ความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับสิ่งที่เรียน 
มีขอสังเกตกอนเรียนวานักศึกษามักเขาใจวัตถุประสงครายวิชาเปนไป 

ลักษณะ “กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน” มากกวาเปนกระบวนการศึกษาหรือเรียนรูชุมชนดวยการฝก
ปฏิบัติจริง    

ดังนั้น   แนวทางการพัฒนาสําหรับผูสอนคือตองสรางความเขาใจใน 
วัตถุประสงคของรายวิชาวาเปนการเรียนรูชุมชนดวยการฝกปฏิบัติจริง  กิจกรรมตางๆในรายวิชาจึง
เปนเพียงเครื่องมือสําหรับใชเรียนรูชุมชน    และการเกิดจิตอาสาของผูเรียนถือเปนผลสืบเนื่องจาก
กระบวนการเรียนรูนั้น 

2) ความเขาใจเรื่องจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชนกับการปฏิบัติจริง 
การประเมินความรูเรื่องจิตสํานึกสาธารณะสวนใหญผูเรียนมีความรูความ 

เขาใจดีทั้งกอนและหลังเรียน  แตทั้งนี้  คะแนนที่ไดไมสามารถใชอางอิงในเชิงพฤติกรรมไดวา
นักศึกษาจะมีการแสดงจิตอาสามากนอยเพียงใด  อีกนัยคือ คาคะแนนที่ไดเปนเพียงการวัดเชิง
ความรูแตไมสามารถสรางเปนขอสรุปยืนยันถึงการแสดงออกดานการมีจิตอาสาไดทั้งหมด   

ขอจํากัดดังกลาวจึงนําไปสูวิธีการพัฒนาการสอนคือการออกแบบกิจกรรม 
ที่ปฏิบัติจริงแลวประเมินผลนั่นคือการนําผูเรียนลงชุมชนเพ่ือใหมองเห็น “ของจริง”  ตลอดจนเนนยํ้า
ระหวางกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องการฝกปฏิบัติอันจะนําไปสูการสรางจิตสํานึกสาธารณะ
เพ่ือชุมชนไดอยางแทจริงหรือที่เรียกวา “เรียนใหเขาใจและทําใหรูจริง” 
 
  11.2   การนําความรูสูการปฏิบัติ 

1) การมีสวนรวมของชุมชน 
โครงการสวนใหญของผูเรียนวางแผนกิจกรรมเพ่ือใหบริการชุมชนโดย 

มุงเนนประโยชนที่เกิดแกชุมชนในลักษณะรักษาทรัพยสมบัติสวนรวม   ตามดวยการสงเสริมให
ชุมชนรักบานตนเองและเปนการลงไปใหบริการในลักษณะ “นักศึกษาเปนผูกระทําการ”   หากแตยัง
มีสวนนอยมากที่เปดโอกาสหรือดึงคนในชุมชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ   
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2) การประชาสัมพันธโครงการ 
ผลสําเร็จของการจัดกิจกรรมตองอาศัยการประชาสัมพันธ   ในบางครั้ง 

โครงการของกลุมนักศึกษาหลายกลุมมีหลักการที่ดี   แตไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากการ
ประชาสัมพันธไมทั่วถึงชุมชน   ทั้งนี้อาจมีปจจัยเรื่องขนาดพ้ืนที่ชุมชนและความสัมพันธกับสมาชิก
ในชุมชนจึงทําใหการใหบริการไมสามารถเขาถึงชุมชนไดอยางแทจริง 

