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บทคัดย่อ 
การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนไดน้ั้น ส่วนหน่ึงท า

ไดจ้ากการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันาตนเองผา่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวิชาการศึกษาเพื่อ
สร้างพลเมือง  

งานวิจยัในชั้นเรียนน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อเปรียบเทียบระดบัความตระหนกัในความเป็น
พลเมืองของนกัศึกษาในวชิา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ก่อนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย   โดยออกแบบงานวิจยัในลกัษณะการ
ทดสอบก่อนและหลงัเรียนกบักลุ่มเดียว (One-Group Pretest-Posttest Design) ซ่ึงเก็บขอ้มูลจาก
นกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจ์  านวน 57 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชา GE138 การศึกษาเพื่อ
สร้างพลเมือง ในภาคเรียนท่ี 1/2555   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเร่ืองความเป็น
พลเมือง วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test  
 ผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษาท่ีผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีระดบัความ
ตระหนักในความเป็นพลเมืองในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการพึ่ งตนเองและรับผิดชอบ
ตนเอง ดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น ดา้นการเคารพความแตกต่าง ดา้นการเคารพหลกัความเสมอภาค 
ดา้นการเคารพกติกา/กฎหมาย และดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p-value < .001)  
  ขอ้เสนอแนะ คือ  1) ผูส้อนควรมีบทบาทเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ในการจดั
กิจกรรมของวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ทั้งน้ีเพื่อให้นกัศึกษาได้เรียนรู้และตระหนกัในความ
เป็นพลเมืองดว้ยตนเอง  และ 2) ควรจดักิจกรรมของวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองต่อเน่ืองจากการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปสู่การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติั
จริงและมีส่วนร่วมกบัชุมชนทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั 
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Abstract 

 Educators have a responsibility to help students understand what citizenship 

means. One way, students will become responsible, active citizens in their 

communities, is to participate in activities which will foster citizenship.  

 The main purpose of this classroom research was to compare the levels of 

citizenship awareness among university students before and after learning GE138 

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 GE138 

Civic Education in the first semester of the academic year 2012. Questionnaires about 

citizenship awareness were used for collecting data. The data then was analyzed using 

percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

 The results showed that after learning through the problem-based learning 

activities, their overall citizenship awareness levels and each aspect of levels 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 significantly higher than before learning 

(p-value < .001). 

 Recommendations: 1) 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; and 2) the instructor should continue students’ learning activities of 

civic education from problem-based learning activities to project-based learning 

activities in order to have students have real experience and participation with the 

people in the community, both inside and outside the university. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 นบัตั้งแต่การเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2475  อ านาจสูงสุดของประเทศหรืออ านาจอธิปไตยไดก้ลาย
มาเป็นของประชาชน โดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
 ประชาธิปไตย คือการปกครองโดยประชาชน  ประชาธิปไตยจึงไม่อาจประสบความส าเร็จได ้
หากประชาชนไม่มีความสามารถในการปกครองกนัเองตามระบอบประชาธิปไตย  ท่ีผา่นมา ประเทศ
ต่างๆในโลกเคยประสบกบัปัญหาในการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมาแล้ว  เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเคยเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต ้ และประเทศเยอรมนี ซ่ึงมี
ผูน้  า คือ อดอลฟ์ ฮิตเลอร์ ท่ีมาจากการเลือกตั้ง ไดก่้อสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ท าให้มีคนตายเป็นจ านวน
มาก รวมถึงมีการสั่งฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุชาวยวิดว้ย  
 ดงันั้น จึงเป็นท่ีตระหนกัดีวา่ ประชาธิปไตยจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ประชาชนจะตอ้งเป็น 
“พลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตยดว้ย  กล่าวคือ มีสมาชิกของสังคมท่ีใช้สิทธิเสรีภาพโดยมีความ
รับผิดชอบ เคารพผูอ่ื้น เคารพความแตกต่าง เคารพกติกา  ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี 
จึงไดจ้ดัใหมี้ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง” (Civic Education) ข้ึนมา และประสบความส าเร็จ
ในการสร้างพลเมืองจนเป็นตวัอยา่งใหก้บัประเทศต่างๆ    โดยในปัจจุบนั การศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองไดก้ลายเป็นปัจจยัความส าเร็จในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ทัว่โลก 
(คณะอนุกรรมการกนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี, 2554: 8-9)  

ส าหรับประเทศไทย  กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดให้มีหลกัสูตรวิชาหน้าท่ีพลเมืองในปี 
พ.ศ.2503 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีใชจ้นถึงปี พ.ศ.2521 จึงไดมี้การ
ยุบวิชาดงักล่าวให้ไปอยู่กบักลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในหลกัสูตรระดบัประถมศึกษา  และยุบ
ให้ไปอยู่กับกลุ่มสังคมศึกษาส าหรับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา   วิชาหน้าท่ีพลเมืองจึงถูกลด
ความส าคญัจากการเป็นวิชาเฉพาะกลายเป็นสาระการเรียนรู้เพียงหน่ึงสาระ  (ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, 
2555ก)  นอกจากน้ี เน้ือหาของวิชาหน้าท่ีพลเมืองท่ีผ่านมานั้นมีความยากหรือมีความเป็นวิชาการมาก 
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จึงท าใหว้ชิาน้ีเป็นวชิาท่ีน่าเบ่ือและท าให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติไม่สามารถสร้างเด็กและเยาวชน
ใหเ้ป็น “พลเมือง” ให้กบัประเทศไทยได ้(คณะอนุกรรมการกนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความ
เป็นพลเมืองดี, 2554: 10) 

ปัจจุบนั คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (กนป.) ไดมี้ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีให้ท าหน้าท่ีเสนอนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ผลักดนั ขบัเคล่ือน และประสาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการน านโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั ตั้งแต่วนัท่ี 3 มิถุนายน 2553 เป็น
ตน้ไป 
 คณะอนุกรรมการกนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ.2553 -2561 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  
(คณะอนุกรรมการกนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี, 2554) ไดแ้ก่  

1) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองส าหรับเด็กและเยาวชน 
2) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองส าหรับผูใ้หญ่ ครอบครัว และชุมชน 
3) การสร้างพลเมืองในวงกวา้งและการสร้างความตระหนกัในสังคมโดยใชส่ื้อมวลชน 
4) การเช่ือมประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 
ในยุทธศาสตร์ขอ้ท่ี 1 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองส าหรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะใน

ระดับอุดมศึกษานั้นมีมาตรการ (คณะอนุกรรมการกนป. ด้านพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองดี, 2554) คือ สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาควรส่งเสริมหรือก าหนดให้มี “วิชาพลเมือง” 
ในหลกัสูตร “วชิาศึกษาทัว่ไป” (General Education) ซ่ึงนิสิตนกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียน โดยอาจเป็นวิชา
เฉพาะข้ึนมาใหม่หรือปรับวชิาท่ีมีอยูแ่ลว้ใหเ้ป็นวิชาพลเมือง เพื่อสร้างนิสิตนกัศึกษาให้เป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยใน 6 ด้าน (คณะอนุกรรมการกนป. ด้านพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองดี, 2554; ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555ก) ไดแ้ก่ ดา้นการพึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเอง  ดา้น
การเคารพสิทธิผูอ่ื้น  ดา้นการเคารพความแตกต่าง  ดา้นการเคารพหลกัความเสมอภาค  ดา้นการเคารพ
กติกา/กฎหมาย  และดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติัเพื่อการเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยั   และ
ควรปรับเปล่ียนการเรียนการสอนจากเดิมมาเป็นการสอนโดยใช้ “ปัญหา” เป็นตวัตั้ง (Problem-Based 
Learning)  โดยใหน้กัศึกษาลงชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลยั และใหป้ระมวลความรู้ตามสาขาวิชาท่ีไดเ้รียน
มา น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ เสนอวิธีแกไ้ข และลงมือปฏิบติั เพื่อให้เกิดจริยธรรมใน
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การประกอบอาชีพ ความรับผดิชอบต่อสังคม และการเป็น “พลเมือง” โดยการลงมือปฏิบติั   หรือกล่าว
ไดว้า่  การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองนั้นควรเนน้ท่ี “ความคิด” หรือ “การคิด” มากกวา่ “ความรู้”   
ดงันั้น วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมจึงควรเนน้ท่ี “กิจกรรม” เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองให้เป็น
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  

ในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑิตย์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ.2555 โดยได้เพิ่มวิชาใหม่ คือ  “GE138 
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง”  จ  านวน 3 หน่วยกิต (2-2-6) ในโครงสร้างของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ทั้งน้ี 
ผูส้อนได้วางแผนการสอนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการกนป. เพื่อเสริมสร้าง
คุณสมบติัความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยให้แก่นกัศึกษา 6 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการพึ่งตนเอง
และรับผิดชอบตนเอง ดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น ดา้นการเคารพความแตกต่าง ดา้นการเคารพหลกัความ
เสมอภาค ดา้นการเคารพกติกา/กฎหมาย และดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม   โดยผูส้อนไดจ้ดักิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน 2 กิจกรรม ไดแ้ก่  กิจกรรมการส ารวจปัญหาชุมชนภายใน
มหาวทิยาลยั  และกิจกรรมการส ารวจปัญหาชุมชนภายนอกมหาวทิยาลยั   

ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งเน้นศึกษาท่ีความตระหนกั (Awareness) ในความเป็นพลเมือง
ของนักศึกษา  เน่ืองจาก ความตระหนกัคือ ความรู้สึกหรือความส านึกท่ีบุคคลจะมีข้ึนได้จากการได้รับ
ประสบการณ์หรือส่ิงเร้า และท่ีส าคญั ความตระหนกัจะน าไปสู่พฤติกรรมของบุคคลในท่ีสุด (Good, C. 
V., 1973 อา้งถึงใน เอกลกัษณ์  ธนเ                                               น อริญา     บ       
2550; Smith, E. E., et al., 2003)     ผูว้ิจยัมีฐานคิดท่ีวา่  การจะท าให้นกัศึกษามีความตระหนกัในความ
เป็นพลเมืองท่ีดีตามระบอบประชาธิปไตยทั้ง 6 ดา้นดงักล่าวนั้น  จ  าเป็นตอ้งใช้การสอนผา่นกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือจดัได้ว่าเป็นส่ิงเร้านั่นเอง   โดยสรุปแล้ว งานวิจยัน้ีจะมุ่งเน้นการ
เปรียบเทียบระดับความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงเปรียบเทียบระดบัความตระหนักในความเป็นพลเมือง
ของนักศึกษาหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยจ าแนกตามเพศและภูมิล าเนา 
ทั้งน้ีเพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
วิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง  เพื่อพฒันาให้นกัศึกษามีความตระหนกัในความเป็นพลเมืองท่ีดี
และสมบูรณ์ของสังคมต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 
1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบระดับความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาวิชาGE138 

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ก่อนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาวิชาGE138 

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง หลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยจ าแนกตามเพศ
และภูมิล าเนา 
 
1.3 สมมติฐานการวจัิย 
 1.3.1 นกัศึกษาวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง มีระดบัความตระหนกัในความเป็น
พลเมืองหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน สูงกวา่ก่อนเรียน 
 1.3.2 นกัศึกษาวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ท่ีมีเพศและภูมิล าเนาแตกต่างกนั มี
ระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองภายหลงัการเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน แตกต่างกนั  
 
1.4  นิยามศัพท์ 

1.4.1 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  หมายถึง กิจกรรมท่ีผู ้สอนวิชาGE138 
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไดจ้ดัข้ึนเพื่อให้นักศึกษาไดล้งพื้นท่ีเพื่อส ารวจและระบุปัญหาท่ีพบ แล้ว
น าเสนอสาเหตุของปัญหา รวมถึงแนวทางการแกปั้ญหา เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ความเป็นพลเมือง
ผ่านการลงมือปฏิบติั  โดยในกิจกรรมจะมีการสอดแทรกเน้ือหาความเป็นพลเมือง 6 ด้าน คือ การ
พึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเอง การเคารพสิทธิผูอ่ื้น การเคารพความแตกต่าง การเคารพหลกัความ
เสมอภาค การเคารพกติกา/กฎหมาย  และความรับผิดชอบต่อสังคม  ส าหรับกิจกรรมดังกล่าว
ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่  กิจกรรมการส ารวจปัญหาชุมชนภายในมหาวิทยาลยั  และกิจกรรม
การส ารวจปัญหาชุมชนภายนอกมหาวทิยาลยั   

1.4.2 ความตระหนักในความเป็นพลเมือง หมายถึง ความรู้สึกหรือความส านึกเร่ืองความเป็น
พลเมืองของนกัศึกษา อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาGE138 
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง  ความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาจ าแนกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่  

1) ด้านการพึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเอง  คือ มีความเป็นอิสระในชีวิต สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้ไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอ านาจหรือระบบอุปถมัภข์องผูใ้ด และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
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2) ดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น คือ การไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผูอ่ื้น  การค านึงถึงความ
เดือดร้อนของผูอ่ื้นท่ีจะเกิดจากการกระท าของตน 

3) ดา้นการเคารพความแตกต่าง คือ การยอมรับความแตกต่างหลากหลายของผูค้นใน
สังคม  การเคารพผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากตนเองทั้งในดา้นวิถีชีวิต ความเช่ือและความคิด การไม่ใช้ความ
รุนแรงต่อผูท่ี้มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากตน 

4) ดา้นการเคารพหลกัความเสมอภาค คือ การมองคนในสังคมมีความเท่าเทียมกนั  
การมองวา่ทุกคนในสังคมลว้นเป็นเจา้ของประเทศ      

5) ดา้นการเคารพกติกา/กฎหมาย คือ การไม่ใชก้  าลงัแกปั้ญหา  เคารพกติกา/กฎหมาย 
และยอมรับผลของการละเมิดกติกา/กฎหมาย    

6) ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความตระหนักว่าตนเป็นสมาชิกคนหน่ึงของ
สังคม  การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาโดยไม่ก่อปัญหา และการลงมือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  
 
1.5 ขอบเขตการวจัิย 

1.5.1 ดา้นกลุ่มตวัอยา่ง: นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง หมวด
วิชาศึกษาทัว่ไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ในภาคเรียนท่ี 1/2555 
จ านวน 1 กลุ่มเรียนซ่ึงผูว้จิยัเป็นผูส้อน มีจ านวนนกัศึกษาในกลุ่มน้ี 57 คน 
 1.5.2 ดา้นเน้ือหา:  เนน้ศึกษาความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา 6 ดา้น ไดแ้ก่  
การพึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเอง   การเคารพสิทธิผูอ่ื้น   การเคารพความแตกต่าง  การเคารพหลกั
ความเสมอภาค  การเคารพกติกา/กฎหมาย  และความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
1.6 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1.6.1 ท าให้ทราบความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาวิชา  GE138 การศึกษาเพื่อ
สร้างพลเมืองระหวา่งก่อนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

1.6.2 ท าให้ไดแ้นวทางการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของวิชา GE138 
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัในความเป็นพลเมืองใหแ้ก่นกัศึกษา 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 ผูว้จิยัไดท้บทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวทางใน
การวจิยัดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเร่ืองความตระหนกั 
2.2 แนวคิดและงานวจิยัเก่ียวกบัพลเมือง 
2.3 ยทุธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระดบัอุดมศึกษา 
2.4 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.5 งานวจิยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนวชิาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง  
2.6 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
2.1  แนวคิดเร่ืองความตระหนัก 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดเร่ืองความตระหนกั (Awareness) เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษา
ความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา  ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ความหมาย
ของความตระหนกั และกระบวนการเกิดความตระหนกั  ดงัน้ี 
 

