การสะทอนเรียนรูแบบยอนมองตน และใครครวญภายในของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ภายหลังการจัดดําเนินการโครงงานสังคม
Students ’ Self-Inquiry Learning-Reflection and Inner Contemplation at King
Mongkut University of Technology Thonburi after Implementing a Social
Activity Project
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาการสะทอนเรียนรูแบบยอน
มองตนและใครครวญภายในของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ภายหลังการ
ดําเนินโครงงานกิจกรรมทางสังคม เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือสําคัญในการวิจัย
คือ การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม และแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งเปนแบบรายงานการประเมิน
ผลการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญคือ นักศึกษา มจธ. ในกลุมของวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 39 คน วิเคราะหสังเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหสถิติพื้นฐาน การวิเคราะหเนื้อหา และวิเคราะห
เชิงสรุปแบบอุปนัย ผลการศึกษาพบวา ขั้นตอนในการจัดดําเนินโครงงานทางสังคมของนักศึกษามีลักษณะเริ่ม
ตั้งแตการประชุมระดมสมองกลุมเพื่อการเลือกหัวขอโครงงาน การเลือกพื้นที่การดําเนินกิจกรรม การวางแผน
งาน ตลอดจนการเผชิญปญหาอุปสรรคตางๆรวมกัน ผลการสะทอนเรียนรูแบบยอนมองตนและใครครวญ
ภายในของนักศึกษา ซึ่งมีลักษณะเปนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องดังตอไปนี้ คือ ความอดทน (100%)
ความสามัคคี (100%) ความเมตตา(92.31%) ความรับผิดชอบ (74.36%) และ ความตรงตอเวลา (51.28%%)
สําหรับปญหาอุปสรรคที่สําคัญตอการเรียนรู คือ ความรูสึกกังวลใจเกี่ยวกับคะแนนสอบ(100%) ปญหาการ
แขงขันระหวางกลุม (100%)และความไมไววางใจตอกันในกลุม (17.95%)
คําสําคัญ โครงงานสังคม การสะทอนเรียนรูแบบยอนมองตนเอง และใครครวญภายใน