แนวทางการพัฒนาการสอนใหบรรลุเปาประสงคการนําความรูสูการปฏิบัติ    
จึงควรประสานความรวมมือระหวางชาวบานกับนักศึกษาใหมากข้ึน  ผลที่ไดยอมกอใหเกิด
ประโยชนดานการพัฒนาจิตอาสาเพ่ือชุมชนของนักศึกษา   และชุมชนเองก็ไดพัฒนาจิตสํานึกรัก
ชุมชนไปพรอมกัน    วิธีการที่ดีอยางหนึ่งคือ   ในระหวางการวิเคราะหสภาพปญหาและวางแผน
กิจกรรมของนักศึกษา  ผูสอนควรเนนยํ้าเรื่องการมีสวนรวมจากชาวบาน   และชวยใหคําชี้แนะแก
นักศึกษาเรื่องรูปแบบกิจกรรมที่เปดโอกาสใหชาวบานเขารวม  ประการสําคัญ  กิจกรรมที่ใหบริการ
ควรเนนการใหบริการที่ชาวบานไดประโยชนอยางย่ังยืน นั่นหมายถึง  การใหบริการของนักศึกษา
ไมควรมุงเขาไปเพ่ือ “ใหสิ่งของ” แตเพียงอยางเดียวอีกตอไป   แตควรเปนกิจกรรมที่สอดแทรก
ความรูหรือประชาสัมพันธขอมูลแกชาวบานและสามารถนําไปใชประโยชนตอได  อีกนัยคือ การใช
หลักสังคมสงเคราะหเขาไปจับกับกิจกรรมทําใหกิจกรรมเขาไปเปนสวนหนึ่งทําใหชุมชนเกิดความ
เขมแข็งดวยตนเอง  นอกจากนี้  การเพ่ิมโอกาสแกชุมชนใหเขามามีสวนรวมควรใหชุมชนไดรับ
ทราบการลงพ้ืนที่ของนักศึกษาดวย   ทั้งนี้   คณะผูสอนอาจเพ่ิมการประสานงานกับชุมชนและ
ติดตามนักศึกษาเมื่อลงชุมชนทํากิจกรรมบริการชุมชนใหมากข้ึน  และกอนทํากิจกรรมบริการชุมชน
ผูสอนควรสนับสนุนใหนักศึกษามีการประชาสัมพันธกิจกรรมแกชาวบานวาเก่ียวของกับเรื่องใด   
ชาวบานสามารถเขามามีสวนรวมอยางไรและจะไดรับประโยชนใดบาง   เปนตน 
   
   3)  การประยุกตความรูกับองคความรูอ่ืนๆ 
   เปนที่นาสังเกตวามีกลุมนักศึกษากลุมหนึ่งพยายามประยุกตความรูภูมิ
ปญญาพ้ืนบานเขาสูการจัดกิจกรรมบริการชุมชน  นั่นคือ กลุมตะไครหอมไลยุง  ชุมชนบางเขน  ซึ่ง
ไดนําเอาความรูพืชสมุนไพรเขามาประยุกตกับวิธีใหบริการชุมชน  เปนการสงเสริมใหชุมชนไดรูจัก
คุณประโยชนของพืชพ้ืนบานและรูจักปลูกไวใชเอง  ไมตองใชสารเคมีในการไลยุง   สิ่งแวดลอมใน
ชุมชนดีข้ึนและนักศึกษาเองไดเรียนรูวิธีกําจัดยุงดวยภูมิปญญาด้ังเดิม   

ดวยเหตุนี้  การสอนควรมีแนวทางพัฒนาใหกลุมนักศึกษาสามารถ 
ประยุกตกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพวัฒนธรรมภายในชุมชน  และดึงเอาเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นให
เขามาผนวกรวมเสริมในกิจกรรม   ก็จะย่ิงทําใหกิจกรรมมีคุณคาและชุมชนไดรับประโยชนตลอดจน
เต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมกับนักศึกษามากข้ึน 
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11.3   ความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 
   1) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ 
“โครงการเรียนรูชุมชนดวยการบริการ”   โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความรูหรือประโยชนที่ไดรับ
จากการเขารวมโครงการ    ความรูความสามารถของผูสอนและการดูแลเอาใจใสของผูสอน    หลัง
เขารวมโครงการนักศึกษาตองการทําความดีเพ่ือสังคมมากข้ึน  ตลอดจนเกิดความประทับใจจาก
การเขารวมโครงการ   อยางไรก็ดี  ประเด็นเรื่องการจัดการทั้งดานระยะเวลา สถานที่  งบประมาณ
ที่ไดรับแมวาจะไดรับการประเมินในระดับมาก  หากแตเมื่อมีการสัมภาษณและใหเขียนขอเสนอแนะ  
พบวามีนักศึกษาไมนอยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของกิจกรรมดังนี้ 
 
ตารางที่ 9  แสดงขอสังเกตของผูเรียนจากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการ 