2.1.1 ความหมายของความตระหนัก 
โอภาส นามนคร (2550) กล่าววา่ ความตระหนกั เป็นการรับรู้ ฉุกคิด หรือมีความรู้สึกถึง

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือส านึกถึงบางส่ิงบางอยา่งของประสบการณ์หรือวตัถุได ้เป็นพฤติกรรม
ขั้นต ่าสุดทางดา้นความรู้  ความตระหนกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุการณ์สภาพแวดลอ้มในสังคม หรือส่ิงเร้า
ภายนอกมากระตุน้ใหเ้กิดความตระหนกั 

ประภาเพญ็                อา้งถึงใน  อริญา             2550 ) อธิบายวา่ ความตระหนกั 
หมายถึง การท่ีบุคคลฉุกคิดไดห้รือการเกิดข้ึนในความรู้สึกว่า มีส่ิงหน่ึง เหตุการณ์หน่ึง หรือ
สถานการณ์หน่ึง  ซ่ึงการรู้สึกหรือการไดฉุ้กคิดถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงน้ี เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในสภาวะของ
จิตใจ  แต่มิไดห้มายความวา่ บุคคลนั้นสามารถจดจ าไดห้รือระลึกไดถึ้งลกัษณะบางอยา่งของส่ิงนั้น 

DPU



 
 

7 
 

Bloom, B. S. (1971 อา้งถึงใน เอกลกัษณ์   นเ       า          ธิบายวา่ ความตระหนกัเป็น
ขั้นต ่าสุดของภาคอารมณ์และความรู้สึก ความตระหนกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเร้ามาท าใหเ้กิดความตระหนกั  

 ากนิยามต่างๆ  ผูว้จิยัสรุปวา่ ค า    หน    ห า      ความรู้สึกหรือความส านึกของบุคคลท่ี
มีต่อสถานการณ์หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ทั้งน้ีความตระหนกัเกิดข้ึนจากการรับรู้สภาพแวดลอ้มหรือมีส่ิง
เร้ามากระตุน้  
 

2.1.2 กระบวนการเกดิความตระหนัก 
Good, C. V. (1973 อา้งถึงใน เอกลกัษณ์   นเ       า          ธิบายวา่  ระบวนการเกิด

ความตระหนกัเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process)  ล่าวคือ เม่ือบุคคลไดรั้บการ
กระตุน้จากส่ิงเร้า หรือสัมผสัจากส่ิงเร้าแลว้ ะเกิดการรับรู้  เม่ือรับรู้ขั้นต่อไปก็จะเขา้ใจในส่ิงเร้านั้น คือ 
เกิดความคิดรวบยอด และน าไปสู่การเรียนรู้ คือ มีความรู้ในส่ิงนั้น และน าไปสู่การเกิดความตระหนกั
ในท่ีสุด  ซ่ึงความรู้และความตระหนกัก็จะน าไปสู่การกระท าหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อส่ิง
เร้านั้นๆ   สรุปไดด้งัแผนภาพดา้นล่างน้ี 
 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่1  กระบวนการเกิดความตระหนกั 
 

Smith, E. E., et al. (2003) ไดอ้ธิบายกระบวนการของความตระหนกัไวว้่า  คนท่ีมีความ
ตระหนักในทัศนคติ/ความคิด  มีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับทัศนคติ/ความคิดนั้น  
นอกจากน้ี  ความส านึกของคนจะท าให้เกิดความตระหนกัในการตรวจสอบตนเอง รวมถึงควบคุมการ

การสมัผสั การรับรู้ ความคิดรวบยอด การเรียนรู้ ความตระหนกั 

พฤติกรรม 
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กระท าของตนเอง  ทั้งน้ี  การท่ีคนถูกจดัให้อยู่ในสถานการณ์ท่ีไดมี้การออกแบบไว ้ จะท าให้มีความ
ตระหนกัมากข้ึน 

การเกิดความตระหนกันั้นข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของแต่ละบุคคล   ดงันั้น     ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
จึงมีผลต่อความตระหนกัดว้ย (ทนงศกัด์ิ ประสบกิติคุณ, 2534  อา้งถึงใน สถิตย ์  ศิริธรรมจกัร, 2552) 
ส าหรับปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการรับรู้และความตระหนกั  ไดแ้ก่ 

1) ประสบการณ์ท่ีมีต่อการรับรู้ 
2) ความเคยชินต่อสภาพแวดลอ้ม ถา้บุคคลใดท่ีมีความเคยชินต่อสภาพแวดลอ้ม ก็จะท าให้

บุคคลนั้นไม่ตระหนกัต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
3) ความใส่ใจและการเห็นคุณค่า ถา้มนุษยมี์ความใส่ใจในเร่ืองใดมากก็จะมีความตระหนกัใน

เร่ืองนั้นมากข้ึน 
4) ลกัษณะและรูปแบบของส่ิงเร้า ถา้ส่ิงเร้านั้นสามารถท าให้ผูพ้บเห็นเกิดความสนใจ ยอ่มท า

ใหผู้พ้บเห็นนั้นเกิดการรับรู้และความตระหนกัยิง่ข้ึน 
5) ระยะเวลาและความถ่ีในการรับรู้ ถา้มนุษยไ์ดรั้บการรับรู้บ่อยคร้ังเท่าใดหรือนานเท่าไร ก็ยิ่ง

ท าใหมี้โอกาสเกิดความตระหนกัไดม้ากข้ึนเท่านั้น 
Blackler, S. W. (1986   า     น อริญา                    ธิบายวา่  ความตระหนกัเกิดจาก

ทศันคติท่ีมีส่ิงเร้า อนัไดแ้ก่ บุคคล สถานการณ์  ลุ่มสังคมและส่ิงต่างๆ ท่ีโนม้เอียงหรือพร้อมท่ีจะ
สนองตอบในทางบวกหรือทางลบ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์  ส าหรับองคป์ระกอบ
ของการเกิดความตระหนกั ไดแ้ก่ 

1) องคป์ระกอบดา้นการรับรู้ (Cognitive Component)  ความรู้หรือความเขา้ใจจะเร่ิมตน้จาก
ระดบัง่าย และมีการพฒันาข้ึนตามล าดบั 

2) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึกดา้นทศันคติ 
ค่านิยม ความตระหนกัชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เป็นองคป์ระกอบในการประเมินส่ิงเร้าต่างๆ 

3) องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทั้งทางวาจา 
กริยาท่าทางท่ีมีต่อส่ิงเร้า หรือแนวโนม้ท่ีบุคคลจะกระท ากบับุคคล สถานการณ์  ลุ่มสังคม  

กล่าวโดยสรุป  การศึกษาความตระหนกันั้นมีความส าคญั เพราะความตระหนกัเป็นฐานส าคญั
ท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมต่อไป    ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดและกระบวนการเกิดความตระหนกัท่ีไดท้บทวนมา
ใช้เป็นกรอบในการวิจยัคร้ังน้ี โดยก าหนดให้ ความตระหนกัเร่ืองความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา คือ  
ความรู้สึกหรือความส านึกของนกัศึกษาท่ีมีต่อความเป็นพลเมืองของตนเอง   ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้
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ส่ิงเร้า/สถานการณ์   นั่นคือ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีผูส้อนจดัข้ึนในชั้นเรียนวิชา 
GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 
 
2.2  แนวคิดและงานวจัิยเกีย่วกบัพลเมือง  
 2.2.1  แนวคิดเร่ืองพลเมือง 

Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language Citizen (1989 อา้ง
ถึงใน Banks, J. A. (Ed), 2004: 3) นิยามวา่ พลเมือง (Citizen) คือ สมาชิกพื้นเมืองของรัฐหรือชาติ ซ่ึงมี
ความจงรักภกัดีต่อรัฐบาล และมีสิทธิได้รับความคุม้กนั ส่วนความเป็นพลเมือง (Citizenship) คือ 
สถานะของการมีสิทธิ  สิทธิประโยชน์ และภาระหนา้ท่ีของพลเมือง 

คณะอนุกรรมการกนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี (2554: 14-16)  ได้
นิยาม “พลเมือง” ไวว้่า  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย แตกต่างจากพลเมืองของระบอบอ่ืนท่ี
พลเมืองจะมี “คุณสมบติั” อย่างไรจะเป็นไปตามท่ีผูมี้อ  านาจประสงค์จะให้เป็น ขณะท่ีระบอบ
ประชาธิปไตย เจา้ของอ านาจสูงสุดคือประชาชน ดงันั้น ประชาชนซ่ึงเป็นเจา้ของอ านาจจึงก าหนดชีวิต
ตนเองได ้“ประชาชน” ในระบอบประชาธิปไตย จึงแตกต่างหลากหลายได ้เม่ือแตกต่างหลากหลายได ้
จึงตอ้งเคารพซ่ึงกนัและกนั และใชก้ติกาในการแกปั้ญหา จึงจะสามารถอยูร่่วมกนัและปกครองกนัตาม
วถีิทางประชาธิปไตยได ้ 

ดงันั้น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย จึงหมายถึงสมาชิกของสังคมท่ีมีอิสรภาพ และ
พึ่งตนเองได ้ ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยควบคู่กบัความรับผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น เคารพความ
แตกต่าง เคารพหลกัความเสมอภาค เคารพกติกา ไม่แกปั้ญหาดว้ยความรุนแรง ตระหนกัวา่ตนเองเป็น
ส่วนหน่ึงของสังคม ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และกระตือรือร้นท่ีจะรับผิดชอบหรือร่วม
ขบัเคล่ือนสังคม และแกปั้ญหาสังคมในระดบัต่างๆ ตั้งแต่ในครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัประเทศ 
ระดบัอาเซียน และระดบัประชาคมโลก  

“พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยสามารถสรุปคุณสมบติัได ้6 ประการดงัต่อไปน้ี   
(1) พึ่งตนเองและรับผดิชอบตนเองได ้ไม่อยูภ่ายใตก้ารครอบง าของระบบอุปถมัภ ์ 
(2) เคารพสิทธิผูอ่ื้น ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน (ทั้งน้ี

เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ท่ีบญัญติัวา่ “บุคคลยอ่มใช ้ ... สิทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน”   
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 (3) เคารพความแตกต่าง  มีทกัษะในการฟังและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากตนเอง  
(4) เคารพหลกัความเสมอภาค เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น และเห็นคนเท่าเทียมกนั 

มองคนเป็นแนวระนาบ ไม่ใช่แนวด่ิง  
(5) เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใชก้ติกาในการแกปั้ญหา ไม่ใชก้  าลงั และยอมรับผลของการ

ละเมิดกฎหมาย  
(6) รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม กระตือรือร้นท่ีจะ

รับผดิชอบ และร่วมแกไ้ขปัญหาสังคมโดยเร่ิมตน้ท่ีตนเอง  
 นอกจากน้ี  ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล (2555ก: 9-11) ได้อธิบายคุณสมบติัของพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยไวด้งัน้ี  

(1) รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้:  ระบอบประชาธิปไตยคือ ระบอบการปกครองท่ี
ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจสูงสุดของประเทศ   ประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเป็นเจา้ของประเทศ 
เม่ือประชาชนเป็นเจา้ของประเทศ ประชาชนจึงเป็นเจา้ของชีวิต และมีสิทธิเสรีภาพในประเทศของ
ตนเอง  ท านองเดียวกบัเจา้ของบา้นมีสิทธิเสรีภาพในบา้นของตน ระบอบประชาธิปไตยจึงท าให้เกิด
หลกัสิทธิเสรีภาพ และท าให้ประชาชนมีอิสรภาพ คือเป็นเจา้ของชีวิตตนเอง    “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงเป็น “ไท”  คือเป็น อิสระชน ท่ีพึ่งตนเองและสามารถรับผิดชอบตนเองได ้และไม่ยอม
ตนอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอ านาจหรือภายใต ้“ระบบอุปถมัภ์” ของผูใ้ด   เด็กจะกลายเป็น “ผูใ้หญ่” และเป็น 
“พลเมือง” หรือสมาชิกคนหน่ึงของสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง เม่ือสามารถรับผดิชอบตนเองได ้ 

(2) เคารพสิทธิผูอ่ื้น:   ในระบอบประชาธิปไตย  ทุกคนเป็นเจา้ของประเทศ ทุกคนจึงมีสิทธิ
เสรีภาพ แต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพโดยค านึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง หรือเอาแต่ความคิดของ
ตนเองเป็นท่ีตั้ง โดยไม่ค  านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น หรือไม่สนใจว่าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผูใ้ด 
ย่อมจะท าให้เกิดการใช้สิทธิเสรีภาพท่ีกระทบกระทัง่กนัจนกระทัง่ไม่อาจท่ีจะอยู่ร่วมกนัอย่างผาสุก
ต่อไปได ้  ประชาธิปไตยก็จะกลายเป็น อนาธิปไตย  เพราะทุกคนเอาแต่สิทธิเสรีภาพของตนเองเป็น
ใหญ่ สุดทา้ยประเทศชาติยอ่มจะไปไม่รอด การใชสิ้ทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจึงจ าเป็นตอ้งมี
ขอบเขต คือ  ใช้สิทธิเสรีภาพได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู ้อ่ืน “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงตอ้งเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น และจะตอ้งไม่ใชสิ้ทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผูอ่ื้น  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 28 วรรคหน่ึงจึงบญัญติัว่า 
“บุคคลยอ่มใช ้..สิทธิเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน...”  
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(3) เคารพความแตกต่าง:   เม่ือประชาชนเป็นเจา้ของประเทศ  ประชาชนจึงมีเสรีภาพใน
ประเทศของตนเองดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว  ระบอบประชาธิปไตยจึงให้เสรีภาพและยอมรับความ
หลากหลายของประชาชน ประชาชนจึงแตกต่างกนัไดไ้ม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความ
เช่ือทางศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง ดงันั้น เพื่อมิให้ความแตกต่างน ามาซ่ึงความแตกแยก    
“พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงตอ้ง ยอมรับ และ เคารพความแตกต่างของกนัและกนั   เพื่อให้
สามารถอยูร่่วมกนัไดถึ้งแมจ้ะแตกต่างกนั และจะตอ้งไม่มีการใชค้วามรุนแรงต่อผูท่ี้เห็นแตกต่างไปจาก
ตนเอง  ถึงแม้จะไม่เห็นด้วย  แต่จะต้องยอมรับว่า คนอ่ืนมีสิทธิท่ีจะแตกต่างหรือมีความคิดเห็นท่ี
แตกต่างไปจากเราได ้และตอ้งยอมรับโดยไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจวา่ท าไมเขาถึงเช่ือหรือเห็นแตกต่าง
ไปจากเรา และไม่ตอ้งพยายามไปบงัคบัให้คนอ่ืนมาคิดเหมือนเรา “พลเมือง” จึงคุยเร่ืองการเมืองกนัใน
บา้นได ้ถึงแมจ้ะเลือกพรรคการเมืองคนละพรรค หรือมีความคิดเห็นทางการเมืองคนละขา้งกนัก็ตาม   