Abstract
The main objective of this participatory research is to study students’ self-inquiry
learning-reflection and inner contemplation after the implementation of a social activity
project. The study was conducted in King Mongkut University of Technology Thonburi (KMUTT).
It used qualitative methodology. The research instruments used to collect the data were
observations, in-depth interviews, group discussions and open-ended form (students’ learning
self-report). The samples and key informants were thirty-nine KMUTT students studied in the
subject area of general education. The data analysis involved fundamental statistical analysis,
content and inductive analysis. The results of this research showed that the steps to implement the project activities, ranging from the beginning to the end were
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group brain storming for project topic, project site selection, planning, and problem
confronting. Additionally, these students’ self-inquiry learning-reflection and inner
contemplation were transformative learning - Endurance or Patience (100%), Unity (100%),
Compassion (92.31%), Responsibility (74.36%), and Punctuality (51.28%). The problems of
their learning were the anxiety about test score (100%), competition among groups (100%),
and untrustworthiness among group members (17.95%).
Keywords: Social Activity Project, Self-Inquiry Learning-Reflection and Inner Contemplation
สรางความงอกงามทางปญญาผานกระบวนผลิตกําลัง
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เปาหมายการปฏิรูปการศึกษานั้น เปนการ คนระดับสูงที่จะสราง สังคมอุดมปญญา ใหเกิดขึ้น
สรางการเรียนรูแบบองครวม ที่เนนใหผูเรียน เกง-ดี- (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
มีความสุข ทั้งนี้เพราะพระราชบัญญัติการศึกษา การศึกษา(องคกรมหาชน),2549) มจธ. ไดประกาศ
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดระบุไววา การจัดการ นโยบายดานการเรียนรูในแผนปฏิบัติการดาน การศึกษา
ศึ ก ษาต อ งเปนไปเพื่อ พั ฒนาคนไทยให เป นมนุษย ที่ 2555-2559 มุงเนนการพัฒนากรอบคุณลักษณะ
สมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความ บัณฑิตอันพึงประสงค (บัณฑิต ฑิพากร,2554) และมี
รูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารง สํานักศึกษาทั่วไป ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนราย
ชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทั้งนี้ วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะ
สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาทั่วไป (general ของผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ(สํานักศึกษาทั่วไป
education) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เริ่มมา ,2552) ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน ที่เปนโปรแกรม
จากความคิดวา การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย การเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดบริการใหแก
จะตองมีความสมบูรณและสมดุลตามองคประกอบ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในแตละคณะ ภาควิชาตางๆ
ธรรมชาติของมนุษย คือรางกาย และจิตใจ (อารมณ ของมหาวิทยาลัยนั้น วิชามนุษยกับหลักจริยศาสตร
ความคิด สติปญญา และจิตวิญญาณ) ดังนั้นการ เพื่อการดําเนินชีวิต เปนวิชาหลักที่สําคัญในกลุม
จั ด การศึ ก ษาทั่ ว ไปจึ ง ควรต อ งทํ า ให ผู เรี ย นเกิ ด การ สังคมศาสตรมนุษยศาสตร ที่มิใชมีเพียงการสอน
เรียนรูดังตอไปนี้ คือ เกิดความรูที่รูจริง เกิดปญญา เนื้อหาวิชาในหลักสูตร แตยังมีรูปแบบการจัดการ
ที่เชื่อมโยงความรูตางๆได และเกิดจิตสํานึกเพราะ เรียนการสอนเปนเอกลักษณพิเศษที่เนนใหนักศึกษา
เขาใจตนเองที่สัมพันธกับสรรพสิ่งทั้งหลาย ซึ่งการ เรียนรูผานการดําเนินการจัดทําโครงงานทางสังคมใน
เรียนรูดังกลาวนี้จะเกิดขึ้นไดนั้นผูเรียนตองมีการเรียน ลักษณะเปนกลุมหองเรียนยอย(จุรีพร กาญจนการุณ,
รูแบบที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน 2556)
ภ า ร กิ จ ห ลั ก ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ใ น ก า ร พั ฒ น า
(transformative learning) (ประเวศ วะสี, 2549)
โดยควรต อ งมี ลั ก ษณะเป น การเรี ย นรู ที่ ม าจากการ คุ ณ ลั ก ษณะของผู เรี ย นให เ ป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ ข อง
สะทอนการเรียนรูแบบยอนมองตน และใครครวญ มหาวิทยาลัยก็คือ การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม
ภายใน (Self-Inquiry and Inner Contemplation) และจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามวิสัย
ทัศน คือ มุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่เกงและดี
(จักกาคม มหิสรากุล, 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี การที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะสามารถบรรลุ เ ป า ประสงค
(มจธ.)เปนสถาบันอุดมศึกษาไทยที่อยูในกํากับดูแล ภารกิจดังกลาวนั้น วิชามนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อ
ของรัฐบาล จึงเปนหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับ การดําเนินชีวิต ซึ่งเปนหนึ่งในวิชาหลักของวิชาศึกษา
อุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการ ทั่วไป จึงเปนวิชาที่ไดรับการคาดหวังวาจะสามารถ
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ตอบสนองตอภารกิจดังกลาว และชวยสนับสนุนให
ระบบการศึกษาปจจุบันบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการ
ศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง
การสะท อ นเรี ย นรู แ บบย อ นมองตนและใคร ค รวญ
ภายในของนักศึกษา มจธ. ภายหลังการดําเนินโครง
งานทางสังคมในวิชามนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อ
การดําเนินชีวิต

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการสะทอนเรียนรูแบบยอนมอง
ตน และใครครวญภายในของนักศึกษา มจธ. ภาย
หลังการดําเนินโครงงานทางสังคมในวิชามนุษยกับ
หลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต

กรอบแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิจัย
การเรียนรู หมายถึง การศึกษาเพื่อใหเกิด
ความรูและความเขาใจ (http://th.w3dictionary.org/)
Ambrose (2010) ไดใหความหมายของการเรียนรู
ในชั้นเรียนไว ซึ่งหนึ่งในความหมายที่สําคัญดังกลาว
นั้นคือ การเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลงของ ความรู
ความเชื่อ และพฤติกรรม หรือทัศนคติ นั่นเอง (จุรีพร
กาญจนการุณ, 2556) สวนจิตปญญาศึกษา (Contemplative Education) คือ กระบวนการเรียนรู
จากภายใน ทําใหไดมาซึ่งความรูจากประสบการณ
และกระบวนการ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
ตนเอง ใหตระหนักเห็นคุณคาของความเปนมนุษย
เรียนรูที่จะรัก เรียนรูในการเขาถึงความจริง เรียน
รู ที่ จ ะยอมรั บ ความหลากหลายทางความคิ ด มาก
ขึ้น นําไปสูความตั้งใจที่จะทําประโยชนเพื่อผูอื่น ซึ่ง
เปนการพัฒนาคุณลักษณะภายในที่ถาวรของผูเรียน
ซึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีอยูแลวสามารถ
นําแนวคิดดังกลาวนี้มาบูรณาการกับเนื้อหา ไดกับทุก
ระดับของการศึกษา (Hart, 2004) กระบวนการพัฒนา
ปญญาภายในบุคคลดังกลาวยังสัมพันธกับวิธีทําใหเกิด
ปญญา 3 วิธี (พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต),2543. อาง
ถึงในอรอนงค แจมผล,2556 ) คือ วิธีที่ 1 ปญญาเกิด