     เรียนการสอนของคณะผูสอน 
 

ขอสังเกต จํานวน (คน) รอยละ 
เปนการสรางจิตสํานึกที่ดีแกชุมชน 7 22.57 
เปนกิจกรรมที่ดี 6 19.35 
อาจารยใจดี/สอนดี 5 16.13 
อยากใหมีอีก 4 12.90 
นักศึกษาเยอะเกินไป 3 9.68 
ควรใชเวลาในการสํารวจมากกวานี้และใหเขาถึงกวานี้ 3 9.68 
อยากใหมีการสํารวจชุมชนดานอื่นๆ 1 3.23 
อยากใหมีการสํารวจชุมชนอื่นที่ไกลจากมธบ. 1 3.23 
อยากใหมีการชวยเหลือชุมชนในชนบท/บานเด็กออน/คนพิการ 1 3.23 

รวม 31 100.00 
 
   จากขอมูลในตาราง มีประเด็นที่ควรนํามาพัฒนาการสอนใหนาสนใจไดดังนี ้

ก. ระยะในการจัดกิจกรรม  มีผูเรียนเสนอใหเพ่ิมระยะเวลาในสํารวจและ 
เวลาในการทํากิจกรรมกับชุมชนใหมากข้ึน   

อยางไรก็ดี   แนวทางการพัฒนาเรื่องนี้ตองทบทวนการกําหนดจํานวนครั้ง 
ในการศึกษาชุมชนเพ่ือความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง  และตองพิจารณาอิงกับจํานวนกลุมนักศึกษา
ดวย    เนื่องจากภาคเรียนที่วิจัยชั้นเรียนมีจํานวนนักศึกษา 150 คนทําใหวิธีการจัดการนักศึกษาลง
ชุมชนเปนไปดวยความยากลําบาก  เชน   จากเดิมกําหนดเวลาศึกษาชุมชนตลาดบางเขนไวสอง
ครั้งก็ตองลดจํานวนเหลือหนึ่งครั้ง   โดยแบงกลุมนักศึกษาลงพ้ืนที่ครั้งละ 70-80 คน เพ่ือมิให
จํานวนคนกระทบตอชุมชนและเพียงพอกับจํานวนรถที่ใหบริการรับสง   ทําใหนักศึกษาเกิด
ความรูสึกวาระยะเวลาในการศึกษาชุมชนมีนอยเกินไป  ดังนั้น  ทางแกเบ้ืองตนคือการกําหนดกลุม
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เรียนของนักศึกษาใหมีจํานวนที่เหมาะสม ซึ่งคณะผูสอนมีความคิดเห็นไววาไมควรเกินกลุมเรียนละ 
60-80 คนจึงจะเปนจํานวนที่เหมาะสมที่สุด 

ข. สถานที่หรือชุมชน  พ้ืนที่ศึกษาในภาคเรียนนี้เปนชุมชนในเมืองทั้งสิ้น 
แมจะมีความหลากหลายเชน  เปนชุมชนการคา  ชุมชนเกา  ชุมชนแหลงเที่ยว  แตนักศึกษายังคงมี
ความรูสึกวาเปนชุมชนเมืองและมีความตองการศึกษาชุมชนตางจังหวัด   ซึ่งชวยทําใหเกิดการ
เปรียบเทียบลักษณะและความแตกตางของชุมชนที่เปนจริงมากข้ึน  ในอดีตรายวิชาฯเคยกําหนดให
มีการศึกษาชุมชนตางจังหวัดดวย ไดแก ชุมชนบานไร  ตําบลหมูสี  อําเภอปากชอง  จังหวัด
นครราชสีมา  แตเนื่องจากขอจํากัดเรื่องงบประมาณและจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึนจึงทําใหการ
จัดการในภาคเรียนนี้กําหนดพ้ืนที่ศึกษาไวเปนชุมชนในเมือง  ดังนั้น  หากจะพัฒนาการสอนให
ศึกษาชุมชนหลากหลายย่ิงข้ึน   จึงจําเปนตองทบทวนเรื่องงบประมาณและจํานวนนักศึกษาใหมี
ความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง   
   ค. จํานวนนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบวาปญหาที่
สําคัญอยางหนึ่งคือจํานวนนักศึกษาที่มีจํานวนมากและไมเหมาะสมหากเปรียบเทียบกับจํานวนผูสอน
ทําใหการดูแลนักศึกษาและการจัดการโครงการเปนไปดวยความลําบาก   วิธีการแกไขอยางหนึ่งของ
คณะผูสอนคือการมอบหมายใหนักศึกษารุนพ่ีที่ลงทะเบียนทําหนาที่เปนพ่ีเลี้ยงหรือ “staff”  ซึ่งแตละ
กลุมจะมีพ่ีเลี้ยงหลัก 1 คนและผูสอนทําหนาที่คอยเอ้ืออํานวยความสะดวกให   โดยภายหลังจบการ
เรียนการสอนถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางดี  เนื่องดวยเหตุผลที่วาพ่ีเลี้ยงประจํากลุมสามารถ
เขาถึงกลุมนักศึกษาซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษาป 1 ไดงายทําใหการสื่อสารและการยอมรับมีสูง 
   จากการแกไขปญหาเบ้ืองตนดวยการจัดกลุมและมีพ่ีเลี้ยงประจํากลุมที่
ประสบผลสําเร็จทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาการสอนใหดีข้ึน  คือ การสนับสนุนใหมีพ่ีเลี้ยงประจํา
กลุมนักศึกษาเมื่อลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชน   ซึ่งแงนี้  ผูสอนอาจเชิญชวนรุนพ่ีที่เคยลงทะเบียนวิชานี้มา
คอยดูแลรุนนอง  หรือกําหนดหัวหนากลุมรุนพ่ีที่มีความรับผิดชอบและเปนที่ยอมรับจากกลุมดูแล
กลุมเมื่อลงพ้ืนที่ชุมชน  ถือเปนการพัฒนาภาวะผูนํากลุมของนักศึกษาและเปนการเรียนรูแลกเปลี่ยน
ระหวางผูเรียนดวยกันโดยมีผูสอนคอยสนับสนุน  อีกทั้ง  หลักการดังกลาวยังแสดงถึงการให
ความสําคัญแกการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญอีกดวย 
    

2) ความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอโครงการบริการจากนักศึกษา  พบวา 
ชุมชนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก  อยางไรก็ตาม ชุมชนยังมีขอสังเกต
เก่ียวกับการใหบริการของนักศึกษาวาควรมีการประชาสัมพันธโครงการ   และใหชุมชนเขามามีสวน
รวมมากกวานี้  ซึ่งในแงนี้   สอดคลองกับการประเมินการประยุกตความรูสูการปฏิบัติของผูสอนที่มี
ตอการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่ผลการประเมินชี้วา    นักศึกษาควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมบริการชุมชนใหมากข้ึน   
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ดังนั้น แนวทางการพัฒนาการสอนของผูสอนที่ชวยยกระดับการใหบริการ 
ชุมชนของนักศึกษาควรสงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธโครงการ  บอก
วัตถุประสงคการใหบริการ   แนวทางการเขารวมกิจกรรมของชาวบานและประโยชนที่ชุมชนไดรับ 
 
   3)  ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะผูสอน    
ขอมูลสวนนี้สะทอนวิธีการจัดการเรียนการสอนของผูสอนโดยตรง  มีขอสังเกตคือเรื่องตรวจและ
สงคืนแบบฝกหัดหรือรายงานอยางสม่ําเสมอไดรับการประเมินนอยที่สุด    ทั้งนี้เพราะวิชามีการ
เรียนการสอนเชิงปฏิบัติและประมวลผลดวยการสอบปลายภาคครั้งเดียว   พรอมกันนี้จะใชวิธีการ
รับชิ้นงานเพ่ือใหคะแนนในชวงปลายภาคเรียนพรอมกันทุกชิ้น   จึงทําใหไมมีการตรวจชิ้นงานและ
สงคืนแบบฝกหัดหรือรายงานอยางสม่ําเสมอ   ดวยเหตุนี้  แนวทางการพัฒนาการสอนเพ่ือให
ผูเรียนไดรับผลสะทอนกลับของการเรียนรูระหวางภาคเรียน   เห็นควรเปลี่ยนแปลงกติกาวิธีการสง
ชิ้นงานเพ่ือสงผลการประเมินการเรียนแกนักศึกษาใหสม่ําเสมอนาจะสงผลดีแกนักศึกษามากข้ึน 
 
จากขอมูลที่เปนขอสังเกต/ปญหา/อุปสรรค สามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้
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ตารางที่ 11  สรุปผลการประเมิน   ขอสังเกต/ปญหา/อุปสรรค   และแนวทางพัฒนาวิธีสอน 
วัตถุประสงควิจัย ผลการประเมิน ขอสังเกต/ปญหา/อุปสรรค แนวทางพัฒนาวิธีสอน 
1. ประเมินผล
การ เรียนรูตาม
วัตถุประสงคของ
รายวิชาจิตสํานึก
ส า ธ า ร ณ ะ เ พ่ื อ
ชุมชน   