(4) เคารพหลกัความเสมอภาค:   อ  านาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของประชาชนทุกคน 
ประชาชนทุกคนจึงเป็นเจา้ของประเทศร่วมกนั   เม่ือเป็นเจา้ของร่วมกนั ทุกคนจึงมีส่วนในประเทศ
อยา่งเท่าๆ กนั ดงันั้น ประชาชนทุกคนไม่วา่จะเป็นใคร ไม่วา่จะร ่ ารวยหรือยากจน ไม่วา่จะจบปริญญา
เอกหรือจบ ป.4 ไม่วา่จะมีอาชีพอะไร   และไม่วา่จะเป็นเจา้นายหรือเป็นลูกนอ้ง   ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเป็น
เพียงความแตกต่างโดยทุกคนลว้นแต่เท่าเทียมกนัในฐานะท่ีเป็นเจา้ของประเทศ   ดงันั้น “พลเมือง” จึง
ต้องเคารพหลักความเสมอภาค และจะต้องเห็นคนเท่าเทียมกัน   คือเห็นคนเป็นแนวระนาบ 
(Horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกบัคนอ่ืน และเห็นคนอ่ืนเท่าเทียมกบัตน ไม่วา่จะยากดีมีจน  ทุกคนลว้นมี
ศกัด์ิศรีของความเป็นเจา้ของประเทศอย่างเสมอกนั ถึงแมจ้ะมีการพึ่งพาอาศยั แต่จะเป็นไปอย่างเท่า
เทียม ซ่ึงจะแตกต่างอย่างส้ินเชิงจากสังคมแบบอ านาจนิยมในระบอบเผด็จการ หรือสังคม ระบบ
อุปถมัภ ์ ซ่ึงโครงสร้างสังคมจะเป็นแนวด่ิง (Vertical) ท่ีประชาชนไม่เสมอภาค ไม่เท่าเทียม ไม่ใช่อิสระ
ชน และมองเห็นคนเป็นแนวด่ิง  มีคนท่ีอยูสู่งกวา่ และมีคนท่ีอยูต่  ่ากวา่ โดยจะยอมคนท่ีอยูสู่งกวา่ แต่จะ
เหยยีดคนท่ีอยูต่  ่ากวา่ ซ่ึงมิใช่ลกัษณะของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย 

(5) เคารพกติกา:   ประชาธิปไตยตอ้งใชก้ติกาหรือกฎหมายในการปกครอง ไม่ใช่อ าเภอใจหรือ
ใชก้ าลงั โดยทุกคนตอ้งเสมอภาคกนัภายใตก้ติกานั้น  แต่ถึงแมจ้ะมีกฎหมายหรือมีกติกา   แต่หากว่า
ประชาชนไม่เคารพ หรือไม่ปฏิบติัตาม  กติกาก็หามีประโยชน์อนัใดไม่   ระบอบประชาธิปไตยจึงจะ
ประสบความส าเร็จได้ต่อเม่ือมี “พลเมือง” ท่ี เคารพกติกาและยอมรับผลของการละเมิดกติกา   
“พลเมือง” จึงตอ้งเคารพ “กติกา”   ถา้มีปัญหาหรือมีความขดัแยง้เกิดข้ึนก็ตอ้งใชว้ิถีทางประชาธิปไตย
และใชก้ติกาในการแกไ้ข ไม่เล่นนอกกติกา และไม่ใชก้  าลงัหรือความรุนแรง   
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(6) รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม:  สังคมหรือประเทศชาติมิไดดี้ข้ึนหรือแยล่งโดยตวัของ
มนัเอง ท่ีสังคมแย่ลงไปทุกวนัน้ี เป็นเพราะการกระท าของคน  ในทางกลบักนัสังคมก็ย่อมจะดีข้ึนได้
ดว้ยการกระท าของคนในสังคม   “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นผูท่ี้ตระหนกัวา่ตนเองเป็น
สมาชิกคนหน่ึงของสังคม  และรับผิดชอบต่อการกระท าของตน   “พลเมือง” จึงไม่ใช่คนท่ีใช้สิทธิ
เสรีภาพตามอ าเภอใจ แล้วท าให้สังคมเส่ือมหรือเลวร้ายลงไป   หากเป็นผูท่ี้ใช้สิทธิเสรีภาพโดย
ตระหนกัอยู่เสมอว่าการกระท าใดๆ ของตนเองย่อมมีผลต่อสังคมและส่วนรวม   “พลเมือง” จึงตอ้ง
รับผิดชอบต่อสังคมและมองตนเองเช่ือมโยงกบัสังคม เห็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา และมีส่วน
ร่วมในการแกไ้ขปัญหานั้นโดยเร่ิมตน้ท่ีตนเอง คือ ร่วมแกปั้ญหาและลงมือท าดว้ยตนเอง ไม่ใช่เอาแต่
เรียกร้องคนอ่ืนหรือเรียกร้องรัฐบาลใหแ้กปั้ญหาแลว้ตนเองก็ก่อปัญหานั้นต่อไป     

 
2.2.2 งานวจัิยเกีย่วกบัพลเมือง 
ส าหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นพลเมืองในประเทศไทย  จากการศึกษางานของ          

ลดัดาวรรณ์ สุขใหญ่ (2551) พบว่า  ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จงัหวดัเชียงใหม่นั้นมีความแตกต่างกนัไปตามท่ีอยู่อาศยั กล่าวคือ จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบั
ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง และเขตอ าเภอ
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความเป็นพลเมืองของ
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่มากกวา่ค่าเฉล่ียของระดบัความเป็นพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 จากการศึกษาลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (วีรพงษ์  นกน้อย, 2546) พบว่า นิสิตท่ีมีภูมิล าเนาต่างกนั มีลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนิสิตท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯ มีค่าเฉล่ีย
ลกัษณะความเป็นพลเมืองดีสูงท่ีสุด   นอกจากน้ี สุนทรียา  หวงัชยั (2544)  ศึกษาเร่ืองความตระหนกั
ของประชาชนในสิทธิความเป็นพลเมืองต่อการรับรู้ข่าวสารสาธารณะ พบว่า การให้ความส าคญัต่อ
สิทธิความเป็นพลเมืองดา้นการรับรู้ข่าวสารสาธารณะมีความแตกต่างระหวา่งเพศชายและหญิงอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีเพศชายใหค้วามส าคญัต่อประเด็นดงักล่าวมากกวา่เพศหญิง 
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 ส าหรับงานวิจยัในต่างประเทศ    พบวา่  จากการส ารวจขอ้มูลเยาวชนท่ีมีอายุระหวา่ง 15-25 ปี 
ท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพลเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา (Center for Information and Research on 
Civic Learning and Engagement, 2008) พบวา่ เพศ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความแตกต่างในการเขา้
ร่วมกิจกรรมของพลเมือง สรุปไดด้งัน้ี 
 1) กิจกรรมความเป็นพลเมืองท่ีเยาวชนหญิงมีส่วนร่วมมากกวา่ชาย  คือ การหาเงินบริจาคเพื่อ
การกุศล การเป็นอาสาสมคัรใหแ้ก่กลุ่มท่ีไม่ใช่การเมือง  การเป็นสมาชิกในกลุ่มทางการเมือง และการมี
ส่วนร่วมในการเดินหรือวิง่เพื่อการกุศล   
 2) กิจกรรมความเป็นพลเมืองท่ีเยาวชนหญิงมีส่วนร่วมต ่ากว่าชาย  คือ การออกเสียงเลือกตั้ง  
การชักชวนให้ผูอ่ื้นไปเลือกตั้ ง  การบริจาคเงินเพื่อการรณรงค์หาเสียงทางการเมือง และการเป็น
อาสาสมคัรใหแ้ก่กลุ่มทางการเมือง  
 นอกจากน้ี จากการศึกษาของ Portney, K. E., et al. (2009) พบวา่ เยาวชนท่ีอยูใ่นครอบครัวท่ี
บิดามารดามีการศึกษาดีและสนใจการเมือง จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางพลเมืองของเยาวชนหญิง
มากกว่าชาย  นอกจากน้ี การพูดคุยกบับิดามารดาเก่ียวกบัการเมือง จะส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของการ
เลือกตั้งในเยาวชนหญิงมากกวา่ชาย  แต่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและกิจกรรมท่ีไม่
หวงัก าไรในเยาวชนชายมากกวา่หญิง 

จากการศึกษาขอ้มูลเยาวชนในประเทศแคนาดาของ Rothwell, N. & Turcotte, M. (2006) 
พบวา่    

1) เยาวชนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายข้ึนไปในพื้นท่ีชนบทมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นอาสาสมคัร
มากกวา่เยาวชนในเมือง   

2) 4 ใน 5 ของเยาวชนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีซ่ึงอาศยัอยูใ่นชนบทท่ีใกลก้บัเมือง 
เป็นสมาชิกในองคก์ร เช่น พรรคการเมือง กลุ่มวฒันธรรม และองคก์รทางกีฬา อยา่งต ่าคนละ 1 องคก์ร  

3) เยาวชนในชนบทท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการประชุมสาธารณะมากกวา่เยาวชนในเมือง 
 กล่าวโดยสรุป  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีคุณลักษณะส าคญั 6 ด้าน คือ ด้านการ
พึ่งตนเองและรับผดิชอบตนเอง ดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น  ดา้นการเคารพความแตกต่าง  ดา้นการเคารพ
หลกัความเสมอภาค  ดา้นการเคารพกติกา/กฎหมาย  และดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  ซ่ึงผูว้ิจยัจะน า
แนวคิดดงักล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวทางการศึกษาความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของ
นกัศึกษาท่ีเรียนวชิา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ในภาคเรียนท่ี 1/2555    
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 นอกจากน้ี จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัพลเมืองของไทยและต่างประเทศ  ผูว้ิจยัพบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และภูมิล าเนา เป็นตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองได ้ ดงันั้น 
ผูว้จิยัจึงน าตวัแปรดงักล่าวมาใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการศึกษาวเิคราะห์เพิ่มเติมนอกเหนือจากกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีจะส่งผลต่อความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาดว้ย  
 
2.3 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมืองในระดับอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (กนป.) ซ่ึงมีนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธาน  ไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกนป. ดา้นพฒันาการศึกษา
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี ให้ท าหนา้ท่ีเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมือง ผลักดัน ขบัเคล่ือน และประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการน านโยบายและ
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั รวมทั้งติดตามประเมินผลการน านโยบายสู่การปฏิบติัตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2553 
เป็นตน้ไป 

คณะอนุกรรมการกนป. ได้จดัท ายุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
พ.ศ.2553-2561 ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์  (คณะอนุกรรมการกนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมืองดี, 2554) ไดแ้ก่  

1) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองส าหรับเด็กและเยาวชน 
2) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองส าหรับผูใ้หญ่ ครอบครัว และชุมชน 
3) การสร้างพลเมืองในวงกวา้งและการสร้างความตระหนกัในสังคมโดยใชส่ื้อมวลชน 
4) การเช่ือมประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 

 
2.3.1 เป้าหมายหลกัของยุทธศาสตร์พฒันาการศึกษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมือง 
คณะอนุกรรมการกนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี ไดก้ าหนดเป้าหมาย

หลกัของยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (2554: 13-14) ดงัน้ี 
1) เพื่อท าใหก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตยประสบความส าเร็จในประเทศไทย โดยการ

สร้าง “พลเมือง” ท่ีมีความสามารถในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงหมายถึง สมาชิก
ในสังคมท่ีใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่อสังคม  
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2) หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาทุกภาคส่วนและหน่วยงานท่ีสนบัสนุนความเขม้แข็งของสถาบนั
ครอบครัว ผนึกสรรพความคิดและเคร่ืองมือท่ีสามารถยกระดบัเด็ก เยาวชน และประชาชนของประเทศ
สู่ “ความเป็นพลเมือง” ใหไ้ดไ้ม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 35 ของประชากรทั้งหมด โดยท่ีผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษา
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยละ 100  มีความเป็นพลเมือง
ในระยะแรกตามกรอบเวลา การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2553 – 2561)  

3) เพื่อให้ประเทศไทยกา้วสู่ความเป็น “สังคมพลเมือง”  Civil Society  หมายถึง ประเทศท่ี
ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีตระหนกัในพลงัของตนเอง และร่วมกนัสร้าง “สังคมท่ีเข็มแข็ง” ในมิติต่าง ๆ 
อาทิ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ประเทศไทยมีความมัน่คง ประชาชนแต่ละกลุ่ม
ความคิด ความเช่ือ สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและปราศจากความรุนแรง ภายใตก้ารปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  

4) เพื่อเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของประเทศในการกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลกอยา่งสมศกัด์ิศรี และเป็นพลงัส าคญัในการสร้างสันติภาพถาวร รวมถึงเป็นส่วนหน่ึง
ในการร่วมแกปั้ญหาของโลกและมนุษยชาติ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 
 2.3.2 หลกัการสร้างความเป็นพลเมือง 
 ผูว้ิจยัได้ทบทวนหลักการสร้างความเป็นพลเมืองของคณะอนุกรรมการกนป. ด้านพฒันา
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี (2554: 14-16) สรุปไดด้งัน้ี   

 1) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองในมิติการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
จ าเป็นตอ้งด าเนินการให้ครอบคลุมสมาชิกทุกวยัของประเทศ เพื่อให้สมาชิกในชุมชน ในสังคม ใน
ประเทศท่ีมีความคิด ความเช่ือท่ีแตกต่างกนัหรือขดัแยง้กนัสามารถอยูร่่วมกนัไดบ้นพื้นฐานของการรับ
ฟังความคิดเห็นของกนัและกนั เคารพกติกาของสังคม เคารพผูอ่ื้น และเคารพหลกัการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

2) การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไม่ไดป้ฏิเสธดา้นดีของมนุษย ์แต่มนุษยท่ี์แทก้็ตอ้งผา่น
การขดัเกลา ฝึกฝนในทุกมิติรวมถึงมิติ “ประชาธิปไตย” ซ่ึงเป็นระบอบการปกครองท่ีประชาชนเป็น
เจา้ของอ านาจสูงสุด   แต่การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะประสบความส าเร็จได ้ หรือเป็น
ประชาธิปไตยท่ีแข็งแรงและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน สังคม และประเทศไดน้ั้น 
จ าเป็นตอ้งมีกลไกท่ียกระดบัสมาชิกในสังคมให้เป็นพลเมืองในระดบัท่ีมีแรงเหวี่ยงหรือมวลแห่งการ
เปล่ียนแปลงท่ีเพียงพอซ่ึงในเชิงหลกัการให้น ้ าหนกัมวลแห่งการเปล่ียนแปลง (Critical Mass)   ไวท่ี้
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ร้อยละ 35   โดยมีจุดเปล่ียนท่ีส าคญัคือ พื้นท่ีการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยัทุกระดบัและทุกประเภทการศึกษา โดยท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตอ้งมีความเป็นพลเมืองร้อยละ 100 เพื่อเป็นแกนน าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการศึกษาอนัจะ
ส่งผลต่อเน่ืองไปจนถึงครอบครัว สังคม และส่ือมวลชน  

3) หลกัการส าคญัของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองจะไม่เน้นการเรียนวิชาหน้าท่ี
พลเมืองแบบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการสั่ง หรือหนา้ท่ีตามท่ีรัฐบาลก าหนด และ
ไม่เนน้ “ความรู้เร่ืองประชาธิปไตย” แต่ใหค้วามส าคญัท่ี “ความเป็นประชาธิปไตย” มากกวา่  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองจึงไม่ใช่การสอนดว้ยการ “บรรยาย” แต่
ผูส้อนตอ้งพฒันาการสอนในรูป “กิจกรรม” และ “การลงมือปฏิบติั” หรือการเรียนการสอนผ่าน 
“กระบวนการคิด วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติั” ข้ึนมา เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นความเช่ือมโยงท่ีมีนยัส าคญัมากนั้น
คือ เราทุกคนต่างเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา และการคล่ีคลายแกไ้ขปัญหา ส าหรับกระบวนการเรียนรู้
ดงักล่าวผูส้อนจะเป็น “วิทยากรกระบวนการ” ท่ีมีหนา้ท่ีเช่ือมโยงการเรียนรู้กบัประสบการณ์จริงในวิถี
ชีวิต ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจในความเป็นพลเมืองและ
การพฒันาประชาธิปไตยจนกา้วลึกไปถึงการมีจิตส านึก มีจิตวญิญาณประชาธิปไตย  