จากการสดับเลาเรียนหรือถายทอดตอกันมา วิธีที่ 2
ปญญาเกิดจากการพิจารณาหาเหตุผลดวยตนเอง
วิธที ี่ 3 ปญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝกหัดอบรม ดวย
การไดความรูมาโดยผานความเงียบ (silence) การมอง
เขาไปภายใน (looking inward) การไตรตรองอยาง
ลึกซึ้ง (pondering deeply) และการเฝามองเนื้อหา
ภายในจิตสํานึกของเรา (consciousness)
ดั ง นั้ น การสะท อ นเรี ย นรู แ บบย อ นมองตน
และใครครวญภายใน (Self-Inquiry and Inner
Contemplation) จึงเปนสวนสําคัญลักษณะหนึ่งของ
ผูเรียนที่จะมีการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง (จักกาคม
มหิสรากุล, 2557) ดวยแนววิธีที่วาปญญาเกิดจากการ
ลงมือปฏิบัติ ทําใหไดมาซึ่งความรูจากประสบการณ
และกระบวนการ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
ตนเอง เรียกวา เปนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง
(Transformative learning) ซึ่งถือเปนเปาหมาย
(จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2552) อันไดแก การตระหนัก
เห็นคุณคาของความเปนมนุษย การเรียนรูที่จะยอมรับ
ความหลากหลายทางความคิด ความตั้งใจที่จะทําประโยชน
เพื่อผูอื่น เปนตน
ทั้งนี้การจัดการศึกษาทั่วไปในวิชามนุษยกับ
หลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต ในวิชาศึกษา
ทั่วไป ซึ่งหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรูที่สําคัญ
นั้น มีรูปแบบใหนักศึกษาไดจัดดําเนินการกิจกรรม
โครงการทางสังคมขึ้น โดยคาดหวังถึงผลลัพธสวน
ที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู ภ ายใน
ตนเองซึ่งสามารถสะทอนการเรียนรู ดวยการยอนมอง
ตน และใครครวญภายใน อันเปนวิธีที่ทาํ ใหไดมาซึ่ง
ปญญาที่สําคัญตามแนวคิดของจิตตปญญาศึกษา ซึ่ง
ไดมีการนําองคความรูดังกลาวนี้มาเผยแพรสู มจธ.
(เอกรัตน รวยรวยและคณะ,2557) เพื่อบูรณาการเขา
สูการเรียนการสอน และ เปนการสรางความงอกงาม
ทางปญญา กอเกิด สังคมอุดมปญญา ขึ้น ซึ่งสามารถ
เขียนตามแนวคิดเชิงระบบ(Bertalanffy, 1968) ดัง
แผนภูมิตอไปนี้
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Input
ผูเรียน
ฯลฯ

Process
การจัดดําเนินการโครง
งานทางสังคม
โดย ลงมือปฏิบัติจริง

Output
การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง
- ผลการสะทอนเรียนรูแบบยอน
มองตนเองและใครครวญภายใน
- ปญหาอุปสรรค

คําถามในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย

การจัดดําเนินการโครงการทางสังคม ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(มจธ.) มีลักษณะขั้นตอนอยางไร ผลของการสะทอน
การเรียนรู แบบยอนมองตนและใครครวญภายในของ
นักศึกษามีอะไรบาง และมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative methodology) โดยมีการ
เลือกกรณีศึกษา โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากนักศึกษา มจธ.
ที่ลงทะเบียนศึกษาในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป วิชามนุษย
กับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต ในปการศึกษา
1/2557 ไดกลุมตัวอยางเปนนักศึกษากลุมยอย 1 กลุม
มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 39 คน ทั้งนี้มีเกณฑการเลือก
คือ ตองเปนกลุมที่ผูวิจัยสามารถเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการทํางานของกลุมยอยในฐานะของอาจารย
ที่ปรึกษาประจํากลุม ซึ่งผูวิจัยจะมีโอกาสติดตามเขา
รวมดูแลการทํางานของกลุม ทั้งในหองเรียนรวม(หอง
บรรยาย)และหองเรียนยอย รวมถึงกิจกรรมภาค
สนาม เปนการใชวิธีการศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม
(participatory research ) ทั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสังเกต
ทั้งแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม การสัมภาษณ
เชิงลึกผูนํา และผูที่มีบทบาทสําคัญๆ ของกลุม การ
สนทนากลุมแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ
(formal and informal focus group discussion)
และใชแบบประเมินผลการเรียนรู ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายเปด (open-ended form) มี
ลักษณะเปนแบบรายงานการประเมินสะทอนผลการ
เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตาม
กรอบความคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยหลังการ
ดําเนินกิจกรรมโครงงานทางสังคมเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัย
จะใหนักศึกษาแตละคนในกลุมไดสะทอนผลการเรียน
รูของตนเอง ออกมาในรูปขอเขียนการบรรยายความ
รูสึกลงในแบบประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งจัด
กระทําในหองเรียนยอย ภายหลังจากการนั่งสงบนิ่งและ
ยอนระลึกทบทวนถึงความรูสึกของตนเองตอการจัด

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
การสะท อ นเรี ย นรู แ บบย อ นมองตนและ
ใครครวญภายในของนักศึกษา มจธ. หมายถึง การที่
นักศึกษา มจธ. มีการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง
ดวยวิธีการสงบนิ่งยอนระลึกทบทวนถึงความรูสึก
ของตน เกิดขึ้นจากประสบการณตรงในการลงมือ
ปฏิบัติจริงดวยการจัดดําเนินการโครงงานทางสังคม
ในวิชามนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต
และเป น การเรี ย นรู ที่ ก อ ให เ กิ ด ผลทางบวกที่ เ ป น
ประโยชนตอตนเองและสังคม
โครงงานทางสังคม หมายถึง กิจกรรมกลุมที่
เกี่ยวของเปนประโยชนตอสังคมและชุมชน อาทิ
เชน กิจกรรมที่นาํ ความรูตางๆเขาชวยเหลือชุมชน
กิจกรรมจิตอาสาฯอื่นๆ เปนตน โดยเปนสวน
หนึ่ ง ของการเรี ย นการสอนในวิ ช ามนุ ษ ย กั บ หลั ก
จริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และกิ จ กรรมเหล า นี้ ดํ า เนิ น การโดยกลุ ม นั ก ศึ ก ษา
มจธ. ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกลาว ในภาคการ
ศึกษานั้นๆ

ขอบเขตของการวิจัย
เปนการศึกษาในภาพรวมตามการรับรูของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มจธ. ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
ที่กําลังศึกษาวิชามนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการ
ดําเนินชีวิต ในปการศึกษา 1/2557
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ดําเนินการกิจกรรมโครงงานสังคมเปนเวลา 10-15 นาที
ทั้งนี้ผูวิจัยไดขอความรวมมือกลุมตัวอยางใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยตั้งแตเบื้อง
ตน โดยแจงใหกลุมตัวอยางทราบวาการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ จะมีการนําเสนอขอมูลในภาพรวมเทานั้น กลุม
ตัวอยางมีอิสระในการใหขอมูลอยางเต็มที่ ขอมูลสวน
บุคคลจะไดรับการปกปดคุมครอง ไมมีการเปดเผยขอ
มูลใดๆเปนลักษณะสวนบุคคล และไมมีผลกระทบตอ
คะแนนของนักศึกษา ผูวิจัยยินดีแจงผลการวิจัยให
กลุมตัวอยางทราบเมื่อการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้น
ในขั้นตอนการวิเคราะหสังเคราะหขอมูล ผูวิจัย
ไดรวบรวมขอมูลทั้งหมด และใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
(content analysis) การวิเคราะหแบบสรุปเชิง
อุปนัย (induction) การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน คา
รอยละ และการนําเสนอผลการศึกษาวิจัยเชิงพรรณ
วิเคราะห

ผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาเรื่อง การสะทอนเรียนรูแบบยอน
ม อ ง ต น แ ล ะ ใ ค ร ค ร ว ญ ภ า ย ใ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)
หลังการจัดดําเนินการโครงงานสังคม นําเสนอดังตอ
ไปนี้
1.ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล พื้ น ฐานของกลุ ม
ตัวอยางในการศึกษาวิจัย ขอมูลพื้นฐานของกลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียน มจธ. ซึ่งกําลัง
ศึกษาวิชามนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนิน
ชีวิต ซึ่งเปนวิชาในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนทั้งหมด
39 คน เปนเพศชาย 21 คน (53.85%) เพศหญิง 18 คน
(46.15%) มีอายุ 16 ป ถึง 18 ป 36 คน (92.31%)
มากกวา 18 ป 3 คน (7.7%) กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1
จํานวน 36 คน (92.31%) ชั้นปที่ 2 จํานวน 3 คน (7.7%)
เปนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 12 คน (30.77%) คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ 12 คน (30.77%) และคณะ
วิศวกรรมศาสตร 15 คน (38.46%)

