
การเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงใสใ่จสงัคมดว้ยหลกัการทรงงานบรูณา
การกบักระบวนการคิดเชิงออกแบบท่ีเนน้ชมุชนเปน็ฐาน สำาหรบัเยาวชน
ในศตวรรษที่ 21 
Enhancing Active Citizenship through Integration between 
the King Rama 9’s Principle of Work and Community-Based 
Design Thinking Process for the Youth of the 21st Century

รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์1

Rungtiwa Junwattanawong1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างความ

เป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของเยาวชน 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม
ด้วยหลักการทรงงานบูรณาการกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชนเป็นฐาน สำาหรับเยาวชนใน
ศตวรรษที่ 21 และ 3) เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม กลุ่มตัวอย่างในระยะท่ี 
3 เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 57 คน ของโรงเรียน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอดุรธานี 
เคร่ืองมือเก็บข้อมูลวิจัย แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินพฤติกรรม เจคตติ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที t-test dependent  

ผลการวิจัยพบว่า1) สภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 
มีสอนทุกระดับชั้นในวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เนื้อหาขาดความลุ่มลึกในการสร้างความเป็นพลเมือง 
เน้นสอนความรู้ ขาดการเชื่อมโยงสู่ชุมชน ครูผู้สอนขาดเทคนิคการสอน ขาดต้นแบบความเป็นพลเมือง
ท่ีดีในครอบครวั โรงเรยีน สงัคม ชุมชน 2) ผลการพฒันากจิกรรมเสรมิสรา้งความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคม
ด้วยหลักการทรงงานบูรณาการกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชนเป็นฐาน สำาหรับเยาวชนใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ (1) ปลูกจิตใส่ใจห่วงใยชุมชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองใส่ใจสังคม (2) ค้นหาต้นแบบเยียวยา การจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอน
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม (3) นำาพาบริการชุมชน จัดให้นักเรียนำาความรู้สู่การปฏิบัติจริง และ (4) 
สะท้อนผลสู่ความยั่งยืน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนครูและชุมชม ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
กิจกรรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ระดับมากท่ีสุด และ 3) ผลการเสรมิสร้างความเปน็พลเมอืงใสใ่จ
สงัคมดว้ยหลกัการทรงงานบรูณาการกบักระบวนการคดิเชงิออกแบบทีเ่นน้ชมุชนเปน็ฐาน สำาหรบัเยาวชน
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ในศตวรรษที่ 21 พบว่า 3.1) คะแนนทดสอบความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนักเรียน
หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญ 3.2) เจตคติของนักเรียนที่มีต่อความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคมหลังการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และ 3.3) พฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม
ของนักเรียนหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญ

คำ�สำ�คัญ: ความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคม หลกัการทรงงาน กระบวนการคดิเชงิออกแบบชมุชนเป็นฐาน

Abstract
Objectives of this research were  1)  to study the condition  problems of learning  

management for enhancing youthful citizenship and social consciousness 2)  to develop  
activities for enhancing active citizenship and social consciousness with the principle of 
work integrated with the community-based design thinking process for the youth in the 21st  
century and 3) to study the effects of enhancing citizenship and social consciousness. The 
sample for phase 3 consisted of 57 junior high school students. The data was analyzed by 
percentage, mean, standard eviation,  t-test dependent  using a computer program.  The  
research results were found that       

1. The learning management environment for enhancing active citizenship, social  
consciousness, is taught in additional courses in active citizenship at all levels. Due to the 
content specified in the subject additional citizenship, Lack of depth in creating citizenship, 
caring for society. As a result, learning lacks the linkage of knowledge from the classroom, 
school to the community. Both due to the problem of teachers lack of teaching techniques.  
Importantly, the student was absent a model for good citizenship in the family, school,  
community, and society.

2.  Active citizenship building activities with social consciousness through the  
principle of work integrated with the community-based design thinking process for the youth 
in the 21st century. There are 4 development activities: 1) cultivate the mind and care about 
the community  It is camp activities   fostering active citizenship with social responsibility,    
2)  finding a model  which is the 16-plan teaching of the civil society with social  
consciousness, 3) leads community service, It is a step by which students go to practice 
citizenship, and 4) reflect sustainability as a process of learning exchange among students, 
teachers and the community,  Overall, it was found at the highest level and found that the 
Active Citizenship Enhancing Camp activities were considered socially appropriate at the 
highest level.
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บทนำา
ปจัจุบนัสงัคมโลกและสงัคมไทยอยูใ่นยคุ

ศตวรรษที ่21 ซึง่เป็นยุคทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา อย่างไร
ก็ตามแม้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด 
สังคมไทยยังมีความคาดหวังให้เยาวชนเป็นพลัง
อันสำาคัญในการสร้างส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต ซึ่งการที่จะบรรลุ
เป้าหมายเช่นนั้นได้ เยาวชนทุกคนจะต้องได้รับ
การศึกษาซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำาคัญในการเสริม
สร้างและปลูกฝัง ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 
ให้แก่เยาวชนไทย 

กระทรวงศึกษาธิการกำาหนดให้มีการ
สอนความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมให้เยาวชน
ได้เรียนรู้เริ่มต้ังแต่ระดับประถมศึกษา ในสาระ
ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำาเนิน
ชีวิต และเรียนรู้ภาคปฏิบัติในกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ ซึ่งส่งเสริมผู้เรียนบำาเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดง
ถึงความรับผิดชอบ ความเสียสละต่อสังคม มีจิต
สาธารณะ อันเป็นคุณสมบัติความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคม (สำานักวิชาการและมาตรฐานการ
ศึกษา, 2554: 8-9) 