4) ส าหรับการด าเนินงานเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีรับผิดชอบดูแลการจดัการศึกษาของชาติในทุกระดบั  ทั้งในระบบการศึกษา และนอกระบบ
การศึกษาตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางโดยเช่ือมประสานและอ านวยการให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชน เขา้มาท างานร่วมกนัภายใตยุ้ทธวิธีท่ีหลากหลาย แต่มี
ยทุธศาสตร์เดียวกนั 
 
 2.3.3 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมืองในระดับอุดมศึกษา 
 ผูว้จิยัไดท้บทวน “ยทุธศาสตร์ขอ้ท่ี 1  การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองส าหรับเด็กและเยาวชน”  
โดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษานั้นมียทุธศาสตร์ท่ีส าคญั (2554: 21-22) ดงัน้ี 
 1) สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ส่งเสริมหรือก าหนดให้มี “วิชาพลเมือง” ในหลกัสูตร 
“วชิาศึกษาทัว่ไป”  General Education  ซ่ึงนิสิตนกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียน โดยอาจเป็นวิชาเฉพาะข้ึนมา
ใหม่ หรือปรับวิชาท่ีมีอยูแ่ลว้ให้เป็นวิชาพลเมือง เพื่อสร้างนิสิต นกัศึกษาให้เป็นพลเมืองท่ีเคารพผูอ่ื้น 
เคารพกติกา มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเขา้ใจเร่ืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยการลง
มือปฏิบติั เพื่อการเป็นพลเมืองในวิทยาลยั/มหาวิทยาลยั   การเลือกตั้งและการปกครองตนเองของนิสิต 
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นกัศึกษา ทั้งในรูปสภานกัเรียน/องคก์รนิสิตนกัศึกษา อนัจะส่งผลให้เป็นพลเมืองของชุมชนและของ
ประเทศต่อไป  

ทั้งน้ี ให้สถาบนัการศึกษามีอิสรภาพในการเลือกใชว้ิธีการและกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
สร้าง “พลเมือง” โดยหน่วยงานตน้สังกดั จะไม่ใช่ผูก้  าหนดวิธีการเรียนการสอน แต่จะท าหน้าท่ี
อ านวยการและใหค้วามสนบัสนุน ไดแ้ก่ การจดัท าคู่มือเพื่อเป็นค าแนะน าและแนวทางส าหรับเลือกมา
ใช ้ตลอดจนจดัอบรมให ้โดยในการติดตามผลจะมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลจะ
มุ่งเนน้ไปท่ีผลท่ีเกิดกบัตวันกัศึกษาและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดในสถาบนัการศึกษาเม่ือมีพลเมืองเพิ่ม
มากข้ึน  

2) สถาบนัอุดมศึกษาเปล่ียนการเรียนการสอนให้เป็น Service Learning หรือการเรียนเพื่อ
น าไปบริการสังคม และการบริการสังคมเพื่อน ามาเรียน โดยการท าวิชา “จริยธรรมวิชาชีพ” หรือวิชา 
“จริยธรรม” ของแต่ละคณะ ให้เป็น Service Learning โดยการใช้ “ปัญหา” เป็นตวัตั้ง (Problem Based) 
ให้นกัศึกษา ลงชุมชนรอบๆ วิทยาลยั/มหาวิทยาลยั ให้ประมวล “ความรู้” ตามสาขาวิชาท่ีไดเ้รียนมา 
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ เสนอวิธีแกไ้ข และลงมือปฏิบติั โดยให้เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์ “หน่ึงจงัหวดั-หน่ึงมหาวิทยาลัย”เพื่อให้เกิดจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ความ
รับผดิชอบต่อสังคม และการเป็น “พลเมือง” โดยการลงมือปฏิบติั  
 โดยสรุปแล้ว  หลกัการของ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)” ใน
ระดบัอุดมศึกษา (คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนความเป็นพลเมือง  ส านกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา , ม.ป.ป.) มีดงัน้ี 

(1) ผูเ้รียนเป็นประธาน (Subject) หรือเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ (Student Center) เพราะ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่อาจเกิดได้จากการ “สั่ง” หรือบังคับให้เป็น  โดย
สถานศึกษาจะเป็นผูจ้ดักระบวนการใหเ้กิดการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง 

(2) เรียนรู้โดยลงมือปฏิบติั (Learning by Doing)  การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไม่เนน้ 
“ความรู้” แต่เน้นท่ี “ความคิด” หรือการท าให้เกิด “การคิด”  เป็นการเรียนการสอนโดยใช้ “กิจกรรม” 
และ “การเรียนรู้โดยลงมือปฏิบติั”  โดยใช้รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผูเ้รียนพฒันาตนเองให้
เป็น “พลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตย 

(3) สร้างกระบวนการเช่ือมโยงความคิดให้เห็นว่าทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา  การ
แก้ปัญหาจึงตอ้งเร่ิมท่ีตวัเรา ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ปัญหา (Problem-Based Learning) เพื่อให้ผูเ้รียนได้
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ตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน และมีกิจกรรมการลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning หรือการท าโครงงานแกปั้ญหา 

 
2.3.4 คู่มือการจัดการเรียนการสอนเพือ่สร้าง “ความเป็นพลเมือง”  

 ผู้วิจัยได้ศึกษา  “ คู่ มือการจัดการเ รียนการสอนเพื่ อส ร้างความเ ป็นพลเมือง”  ของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, 2555ข) ซ่ึงมีฐานคิดท่ีว่า การจะสร้างความเป็น
พลเมืองให้แก่นักศึกษาได้นั้น จ  าเป็นตอ้งมีการจดักระบวนการเรียนรู้โดยเน้นให้ผูส้อนเป็นวิทยากร
กระบวนการ (Facilitator) และใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนคิด
และพฒันาตนเองใหมี้คุณสมบติัความเป็นพลเมืองดว้ยตนเอง 

จากการศึกษาคู่มือดงักล่าว  ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อสร้างเป็นแผนการสอน/กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ “วิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง” ของมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ โดยมีการสอดแทรกเน้ือหาความเป็นพลเมือง 6 ดา้นผา่นกิจกรรม ดงัน้ี 

1) ด้านความรับผดิชอบต่อตนเองและการพึง่ตนเอง 
 ผูส้อนให้นกัศึกษาร่วมกนัพิจารณาวา่ ประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีพบจากการไปส ารวจพื้นท่ีทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลยันั้น นกัศึกษาคิดวา่เกิดจากสาเหตุใดและจะมีวิธีแกปั้ญหาอยา่งไร  หากเรียกร้อง
ให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้วยงัไม่สามารถแก้ไขได้  นักศึกษาจะแก้ปัญหานั้นด้วยการ
พึ่งตนเองอยา่งไร 

2) ด้านการเคารพสิทธิผู้อืน่ 
 ผูส้อนใหน้กัศึกษาร่วมกนัตรวจสอบวา่ การท ากิจกรรมกลุ่มในแต่ละคร้ังนั้น มีเพื่อนสมาชิกใน
กลุ่มคนใดท่ีละเมิดสิทธิหรือละเมิดกติกาท่ีตกลงกนัไวใ้นขอ้ใด อยา่งไร รวมถึงให้นกัศึกษาวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของปัญหาท่ีพบจากการส ารวจพื้นท่ีทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั โดยผูส้อนจะสรุปให้เห็นวา่ เรา
เป็นสาเหตุของปัญหาการละเมิดสิทธิผูอ่ื้นในสังคม ดงันั้นการแกปั้ญหาจึงตอ้งเร่ิมท่ีตวัเราเอง  

3) ด้านการเคารพความแตกต่าง 
 ผูส้อนให้นกัศึกษาร่วมกนัหาประเด็นความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนัระหวา่งเพื่อนสมาชิกในกลุ่มท่ี
เกิดจากการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนัในแต่ละคร้ัง  และให้นกัศึกษาแสดงความรู้สึกเม่ือตนเองตอ้งรับฟัง
ความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกท่ีแตกต่างไปจากความคิดของตนเอง โดยผูส้อนสรุปให้นกัศึกษาเห็นว่า
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ความคิดเห็นของแต่ละคนนั้นไม่มีใครผิดหรือถูก แต่นักศึกษาจะตอ้งเคารพความคิดเห็นของเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างจากตนเอง  

4) ด้านการเคารพความเสมอภาค 
 ผูส้อนใหน้กัศึกษาเขียนอาชีพต่างๆ  ท่ีนกัศึกษาพบและสัมภาษณ์จากการท ากิจกรรมทั้งในและ
นอกมหาวทิยาลยั และใหเ้ขียนล าดบัความสูง-ต ่าของอาชีพเหล่านั้น  หลงัจากนั้น จึงอธิบายให้นกัศึกษา
เห็นวา่  ประชาชนอาชีพต่างๆ เหล่าน้ีต่างก็มีสิทธิในระบอบประชาธิปไตย  ดงันั้น ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือการศึกษาของอาชีพต่างๆ จึงเป็นเพียงความแตกต่างทางอาชีพหรือหนา้ท่ีการงานเท่านั้น  แต่ควร
มองทุกอาชีพมีความเสมอภาคกนั และตอ้งเคารพความแตกต่างและบทบาทหนา้ท่ีของกนัและกนั 

5) ด้านการเคารพกติกา 
 ผูส้อนให้นกัศึกษาร่วมกนัก าหนดกติกาการท ากิจกรรมกลุ่มเป็นขอ้ๆ และใชว้ิธีการสรุปกติกา
แบบเห็นพอ้งตอ้งกนัไปทีละขอ้ โดยใช้หลกัการเสียงขา้งมากท่ีคุม้ครองเสียงขา้งน้อย (เสียงขา้งน้อย
เคารพเสียงขา้งมาก และในขณะเดียวกนั เสียงขา้งมากก็ให้ความเคารพเสียงขา้งน้อยดว้ย) นอกจากน้ี 
ยงัให้นักศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา ท่ีพบในกิจกรรมการส ารวจภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั วา่เกิดจากการท่ีคนไม่เคารพกฎกติกาอยา่งไร 

6) ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
 ผูส้อนให้นกัศึกษาร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีพบจากการส ารวจพื้นท่ีภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไข คือ นกัศึกษาตอ้งวิเคราะห์ให้เจอวา่ ตวันกัศึกษาเองเป็นส่วนหน่ึง
ของปัญหาหรือสาเหตุของปัญหานั้นอยา่งไร  ทั้งน้ีเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื่อแสดง
ความรับผดิชอบต่อสังคมต่อไป  

 
กล่าวโดยสรุป  ขณะน้ี หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย ์ไดป้ฏิบติัตามยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระดบัอุดมศึกษา ของ
คณะอนุกรรมการกนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี   กล่าวคือ หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป ไดป้รับปรุงหลกัสูตร พ.ศ.2555 โดยเพิ่มรายวิชา GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic  
Education) โดยมีค าอธิบายรายวิชา ดงัน้ี “ความหมายของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย  เน้นการ
ตระหนักในบทบาท หน้าท่ีของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ในด้านความรับผิดชอบ การมี
ส่วนร่วม การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักศีลธรรม จริยธรรม”   ท่ีส าคญั วิชา GE138 การศึกษาเพื่อ
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สร้างพลเมือง ยงัจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) ดว้ย   ทั้งน้ีเพื่อให้นกัศึกษาไดฝึ้กฝนความคิดและเรียนรู้ให้เกิดความเป็นพลเมืองผ่านการลง
มือปฏิบติั      โดยรวมแล้ว ผูว้ิจยัได้น าหลักการสร้างความเป็นพลเมืองจากยุทธศาสตร์การพฒันา
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ.2553-2561 (คณะอนุกรรมการกนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองดี, 2554)  รวมถึงคู่มือการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้าง “ความเป็นพลเมือง” 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, 2555ข)  มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
แผนการสอนรวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองเพื่อการวจิยัคร้ังน้ี  
 
2.4  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  (ทิศนา  แขมมณี, 2548: 137-138; วชิยั  วงษใ์หญ่, 2554: 139-150) 
 
 2.4.1 หลกัการ 
 ปัญหาสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดภาวะสงสัยและความตอ้งการท่ีจะแสวงหาความรู้เพื่อขจดั
ความสงสัยดงักล่าว  การให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหาจริงหรือสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และร่วมกนัคิดหาทาง
แกปั้ญหานั้นๆ จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย และสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการ
ต่างๆ อนัเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 
 2.4.2 นิยาม 

การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอนท่ี
ใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผูส้อนอาจน าผูเ้รียนไป
เผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผูส้อนอาจจดัสภาพการณ์ให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในปัญหานั้นอย่าง
ชดัเจน ไดเ้ห็นทางเลือกและวธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหานั้น  รวมทั้งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความใฝ่
รู้ เกิดทกัษะกระบวนการคิดและกระบวนการแกปั้ญหาต่างๆ     
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หรือกล่าวไดว้่า  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง  กระบวนการเรียนการสอนท่ีใช้
ปัญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและตอ้งการท่ีจะคน้ควา้หาขอ้มูลมาช่วยแกปั้ญหา หรือ
ท าใหปั้ญหานั้นกระจ่าง มองเห็นแนวทางแกไ้ข  ท าใหเ้กิดการเรียนรู้และสามารถท่ีจะผสมผสานความรู้
นั้นๆ เก็บกกัไวใ้นความทรงจ าเป็นระยะเวลายาวนาน  ผูเ้รียนจะน าความรู้นั้นไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ     

 
2.4.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1) ผูส้อนและผูเ้รียนมีการร่วมกนัเลือกปัญหาท่ีตรงกับความสนใจหรือความตอ้งการของ

ผูเ้รียน 
2) ผู้สอนและผู ้เ รียนมีการออกไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู ้สอนมีการจัด

สภาพการณ์ใหผู้เ้รียนเผชิญปัญหา 
3) ผูส้อนและผูเ้รียนมีการร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา 
4) ผูเ้รียนมีการวางแผนแกปั้ญหาร่วมกนั 
5) ผูส้อนมีการให้ค  าปรึกษาแนะน า และช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนในการแสวงหา

แหล่งขอ้มูล การศึกษาขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 
6) ผูเ้รียนมีการศึกษาคน้ควา้ และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
7) ผูส้อนมีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาทางเลือกในการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายและพิจารณา

เลือกวธีิท่ีเหมาะสม 
8) ผูเ้รียนมีการลงมือแกปั้ญหา รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและประเมินผล 
9) ผูส้อนมีการติดตามการปฏิบติังานของผูเ้รียนและใหค้ าปรึกษา 
10) ผูส้อนมีการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งทางดา้นผลงานและกระบวนการ 
 
2.4.4 ข้อดีของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1)  ผูเ้รียนรู้จกัยอมรับการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูอ่ื้น  มองเพื่อนเรียนร่วมดว้ยความรู้สึกเท่า

เทียม  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  เป็นคนใจกวา้ง 
2) รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้น  ไม่มองตนเองวา่เก่งกวา่ผูอ่ื้น  มีประสบการณ์ทางวชิาการสูง 
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3) เป็นบุคคลกระฉบักระเฉง (Active) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีโลกทศัน์กวา้ง กลา้คิดและ
แสดงออกอย่างเหมาะสม  มีความคิดเป็นระบบ มองปัญหาทุกๆ ด้าน  มีความสามารถในการสร้าง
ทีมงาน ท างานเป็นทีมได ้

4) ไดรั้บประสบการณ์จากกระบวนการกลุ่ม ไดแ้ก่ รู้จกับทบาทหนา้ท่ีประธาน เลขานุการ และ
สมาชิกของกลุ่ม รู้จกัการบริหารเวลาให้งานส าเร็จทนัก าหนด  รู้จกัการจดัการกบัอารมณ์ของคนและ
การจดัการความขดัแยง้ มีการตดัสินใจท่ีเหมาะสม วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ใจกวา้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ  น าเสนอขอ้คิดเห็นและการแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จกั
วธีิการแสวงหาความรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