2. ผลการดําเนินโครงงานของกลุมตัวอยาง
2.1 ลักษณะรูปแบบโครงงานของกลุมตัวอยาง
หัวขอ
ชื่อโครงงาน
สถานที่จัดทําโครงงาน
กลุมเปาหมาย
วัตถุประสงคโครงงาน
ลักษณะรูปแบบกิจกรรม

ขอมูลเกี่ยวกับโครงงาน
พี่นองแบงปน
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนวัดพุทธบูชา บางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร
เด็กกอนวัยเรียน (2-6 ป) จํานวน 40 คน
เพื่อใหความรักความอบอุนใจ กระตุนความสนใจ ความสนุกนาน และความ
คิดสรางสรรคตอ เด็กกอนวัยเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย
กิจกรรม เลานิทานดวยการแสดงหุนมือ กิจกรรมเขียนอานดวยสีสัน (การวาด
ภาพระบายสี) และสันทนาการดวยเกมสหรรษา ปดโครงงานดวยกิจกรรม พี่
กับนองถายรูปรวมกัน
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ตัวอยาง
ภาพการดําเนินกิจกรรม

2.2 ขั้นตอนการจัดดําเนินการโครงงานฯ
ขั้นตอนการจัดดําเนินการโครงงาน
ขั้นที่ 1 การประชุมกลุม เพื่อเลือกหัวหนากลุม
ปรากฏการณจริง พบวา หัวหนากลุม ไดรับการเสนอชื่อจากสมาชิกในกลุมโดยมีการโหวตรับรองจากสมาชิก
ทุกคนเปนเอกฉันท และมีการแบงงานกันทําตามความสมัครใจ
ขั้นที่ 2 การกําหนดหัวขอโครงงาน และพื้นที่ทํากิจกรรม
ปรากฏการณจริง พบวา มีการระดมสมองกลุมเพื่อคนหาประเด็นปญหาที่สนใจ มีการวางแผนกําหนดราง
รายการกิจกรรมคราวๆ
ขั้นที่ 3 การลงสํารวจพื้นที่สถานที่ที่คาดวาจะใชในการจัดกิจกรรม
ปรากฏการณจริง มีการจัดทีม(2-3กลุมยอย) ลงสํารวจพื้นที่ชุมชนเปาหมายรอบๆ มหาวิทยาลัยหลายแหง
ขั้นที่ 4 การประชุมกลุมหาขอสรุป และการเขียนขอเสนอโครงงาน
ปรากฏการณจริง พบวา มีการถกเถียง ถึงขอดีขอเสีย ของตัวโครงงาน พื้นที่ และกิจกรรมที่กําหนดไวแต
เดิมในขั้น2 นําสูการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงรายละเอียดตางๆ ของตัวกิจกรรมให
สอดคลองกัน เชน กําหนดวัตถุประสงค วันเวลาในการทํากิจกรรม พื้นที่เปาหมายใหชัดเจน
ขั้นที่ 5 การสอบการนําเสนอขอเสนอโครงงาน ตอคณะกรรมการวิชา ในหองเรียนรวมใหญ โดยมีเกณฑ
การใหคะแนน เรื่อง เวลาการนําเสนอ (กลุมละ10นาที) ความครบถวนของเนื้อหา ฯลฯ
ปรากฏการณจริง พบวา ตัวแทนแตละกลุมนําเสนอขอเสนอโครงงาน นักศึกษาสวนใหญมีความกังวลใจตอ
คะแนนสอบ โดยเฉพาะตัวแทนที่รับผิดชอบในการนําเสนอ และมีการควบคุมผลการใหคะแนนสอบตาม
เกณฑโดยเขมงวดจากกรรมการฯ
ขั้นที่ 6 การจัดดําเนินการกิจกรรมโครงงานตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติ
ปรากฏการณจริง พบวามีการลงพื้นที่เปาหมายเพื่อปฏิบัติตามแผนงานเปนกลุม มีปญหาอุปสรรคที่ไมคาด
คิด เชน สมาชิกบางคนมาลาชา เด็กเล็กที่เปนกลุมเปาหมาย บางคนรองไห ขี้อาย วิ่งเลน ไมใหความรวม
มือ ฯลฯ ทําใหกลุมนักศึกษาตองปรับตัวเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา
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ขั้นที่ 7 ประชุมกลุม การทํารายงานการประเมินสะทอนผลการเรียนรู การเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินโครงงาน
ปรากฏการณจริง ในกรณีศึกษากลุมตัวอยางนี้ ผูวิจัยไดจัดใหนักศึกษาไดนั่งสงบนิ่งระลึกทบทวนถึงความ
รูสึกภายในตนเปนเวลา 15 นาที กอนที่จะใหทุกคนไดเขียนแบบรายงานการประเมินสะทอนผลการเรียนรูด ว ย
ตนเอง ในหองเรียนยอย หลังจากนั้น ในฐานะที่ปรึกษา จึงไดรวมกับแกนนํากลุม อํานวยความสะดวกในการ
จัดสนทนากลุมกระตุนสรางบรรยากาศใหเกิดประเด็นการสนทนา เชน ความรูสึกหลังทํากิจกรรม ปญหา
อุปสรรค แนวทางแกไข ฯลฯ นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และไดนําประเด็นตางๆเหลานี้ไปเขียน
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงงาน
ขั้นที่ 8 การสอบการสัมมนาและสงรายงานสรุปผลการดําเนินโครงงาน
ปรากฏการณจริง พบวา นักศึกษาในกลุมสวนใหญมีความกังวลใจตอคะแนนสอบของกลุมตนที่ตองเปรียบ
เทียบกับกลุมอื่นๆ ตัวแทนกลุมที่รับผิดชอบการนําเสนอ และตัวนักศึกษาที่ถูกกรรมการสุมเรียกใหออกไป
อานผลการสะทอนการเรียนรูมีความเครียด ภายในหองสอบนักศึกษาทุกคนตองเปนฝายรับฟงการนําเสนอ
สรุปผลโครงงานของตัวแทนแตละกลุม นักศึกษาไมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือสรางเครือขายความ
สัมพันธใดๆ และมีการบังคับใชเกณฑการวัดประเมินผลอยางเขมงวด เชนเดียวกับ การสอบการนําเสนอขอ
เสนอโครงงาน ในขั้นที่ 5
2.3 ผลการสะทอนเรียนรูแบบยอนมองตน และใครครวญภายใน ของนักศึกษา มจธ. ซึ่งวิเคราะห
สังเคราะหสรุปรวบรวมจากแบบรายงานการประเมินสะทอนผลการเรียนรูดวยตนเอง
ผลการสะทอนเรียนรูแบบยอนมองตน และใครครวญภายใน
หัวขอเรื่อง
ตัวอยางขอเขียนคําบรรยายของนักศึกษา
1.ความอดทน
2.ความสามัคคี
3.ความเมตตา
4.ความรับผิดชอบ
5.ความตรงตอเวลา
6. อื่นๆ