จากรายงานการวิจัยเพื่อจัดทำาข้อเสนอ
เชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความ
เป็นพลเมือง ของสำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา (2559: 21) พบว่า แม้ว่าจะมีการกำาหนด
หลักสูตรการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดี
ไว้ชัดเจน แต่ไม่สามารถทำาให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงเท่าที่ควร โดยเฉพาะการตระหนักต่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย การ
เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น และการมีส่วน
รว่มพฒันาชุมชน และสงัคม ฉะนัน้การสร้างความ
เปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคมจำาเปน็ตอ้งใชก้ระบวนการ
เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ จนเกิดเป็นนิสัย ทักษะ 
ความชำานาญ และฝังลกึในจติวญิญาณ จนเกดิการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ดว้ยการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
ได้เรียนรู้จากสถานการณ์หรือบริบทของสังคม 
ชุมชนที่เข้าอาศัยอยู่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์
และฝึกปฏิบัติ และการได้รับการสอน “ความเป็น
พลเมืองที่ใส่ใจสังคม” อย่างเป็นทางการ ตาม
หลักสูตรของโรงเรียนที่เป็นรูปธรรม จึงจะเกิดผล 
(ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 2557: 23-25) 

จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฏี
และงานวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาความเปน็พลเมอืง 
ใส่ใจสังคม พบว่า การเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน  
เป็นวิธีสอนท่ีสามารถสร้างความเป็นพลเมืองได้ดี 
ซึ่งเป็นวิธีที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรม 

3. The  results of enhancing active citizenship and social consciousness through 
integration the principle of work with community-based design thinking processes for the 
youth in the 21st century. it was found that 1) test scores understanding of students’ social 
consciousness, after the development, is higher than before the development at statistically 
significant level.01, 2) attitudes of students towards an active citizenship after development, 
the overall level was at a good level, and 3) active citizenship behavior of post-development 
students was higher than before statistically significance at .01.

Keywords: Citizenship through integration, integration, principle of work, Community - based 
design thinking process
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สถานการณ ์ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชมุชนอนัเปน็วถิชีวีติ
ของเขาเองเป็นบทเรยีน จงึทำาใหก้ารเรียนรูม้คีวาม
หมายตอ่ผูเ้รยีน (ชยัอนนัต ์สมทุวณชิ, 2557: 1-10 ;  
สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554: 
7-8) นักวิชาการ นักการศึกษา นักกฎหมาย
ในประเทศไทยได้เสนอวิธีการสร้างพลเมืองดีมี
คุณภาพด้วยการนำาหลักการทรงงาน 23 ข้อของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เปรียบเสมือน “เข็มทิศ” 
นำาทางให้ พสกนิกรนำาไปปรับใช้ในการทำางานให้
สำาเรจ็ลลุว่ง ประสบความสำาเรจ็ในชีวติ และใช้ชีวติ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้วยความเป็น
พลเมืองที่ใส่ใจสังคม จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัย
จึงสนใจนำาหลักการทรงงาน คือ “หลักคิด หลัก
วิชา หลักปฏิบัติ” (เกษม วัฒนชัย, 2553) มาเป็น
แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมในการเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองที่ใส่ใจสังคม สำาหรับเป็นเครื่อง
มือให้ผู้เรียนใช้เรียนรู้ทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ 
สถานการณ์ ปัญหา ความต้องการที่เกิดขึ้นชุมชน 
ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และเพื่อ
ให้ผู้เรียนมีวิธีการทำางานและคิดอย่างเป็นระบบ 
จึงได้นำากระบวนการคิดเชิงออกแบบของดี สกูล 
(D. School) (Hasso Plattner, 2017) ซึ่งมี  
5 ขั้นคือ 1) การทำาความเข้าใจปัญหาเชิงลึก  
(Empathize) 2) การตีความปัญหา (Define)  
3) การระดมจินตนาการแบบไร้ขีดจำากัด (Ideate) 
4) การสร้างต้นแบบ (Prototype) และ 5) การ
ทดสอบต้นแบบ (Test) นำามาเป็นขั้นตอนในการ
สอนและกระบวนการทำางานของนักเรียนในการ
ทำาความเข้าใจวีถีชีวิตของชุมชน เข้าถึงประเด็น
ปัญหาในพื้นที่ จนเกิดการคิดค้นต่อยอดหรือ
เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ความ
ตอ้งการของชนุชนอย่างแทจ้รงิในฐานเปน็พลเมอืง
ใส่ใจสังคม ร่วมถึงแนวคิดการจัดกิจกรรมค่าย
ด้านหน้าที่พลเมือง ที่เน้นสมาชิกชาวค่ายมีหน้าที่ 

รับผิดชอบ รู้จักการปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินัย 
ที่ดี มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดี บูรณา
การทั้งวิชาการและนันทนาการ สร้างและพัฒนา
นสัิย บคุลกิภาพความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคม โดย
จัดค่ายเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม
เป็นรูปแบบค้างคืน จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาความ
ตระหนกัความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคมเปน็เบือ้งตน้  
ก่อนที่จะนำาไปสู่การจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคม 

จากหลักการและแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยได้
ศกึษาวจิยัพฒันากจิกรรมการเสรมิสรา้งความเปน็
พลเมืองใส่ใจสังคมด้วยหลักการทรงงานบูรณา
การกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชน
เป็นฐาน สำาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับครู  
โรงเรียนใช้พัฒนาความเป็นพลเมืองที่ ใส่ ใจ 
สังคม สำาหรับสร้างคนดีให้แก่สังคม ด้วยมุ่ง
หวังในการสืบสานพระปณิธานของล้นเกล้า 
พระมหากษัตริยไทยทุกพระองค์ 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการจัดการ

เรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคมของเยาวชน

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมด้วยหลักการทรงงา
นบรูณาการกบักระบวนการคดิเชงิออกแบบทีเ่นน้
ชุมชนเป็นฐานสำาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21

3. เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคมด้วยหลักการทรงงานบูรณา
การกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชน 
เป็นฐานสำาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) โดยประยุกต์ใช้
วธิวีจัิยแบบผสมผสาน มกีารเกบ็ขอ้มลูเชิงปรมิาณ
และคุณภาพ ดำาเนินงานเป็น 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ก�รศึกษ�ข้อมูลพื้นฐ�น 

 ขั้ นการศึกษาข้อมูลพื้ นฐาน มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคมของเยาวชน

 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และครูผู้ดูแลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จากโรงเรียนในโครงการพัฒนาศกัยภาพระบบการ
จัดการฟาร์มเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดอุดรธานี 3 โรงเรียน เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
15 คน เลือกแบบเจาะจง 

 เครื่องมือที่ ใ ช้ ในวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพ ปัญหาการจัดการเรียน
รู้เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม
ของเยาวชน เป็นข้อคำาถามปลายเปิด เป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่ผู้วิจัย
พฒันาขึน้โดยการทบทวน หลกัการ ทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 

 การเกบ็และรวบรวมขอ้มลูวิจยั ผูว้จิยั
ประสานงานผู้อำานวยการโรงเรียนเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีโรงเรียนและนัดเวลา และเข้าไปสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างตามเวลานัด ใช้เวลาสัมภาษณ์ต่อคน 
ไม่เกิน 30 นาที โดยใช้วิธกีารจดบนัทกึ และเครือ่ง
บนัทกึเสยีงการสนทนา ผูว้จิยันำาขอ้มลูมาวเิคราะห์ 

จัดหมวดหมู่ ความสัมพันธ์ สำาหรับเป็นข้อมูล 
พื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมในขั้นตอนต่อไป 

ระยะที่ 2 ก�รสร้�งและทดลองใช้
กิจกรรม 

 ขั้นการสร้างและทดลองใช้กิจกรรม 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยการสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม
ในศตวรรษที่ 21 หลักการทรงงาน การคิดเชิง
ออกแบบ และการเรยีนรูโ้ดยใชช้มุชนเปน็ฐาน เพ่ือ
พัฒนากิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคมด้วยหลักการทรงงานบูรณาการกับ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชนเป็นฐาน 
สำาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21และเพื่อทดลอง
ใชก้จิกรรมเสรมิสรา้งความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคม
และหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มทดลอง

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้เช่ียวชาญท่ีใช้
ประชุมวิพากษ์และตรวจสอบความเป็นไปได้ความ
เหมาะสมของกิจกรรม 5 คน เป็นผู้มีประสบการณ์ 
1) การพัฒนาความเป็นพลเมือง 2 คน 2) การ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 1 คน และ 
3) การจัดค่าย 2 คน

   กลุ่มทดลองใช้กิจกรรมเสริมความ
เป็นพลเมืองใส่ใจสังคม นักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 30 คน จากโรงเรียนในโครงการพัฒนา
ศกัยภาพระบบการจัดการฟารม์เกษตรผสมผสาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงแห่งหนึ่ง ของจังหวัดอุดรธานี 
เลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์ 1) เป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ทำาการสอนตั้งแต่
ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) 
เปน็นกัเรยีนทีก่ำาลงัศึกษาอยูร่ะดบัชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 3 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัย
พฒันาขึน้โดยการทบทวน หลกัการ ทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้
เชีย่วชาญ 3 คน ไดแ้ก ่1) แบบประเมินความเหมาะ
สมกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สงัคม ม ี2 สว่น คอื ส่วนท่ี 1 องค์ประกอบกิจกรรม
การเสรมิสรา้งความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคม สว่นที ่
2 กิจกรรมพัฒนา มี 2 กิจกรรม คือ (1) ค่ายเสริม
สร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม และ (2) การ
จัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมือใส่ใจสังคม 
(แผนการจดัการเรยีนรู)้ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ มคีา่คะแนนความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด (  = 3.60, S.D. = 0.89 -  = 5.00, 
S.D. = 0.00) 2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม เป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 3) แบบวัด
เจตคติต่อความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม มี 3 ด้าน 
คือ (1) ด้านความคิด (2) ด้านความรู้สึก และ (3) 
ด้านการกระทำา 4) แบบประเมินพฤติกรรมความ
เป็นพลเมอืงใสใ่จสงัคม 5) แบบประเมนิทกัษะการ
คดิเชงิออกแบบ เครอืงมอืขอ้ 3)-5) เป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ และ 6) แบบสัมภาษณ์เชิง
ลกึเก่ียวกับการแสดงพฤตกิรรมความเปน็พลเมอืง
ใส่ใจสังคม เป็นข้อคำาถามปลายเปิด พบว่าเคร่ือง
มือท้ัง 5 ฉบับ คือ ข้อ 2) - ข้อ 6) มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 

 การเก็บและรวบรวมข้อมูลวิจัยแบ่ง
เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 พัฒนากิจกรรม

 การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสงัคม ผูว้จิยันำาผลการสรุปจากระยะท่ี 1 ท่ีได้จา
การสัมภาษณ์ มาเป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณา
คัดเลือกหลักการ เนื้อหา วิธีการ กิจกรรม การวัด
และประเมินผล และระยะเวลา ร่วมกับข้อมูลที่
ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคม หลักการทรงงาน การจัดการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเปน็ฐาน กระบวนการคดิเชงิออกแบบ 
และการจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ มากำาหนด
กรอบการพัฒนาและสร้างกิจกรรมฉบับร่าง ให้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คนร่วมกันวิพากษ์และประเมิน
ความเหมาะสมของกิจกรรม นำามาปรับแก้ตาม
ข้อเสนอ ผู้วิจัยสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือเก็บ
ข้อมูลวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย และผู้วิจัยเตรียม
ทีมผู้ช่วยวิจัย 6 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา
การสอนสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร ์โดยอบรมเชงิปฏบัิตสิรา้งความรู ้
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม ฝึกทักษะจัดค่าย
การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม และร่วม
เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม ช่วงที่ 2 
ทดลองใชกิ้จกรรม 1) ผูว้จิยัประสานความรว่มมอื
กับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนขยายโอกาส 
ร่วมพิจารณาโรงเรียนและคัดเลือกครูผู้สอนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน 5 คน 2) ประชุม
ชี้แจ้งวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติโครงการวิจัย
ร่วมกับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียน
ที่ทำาการทดลอง วางแผนงาน กำาหนดปฏิทิน  
3) ดำาเนินงานตามแผนการพัฒนาครูและพัฒนา
นักเรียนตามกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนความเป็นพลเมอืงใสใ่จสงัคมใหค้ร ู5 คน 
กิจกรรมที่ 2 จัดค่ายเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคม “Active Citizen Camp” 3 วัน 2 คืน 
ใหแ้กน่กัเรยีน 30 คน โดยทมีผูช้ว่ยวจิยัรว่มกบัครู
ที่ผ่านการพัฒนา กิจกรรมที่ 3 จัดการเรียนการ
สอนความเป็นพลเมอืงใส่ใจสังคมให้นกัเรยีน โดย
ครผููส้อนทีผ่า่นการพฒันาสอนตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ 4) ผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัยและครู ร่วมกันสะท้อน
ถอดบทเรียนการจัดค่ายและการจัดการเรียนการ
สอนความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม ในประเด็น
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ความเป็นได้ ความเหมาะสม เน้ือหา กิจกรรม 
เวลาการจัดกิจกรรม และสื่ออุปกรณ์ 6) ผู้วิจัย
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จากการทดลอง และ
จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาพิจารณาปรับ
แก้กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคม จัดพิมพ์เอกสารและเครื่องมือวิจัยฉบับสม
บรูณ์ สำาหรับนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 3