กล่าวโดยสรุป   ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดและหลกัวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีได้จากการ
ทบทวนมาใชอ้อกแบบแผนการสอนในวชิา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง โดยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ซ่ึงกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัออกแบบมานั้นลว้นให้นกัศึกษาออกไปส ารวจสภาพ
ปัญหานอกห้องเรียน รวมถึงสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะน ามาร่วมกนัก าหนดปัญหา วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในฐานะท่ีนักศึกษาเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย   ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ การจดักิจกรรมดงักล่าวจะช่วยให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ความเป็นพลเมือง
ผา่นการคิดวิเคราะห์ และจะน าไปสู่การสร้างความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของตวันกัศึกษาใน
ท่ีสุด 
 
2.5 งานวจัิยเกีย่วกบัการเรียนการสอนวชิาการศึกษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมือง  
 โดยภาพรวมแลว้  วิชาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) มีเป้าหมายเพื่อ
ช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจและวิเคราะห์อตัลกัษณ์และความรู้สึกผูกพนัของพวกเขา  รวมถึงเขา้ใจและ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ เช่น ภาษา ศาสนา และเช้ือชาติของ
บุคคลอ่ืนๆ ในสังคมดว้ย  ท่ีส าคญั การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง จะช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บทศันคติ 
ความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อชุมชนทั้งในระดบัประเทศและในระดบัโลกดว้ย (Banks, J. A. (Ed), 
2004: 7) 
 ผูว้ิจยัไดท้บทวนงานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
(Civic Education) ของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
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2.5.1 งานวจัิยในประเทศไทย 
มณีรัตน์  ภทัรจินดา (2554) ศึกษาเร่ือง “ผลการศึกษาใชรู้ปแบบโครงงานพฒันาชุมชนในวิชา

พนัธะทางสังคมของพลเมืองในนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัขอนแก่น” โดยเก็บ
ขอ้มูลกบันกัศึกษาจ านวน 28 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบบนัทึกการเรียนรู้ท่ีให้นกัศึกษา
บนัทึกขั้นตอนการเรียนรู้ ตั้งแต่การเลือกกลุ่ม การเลือกประเด็นท่ีศึกษา การศึกษาและการท างานเป็น
ทีม การน าเสนอและการสรุปผลการศึกษา รวมทั้งความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อกระบวนการเรียน 
 ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษามีการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน มีการท างานเป็นทีม มีการแสดงออก
ของการเรียนรู้และความรับผดิชอบท่ีดีตั้งแต่ระยะวางแผน ระยะเตรียมงาน และระยะด าเนินการไดเ้ป็น
ท่ีน่าพอใจ  นกัศึกษาส่วนใหญ่มีการเรียนรู้และล าดบัการเสนอผลการเรียนรู้ไดช้ดัเจน  แสดงให้เห็นวา่
นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจและแสดงออกไดถึ้งส่ิงท่ีตนเองคน้พบจากการเรียนรู้    ในดา้นความพึงพอใจ 
พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อผลท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ในสภาพจริงของสังคม  ท า
ใหน้กัศึกษาลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงัตั้งใจและเกิดความรับผดิชอบท่ีจะแกปั้ญหาให้กบัชุมชนท่ีศึกษาอยู ่ 
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มอย่างกวา้งขวาง  เรียนรู้การท างานเป็นทีม เกิดการเรียนรู้ท างานเพื่อ
สังคม กล้าท าในส่ิงท่ีสังคมต้องการ  และนักศึกษาได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบท่ีเกิดข้ึนตาม
กระบวนการของการเรียนการสอนท่ีไดจ้ดัไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
 ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ (2550) ท าการศึกษาเร่ือง “สภาพและปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดีของครูสังคมศึกษา”  เก็บขอ้มูลกบัครูสังคมศึกษาจ านวน 
291 คน จากโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีจงัหวดัสงขลา โดยแบ่งเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์สอน
มากกวา่  30 ปี และกลุ่มท่ีมีประสบการณ์สอนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  ผลการวจิยั พบวา่   
 ดา้นสภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดี  

1) การจดัเน้ือหาในหลกัสูตร ครูสังคมศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม เนน้การใช้เฉพาะเน้ือหาในสาระหนา้ท่ี
พลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคมในการสอน และการจดัหน่วยบูรณาการเน้ือหาความ
เป็นพลเมืองดีกบัสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

2) การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน การจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน ครูสังคมศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดีในดา้นทกัษะพื้นฐานนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ  

3) การใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ครูสังคมศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม เนน้การใช้ข่าวและบทความท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน และแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมาเป็นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
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 4)การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ ครูสังคมศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม เน้นการวดัและการ
ประเมินผลควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ใชว้ิธีการประเมินจากการทดสอบและการ
สังเกตพฤติกรรมการท างาน ใช้แบบทดสอบและแบบฝึกหัดเป็นเคร่ืองมือ และใช้ครูผูส้อนเป็นผู ้
ประเมินเพียงผูเ้ดียว  

ส าหรับปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดี 
พบวา่  

 1) ดา้นนกัเรียน ตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาท่ีมีประสบการณ์การสอนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
30 ปี เห็นว่าทกัษะการเรียนเป็นปัญหาค่อนขา้งมาก ส่วนครูสังคมศึกษาท่ีมีประสบการณ์การสอน
มากกว่า 30 ปี เห็นว่าเป็นปัญหาค่อนขา้งน้อย และครูสังคมศึกษาทั้ง 2 กลุ่มเห็นว่าปัญหาการร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียนเป็นปัญหาค่อนขา้งนอ้ย  

2) ดา้นครู ตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม เห็นว่าปัญหาความรู้ในการจดัเน้ือหา 
ปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาการใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ปัญหาการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นปัญหาค่อนขา้งนอ้ย 
 พณศรา มทัธุรศ (2552) ศึกษาเร่ือง “ผลของการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัการ
การเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความตระหนกัต่อการเป็นพลเมืองดี
ของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4” โดยเก็บขอ้มูลจากนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียน
ชลประทานสงเคราะห์จงัหวดันนทบุรี  จ  านวน 60 คน   ผลวจิยัพบวา่  

1) นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนและวิธีการสอนตาม
หลกัการใช้สมองเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2) นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนและวิธีการสอนตาม
หลกัการใชส้มองเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียการตระหนกัต่อการเป็นพลเมืองดีหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  

3) นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนและวิธีการสอนตาม
หลกัการใชส้มองเป็นฐานและกลุ่มท่ีใชชุ้ดการสอน มีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียน
ไม่แตกต่างกนั 
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4) นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนและวิธีการสอนตาม
หลกัการใช้สมองเป็นฐานและกลุ่มท่ีใช้ชุดการสอน มีค่าเฉล่ียของการตระหนกัต่อการเป็นพลเมืองดี
หลงัการเรียนไม่แตกต่างกนั 

จากผลการวิจยัท่ีพบวา่  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนและวิธีการใชส้มองเป็น
ฐานสามารถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการตระหนกัในหนา้ท่ีพลเมืองดีของนกัเรียนให้สูงข้ึน

ได ้ ดงันั้น ผูส้อนสามารถน าวิธีการน้ีไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนได ้ แต่การท่ีจะเกิดการตระหนกัรู้นั้น 
ตอ้งใชเ้วลาท่ีจะสร้างการรับรู้ ความรู้สึก ท่ีมีต่อเน้ือหาท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือส่ิงเร้า ซ่ึงกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานจะท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ โดยมีอารมณ์ ความรู้สึกร่วมในการเรียน ผูส้อน
ควรตอ้งใช้เวลา เพื่อให้นกัเรียนไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้ไประยะหน่ึง และหมัน่คอยควบคุม
เวลา ไม่ให้หยุดอยูท่ี่ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงมากเกินไป  เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ครบทุกขั้นตอน
อยา่งมีความหมายและมีความสุข 

ไกรวิท วงศ์อามาตย  ์  (2551) ศึกษาเร่ือง “การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการ
สอนแบบหมวกหกใบเร่ืองหนา้ท่ีพลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4”   โดยเก็บขอ้มูลจากนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชุมชนบา้นโนน จงัหวดั
บุรีรัมย ์ จ านวน 26 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ คือ (1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวการสอนแบบหมวกหกใบ เร่ือง หน้าท่ีพลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ
วฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 10 แผน (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
หนา้ท่ีพลเมือง จ านวน 40 ขอ้ เป็นขอ้สอบปรนยั แบบ 4 ตวัเลือก (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบหมวกหกใบ เร่ือง หน้าท่ีพลเมือง 
จ านวน 20 ขอ้     

ผลการวิจยัพบว่า  (1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบหมวกหกใบ มี
ประสิทธิภาพระหวา่งเรียนเท่ากบั 84.64 และมีประสิทธิภาพหลงัเรียนเท่ากบั 80.29 สูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้ คือ 80 / 80     (2) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบหมวกหกใบ มีค่า
ดชันีประสิทธิผลเท่ากบั .6571 แสดงวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 65.71  และ 
(3) นกัเรียนท่ีเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบหมวกหกใบมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มข้ึนจาก
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยูใ่นระดบัมาก   โดย
สรุป การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบหมวกหกใบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
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กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
และนกัเรียนมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
 สายใจ  ชูช่วย (2550) ศึกษาเร่ือง “ผลของการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบแกปั้ญหา เร่ืองหน้าท่ี
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะทางสังคมของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จงัหวดัปัตตานี”  โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นม.1 
จ านวน 40 คน  ส าหรับเคร่ืองมือในการวิจยัประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ
แก้ปัญหาจ านวน 6 แผน รวม 16 ชั่วโมง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบทดสอบวดั
ทกัษะทางสังคม และแบบประเมินทกัษะทางสังคม  ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนหลงัเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบแกปั้ญหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
และทกัษะทางสังคมของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นาฟีสาห์ เจะและ (2554) วิจยัเร่ือง “ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ืองหนา้ท่ีพลเมืองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5”  โดยเก็บขอ้มูลจากนกัเรียนชั้นป.5 จ านวน 
60 คน โรงเรียนเทศบาล 5 อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
และแบบวดัเจตคติ  ผลการวิจยัพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหนา้ท่ีพลเมืองของนกัเรียนท่ีเรียนรู้
แบบร่วมมือสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนรู้แบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และพบวา่ เจตคติ
ของนกัเรียนท่ีเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

กลัยา  คลงัประเสริฐ (2553) ศึกษาเร่ือง “ผลการเรียนดว้ยบทเรียนบนเวบ็กบัการเรียนแบบปกติ 
เร่ือง หนา้ท่ีพลเมืองวฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิด
วิพากษ์และความคงทนการเรียนรู้ของนักเรียน”  โดยเก็บข้อมูลกบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 80 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัไดแ้ก่ (1) บทเรียนบนเวบ็และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง หนา้ท่ีพลเมืองวฒันธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม ใชเ้วลาเรียน 5 สัปดาห์ (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (3) 
แบบทดสอบวดัการคิดวพิากษ ์  

 ผลการวิจยัพบวา่  (1) บทเรียนบนเวบ็ เร่ืองหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตใน
สังคมมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 81.54/82.13   (2) บทเรียนบนเวบ็ เร่ือง หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และ
การด าเนินชีวิตในสังคมมีค่าดชันีประสิทธิผล เท่ากบั .5596   (3) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนเวบ็ มี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิพากษ์โดยรวมและเป็นรายด้านเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (4) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนเวบ็ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
การคิดวพิากษโ์ดยรวมและดา้นการอนุมานมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  และ (5) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนเวบ็ มีความคงทนในการเรียนหลงัจากเรียนไปแลว้ 2 
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 94.45 ของคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนและมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 

2.5.2 งานวจัิยในประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากการส ารวจขอ้มูลเยาวชนในระดบัชาติ “The National Assessment of Educational 

Progress” เม่ือปีค.ศ.1997 และ 2007 นกัวจิยัหลายท่านไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาศึกษาและพบวา่  นกัเรียน
โดยรวมแลว้มีความรู้เร่ืองการเมืองภาคพลเมืองในระดบัทัว่ไป  ส่วนนกัเรียนท่ีมีความรู้ทางการเมือง
และพลเมืองนอ้ย คือ กลุ่มนกัเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดน้้อย  ผูป้กครองมีการศึกษาน้อย และ
นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่ม Hispanic และ African-American (Hahn, C. L., 2010) 

Hart, Donnelly, Youniss & Atkins (2007 อา้งถึงใน Hahn, C. L., 2010) และ Torney-Purta, J. 
&  Wilkenfeld, B. (2009) พบวา่ “การสอนแบบแลกเปล่ียนความคิดเห็น” ในวิชาการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมือง มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ของนักเรียน  กล่าวคือ นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นจะท าให้มีความรู้เร่ืองพลเมืองสูงข้ึน  และนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นจะมีความรู้เร่ืองพลเมืองสูงกวา่นกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการสอนดว้ยวธีิการดงักล่าว  

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ นกัเรียนท่ีถูกกระตุน้ใหอ้ภิปรายเก่ียวกบัประเด็นสาธารณะในห้องเรียน จะ
ส่งผลใหน้กัเรียนมีระดบัความรู้เร่ืองพลเมือง  ประสิทธิภาพทางการเมือง ความสนใจทางการเมือง และ
ความตระหนักในหน้าท่ีพลเมืองสูงกว่านักเรียนท่ีไม่ถูกกระตุ้นให้อภิปรายในประเด็นสาธารณะ 
(Ehman, 1980; Hahn, 1998; Niemi & Junn, 1998; Torney-Purta et al., 2001 อา้งถึงใน Hahn, C. L., 
2010) 

ส าหรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองท่ีเน้นประเด็นเป็น
ศูนยก์ลาง ซ่ึงมีลกัษณะเน้นให้นักเรียนได้ไปส ารวจประเด็นจากการติดตามข่าว รวมถึงการสนทนา
พดูคุยกบัสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน เพื่อมาอภิปรายประเด็นร่วมกนัในชั้นเรียน ส่งผลให้นกัเรียนมี
ความสนใจทางการเมือง   ความตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมทางพลเมือง  และทศันคติทางบวกต่อกลุ่มคนท่ี
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หลากหลายมากข้ึนดว้ย (Hahn, 2008 อา้งถึงใน Hahn, C. L., 2010; Torney-Purta, J. &  Wilkenfeld, B., 
2009) 

การมีส่วนร่วมของนกัเรียนในกิจกรรมนอกหลกัสูตร และการเรียนรู้ดว้ยการให้บริการสังคม 
(Service-Learning) ซ่ึงใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสไปบริการชุมชนทอ้งถ่ิน พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัความรู้
เร่ืองพลเมือง การลงคะแนนเสียง  และการเป็นอาสาสมคัรในวยัผูใ้หญ่ (Baldi et al., 2001; Hart et al., 
2007  อา้งถึงใน Hahn, C. L., 2010) 

ในการศึกษาระยะยาว (Kahne, J. & Sporte, S., 2008) พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บประสบการณ์หรือ
โอกาสทางพลเมืองจากการเรียนท่ีผสมผสานกนัระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียน การบริการ
สังคม และกิจกรรมนอกหลักสูตร จะท าให้พวกเขามีความรับผิดชอบทางพลเมือง  ความสนใจใน
ประเด็นของทอ้งถ่ิน และความคาดหวงัท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในอนาคต  