1.1-1.2 การประเมินผลการเรียนรูตาม
วัตถุประสงครายวิชาดานหลักวิชาการและ
จิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษา  ผลทดสอบ
ความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยกอนเรียน
และหลังเรียนดวยสถิติ T-Test ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05  พบวานักศึกษามีการเรียนรู
เพิ่มขึ้นโดยคะแนนเฉลี่ยหลัง เ รียนมีค า
มากกวากอนเรียน  2.79 
 

1. มีขอสังเกตกอนเรียนวานักศึกษามักเขาใจ
วัตถุประสงครายวิชาเปนไปลักษณะ “กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน” มากกวา  “เปนกระบวนการ
เรียนรูปญหาและมีสวนรวมในการพัฒนา” 
2. การประเมินความรูเรื่องจิตสํานึกสาธารณะ
สวนใหญผูเรียนมีความรูความเขาใจดีทั้งกอน
และหลังเรียน  แตทั้งนี้ คะแนนที่ไดไมสามารถ
ใชอางอิงในเชิงพฤติกรรมไดวานักศึกษาจะมี
การแสดงจิตอาสามากนอยเพียงใด  

1. สรางความเขาใจในวัตถุประสงคของรายวิชาวาเปนการเรียนรู
ชุมชนดวยการฝกปฏิบัติจริง  กิจกรรมตางๆในรายวิชาจึงเปน
เพียงเครื่องมือสําหรับใชเรียนรูชุมชน    และการเกิดจิตอาสาของ
ผูเรียนถือเปนผลสืบเนื่องจากกระบวนการเรียนรูนั้น 
2. ออกแบบกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงแลวประเมินผล  ตลอดจนเนน
ย้ําระหวางกระบวนการเรียนการสอนแกผูเรียนในเรื่องการฝก
ปฏิบัติอันจะนําไปสูการสรางจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชนได
อยางแทจริง  เรียกวา “เรียนใหเขาใจและทําใหรูจริง” 
 

  1.3 การประเมินดานการนําความรู ไป
ประยุกตใชนักศึกษาสามารถนําความรูที่
เรียนไปปฏิบัติจ ริงในลักษณะการเขียน
โครงการและใหบริการแกชุมชนไดในระดับ
มากโดยไดรับคะแนนประเมินอยูในระดับ
คะแนน 4.33 จากคะแนนเต็ม 5     
 
 
 
 
 

1. โครงการสวนใหญวางแผนกิจกรรมใหบริการ
ชุมชนโดยมุงประโยชนที่เกิดแกชุมชนใน
ลักษณะรักษาทรัพยสมบัติสวนรวม  สงเสริมให
ชุมชนรักบานตนเองแตยังเปดโอกาสหรือดึงคน
ในชุมชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมนอย 
2.  การประชาสัมพันธโครงการของกลุม
นักศึกษาบางกลุมไมทั่วถึงชุมชนทําใหการ
ใหบริการไมสามารถเขาถึงชุมชนไดอยาง
แทจริง 
3.  การประยุกตความรูกับองคความรูอื่นๆ เชน 
การดึงเรื่องภูมิปญญาชาวบานมารวมเสริมใน
กิจกรรมการใหบริการชุมชน   

1. ผูสอนควรเนนย้ําเรื่องการมีสวนรวมจากชาวบาน   ใหคํา
ช้ีแนะเรื่องรูปแบบกิจกรรมที่ควรเปดโอกาสใหชาวบานเขารวม  
กิจกรรมที่ใหบริการควรเนนการใหบริการที่ชาวบานไดประโยชน
อยางยั่งยืน ควรใหชุมชนไดรับทราบการลงพื้นที่ของนักศึกษา    
2.  ผูสอนเพิ่มการประสานงานกับชุมชนและติดตามนักศึกษาเมื่อ
ลงชุมชนทํากิจกรรมบริการชุมชนใหมากขึ้น  กอนทํากิจกรรม
บริการชุมชนควรสนับสนุนใหนักศึกษามีการประชาสัมพันธ
กิจกรรมแกชาวบานวาเก่ียวของกับเรื่องใด   ชาวบานสามารถ
เขามามีสวนรวมอยางไรและจะไดรับประโยชนใดบาง   
3.  สนับสนุนการสอนควรมีแนวทางพัฒนาใหกลุมนักศึกษา
สามารถประยุกตกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพวัฒนธรรมภายใน
ชุมชน  และดึงเอาเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามาผนวกรวม
เสริมในกิจกรรม    
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วัตถุประสงควิจัย ผลการประเมิน ขอสังเกต/ ปญหา/ อุปสรรค แนวทางพัฒนาวิธีสอน 
2. ประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จ ต อ
ก ร ะ บ ว น ก า ร
เ รี ย น รู ข อ ง ผู มี
สวนรวมในวิช า
จิ ต สํ า นึ ก
ส า ธ า ร ณ ะ เ พ่ื อ
ชุมชน 