ระยะที่ 3 ก�รพัฒน�นักเรียน

 ขั้นตอนการนำากิจกรรมการเสริม
สรา้งความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคม ไปใช้จรงิในการ
พัฒนานักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคม

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียน
ในโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการ
ฟารม์เกษตรผสมผสานตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพยีง ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 1 โรงเรียน 
เลือกแบบเจาะจง มีเกณฑ์พิจารณา คือ เป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ตั้งอยู่ในหมู่
บ้านนวัตวิถี ได้กลุ่มตัวอย่าง 57 คน เป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำานวน 14 คน ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 จำานวน 23 คน และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จำานวน 20 คน

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการเสริม
สร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมด้วยหลักการ
ทรงงานบูรณาการกบักระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน

 ตัวแปรตาม คือ ความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคม ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 2) 
ด้านเจตคติต่อความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม และ 

3) ด้านพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม

  ตัวแปรสมทบ คือ ทักษะการคิด
เชิงออกแบบ เป็นตัวแปรที่นำามาศึกษาร่วมกับ
การเรียนรู้ด้วยหลักการทรงงานบูรณาการกับ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชนเป็นฐาน 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม เป็น
ทกัษะของบคุคลทีค่าดว่าจะมีสว่นทำาใหน้กัเรยีนที่
เข้ารบัการพฒันาไดป้ระโยชนจ์ากการฝกึมากน้อย
ต่างกัน และคาดว่าจะสามารถทำานายพฤติกรรม
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมได้ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ ใช้ ในการพัฒนา คือ 
กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคมด้วยหลักการทรงงานบูรณาการกับ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชนเป็นฐาน

  1. ค่ายเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคม (ค่าย 3 วัน 2 คืน) 

  2. การจัดการเรียนการสอน
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม (16 แผน)

 เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการเ ก็บข้อมูล 
ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองใส่ใจสังคม แบบวัดเจตคติต่อความ
เป็นพลเมืองใส่ใจสังคม แบบประเมินพฤติกรรม
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม และ แบบประเมิน
ทักษะการคิดเชิงออกแบบ เครื่องมือทั้ง 4 ฉบับ  
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนตามระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่าที แบบ t-test for  
Dependent Sample 

 การเก็บและรวบรวมข้อมูลวิจัย  
ผู้วิจัยนำากิจกรรมไปใช้จริงในการพัฒนานักเรียน
เพื่อยืนยันประสิทธิผลของกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น  
1) ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
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โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน คัดเลือกครูผู้สอน
ท่ีทำาการสอนระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนต้น จำานวน 
6 คน (ผู้ช่วยวิจัย) 2) ประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจ ในจุดประสงค์ วิธีการพัฒนาตามโครงการ
วิจัยต่อครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และ ศึกษานิเทศก์ 3) ผู้วิจัยอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความรู้เกี่ยวการพัฒนานักเรียนตามกิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม ให้แก่ครู 
ผู้สอน 6 คน และนักศึกษา 10 คน (นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 สาขาการสอนสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) 4) ผู้วิจัย ผู้ช่วย
วิจัยร่วมวางแผน กำาหนดบทบาทหน้าที่ แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ปฏิทินจัดกิจกรรมเตรียมสืออุ
ปกรณ์ 5) ดำาเนินการพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้า
หมายตามกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคม มี 4 กิจกรรม คือ กิจกรรม
ที่ 1 ปลุกจิตใส่ใจห่วงใยชุมชน เป็นการสร้าง
ความตระหนัก ให้นักเรียนเห็นความสำาคัญจำาเป็น
การเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม โดยจัดค่ายเสริม
สร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 3 วัน 2 คืน 
เรียนผ่านกิจกรรมในค่าย 8 เร่ือง กิจกรรมท่ี 2 
ค้นห�ต้นแบบเยียวย� เป็นการสร้างแนวปฏิบัติ
การเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมให้แก่นักเรียน ครู
ผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
16 แผน เน้นให้นักเรียนทำาความเข้าใจถึงหน้าท่ี 
และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม ผ่าน
โจทย์ ปัญหา สถานการณ์จริงในชุมชน ซึ่งผู้เรียน
ใช้หลักการทรงงานเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ชุมชน และใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็น
ขั้นตอนในการทำางานที่จะออกแบบ วิธีการปฏิบัติ
ตนในฐานะการเป็นสมาชิกที่ดีที่สร้างสรรค์ชุมชน 
กิจกรรมที่ 3 นำ�พ�บริก�รชุมชน การปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองใสใจสังคมของนักเรียน โดยนำาความ
รู้ แนวคิด วิธีการ นวัตกรรมที่ได้จากการนำาโจทย์ 