กล่าวโดยสรุป   จากการทบทวนงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชาการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) ของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ ผูส้อนได้
ใชว้ิธีการสอนท่ีแตกต่างหลากหลายกนัไป ไดแ้ก่ การสอนผา่นโครงงานพฒันาชุมชน  การเรียนรู้โดย
ใชส้มองเป็นฐาน  การสอนแบบหมวกหกใบ  การสอนแบบแกปั้ญหา  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การเรียน
ดว้ยบทเรียนบนเวบ็  การสอนแบบแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การกระตุน้ให้ผูเ้รียนอภิปรายในชั้นเรียน  
การสอนโดยเนน้ประเด็นเป็นศูนยก์ลาง  การสอนผา่นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร และการเรียนรู้ดว้ยการ
บริการสังคม  โดยผลการวิจยัจากการสอนดว้ยวิธีการต่างๆ เหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ความรู้  ความสนใจ  ทศันคติ  และความตระหนักด้านพลเมืองของผูเ้รียนมากข้ึน  ซ่ึงผูว้ิจยัจะ
ประยกุตแ์นวทางการจดัการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรมต่างๆ มาใชใ้นงานวจิยัชั้นเรียนในคร้ังน้ี 
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2.6  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกับการศึกษาแนว
ทางการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหเ้กิดผลดีท่ีสุดดว้ยตวัผูส้อนเอง 
(พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ ยินดีสุข, 2554)  ผูว้ิจยัไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัใน
ชั้นเรียนวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง โดยมุ่งการพฒันาผลการเรียนรู้ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์(Attribute) ซ่ึงในท่ีน้ี หมายถึง ความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา ส าหรับกรอบ
แนวคิดในการวจิยัสรุปเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี  
 
 
    
 
 
            
            
            
            
            
            
            
   
 
แผนภูมิที ่2  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา 
- เพศ 
- ภูมิล าเนา 

 

 

ความตระหนักในความเป็นพลเมือง 
1) การพึ่งตนเองและรับผดิชอบตนเอง  
2) การเคารพสิทธิผูอ่ื้น  
3) การเคารพความแตกต่าง  
4) การเคารพหลกัความเสมอภาค  
5) การเคารพกติกา/กฎหมาย  
6) ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

 
3.1                    

แมว้า่การวจิยัในชั้นเรียนจะมีปัญหาส าคญัประการหน่ึง คือ ไม่สามารถน าผลไปใชอ้ธิบายในวง
กวา้งได ้เน่ืองจากผลท่ีไดมี้ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบับริบทเฉพาะตวั  แต่การปรับปรุงหลกัสูตรให้มี
ประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นตอ้งท าผา่นการทดลองและการพฒันาในห้องเรียนโดยอาจารยผผูส้อน   Elton-
Chalcraft, S., Hansen, A. & Twiselton, S.  Eds.), 2008: 161)  

ส าหรับการวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดให้เป็นการวิจยัทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนและทดสอบหลงั   One-Group Pretest- Posttest Design) ซ่ึงผูว้ิจยัไดย้ึดแนวทาง ดงัน้ี  ผอ่งพรรณ  
ตรัยมงคลกลู และสุภาพ  ฉตัราภรณผ. 2549: 55-56; Johnson, B. & Christensen, L., 2012: 297-299) 

1) การศึกษาเพียงกลุ่มเดียว  และมีการจดักระท า  Treatment)  
2) มีการวดัซ ้ า โดยการทดสอบก่อน  Pretest) และการทดสอบหลงั (Posttest)  
3) การวเิคราะหผเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่ง Pretest และ Posttest โดยใช ้t-test  

 

                            Pretest Measure            Treatment             Posttest Measure 
 
 

 
 

Compare 
 

O1      หมายถึง  ค่าเฉล่ียระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาก่อนกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Pretest) 

XT    หมายถึง  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  Treatment) 
O2     หมายถึง ค่าเฉล่ียระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาหลงักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Posttest)  

O1                         XT                          O2 
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นอกจากน้ี ผูว้ิจยัได้เปรียบเทียบระดบัความตระหนักในความเป็นพลเมืองภายหลังการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยจ าแนกตามเพศและภูมิล าเนาของนกัศึกษาดว้ย 
 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในงานวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จากคณะนิติศาสตรผปรีดี พนมยงคผ และคณะ
ศิลปศาสตรผและวิทยาศาสตรผ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชา GE138 การศึกษาเพื่อ
สร้างพลเมือง หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป คณะศิลปศาสตรผและวิทยาศาสตรผ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยผ ใน
ภาคการศึกษาท่ี 1/2555  ซ่ึงมีจ านวน 5 กลุ่ม  รวมมีนกัศึกษาทั้งส้ิน 320 คน  

ส าหรับกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในกลุ่มเรียนท่ี 001 ท่ีผูว้ิจยัเป็นผูรั้บผิดชอบ
สอน ซ่ึงในกลุ่มเรียนน้ีเป็นนกัศึกษาจากคณะนิติศาสตรผปรีดี พนมยงคผ รวมทั้งส้ิน 57 คน      

 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล    

3.3.1 การทดสอบก่อนเรียน: ผูว้จิยัให้นกัศึกษาท าแบบสอบถามเพื่อวดัระดบัความตระหนกัใน
ความเป็นพลเมืองก่อนท่ีจะมีการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย
ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลในสัปดาหผท่ี 2 ของการเรียนการสอน 

3.3.2 การทดลอง: ผูว้ิจยัน าแผนการสอนท่ีออกแบบไวม้าใชใ้นห้องเรียน โดยการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการส ารวจปัญหาชุมชนภายใน
มหาวิทยาลัย    สัปดาหผท่ี 7 ของการเรียนการสอน) และกิจกรรมการส ารวจปัญหาชุมชนภายนอก
มหาวทิยาลยั  สัปดาหผท่ี 10 ของการเรียนการสอน)  โดยใหน้กัศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย 6 กลุ่ม 

3.3.3 การทดสอบหลงัเรียน : ผูว้จิยัใหน้กัศึกษาท าแบบสอบถามเพื่อวดัระดบัความตระหนกัใน
ความเป็นพลเมืองภายหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเก็บขอ้มูลน้ีใน
สัปดาหผท่ี 11 ของการเรียนการสอน 
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3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือหลกัท่ีผูว้ิจยัใช้ในการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ 1) แผนการสอน-กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานของวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง และ 2) แบบสอบถามเร่ืองความตระหนกั
ในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาวชิา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง    

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
1) ผศ.ดร.วนัวร  จะนู   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  คณะศิลปศาสตรผและวทิยาศาสตรผ มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตยผ 
2) ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวฒันผ   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตรผและวิทยาศาสตรผ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยผ 
3) ดร.วาสนา  วสิฤตาภา  วทิยาลยัครุศาสตรผ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยผ 
 
ส าหรับวธีิการสร้างเคร่ืองมือและการควบคุมคุณภาพ มีขั้นตอนดงัน้ี 
3.4.1 แผนการสอน-กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของวิชา GE138 การศึกษาเพื่อ

สร้างพลเมือง 
1) การศึกษายุทธศาสตรผการพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ.2553 -2561 ของ

คณะอนุกรรมการกนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี 
2)  การศึกษาวธีิการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
3) การศึกษา คู่มือการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้าง “ความเป็นพลเมือง”   ปริญญา  เทวา

นฤมิตรกุล, 2555ข)  
4) การเขียนแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซ่ึงประกอบด้วย 2 

กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมการส ารวจปัญหาชุมชนภายในมหาวิทยาลยั  และ กิจกรรมการส ารวจปัญหา
ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลยั  โดยในกิจกรรมได้สอดแทรกเน้ือหาความเป็นพลเมือง 6 ดา้น ไดแ้ก่ การ
พึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเอง   การเคารพสิทธิผูอ่ื้น   การเคารพความแตกต่าง  การเคารพหลกัความ
เสมอภาค  การเคารพกติกา/กฎหมาย  และความรับผดิชอบต่อสังคม   

5) การน าแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจ
ความถูกตอ้งของเน้ือหา  หลงัจากนั้นจึงปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
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3.4.2 แบบสอบถามเร่ืองความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาวิชา GE138 
การศึกษาเพือ่สร้างพลเมือง  

1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) การสร้างแบบสอบถามเร่ืองความตระหนกัในความเป็นพลเมือง 6 ดา้น ไดแ้ก่ การพึ่งตนเอง

และรับผิดชอบตนเอง   การเคารพสิทธิผูอ่ื้น   การเคารพความแตกต่าง  การเคารพหลกัความเสมอภาค  
การเคารพกติกา/กฎหมาย  และความรับผิดชอบต่อสังคม  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
 Rating Scale) จ านวน 5 ตวัเลือก  

3) การน าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ตรวจความเท่ียงตรงของเน้ือหา  IOC) กล่าวคือ 
เป็นการหาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามในแบบสอบถามและวตัถุประสงคผ โดยมีหลกัเกณฑผ ดงัน้ี  

 
              IOC     =  R 

         n 
 
   R หมายถึง ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทุกคน 
   n หมายถึง จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
ค่าคะแนน   1  หมายถึง   ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคผหรือส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
  0 หมายถึง   ขอ้ค าถามท่ีไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคผหรือส่ิงท่ี 
                                                         ตอ้งการวดั 
  -1 หมายถึง   ขอ้ค าถามท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคผหรือส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
 
 ทั้งน้ี  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 จะถือวา่มีค่าความเท่ียงตรง สามารถน าไปใชไ้ด ้  
แต่หากขอ้ค าถามใดท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50  ผูว้จิยัจะตอ้งปรับเน้ือหาใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคผ 
 ภายหลงัจากท่ีผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านไดต้รวจแบบสอบถามแลว้    ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงเน้ือหาของ
ขอ้ค าถามใหม่ทุกขอ้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดยเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50 ซ่ึงมี
จ านวน 2 ขอ้ จากทั้งหมด 36 ขอ้ ก่อนท่ีจะน าไปเก็บขอ้มูลกบันกัศึกษา  
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล    
แนวทางการวเิคราะหผขอ้มูลการวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
3.5.1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศ และภูมิล าเนา  วิเคราะหผโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

 Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี และ ร้อยละ  
3.5.2 การวิเคราะหผระดับความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา ใช้สถิติเชิง

พรรณนา คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
3.5.3 การวิเคราะหผเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา 

ระหวา่งก่อนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และการวิเคราะหผเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาภายหลงัการเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยจ าแนกตามเพศและภูมิล าเนา ใชส้ถิติเชิงสรุปอา้งอิง  Inferential Statistics) 
คือ t-test  

DPU



 

บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 
 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์จ านวน 57 คน ท่ีลงทะเบียนวชิา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ในกลุ่มเรียนท่ีผูว้ิจยั
เป็นผูรั้บผดิชอบสอนในภาคเรียนท่ี 1/2555     

ส าหรับขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา ประกอบดว้ยเพศชาย 31 คน และเพศหญิง 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.4 และ 45.6 ตามล าดบั  นอกจากน้ี พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จ านวน 34 คน  ส่วนภูมิล าเนาต่างจงัหวดัมีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 และ 40.4 
ตามล าดบั   สรุปไดด้งัตารางน้ี 
 
ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา 

ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
     รวม 

 
31 
26 
57 

 
54.4 
45.6 

100.0 

ภูมิล าเนา 
     กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
     ต่างจงัหวดั 
     รวม 

 
34 
23 
57 

 
59.6 
40.4 

100.0 
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4.2 ความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 
 4.2.1 ความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาก่อนเรียน 
 จากการศึกษาระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาก่อนเรียนดว้ยกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นักศึกษามีระดับความตระหนักในความเป็นพลเมืองใน
ภาพรวมท่ี 3.82   

เม่ือพิจารณาระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองจ าแนกตามรายดา้น พบว่า  นกัศึกษามี
ระดบัความตระหนกัในดา้นการเคารพกติกา/กฎหมาย มากท่ีสุด  (x̄   = 3.96)   รองลงมา คือ ดา้นการ
เคารพความแตกต่าง (x̄   = 3.92)    ดา้นการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น (x̄   = 3.85)   ดา้นการพึ่งตนเองและ
รับผิดชอบตนเอง (x̄   = 3.83)    ดา้นการเคารพหลกัความเสมอภาค (x̄   = 3.80)   และดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม (x̄   = 3.55) ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี  
 
ตารางที ่2  ความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาก่อนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ล าดับที ่ ความตระหนักในความเป็นพลเมือง x̄   S.D. 

1 ด้านการเคารพกติกา/กฎหมาย 3.96 .40 
2 ด้านการเคารพความแตกต่าง 3.92 .29 
3 ด้าน                อืน่ 3.85 .38 
4 ด้านการพึง่ตนเองและรับผดิชอบตนเอง 3.83 .44 
5 ด้านการเคารพหลกัความเสมอภาค 3.80 .42 
6 ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 3.55 .38 

รวม 3.82 .27 
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4.2.2 ความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาหลงัเรียน 
 จากการศึกษาระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาภายหลงัการเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน พบวา่ นกัศึกษามีระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองใน
ภาพรวมท่ี 4.28  

เม่ือจ าแนกระดบัความตระหนักในความเป็นพลเมืองรายด้าน พบว่า  นักศึกษามีระดบัความ
ตระหนกัในดา้นการเคารพกติกา/กฎหมาย มากท่ีสุด  (x̄   = 4.35)   รองลงมา คือ ดา้นการเคารพความ
เสมอภาค (x̄   = 4.33)    ดา้นการเคารพความแตกต่าง (x̄   = 4.32)  ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
(x̄   = 4.29)    ดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น (x̄   = 4.24)    และดา้นการพึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเอง 
(x̄   = 4.16)  โดยสรุปไดด้งัตารางดา้นล่างน้ี  

 
ตารางที ่3  ความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาหลงัเรียน 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ความตระหนักในความเป็นพลเมือง x̄   S.D. 

1 ด้านการเคารพกติกา/กฎหมาย 4.35 .48 
2 ด้านการเคารพหลกัความเสมอภาค 4.33 .45 
3 ด้านการเคารพความแตกต่าง 4.32 .38 
4 ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 4.29 .47 
5 ด้าน                อืน่ 4.24 .42 
6 ด้านการพึง่ตนเองและรับผดิชอบตนเอง 4.16 .47 

รวม 4.28 .33 
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4.2.3 การเปรียบเทียบความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลัง
เรียน 
 จากการเปรียบเทียบระดบัความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาจ านวน 57 คน 
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนในภาพรวม  พบว่า  ระดบัความตระหนักในความเป็นพลเมืองของ
นกัศึกษาก่อนเรียนเท่ากบั 3.82 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี .27    เม่ือผา่นการเรียนดว้ยกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานแลว้ นกัศึกษามีระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองเท่ากบั 4.28 และ
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี .33   

 เม่ือเปรียบเทียบระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองในภาพรวม ระหวา่งก่อนเรียนและ
หลงัเรียนโดยใช ้t-test พบวา่ นกัศึกษามีระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001   

เม่ือวเิคราะห์ระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาระหวา่งก่อนเรียนและหลงั
เรียนโดยพิจารณารายดา้น พบว่า ระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ในทุกดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001   ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี  
 
ตารางที ่4  การเปรียบเทียบความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาระหวา่งก่อนและหลงัเรียน  

ความตระหนักใน 
ความเป็นพลเมือง 

x̄   S.D. t 
 

Sig. 
 

1.ด้านการพึง่ตนเองและรับผิดชอบตนเอง 
     ก่อนเรียน 
     หลงัเรียน      

 
3.83 
4.16 

 
.44 
.47 

 
4.93 

 
.000* 

2.ด้าน                อืน่ 
     ก่อนเรียน 
     หลงัเรียน      

 
3.85 
4.24 

 
.38 
.42 

 
7.16 

 
.000* 

3.ด้านการเคารพความแตกต่าง 
     ก่อนเรียน 
     หลงัเรียน      

 
3.92 
4.32 

 
.29 
.38 

 
7.76 

 
.000* 
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ความตระหนักใน 
ความเป็นพลเมือง 

x̄   S.D. t 
 

Sig. 
 