2.1 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัด
โครงการและกิจกรรมของคณะผูสอน  โดย
เฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.21 หรือมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก  
 
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน
ตอการใหบริการของนักศึกษา  โดยเฉลี่ยอยู
ที่ระดับ 4.11 หรือมีความพึงพอใจในระดับ
มาก  
  
2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอผูสอน โดยเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.49 
หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก 

  
 

2.1 ขอสังเกตจากผูเรียนตอการจัดกิจกรรมของ
คณะผูสอน 

 ระยะในการจัดกิจกรรม   ผูเรียนเสนอ 
ใหเพ่ิมระยะเวลาในสํารวจและเวลาในการทํา
กิจกรรมกับชุมชนใหมากขึ้น   

 สถานที่หรือชุมชน    ตองการศึกษา 
ชุมชนตางจังหวัดเพื่อเพิ่มประสบการณเรียนรู  

 จํานวนนักศึกษา   มีจํานวนมากและ 
ไมเหมาะสมหากเปรียบเทียบกับจํานวนผูสอน   
 
2.2 ขอสังเกตจากชุมชนตอโครงการบริการ 

 การประชาสัมพันธโครงการมีไมทั่วถึง 
และควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมมากกวาน้ี 
 
2.3  ขอสังเกตจากผูเรียนตอผูสอน 

 เร่ืองตรวจและสงคืนแบบฝกหัดหรือ 
รายงานอยางสม่ําเสมอไดรับผลการประเมิน
นอยที่สุด     

2.1  กําหนดจํานวนครั้งในการศึกษาชุมชนเพื่อความเหมาะสม
อีกครั้งหนึ่งและตองพิจารณาอิงกับจํานวนกลุมนักศึกษา  ทางแก
เบ้ืองตน คือ การกําหนดกลุมเรียนของนักศึกษาใหมีจํานวนที่
เหมาะสม  ซึ่งคณะผูสอนมีความคิดเห็นไววาไมควรเกินกลุม
เรียนละ 60-80 คนจึงเหมาะสมที่สุด  สนับสนุนใหมีพ่ีเลี้ยงประจํา
กลุมนักศึกษาเม่ือลงพื้นที่ศึกษาชุมชน  ถือเปนการพัฒนาภาวะ
ผูนํากลุมของนักศึกษาเปนการเรียนรูแลกเปลี่ยน 
ระหวางผูเรียนดวยกันโดยมีผูสอนคอยสนับสนุน  และแสดงถึง
การใหความสําคัญแกการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 
2.2  ยกระดับการใหบริการชุมชนของนักศึกษาโดยสงเสริมให
นักศึกษาเห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธโครงการ  บอก
วัตถุประสงคการใหบริการ   แนวทางการเขารวมกิจกรรมของ
ชาวบานและประโยชนที่ชุมชนไดรับ 
 
2.3  เปลี่ยนแปลงกติกาวิธีการสงชิ้นงานเพ่ือสงผลการประเมิน
การเรียนแกนักศึกษาใหสมํ่าเสมอ 
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พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย, จิตสํานึกเพ่ือสวนรวม หนา 16-25.  กรุงเทพฯ:โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดโครงการและกิจกรรมของคณะผูสอน 

 
ขอเสนอแนะอ่ืน (กรุณาแสดงความคิดเห็น) 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
 

ขอท่ี หัวขอประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1 
กอนเรียนและกอนเขารวมโครงการ
ทานมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
โครงการนี้อยูในระดับใด 

     

2 
หลังเรียนและเขารวมโครงการมีทาน
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับโครงการ
นี้อยูในระดับใด 