ปัญหา สถานการณ์จริงในชุมชน ท่ีร่วมเรียนรู้ใน
การขับเคลื่อน สร้างสรรค์ ป้องกันปัญหา รวมถึง
การพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จากกิจกรรมที่ 2 
ค้นหาต้นแบบเยียวยา ซึ่งครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนร่วมกันทำากิจกรรม และ กิจกรรมที่ 4 
สะทอ้นผลสูค่ว�มยัง่ยนื เปน็การรว่มแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน 
เติมเต็มประสบการณ์สะท้อนแนวคิด เพื่อการคง
อยูแ่ละการแสดงพฤตกิรรมความเปน็พลเมอืงใสใ่จ
สังคมของนักเรียนเป็นปกตินิสัย ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมแผนที่ 11 คือ เด็กสร้าง
บ้านครั้งที่ 1 เรื่องแผนที่ชุมชน เด็กสร้างบ้าน
ครั้งที่ 2 เรื่องเล่าจากชุมชน และ เด็กสร้างบ้าน 
ครั้งที่ 3 ลูกหลานร่วมสานหมู่บ้านเข้มแข็ง และ  
6) ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้
นักเรียนทำาแบบประเมินก่อนดำาเนินการจัด
กิจกรรม การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน ตรวจสอบช้ินงาน บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
แบบประเมินความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมหลัง
การพัฒนาเมื่อจบกิจกรรม (ด้านความรู้) และเมื่อ
นักเรียนนำาความรู้ลงสู่การฝึกปฏิบัติในชุมชนตาม
กิจกรรมเมื่อครบกิจกรรมให้ทำาการประเมินความ
เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบสังคม (ด้านเจคติ ด้าน
พฤตกิรรม) และประเมนิทกัษะการคดิเชงิออกแบบ

ระยะที่ 4 ก�รศึกษ�ปร�กฏก�รณ์จ�ก
ก�รพัฒน�

 การดำาเนินเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
คู่ขนานไปกับการทำาการวิจัยเชิงปริมาณ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์จากการ
พัฒนานักเรียนด้วยการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคม 

 กลุ่มเป้าหมายที่ ใ ช้ในการศึกษา
ปรากฏการณ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ครู
ประจำาชั้น 3 คน นักเรียน 12 คน ผู้นำาชุนชน 2 
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คน ประชาชน 3 คน และผู้ปกครอง 2 คน เป็น 
กลุ่มเป้าหมาย 22 คน เลือกแบบเจาะจง 

 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 
ประเด็นคำาถามใชส้นทนากลุม่ และ แบบสมัภาษณ์
เชิงลึกเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมความเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคม ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามระเบียบ
วิธีวิจัย 

 การเก็บและรวมรวมข้อมูลวิจัย  
1) ผูว้จัิยรว่มประชมุปรกึษาหารอืผูบ้รหิารโรงเรยีน
และคณะครูวางแผนงานในการจัดทำาเสวนากลุ่ม 
เลือกกลุ่มเป้าหมาย กำาหนดวัดเวลา สถานที่ ทำา
หนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายในการทำาสนทนากลุ่ม 
และนกัเรยีนกลุม่เปา้หมายในการสนทนากลุม่ย่อย 
2) ผูว้จิยัและผูช้ว่ยวจิยัดำาเนนิการจดักลุม่สนทนา  
กับกลุ่มเป้าหมาย เริ่มด้วยการชมวีดิทัศน์การ
จัดกิจกรรมค่าย “Active Citizen Camp” และ
การจัดการเรียนการสอน ต่อด้วยการฉายความ
คิดเกี่ยวกับปรากฎการณ์อันเป็นผลที่ได้จาก
กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สงัคม พฤตกิรรมความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคมของ
นักเรียน 7 ด้าน สำาหรับให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เชื่อมต่อปรากฏการณ์พฤติกรรมของบุตรหลาน
ท่ีเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำาวันในครอบครัวและ
ชมุชน ตามดว้ยการใช้ประเด็นคำาถามสนทนากลุม่ 
ในระหว่างการสนทนาจะทำาการบันทึกเสียงและ
การจดบันทึกเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันและใช้ใน
การวิเคราะห์รายละเอียด จนครบทุกคำาถามและ
ไดข้อ้มูลเพยีงพอ 3) ผูว้จิยัดำาเนินการนัดหมายเก็บ
ข้อมูลเพิ่มจากกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาเลือก
บุคคลที่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นน้อยและ 
มีปรากฏการณ์ที่ประสงค์จะนำาเสนอต่อ เป็นกลุ่ม
เป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย 4) ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัยดำาเนินการสนทนากลุ่มย่อย โดยการ
ทบทวนความรู้เริ่มด้วยการฉายความคิดเกี่ยวกับ 

ปรากฏการณ์อันเป็นผลที่ ได้จากนวัตกรรม
กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สงัคม ตามดว้ยการใชป้ระเดน็คำาถามหรอืประเดน็
เพิ่มเติม ในระหว่างการสนทนาจะทำาการบันทึก
เสียงเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันและใช้ในการ
วิเคราะห์รายละเอียด 5) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย
ดำาเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 10 คน ในประเด็นการแสดง
พฤตกิรรมความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคมในระหวา่ง
การสัมภาษณ์จะทำาการบันทึกเสียงเพื่อใช้เป็น
หลกัฐานยนืยนัและใชใ้นการวิเคราะหร์ายละเอยีด  
6) ผู้วิจัยวิเคราะห์เน้ือหาที่ได้จากการจัดกลุ่ม
สนทนา การสนทนากลุม่ยอ่ย และสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
โดยการจำาแนกถอ้ยคำาหรอืขอ้ความทีก่ลุม่ตวัอยา่ง
แสดงความคิดเห็น ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิค
สามเส้า โดยการเปรียบเทียบ ข้อมูลจากกลุ่ม 
เปา้หมายทัง้ 3 กลุม่ แลว้นำามาตคีวาม สงัเคราะห์
และวิเคราะห์ด้วยหลักแห่งเหตุผล อภิปรายถึง 
ขอ้เทจ็จรงิทีค่น้พบตามสภาพการณ ์ปรากฏการณ ์
ความสัมพนัธแ์ละประเดน็สำาคญั เพือ่ตอบคำาถาม 
และ 8) ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ สรุป เขียนรายงานวิจัย