4.ด้านการเคารพหลกัความเสมอภาค 
     ก่อนเรียน 
     หลงัเรียน      

 
3.80 
4.33 

 
.42 
.45 

 
8.64 

 
.000* 

5.ด้านการเคารพกติกา/กฎหมาย 
     ก่อนเรียน 
     หลงัเรียน      

 
3.96 
4.35 

 
.40 
.48 

 
6.03 

 
.000* 

6.ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

     ก่อนเรียน 
     หลงัเรียน      

 
3.55 
4.29 

 
.38 
.47 

 
10.71 

 
.000* 

รวม 
     ก่อนเรียน 
     หลงัเรียน      

 
3.82 
4.28 

 
.27 
.33 

 
11.67 

 
.000* 

*p-value < .001 
 

4.2.4  การเปรียบเทียบความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาหลังเรียน จ าแนกตาม
เพศและภูมิล าเนา  
 จากการเปรียบเทียบระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาหลงัเรียน ในดา้น
เพศ พบว่า นักศึกษาชายมีระดับความตระหนักในความเป็นพลเมืองเท่ากับ 4.23 มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี .32  ส่วนนกัศึกษาหญิงมีระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองเท่ากบั 4.34 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี .35  เม่ือทดสอบดว้ย t-test พบวา่ ระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของ
นกัศึกษาชายและหญิง ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 นอกจากน้ี จากการเปรียบเทียบระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาระหวา่ง
ภูมิล าเนา พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีระดบัความตระหนกัในความเป็น
พลเมืองเท่ากบั 4.28 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี .33   ส่วนนกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาต่างจงัหวดั มีระดบั
ความตระหนักในความเป็นพลเมืองท่ีเท่ากันกับนักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯและปริมณฑล   
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ดงันั้น ระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาหลงัเรียน ระหวา่งกรุงเทพฯ/ปริมณฑล 
และต่างจงัหวดั  จึงไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือทดสอบดว้ย t-test  
ดงัรายละเอียดในตารางดา้นล่างน้ี  
 
ตารางที ่5  การเปรียบเทียบความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาหลงัเรียน จ าแนกตามเพศ
และภูมิล าเนา 

นักศึกษา  จ านวน x̄   S.D. t Sig. 
 

เพศ      
       ชาย 
       หญิง 

 
31 
26 

 
4.23 
4.34 

 
.32 
.35 

 
-1.17 

 
.246 

ภูมิล าเนา     
       กทม.และปริมณฑล 
       ต่างจังหวดั 

 
34 
23 

 
4.28 
4.28 

 
.33 
.34 

 
.015 

 
.988 
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บทที ่5 
บทสรุป            รวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 งานวิจยัในชั้นเรียนของวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป คณะ
ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยใ์นคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อ 

1) เพื่อเปรียบเทียบระดับความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาวิชาGE138 
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ก่อนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาวิชาGE138 
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง หลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยจ าแนกตามเพศ
และภูมิล าเนา 

ผูว้ิจยัได้ออกแบบการวิจยัทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลัง  (One-
Group Pretest- Posttest Design) โดยเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาหน่ึงกลุ่มเรียนท่ีผูว้ิจยัเป็นผูส้อน ในวิชา
ดงักล่าว ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  ซ่ึงประกอบดว้ยนกัศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ปรีดี 
พนมยงค ์จ านวน 57 คน  ส าหรับขั้นตอนการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

 
 

 
 

O1     หมายถึง  การวดัระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาดว้ยแบบสอบถาม
ก่อนการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Pretest) 

XT    หมายถึง  ผูว้ิจยัจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Treatment) ให้แก่นกัศึกษา 
2  กิจกรรม คือ กิจกรรมการส ารวจปัญหาชุมชนภายในมหาวิทยาลยั และกิจกรรมการส ารวจปัญหา
ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลยั  โดยสอดแทรกเน้ือหาความเป็นพลเมือง 6 ดา้น ไดแ้ก่ การพึ่งตนเองและ
รับผิดชอบตนเอง   การเคารพสิทธิผูอ่ื้น  การเคารพความแตกต่าง  การเคารพหลกัความเสมอภาค  การ

O1                         XT                          O2 
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เคารพกติกา/กฎหมาย  และความรับผิดชอบต่อสังคม  และให้นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
รวมถึงน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหา  

O2     หมายถึง การวดัระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาดว้ยแบบสอบถาม
ภายหลงัการเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Posttest) เพื่อน าไปเปรียบเทียบกบัก่อน
เรียน 

ผลการวจิยั สรุปไดด้งัน้ี 
1) ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค ์ 57 คน ประกอบดว้ยเพศชาย 31 

คน และเพศหญิง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 และ 45.6 ตามล าดบั   ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล จ านวน 34 คน  ส่วนภูมิล าเนาต่างจงัหวดัมีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 และ 40.4 
ตามล าดบั    

2) ความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 ระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองในภาพรวมของนกัศึกษาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
กล่าวคือ ก่อนเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน นกัศึกษามีระดบัความตระหนกัเท่ากบั 
3.82 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี .27    ในขณะท่ีหลงัเรียน นกัศึกษามีระดบัความตระหนกัในความ
เป็นพลเมืองสูงข้ึนเป็น 4.28 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี .33   เม่ือเปรียบเทียบระดบัความตระหนกั
ในความเป็นพลเมืองภาพรวม ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ t-test พบว่า นกัศึกษามีระดบั
ความตระหนกัในความเป็นพลเมืองหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001     

นอกจากน้ี เม่ือวิเคราะห์ระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาระหว่างก่อน
เรียนและหลงัเรียนจ าแนกตามรายดา้น พบว่า ระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนทั้ง  6 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการพึ่งตนเองและรับผดิชอบตนเอง   ดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น  ดา้น
การเคารพความแตกต่าง  ดา้นการเคารพหลกัความเสมอภาค  ดา้นการเคารพกติกา/กฎหมาย  และดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
 3) ความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน จ าแนกตามเพศและภูมิล าเนา 
 จากการศึกษาพบว่า ระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาหลงัเรียน ไม่มี
ความแตกต่างกันระหว่างเพศและภูมิล าเนา กล่าวคือ  เม่ือเปรียบเทียบความตระหนักในความเป็น
พลเมืองของนกัศึกษาหลงัเรียนระหวา่งเพศชายและหญิง พบวา่ นกัศึกษาชายมีระดบัความตระหนกัใน
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ความเป็นพลเมืองเท่ากับ 4.23 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี .32  ส่วนนักศึกษาหญิงมีระดับความ
ตระหนกัในความเป็นพลเมืองเท่ากบั 4.34 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี .35   อยา่งไรก็ดี เม่ือทดสอบ
ด้วย t-test พบว่า ระดับความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาชายและหญิง ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 นอกจากน้ี ในดา้นภูมิล าเนา พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีระดบั
ความตระหนกัในความเป็นพลเมืองเท่ากบั 4.28 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี .33   ส่วนนกัศึกษาท่ีมี
ภูมิล าเนาต่างจงัหวดั มีระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองท่ีเท่ากนักบันกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล   ดงันั้น เม่ือทดสอบดว้ย t-test ระดบัความตระหนักในความเป็นพลเมือง
ระหวา่งภูมิล าเนา จึงไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 5.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1  นักศึกษาวิชา GE138 การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง มีระดับความ
ตระหนักในความเป็นพลเมืองหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน 
 จากการทดสอบสมมติฐานขา้งตน้ พบวา่ นกัศึกษามีระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมือง
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน หลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001   ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

ความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาท่ีสูงข้ึนนั้น สามารถอธิบายไดโ้ดยใชแ้นวคิด 
ของ Smith, E. E., et al. (2003) ท่ีอธิบายวา่ การท่ีคนถูกจดัให้อยูใ่นสถานการณ์ท่ีไดมี้การออกแบบไว ้ 
ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง   
จะท าให้คนมีความตระหนกัมากข้ึน  เช่นเดียวกบัแนวคิดของ Good, C. V. (1973 อา้งถึงใน เอกลกัษณ์  
                     ซ่ึงสามารถน ามาใช้อธิบายผลการศึกษาน้ีได้ว่า การเกิดความตระหนักของ
นกัศึกษานั้นเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) กล่าวคือ  ม่ือนกัศึกษาไดรั้บการ
กระตุน้จากส่ิงเร้า หรือในท่ีน้ีหมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน นกัศึกษาจะเกิดการรับรู้ 
รวมถึงเขา้ใจในส่ิงเร้านั้น และน าไปสู่การเรียนรู้และความตระหนกัในท่ีสุด   

นอกจากน้ี ความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาท่ีสูงข้ึนภายหลงัจากการเรียนโดย
ใช้กิจกรรมดงักล่าวนั้น  เป็นไปตามหลกัการใน “คู่มือการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็น
พลเมือง” (ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, 2555ข) ซ่ึงมีฐานคิดท่ีว่า การจะสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่
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นกัศึกษาได้นั้น  จ  าเป็นตอ้งมีการจดักระบวนการเรียนรู้โดยเน้นให้ผูส้อนเป็นวิทยากรกระบวนการ 
(Facilitator) และให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนคิดและพฒันา
ตนเองใหมี้คุณสมบติัความเป็นพลเมืองดว้ยตนเอง     

การท่ีกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีส่วนส าคัญท่ีท าให้นักศึกษาเกิดความ
ตระหนกัในความเป็นพลเมืองสูงข้ึนได ้ ยงัสามารถอธิบายไดโ้ดยใชแ้นวคิดของทิศนา  แขมมณี (2548) 
กล่าวคือ ปัญหาสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดภาวะสงสัยและความตอ้งการท่ีจะแสวงหาความรู้เพื่อขจดั
ความสงสัยดงักล่าว  การให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหาจริงหรือสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และร่วมกนัคิดหาทาง
แกปั้ญหานั้นๆ จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย และสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการ
ต่างๆ อนัเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต     นอกจากน้ี การเรียนรู้โดยใช ้
“ปัญหา” เป็นตวัตั้ง (Problem-Based Learning)  โดยให้นกัศึกษาลงชุมชนทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั 
และให้ประมวลความรู้ตามสาขาวิชาท่ีได้เรียนมา น ามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ เสนอ
วธีิแกไ้ข  จะช่วยท าใหน้กัศึกษาเกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และการเป็น “พลเมือง”   หรือกล่าวไดว้า่  
การศึกษา เพื่ อส ร้างความเป็นพล เมืองนั้ น เ กิดจาก  “การคิด”  มากกว่า  “ความ รู้”   นั่น เอง 
(คณะอนุกรรมการกนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี, 2554; ปริญญา เทวานฤมิตร
กุล, 2555ก)   

โดยรวมแลว้  ผลการวิจยัน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผ่านมา ดงัเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ 
Ehman, 1980; Hahn, 1998; Niemi & Junn, 1998; Torney-Purta et al., 2001 (อา้งถึงใน Hahn, C. L., 
2010) ท่ีพบว่า  นกัเรียนท่ีถูกกระตุน้ให้คิดและอภิปรายเก่ียวกบัประเด็นสาธารณะ ส่งผลให้นกัเรียนมี
ระดบัความตระหนกัในหนา้ท่ีพลเมืองสูงกวา่นกัเรียนท่ีผา่นการเรียนการสอนแบบปกติ   เช่นเดียวกบั
งานวิจยัของมณีรัตน์  ภทัรจินดา (2554) ท่ีพบวา่ นกัศึกษาท่ีผา่นการเรียนรู้สภาพปัญหาจริงของสังคม 
ท าให้นักศึกษามีความตั้งใจและเกิดความรับผิดชอบท่ีจะแก้ปัญหาให้กบัชุมชนท่ีศึกษาอยู่    และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสายใจ  ชูช่วย (2550)  กล่าวคือ การสอนแบบแกปั้ญหาท าให้นกัเรียนมีทกัษะ
ทางสังคมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 ขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงท่ีได้จากผลการวิจยัคร้ังน้ี คือ  ระดบัความตระหนักในความเป็น
พลเมืองดา้น “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  เป็นดา้นท่ีนักศึกษามีความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและ
หลงัเรียนมากท่ีสุดใน 6 ดา้น  กล่าวคือ ก่อนเรียนมีระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมเท่ากบั 3.55  ในขณะ
ท่ีหลงัเรียนมีระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมสูงข้ึนเป็น  4.29  หรือมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัระหว่างก่อน
เรียนและหลงัเรียนท่ี  .74    ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีการ
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สร้างกระบวนการเช่ือมโยงความคิดให้นกัศึกษาเห็นวา่ ทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา  การแกปั้ญหา
จึงตอ้งเร่ิมท่ีตวัผูเ้รียน  ซ่ึงเป็นการให้ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์ปัญหา (Problem-Based Learning)  ตระหนกัถึง
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีตนเอง   ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการสร้าง
ความเป็นพลเมืองของคณะอนุกรรมการกนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี (2554) 
ท่ีอธิบายวา่  ผูส้อนควรพฒันาการสอนในรูป “กิจกรรม” หรือการเรียนการสอนผา่น “กระบวนการคิด 
วเิคราะห์ ฝึกปฏิบติั” เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความเช่ือมโยงท่ีมีนยัส าคญัวา่ เราทุกคนต่างเป็นส่วนหน่ึงของ
ปัญหา และการคล่ีคลายแกไ้ขปัญหา 
  
 5.2.2 สมมติฐานข้อที ่2  นักศึกษาวิชา GE138 การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง ท่ีมีเพศและภูมิล าเนา
แตกต่างกัน มีระดับความตระหนักในความเป็นพลเมืองภายหลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานขา้งตน้ พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเพศและภูมิล าเนาแตกต่างกนั มีระดบั
ความตระหนกัในความเป็นพลเมืองภายหลงัการเรียนท่ีไม่แตกต่างกนั ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  นกัศึกษาทุกเพศและทุกภูมิล าเนาในกลุ่มเรียนน้ีต่างไดรั้บกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกัน จึงส่งผลให้เกิดความตระหนักในความเป็นพลเมืองท่ีไม่แตกต่างกัน
ภายหลงัการเรียน   

ขอ้สังเกตประการหน่ึงท่ีสนบัสนุนค าอธิบายน้ีไดโ้ดยเฉพาะดา้นเพศนั้น ผูว้ิจยัพบวา่ จากการ
ทดสอบความแตกต่างของความตระหนกัในความเป็นพลเมืองในภาพรวมก่อนเรียน (Pretest)  นกัศึกษา
หญิง (x̄   = 3.90)  และนกัศึกษาชาย (x̄   = 3.75)   มีระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมือง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   อยา่งไรก็ดี  จากการทดสอบความแตกต่างของความ
ตระหนักในความเป็นพลเมืองหลงัเรียน (Posttest) ท่ีพบว่าไม่มีความแตกต่างของความตระหนักนั้น 
อาจเป็นเพราะนกัศึกษาทั้งชายและหญิง รวมถึงทุกภูมิล าเนานั้นต่างก็ไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่าน
กิจกรรมหรือส่ิงเร้าท่ีไม่แตกต่างกนั  ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของ
ระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองระหวา่งก่อนและหลงัเรียนตามสมมติฐานขอ้หน่ึงเท่านั้น  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนวชิา GE138 การศึกษาเพือ่สร้างพลเมือง 
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ีท่ีพบว่า  การน ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานพร้อมกบัการ
สอดแทรกเน้ือหาความเป็นพลเมือง โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากการส ารวจปัญหาชุมชน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  เพื่อวิเคราะห์สาเหตุรวมถึงน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาชุมชน  ได้
มีส่วนส่งผลให้นกัศึกษามีระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ   ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะต่อการจดักิจกรรมดงักล่าวของวชิาน้ีในคร้ังต่อไป  ดงัน้ี  