“ถาไมอดทนพอ... กลุมเราคงไมมีวันนี้…”
“ความสําเร็จ อยูที่ทุกๆคนชวยกัน”
“รูสึกวานองๆ นารักนาสงสาร...”
“ทุกคนในกลุมรับผิดชอบ ตอหนาที่เปนอยางดี”
“เวลานัดกันตองมาใหทันเวลา..ไมงั้นจะเสียงาน.”
“ทะเลาะกับนองที่บานนอยลง.” ฯลฯ

จํานวนนักศึกษา

รอยละ

(คน)
39
39
36
29
20
2

100
100
92.31
74.36
51.28
5.13

2.4 ผลการสะทอนถึงปญหาอุปสรรคที่สําคัญของการเรียนรู ซึ่งวิเคราะหสังเคราะหสรุปรวบรวมจาก
แบบรายงานการประเมินสะทอนผลการเรียนรูดวยตนเอง ของนักศึกษา มจธ.
ปญหาอุปสรรคที่สําคัญ
1.ความรูสึกกังวลใจเกี่ยวกับคะแนนสอบ
2. ปญหาการแขงขันระหวางกลุม
3.ปญหาความไมไววางใจตอกันในกลุม
4. อื่นๆ ( ไมชอบเด็กเล็ก ฯลฯ)

จํานวนนักศึกษา (คน)
39
39
7
1
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รอยละ
100
100
17.95
2.56