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาการจัดการ

เรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคมของเยาวชน พบว่า หลักสูตรสถานศึกษมี
รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองให้เรียนทุกระดับ
ชั้นๆ ละ 40 ชั่วโมงต่อปี เน้นความเป็นพลเมืองดี
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รง
เป็นประมุข เนื้อสาระขาดความลุ่มลึกในการสร้าง
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม ใช้หนังสือเรียนเป็น
สื่อหลัก มีกิจกรรมเสริม เช่น เขตรับผิดชอบ สภา
นักเรียน จิตอาสา แต่เป็นการวางแผนโดยครู ครู
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ขาดเทคนคิการสร้างบรรยากาศ ใช้สือ่แหล่งเรยีนที่
ไม่สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตจริงของผู้เรียน การ
มีส่วนร่วมกับชุมชนจึงมีข้อจำากัด ขาดความเชื่อม
โยงนำาสูก่ารปฏบิตัใินวถิชีวีติ ทีส่ำาคญันกัเรยีนขาด
เป็นตน้แบบของความเปน็พลเมอืงทีดี่ในครอบครวั 
โรงเรียนสังคม ชุมชน

2. ผลการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิด
ในศตวรรษที่ 21 

2.1 ผลการพฒันากจิกรรมการเสริมสรา้ง
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมด้วยหลักการทรงงา
นบรูณาการกบักระบวนการคดิเชงิออกแบบทีเ่นน้
ชุมชนเป็นฐาน สำาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 มี 
7 องค์ประกอบ คือ ความสำาคัญจำาเป็น หลักการ 
จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการพัฒนา สื่อ
การเรียนรู้ และการวัดการประเมิน ซึ่งมีกิจกรรม
พัฒนา ดังนี้

กิจกรรมก�รเสริมสร้ �งคว�มเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคมด้วยหลักก�รทรงง�นบูรณ�
ก�รกับกระบวนก�รคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชน
เป็นฐ�น เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม ที่ใช้บทเรียนใน
ชุมชนเป็นส่ือในการเรียนรู้โดยมีการน้อมนำาหลัก
การทรงงาน แนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
และการจัดคา่ย นำามาออกแบบกจิกรรม ประกอบ
ด้วย 4 กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 ปลูกจิตใส่ใจห่วงใยชุมชน 
เป็นข้ันตอนสร้างความตระหนักให้นักเรียนเหน็ความ
สำาคัญจำาเป็นในการแสดงพฤติกรรมความเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคมรวมถึงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแนวคิดแนวปฏิบัติความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สงัคม 7 ดา้น คอื เคารพกตกิากฎหมาย รับผิดชอบ
ต่อตนเอง เคารพสิทธิผู้อ่ืนเคารพความแตกต่าง 
เคารพความเสมอภาค รับผิดชอบต่อสังคมส่วน
รวม และจิตสาธารณะร่วมสร้างสรรค์สังคม ด้วย
กิจกรรมค่�ยเสริมสร้�งคว�มเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคม 3 วัน 2 คืน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเน้นการเปลี่ยนแหล่งของความรู้ วิธีการ
รบัรู ้สถานทีเ่รยีนรูบ้รบิทการเรยีนรูจ้ากตำาราเรยีน
และครูสู่การเรียนรู้จากผู้รู้อื่นๆ และสถานการณ์
จริงในชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและเจตคติทีดี
ต่อความเป็นพลเมือใส่ใจสังคมี 8 กิจกรรม และ
การจัดประสลการณ์ ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 แสดงกิจกรรม จุดมุ่งหมายของค่ายเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 

กิจกรรม/จุดมุ่งหม�ย ก�รจัดประสบก�รณ์ผ่�นกิจกรรม

We are AC. เป็นการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าค่ายและภาพรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคม

นันทนาการ, JIGSAW AC, Step ค่าย AC

เค�รพกติก�กฎหม�ย เป็นการสร้างความเข้าใจต่อ
การปฏิบัติตนในการเป็นผู้เคารพ กติกา กฏหมาย

เข้าแถว, เธอฉันใต้กฎเดียว, ตกลงกติการ่วมกัน (กฎ กติกา มี
ไว้เคารพ), ใครละเมิดกติกา

รับผิดชอบต่อตนเอง เป็นการสร้างความเข้าใจต่อ
การปฏิบัติตนในการรับผิดชอบต่อตนเอง

วิ่งเดี่ยววิบาก, พึ่งตนเอง, พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์, แนะแนว แนะนำา, 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล, แผนที่ชีวิต (Roadmap for Life)

เค�รพสิทธิผู้อื่น เป็นการสร้างความเข้าใจต่อการ
ปฏิบัติตนในการเคารพผู้อื่น สิทธิผู้อื่น

แช่แข็ง, เธอฉันต่างเคารพสิทธิ, การละเมิดสิทธิกันและกัน
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กิจกรรม/จุดมุ่งหม�ย ก�รจัดประสบก�รณ์ผ่�นกิจกรรม

เค�รพคว�มแตกต่�ง เป็นการสร้างความเข้าใจต่อ
การปฏิบัติตนในการเคารพความแตกต่าง

1 คำาถามหลายคำาตอบ, ช่วยหรือไม่ช่วย, แตกต่างแต่เหมือน
กัน

เค�รพคว�มเสมอภ�ค  เป็นการสร้างความเข้าใจ
ต่อการปฏิบัติตนในการเคารพเสมอภาค

ปมมนุษย์, ฮูลาฮูป, ฉันอยากกินแตงโม, ชาติใด ภาษาใด ต่าง
เสมอภาคกัน

รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เป็นการสร้างความ
เข้าใจต่อการปฏิบัติตนในการรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม

ฉันไม่ได้อยู่คนเดียว, ฝึกความคิดและมองโลกแบบเชื่อมโยง, 
พระราชาผู้รักประชาชน

จิตส�ธ�รณะร่วมสร้�งสรรค์สังคม  เป็นการสร้าง
ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตนในการมีจิตสาธารณะ 
มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคม โดยการเรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชน

แผนที่ชุมชน, ปฏิทินชุมชน, ประวัติชุมชน, ปราชญ์ชุมชน, 
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วม

ภ�พที่ 1 การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองใส่ใจสังคมด้วยหลักการ ทรงงานบู
รณาการกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุม

ชนเป็นฐาน

ขั้นที่ 1 เตรียมกายเตรียมใจ

ขั้นที่ 2 เข้าใจภาพรวม

ขั้นที่ 3 เข้าถึงความต้องการ

ขั้นที่ 4 พัฒนาและทดลองแนวคิด

ขั้นพัฒนาต้นแบบ (Prototype)

ขั้นสร้างแนวทาง (Ideate)

ขั้นทำาความเข้าใจบริบท (Empathize)

ขั้นทดลองต้นแบบ (Test)

ขั้นกำาหนดสิ่งที่ต้องการ (Define)

ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม

  ด้านความรู้ความเข้าใจ

  ด้านเจตคติ

  ด้านพฤติกรรม

รับผิดชอบต่อตนเอง

รับผิดชอบต่อสังคม

เคารพผู้อื่น-สิทธิผู้อื่น

เคารพความแตกต่าง

เคารพความเสมอภาค

เคารพกติกา-กฎหมาย

มีจิตสาธารณะร่วมสร้างสรรค์

สังคม

กิจกรรมที่ 2 ค้นหาต้นแบบเยียวยา เป็น
ขั้นตอนการสร้างแนวปฏิบัติความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคมให้แก่นักเรียน ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
การทำาความเข้าใจถึงหน้าที่ และกระทำาตนเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคม 7 ด้าน ผ่านโจทย์ ปัญหา 
สถานการณ์จริงในชุมชน ซึ่งผู้เรียนนำาหลักการ
ทรงงานเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ชุมชน และใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นข้ันตอนในการ
ทำางานที่จะออกแบบในปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ใส่ใจในการสร้างสรรค์ชุมชน โดยครูจัดการเรียน
การสอนความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมในรายวิชา
เพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองกิจกรรม… ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ สอนในตารางเรียนปกติของโรงเรียน 
จำานวน 16 แผนการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละแผน 
มี 4 ขั้น ดังตาราง 2 

ต�ร�ง 1 แสดงกิจกรรม จุดมุ่งหมายของค่ายเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม (ต่อ)
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ต�ร�ง 2 แสดงขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคมดว้ยหลกัการทรง
งานบูรณาการกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชนเป็นฐาน 

ขั้นตอนกิจกรรมก�รจัดก�รเรียนรู้

ขัน้ที ่1 เตรียมก�ยเตรยีมใจ เปน็การจดักจิกรรมเพือ่สร้างบรรยากาศและเตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีนนำาเขา้สูป่ระเดน็การ
เรียนรู้ ผู้สอนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย สนุกท้าทาย 
ก่อให้เกิดความสุขใจและปลอดภัยในการเรียนรู้

ขั้นที่ 2 เข้�ใจภ�พรวม เป็นกระบวนการที่นักเรียนทำาความเข้าใจบริบทสถานการณ์ โรงเรียน ชุมชน สถานที่ สภาพ
แวดล้อมอยา่งแทจ้รงิ ดว้ยการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้บุคคล สภาพแวดลอ้ม เพือ่นำาขอ้มลูมาวเิคราะห์ วนิจิฉยั 
ทั้งนี้ เพื่อหาประเด็นปัญหา ขั้นนี้ นักเรียนนำาหลักการทรงงาน คือ “หลักคิด” มาใช้กำากับการทำางานเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการศึกษา ดังนี้

  ขั้นทำ�คว�มเข้�ใจบริบท (Empathize) เป็นขั้นที่นักเรียนศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการศึกษา เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายหรือสิ่งที่
ต้องการศึกษา จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

  ขั้นกำ�หนดสิ่งที่ต้องก�ร (Define) เป็นขั้นที่นักเรียนตีความ วิเคราะห์ นำาข้อมุลที่ได้เรียนรู้จากขั้นตอนการทำาความ
เข้าใจบริบทของกลุ่มเป้าหมายและสิ่งที่ต้องการศึกษา นำามาระบุปัญหาความต้องการที่แท้จริง

ขัน้ที ่3 เข�้ถงึคว�มตอ้งก�ร เป็นขัน้ตอนทีนั่กเรยีนคน้หาแนวคดิ แนวทางในการออกแบบ ปรบัปรงุแกไ้ข เปลีย่นแปลง
สิง่ตา่งๆ ไปสูส่ิง่ใหมท่ีด่ขีึน้ ทีส่อดคล้องกบัปญัหาความตอ้งการของกลุม่เปา้หมายหรือสิง่ทีต่อ้งการศกึษาใหม้ากทีส่ดุ 
ขั้นนี้นักเรียนนำาหลักการทรงงาน คือ “หลักวิชา” มาใช้กำากับในการทำางานเพื่อค้นหาแนวคิดวิธีการ ดังนี้

  ขั้นสร้�งแนวท�ง (Ideate) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนระดมสมองในการค้นหาแนวคิดที่สร้างสรรค์มากที่สุดในการตอบ
โจทย์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสิ่งที่ต้องการศึกษา และนำามาวิเคราะห์และจัดระเบียบแนวคิด 
กลุ่มร่วมกันคัดเลือกแนวคิดหรือทางออกที่ดีที่สุดในการตอบโจทย์ เพื่อนำาไปสู่การสร้างต้นแบบ

ขั้นที่ 4 พัฒน�และทดลองแนวคิด เป็นขั้นตอนที่นักเรียนลงมือการสร้างต้นแบบหรือแบบจำาลองที่ได้จากการระดม
แนวคดิสำาหรบัใชใ้นการตอบโจทยป์ญัหาหรอืความตอ้งการของกลุ่มเปา้หมายหรือสิง่ท่ีตอ้งการศกึษา และการทดสอบ
ตน้แบบหรอืแบบจำาลองพรอ้มปรับปรงุใหด้ข้ึีน ขัน้นีน้กัเรยีนนำาหลกัการทรงงาน คอื “หลกัวชิา” และ “หลกัปฏบัิต”ิ ดงันี้