     

3 ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม
ตางๆโครงการ 

     

4 
ความรูหรือประโยชนที่ไดรับจากการ
เขารวมโครงการ      

5 
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
จัดโครงการ       

6 ความรูความสามารถของผูสอน      

7 
ความเหมาะสมของงบประมาณที่
จัดสรรแกนักศึกษาเพื่อทําโครงการ      

8 
หลังเขารวมโครงการ  นักศึกษา
ตองการทําความดีเพื่อสังคมมากขึ้น      

9 การดูแลเอาใจใสของผูสอน      

10 ความประทับใจจากการเขารวม
โครงการ      
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินผลโครงการ 

วิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน (GE137) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูประเมิน 

1. เพศ     O ชาย    O  หญิง 
2. อายุ  O ไมเกิน 20 ป   O  21- 30 ป 

O 31-40 ป   O  41-50 ป 
O 51-60 ป   O  60 ปขึ้นไป 

ตอนที่ 2 : การประเมินโครงการ (โปรดแสดงความคิดเห็นในแตละขอโดยใสเครื่องหมาย /) 
ขอท่ี ขอความ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1 โครงการท่ีนักศึกษาใหบริการ
เหมาะสมกับสภาพปญหาในชุมชน 

     

2 ความเหมาะสมของชวงระยะเวลาใน
การจัดโครงการ 

     

3 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัด      
4 ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการ

ของนักศึกษา 
     

5 การเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนมี
สวนรวมในโครงการ 

     

6 ประชาชนไดรับความรูหรือ 
ประโยชนจากโครงการท่ีจัด 

     

7 โครงการท่ีจัดทําใหประชาชนเห็น
ความสําคัญในการดูแลชุมชนตนเอง
ใหดีขึ้น 

     

8 ความเหมาะสมของกิริยาทาทาง
นักศึกษาเม่ือใหบรกิารแกชุมชน 

     

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณในการเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
นักศึกษาวิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน  
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินโครงการบริการชุมชน  กลุม.......................................................................... 

วิชาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 
หัวขอ ระดับความเห็น 

ดีมาก ดีพอใช ปาน
กลาง 

พอใช ควร 
ปรับ 

1. การประยุกตความรูสูการปฏิบัติจริง  
1.1  การใชความรูที่เรียนไปศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอม
ชุมชนที่เปนอยูจริงกอนคิดโครงการ 

     

1.2  รูปแบบกิจกรรมสอดคลองกับปญหาของชุมชน      
1.3  มีการใชเทคนิคสังเกตและสัมภาษณชาวบาน      
1.4  ศึกษาประวัติศาสตรชุมชนเพื่อเขาใจชุมชนใหมากขึ้น      
1.5   ริเริ่มสรางสรรคงานบริการชุมชนดวยการบูรณาการศาสตร
ความรูอื่นนอกเหนือจากที่เรียน  ไดแก........................................... 

     

2. ขอเสนอโครงการ  
2.1  โครงการมีเนื้อหาชัดเจน      
2.2  กิจกรรมตอบสนองความตองการชุมชน      
2.3  โครงการสามารถปฏิบัตไิดจริง      
2.4  การเสนอโครงการตรงเวลา      
2.5  สมาชิกมีสวนรวมในการจัดทําขอเสนอ      

3. การมีจิตอาสาเพ่ือชุมชน  
3.1  โครงการมุงใหบริการชุมชนเปนหลัก      
3.2  เปดโอกาสใหคนในชุมชนเขารวมกิจกรรม      
3.3  สงเสริมการรักษาของสวนรวมในชุมชน      
3.4  กระตุนใหคนเกิดจิตสํานึกรักชุมชนตนเอง      
3.5  ชุมชนเขาใจและไดรับประโยชนจากโครงการโดยตรง      

4. การใหบริการชุมชน  
4.1  สมาชิกทุกคนมีสวนเขารวมโครงการบริการชุมชนทุกขั้นตอน      
4.2  สมาชิกประชาสัมพันธโครงการใหชุมชนรับทราบกอนใหบริการ      
4.3  ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาเม่ือใหบริการชุมชน      
4.4  สมาชิกยอมรับความคิดเห็นและคําติชมตางๆจากชาวบานได      
4.5  มีการประเมินความสําเร็จและอุปสรรคภายหลังสิ้นสุดโครงการ      
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