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย ปรากฏวา นักศึกษากลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 53.85 มาจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 38.46 มีอายุอยูใน
ชวง 16-18 ป และกําลังศึกษาชั้นปที่1 รอยละ 92.31
กลุมนักศึกษาไดจัดโครงงานชื่อวา “พี่นองแบงปน” ขึ้น
ณ.ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนวัดพุทธบูชา โดย
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหความรักความอบอุนใจ
และสรางความสนุกสนาน ตอเด็กเล็กที่เปน กลุม
เปาหมาย ดวยกิจกรรมการเลานิทาน วาดภาพระบายสี
และสันทนาการตาง ๆ โดยมีขั้นตอนการจัดดําเนิน
โครงงาน เริ่มตั้งแตการประชุมระดมสมองกลุมเพื่อ
การเลือกหัวขอโครงงาน การเลือกพื้นที่การดําเนิน
กิจกรรม การวางแผนงาน ตลอดจนการเผชิญปญหา
อุปสรรคตางๆรวมกัน และนักศึกษายังมีการสะทอน
การเรียนรูแบบยอนมองตนและใครครวญภายใน ซึ่ง
เปนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตอไปนี้ คือ
ความอดทน (100%) ความสามัคคี (100%) ความ
เมตตา (92.31%) ความรับผิดชอบ (74.36%) และ
ความตรงตอเวลา (51.28%) ปญหาอุปสรรคที่สาํ คัญ
ตอการเรียนรู คือ ความรูสึกกังวลใจเกี่ยวกับคะแนน
สอบ (100%) ปญหาการแขงขันระหวางกลุม (100%)
และความไมไววางใจตอกันในกลุม (17.95%)

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม
เนนพิจารณาทั้งตัวกระบวนการ และผลลัพธเกี่ยว
เนื่องกับการเรียนรูหลังจากการจัดดําเนินโครงงาน
สังคมของนักศึกษาเสร็จสิ้นแลว โดยพิจารณาจาก
ผลการวิเคราะหสังเคราะหพฤติกรรม ตลอดการ
จัดดําเนินโครงงาน ทั้งนี้ในการเรียนรูตามแนวคิด
เชิงระบบนั้น (Littlejohn, 2001 ; Donald and
Others 1999 ). ควรตองเริ่มตนพิจารณาตั้งแต สิ่ง
ปอนเขาสูระบบ (input) อันไดแก ตัวนักศึกษา
หลักสูตร งบประมาณ ฯลฯ ซึ่งตองมีความพรอมอยาง
เพียงพอ ในที่นี้หากพิจารณาถึงหลักสูตรวิชามนุษย
กับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต พบวาเปนวิชา