1) ผูส้อนควรท าหนา้ท่ีเป็นวทิยากรกระบวนการ (Facilitator) ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยแนะน าให้นกัศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาสังคม ซ่ึงมีเง่ือนไขว่า
นกัศึกษาจะตอ้งวิเคราะห์ให้พบว่า ตวันกัศึกษาเองเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาและสาเหตุของปัญหานั้น
อยา่งไร  ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความเป็นพลเมืองโดยเฉพาะดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม  

2) ควรพฒันากิจกรรมต่อเน่ืองจากการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
โดยการให้นกัศึกษาลงมือท าโครงงาน (Project-Based Learning)  เพื่อให้นกัศึกษาไดล้งมือฝึกปฏิบติั
จริง และมีส่วนร่วมกบัชุมชนทั้งในและนอกมหาวทิยาลยัเพื่อแกปั้ญหามากข้ึน   

3) ควรจดัใหน้กัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาน้ีในแต่ละกลุ่มเรียน มาร่วมกนัน าเสนอผลงานจาก
การไปส ารวจปัญหาและน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหา ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งกลุ่มเรียนหรือคณะต่างๆ     
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อการวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากขอ้จ ากดัในการวจิยัคร้ังน้ีท่ีศึกษาแต่เฉพาะกบันกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ เพียง
กลุ่มเรียนเดียวเท่านั้น ดงันั้น การวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรศึกษากบันกัศึกษาจากคณะอ่ืนๆ ท่ีลงทะเบียน
เรียนในวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง เพื่อเปรียบเทียบความตระหนกัในความเป็นพลเมือง
ของนกัศึกษาระหวา่งคณะต่างๆ ดว้ย  
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- บนัทึกเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 
- ค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา ( IOC ) 
- แบบสอบถาม 
- ภาพกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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บันทึก 

  
ท่ี         ศศว. 0406 (1)/ พิเศษ                                                                                           วนัท่ี  18  มิถุนายน  2555 
จาก     รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
เรียน    ผศ.ดร.วนัวร  จะนู 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    แผนการสอนและแบบสอบถาม   

 
เร่ือง   ขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ  

 
 ดว้ย ดร.ธัญธัช วิภติัภูมิประเทศ ไดรั้บอนุมติัทุนวิจยัในชั้นเรียน จากศูนยว์ิจยั มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์ เร่ือง “ผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชา GE138 การศึกษา
เพื่อสร้างพลเมือง ท่ีมีต่อความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา”   
 ในการน้ี ขอเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจแผนการสอน และ แบบสอบถามงานวิจยั เร่ือง “ผล
ของการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ท่ีมีต่อ
ความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา”    
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 

                        
                                              (ดร.รังสิต   ศรจิตติ) 

                รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
 

โทร. 459 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์   DPU
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บันทึก 

  
ท่ี         ศศว. 0406 (1)/ พิเศษ                                                                                           วนัท่ี  18  มิถุนายน  2555 
จาก     รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
เรียน    ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวฒัน์ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    แผนการสอนและแบบสอบถาม   

 
เร่ือง   ขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ  

 
 ดว้ย ดร.ธัญธัช วิภติัภูมิประเทศ ไดรั้บอนุมติัทุนวิจยัในชั้นเรียน จากศูนยว์ิจยั มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์ เร่ือง “ผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชา GE138 การศึกษา
เพื่อสร้างพลเมือง ท่ีมีต่อความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา”   
 ในการน้ี ขอเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจแผนการสอน และ แบบสอบถามงานวิจยั เร่ือง “ผล
ของการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ท่ีมีต่อ
ความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา”    
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 

                        
                                              (ดร.รังสิต   ศรจิตติ) 

                รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
 

โทร. 459 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์   DPU
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บันทึก 

  
ท่ี         ศศว. 0406 (1)/ พิเศษ                                                                                           วนัท่ี  18  มิถุนายน  2555 
จาก     รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
เรียน    ดร.วาสนา  วสิฤตาภา 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    แผนการสอนและแบบสอบถาม   

 
เร่ือง   ขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ  

 
 ดว้ย ดร.ธัญธัช วิภติัภูมิประเทศ ไดรั้บอนุมติัทุนวิจยัในชั้นเรียน จากศูนยว์ิจยั มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์ เร่ือง “ผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชา GE138 การศึกษา
เพื่อสร้างพลเมือง ท่ีมีต่อความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา”   
 ในการน้ี ขอเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจแผนการสอน และ แบบสอบถามงานวิจยั เร่ือง “ผล
ของการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ท่ีมีต่อ
ความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา”    
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 

                        
                                              (ดร.รังสิต   ศรจิตติ) 

                รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
 

โทร. 459 
 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์   DPU
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ค่าความเทีย่งตรงของเนือ้หา (IOC) 
ข้อที ่ ผลการประเมนิโดยผู้เช่ียวชาญ  รวม IOC ความหมาย 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 0 1 1 2 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
2 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
3 0 1 1 2 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
4 0 1 1 2 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
5 -1 1 1 1 0.33 ไม่มีความสอดคลอ้ง-ตอ้งแกไ้ขเน้ือหา 
6 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
7 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
8 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
9 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
10 0 1 1 2 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
11 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
12 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
13 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
14 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
15 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
16 -1 1 1 1 0.33 ไม่มีความสอดคลอ้ง-ตอ้งแกไ้ขเน้ือหา 
17 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
18 0 1 1 2 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
19 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
20 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
21 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
22 0 1 1 2 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
23 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
24 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
25 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
26 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
27 0 1 1 2 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ข้อที ่ ผลการประเมนิโดยผู้เช่ียวชาญ  รวม IOC ความหมาย 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
28 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
29 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
30 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
31 0 1 1 2 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
32 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
33 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
34 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
35 0 1 1 2 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
36 1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 
ตอนที ่2  ความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 
ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะต่อการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนวชิา GE138 การศึกษาเพือ่สร้างพลเมือง 
 
 
ตอนที่ 1:                    ศึกษา 
ค าช้ีแจง  กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าง 
 

1.  เพศ   ชาย          
2.        า  า        พฯและปริมณฑล   าค  าง   

 ภาคเหนือ    ภาคใต ้    
 ภาคตะวนัออก   ภาคตะวนัตก 

    าค           ย       
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามการวจัิยในช้ันเรียน  
เร่ือง  

ผลของการใช้กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวชิา GE138 การศึกษาเพือ่สร้างพลเมือง 
ทีม่ีต่อความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 

ดร.ธัญธัช  วภิัตภูิมปิระเทศ 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
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ตอนที่ 2:  ความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 
ค าช้ีแจง  กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่  4 = เห็นดว้ย  3 = ไม่แน่ใจ  2 = ไม่เห็นดว้ย   1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ความเป็นพลเมอืง ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการพึง่ตนเองและรับผดิชอบตนเอง 
1. ท่านเห็นดว้ยวา่  เด็กจะกลายเป็นผูใ้หญ่อยา่งแทจ้ริง   ากสามารถรับผิดชอบต่อตนเอง
ได ้  

     

2. เม่ือนกัศึกษามีอิสระในการใชชี้วติ   นกัศึกษาก็ควรรับผิดชอบต่อชีวติตนเองดว้ย      
3. นกัศึกษาเห็นดว้ยวา่ ระบบอุปถมัภเ์ป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าใหค้นไม่ยอมพ่ึงพาตนเอง       

4. นกัศึกษาเห็นดว้ยว่า การแกปั้ญหาใดๆ ก็ตาม ควรใชค้วามรู้ความสามารถของตนเอง
ก่อน  ไม่ควรเรียกร้องใหผู้อ่ื้นมาแกปั้ญหาแทน 

     

5.จากการท ากิจกรรมกลุ่ม  หากมีปัญหาในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน  นักศึกษา
พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

     

6.จากการท ากิจกรรมกลุ่ม นักศึกษาคิดว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายจากเพ่ือนไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

ด้าน                อืน่ 
7. นกัศึกษามีสิทธิเสรีภาพ  และในขณะเดียวกนัก็ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้นดว้ย 

     

8. นกัศึกษาเห็นดว้ยว่า การอยู่ร่วมกนัอย่างผาสุก จ าเป็นตอ้งค านึงว่า ตนเองท าให้ผูอ่ื้น
ไดรั้บความเดือดร้อนหรือไม่ 

     

9. นักศึกษาเห็นด้วยว่า  การเอาความคิดของตนเป็นท่ีตั้ง  อาจน าไปสู่การละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผูอ่ื้นได ้

     

10. นักศึกษาเห็นดว้ยว่า  การยึดสิทธิเสรีภาพของตนเองเป็นหลกัจะท าให้ประเทศชาติ
ไดรั้บความเสียหาย 

     

11. ในขณะท ากิจกรรมกบัเพ่ือน  นกัศึกษาคิดวา่การท่ีเพ่ือนพดูคุยนอกเร่ืองเสียงดงั  ถือวา่
ไม่เคารพสิทธิของสมาชิกในกลุ่ม 

     

12. ในขณะท ากิจกรรมกับเพ่ือน  นักศึกษาเปิดโอกาสให้เพ่ือนได้ใช้สิทธิแสดงความ
คิดเห็น 
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ความเป็นพลเมอืง ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการเคารพความแตกต่าง 
13. นกัศึกษายอมรับความแตกต่างหลากหลายของผูค้นในสงัคม 

     

14. นกัศึกษาเห็นวา่  ความแตกต่างหลากหลายของผูค้น  เช่น อาชีพ ฐานะ วิถีชีวิต ความ
เช่ือทางศาสนา  และความคิดเห็นทางการเมือง   เป็นเร่ืองปกติ  

     

15. นกัศึกษามองวา่ บุคคลท่ีเคารพความแตกต่างมกัไม่ใชค้วามรุนแรงต่อผูอ่ื้นท่ีมีความ
คิดเห็นแตกต่างไปจากตน 

     

16.   นกัศึกษาเห็นว่า การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นนั้นไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ใจเหตุผลท่ี
เขาคิดไม่เหมือนเรา  และไม่ควรบงัคบัใหค้นอ่ืนคิดเหมือนเรา  

     

17. ในขณะท ากิจกรรมกบัเพ่ือน นกัศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของเพ่ือน      

18. ในขณะท ากิจกรรมกบัเพ่ือน  หากมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของนกัศึกษากบัเพ่ือน   
นกัศึกษาเห็นวา่ ไม่มีใครเป็นฝ่ายถูกหรือผิด 

     

ด้านการเคารพหลกัความเสมอภาค 
19.  นกัศึกษาเห็นวา่ แมว้า่ประชาชนในสังคมจะมีความแตกต่างหลากหลาย  แต่ทุกคนมี
ความเสมอภาคกนัในฐานะท่ีเป็นเจา้ของประเทศ 

     

20. นักศึกษามองผูอ่ื้นท่ีมีฐานะรวยกว่าหรือยากจนกว่าตนเองว่า   มีศกัด์ิศรีและสถานะ
เท่าเทียมกบัตน 

     

21. นกัศึกษาเห็นวา่ ในสังคมประชาธิปไตย ไม่มีคนท่ีอยูสู่งกวา่ และไม่มีคนท่ีอยูต่  ่ากว่า  
ทุกคนลว้นเท่าเทียมกนั 

     

22.  นกัศึกษามองวา่ ผูท่ี้ขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ถือวา่มีศกัด์ิศรี  และมีความเท่าเทียม
กบัผูใ้หค้วามช่วยเหลือ  

     

23. จากการท ากิจกรรมกลุ่ม  นกัศึกษาเห็นวา่เพ่ือนในกลุ่มต่างช่วยเหลือแบ่งปันความรู้ซ่ึง
กนัและกนัอยา่งเท่าเทียมกนั 

     

24. จากการท ากิจกรรมกลุ่ม  นกัศึกษาเห็นวา่ แมเ้พ่ือนในกลุ่มจะมีฐานะแตกต่างไปจาก
ตน  แต่เพ่ือนก็มีสถานะเป็นนกัศึกษาเท่าเทียมกบัตน 
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ความเป็นพลเมอืง ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการเคารพกตกิา/กฎหมาย 
25. นกัศึกษาเห็นวา่ สงัคม  า         ช     า รือกฎหมายในการปกครอง ากกวา่การใช้
ก าลงั 

     

26. นักศึกษามองว่า ระบอบประชาธิปไตยจะประสบความส าเร็จไดก็้ต่อเม่ือประชาชน
เคารพกติกา 

     

27. นักศึกษามองวา่  วิธีการหน่ึงท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ คือ การใชก้ติกา
หรือกฎหมาย 

     

28. นกัศึกษามองวา่ ผูก้ระท าผิดควรไดรั้บการลงโทษตามกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั        

29. ในขณะท ากิจกรรมกบัเพ่ือน นกัศึกษาเคารพและปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมของวิชาและ
ของกลุ่ม  

     

30. ในขณะท ากิจกรรมกบัเพ่ือน แมมี้เพ่ือนจ านวนนอ้ยท่ีไม่เห็นดว้ย แต่นกัศึกษาก็รับฟัง
ความคิดเห็นอยา่งเตม็ใจ 

     

ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
31. นกัศึกษาเห็นดว้ยวา่การกระท าใดๆ ของตนยอ่มส่งผลกระทบต่อสังคมและส่วนรวม
ไดใ้นท่ีสุด 

     

32. นกัศึกษามองวา่ตนมีความเช่ือมโยงกบัสังคม  เม่ือเกิดปัญหา ตนจึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ปัญหาและอาจช่วยแกไ้ขปัญหาได ้ 

     

33. นกัศึกษาเห็นวา่ การแกปั้ญหาสงัคมท่ีดีควรเร่ิมจากตวัเอง โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การแกปั้ญหา 

     

34. นักศึกษาเห็นวา่ ตนเองสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไดโ้ดยการท าหนา้ท่ี
ของตนใหดี้ท่ีสุด 

     

35. จากการท ากิจกรรมกลุ่ม  นกัศึกษาเห็นวา่การแกปั้ญหาในการท ากิจกรรมกลุ่มท่ีดี ควร
ตอ้งแกไ้ขท่ีตวันกัศึกษาเองมากกวา่การแกไ้ขท่ีตวัผูอ่ื้น 

     

36. จากการท ากิจกรรมกลุ่ม  นกัศึกษาเห็นวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างานกลุ่มนั้นมี
สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากตวันกัศึกษาเองดว้ย  
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ตอนที ่3: ข้อเสนอแนะต่อการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนวชิา GE138 การศึกษาเพือ่สร้างพลเมือง 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
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ภาพกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1. กจิกรรมการส ารวจปัญหาชุมชนภายในมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์  
 1.1 นกัศึกษาส ารวจปัญหาและสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในบริเวณต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์   
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 1.2 นกัศึกษาร่วมกนัวเิคราะห์สาเหตุปัญหาภายในมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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 1.3 นกัศึกษาร่วมกนัน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาภายในมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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 1.4 ผลงานของนกัศึกษา 
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2. กจิกรรมการส ารวจปัญหาชุมชนภายนอกมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์  
 2.1 นกัศึกษาส ารวจปัญหาและสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งภายนอกมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  

 

DPU
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2.2 นกัศึกษาร่วมกนัวเิคราะห์สาเหตุปัญหาภายนอกมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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2.3 นกัศึกษาร่วมกนัน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาภายนอกมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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2.4 ผลงานของนกัศึกษา 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือผู้วจัิย ดร.ธญัธชั  วภิติัภูมิประเทศ 

ประวตัิการศึกษา รัฐศาสตรบณัฑิต (สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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