ที่เนนใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง จากการลงมือ
ปฏิบัติโครงงาน ซึ่งสอดคลองกับเงื่อนไขพื้นฐานของ
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา เรื่องความเชื่อมั่นในความ
เปนมนุษย (humanistic value) วามนุษยมีศักยภาพ
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง โดย
มีประสบการณตรง เปนปจจัยสําคัญของกระบวนการ
เรียนรูที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (ธนา
นิลชัยโกวิทย และคณะ,2551)
สวนความพรอมเรื่องงบประมาณนั้น ตาม
เงื่อนไขของรายวิชานี้ นักศึกษาแตละคนที่รวมกัน
จัดโครงงานจะตองเสียคาใชจายไมเกินคนละสอง
ร อ ยบาท(เอกสารประกอบการแนะนํ า รายวิ ช า
GEN111 สํานักศึกษาทั่วไป,2557) และกลุมตอง
วางแผนจัดสรรใชจายไมใหเกินวงเงินที่มีอยู ซึ่งบาง
โครงงานนักศึกษาอาจสามารถหาทุนสนับสนุนจาก
ภายนอกไดเพิ่มเติม และในแงความพรอมของตัว
นักศึกษาเองนั้น พบวานักศึกษาเกือบทั้งหมดยังไมมี
ประสบการณในการทํางานภาคสนามมากอน เพราะ
นักศึกษาสวนใหญในกลุมกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1 ซึ่ง
ยังเปนปเริ่มแรกของการเรียนรูในรั้วมหาวิทยาลัย
ในสวนของกระบวนการ (process) นั้น ตาม
ขั้นตอนดําเนินการโครงงาน พบวา นักศึกษามีการ
เรียนรูเกิดขึ้นในระหวางขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
แล ว ในลั ก ษณะที่ ส ะท อ นออกมาเป น พฤติ ก รรม
ภายนอก จากการสังเกตุพฤติกรรมทั้งคําพูด ทาทาง
และการกระทํา โดยเฉพาะในชวงการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นตอกัน การถกเถียงกันในกลุม นักศึกษา
จะตองยอมรับฟงความเห็นที่ตางกันได จึงจะทําให
กิจกรรมสามารถดําเนินการตอไปได และในการจัด
กิจกรรมลงพื้นที่ภาคสนามนั้น นักศึกษาหลายคนใน
กลุมที่ไมเคยเผชิญกับปญหาความยุงยากความลําบาก
ก็จําเปนตองปรับตัวยอมรับสถานการณตางๆ จาก
การสัมภาษณนักศึกษาผูใหขอมูลสําคัญวิจัยภายหลัง
การทํากิจกรรมแลว ตางกลาวสอดคลองกันวา “รูสึก
สุขใจมากที่ทําโครงงานจนสําเร็จ และหากมีโอกาสยัง
อยากจะไปทํากิจกรรมแบบนี้อีก ฯลฯ ”
ในสวนของผลลัพธ (Output) ยังพบประเด็น
นาสนใจวา ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนในสวน
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กระบวนการขางตนดังกลาวนั้นสอดคลองกับขอมูลที่
วิเคราะหสังเคราะหจากเขียนประเมินสะทอนผลการ
เรียนรูของนักศึกษา หลังจากการนั่งสงบระลึกทบทวน
ถึงความรูสึกภายในตน ซึ่งเปนการสะทอนผลการ
เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนิน
โครงการแลว ซึ่งพบวา มีนักศึกษาประมาณถึง รอยละ
78 ไดสะทอนเรียนรูแบบยอนมองตน และใครครวญ
ภายใน และรับรูถึงความรูสึกเปนสุขที่ไดแสดงความ
รักความเมตตาผานการทํากิจกรรม นอกจากนั้น ผล
การเรียนรูที่นักศึกษาสะทอนออกมาแบบยอนมองตน
และใครครวญภายใน ไดอยางสอดคลองกันมากสุด
คือ การเรียนรูเรื่องความอดทน และความสามัคคี ซึ่ง
นักศึกษาผูใหขอมูลสําคัญวิจัย ก็ใหขอมูลสอดคลอง
กันวา ทั้งความอดทน และความสามัคคีของกลุม ชวย
ทําใหโครงงานบรรลุผลสําเร็จมากที่สุด อยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาถึงผลลัพธที่สะทอนถึงปญหาอุปสรรค
ที่สําคัญของการเรียนรูแลวนั้น ประเด็นสําคัญที่ควร
นําสูการพิจารณาเพื่อปรับปรุงมากที่สุด ก็คือ การหา
แนวทางลดขอกังวลใจในเรื่องคะแนนสอบ และการ
เปลี่ยนแนวคิดการแขงขันระหวางกลุม ใหเปนการ
ใหกําลังใจตอกัน และการสรางความไววางใจกันใน
กลุม ซึ่งเปนปญหาอุปสรรคที่เปนผลกระทบตอการ
เรียนรูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ของ
นักศึกษา

ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
1.ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนประโยชน
สามารถนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ในวิชามนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยควรเพิ่มโอกาสให
นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันใหมากขึ้น ทั้งภายใน
กลุม และระหวางกลุม โดยเฉพาะในชวงการสอบ
การนําเสนอและการสัมมนาโครงงานในหองเรียนรวม
เพื่อสรางเสริมงาน พลังกลุม และความสุข
2. ควรสรางระบบการวัดการประเมินผล เกี่ยวกับ
การสอบการนําเสนอและการสัมมนาโครงงาน ให
มีรูปแบบเปนการวัดประเมินผลในเชิงการเรียนรูแบบ
พัฒนา และสรางระบบใหเปนการแขงขันกับตนเอง
มากกวากอใหเกิดความรูสึกวาตองแขงขัน เอาชนะ
เอาแพ ตอกลุมอื่นๆ ตลอดจนแสวงหากลวิธีสราง
เสริ ม ความสุ ข ในการเรี ย นไม ก อ ให ผู เรี ย นต อ งรู สึ ก
กังวลใจตอคะแนนสอบมากเกินไป
3.ควรเพิ่ ม รู ป แบบการเรี ย นรู ใ นห อ งเรี ย น
ยอย เนนใหอาจารยที่ปรึกษากลุม มีบทบาทสําคัญ
ในการจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเกิดขึ้น ดวยการ
ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และการขจัดความ
รูสึกไมไววางใจในกลุม และควรเพิ่มกระบวนการ
สรรหาแกนนํากลุมที่มีความสามารถเปนศูนยกลาง
ประสานงานกลุมไดดี เพื่อชวยการพัฒนาเรื่องการ
เรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนการเรียนรูที่จะเกิด
ขึ้นภายในตนเองของนักศึกษา มจธ.
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