  ข้ันพฒัน�ตน้แบบ (Prototype) เปน็ขัน้ตอนทีน่กัเรียนสรา้งต้นแบบหรอืแบบจำาลองทีไ่ดจ้ากการระดมแนวคดิสำาหรบั
ใช้ในการตอบโจทย์ปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสิ่งที่ต้องการศึกษา ตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองต้น 
โดยผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือกลุ่มเป้าหมาย ก่อนนำาไปศึกษาความเป็นไปได้โดยการทดลองในขั้นต่อไป

  ขัน้ทดลองตน้แบบ (Test) เปน็ขัน้ตอนทีน่กัเรยีนนำาตน้แบบหรอืแบบจำาลองทีส่ร้างขึน้ไปใชท้ดสอบกบักลุม่เปา้หมาย 
เพอ่ศกึษาความเปน็ไปได ้หลงัการทดลอง นำาขอ้มลูมาพจิารณาขอ้บกพรอ่งของตน้แบบหรอืแบบจำาลองนำามาปรบัปรุง
แก้ไข เพื่อให้ได้นวัตกรรม แนวคิด วิธีการที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง

กิจกรรมที่ 3 นำาพาบริการชุมชน เป็น
ขั้นตอนที่นักเรียปฏิบัติตนเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 
โดยนำาความรู้ แนวคิด วิธีการ นวัตกรรมที่ได้จาก
การนำา โจทย์ปัญหา สถานการณ์จริงในชุมชน 
ที่ร่วมเรียนรู้มาขับเคลื่อน ป้องกัน สร้างสรรค์

ชุมชน รวมถึงการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จาก
กิจกรรมที่ 2 ค้นหาต้นแบบเยียวยา นำาเสนอต่อ
ชุมชน กิจกรรมปฏิบัติ ได้แก่ การลงมือปฏิบัติจริง 
การจัดเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการ การรณรงค์ 
เป็นต้น 
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กิจกรรมที่ 4 สะท้อนผลสู่ความย่ังยืน 
เปน็ข้ันตอนการแลกเปล่ียนเรยีนรูร้ะหวา่งนกัเรยีน 
ครแูละชมุชน เติมเตม็ประสบการณ์สะทอ้นแนวคดิ 
เพ่ือการคงอยู่และการแสดงพฤติกรรมความเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคมของนักเรียนเป็นปกตินิสัย 
กิจกรรมปฏิบัติ ได้แก่ การจัดเวทีเสวนา กลุ่ม
สนทนา และ การจัดทำาปฏิทินชีวิต เป็นต้น

3 .  ผลการประเมินความเหมาะสม
ของกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคมด้วยหลักการทรงงานบูรณาการกับ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชนเป็นฐาน 
สำาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 

3.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สงัคม ผู้เชีย่วชาญเหน็วา่องค์ประกอบกจิกรรมการ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51) พิจารณา
เป็นองค์ประกอบ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 3 องค์ประกอบ คือ เนื้อหาสาระ (  
= 4.60) กิจกรรมการพัฒนา (  = 4.54) และ 
จุดมุ่งหมาย (  = 4.53) ส่วน กิจกรรมค่ายส่ง
เสริมความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมให้แก่นักเรียน
และนำาไปฝึกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.62) และ แผนการจัดเรียนการสอน
ความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคม (16 แผน) มค่ีาเฉล่ีย
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52) 

3.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน

 3.2.1 ผลการประเมินความเหมาะ
สมของกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคม ดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมค่าย
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม

ร�ยก�ร
ระดับคว�มคิดเห็น (N=5)

S.D. แปลผล
กิจกรรม We are AC 4.73 0.46 ม�กที่สุด
  กิจกรรมนันทนาการ 4.40 0.55 มาก
  กิจกรรม GSAW AC 5.00 0.00 มากที่สุด
  กิจกรรม Step ค่าย AC 4.80 0.45 มากที่สุด
กิจกรรมเค�รพกติก� กฎหม�ย 4.50 0.51 ม�กที่สุด
  กิจกรรมเข้าแถว 4.60 0.55 มากที่สุด
  กิจกรรมเธอกบฉันใต้กฎเดียวกัน 4.60 0.55 มากที่สุด
  กิจกรรมกติการ่วมกัน 4.40 0.55 มาก
กิจกรรมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.52 0.51 ม�กที่สุด
  กิจกรรมวิ่งเดี่ยววิบาก 4.60 0.55 มากที่สุด
  กิจกรรมพึ่งตนเอง 4.60 0.55 มากที่สุด
  กิจกรรมพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4.60 0.55 มากที่สุด
  กิจกรรมแนะแนว แนะนำา 4.40 0.55 มาก
  กิจกรรมแผนที่ชีวิต 4.40 0.55 มาก
กิจกรรมเค�ระผู้อื่น สิทธิผู้อื่น 4.60 0.51 ม�กที่สุด
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ร�ยก�ร
ระดับคว�มคิดเห็น (N=5)

S.D. แปลผล
  กิจกรรมแช่แข็ง 4.60 0.55 มากที่สุด
  กิจกรรมเธอกับฉันต่างเคารพสิทธิ 4.60 0.55 มากที่สุด
  กิจกรรมการละเมิดสิทธิกันและกัน 4.60 0.55 มากที่สุด
กิจกรรมเ�รพคว�มแตกต่�ง 4.60 0.52 ม�กที่สุด
  กิจกรรมหนึ่งคำาถามมีหลายคำาตอบ 4.60 0.55 มากที่สุด
  กิจกรรมช่วยหรือไม่ช่วย 4.60 0.55 มากที่สุด
กิจกรรมเค�รพคว�มเสมอภ�ค 4.60 0.55 ม�กที่สุด
  กิจกรรมปมมนุษย์ 4.60 0.55 มากที่สุด
  กิจกรรมฉันอยากกินแตงโม 4.40 0.45 มาก
  กิจกรรมฮูลาฮูปหรรษา 4.60 0.55 มากที่สุด
  กิจกรรมมองคน 4.80 0.45 มากที่สุด
  กิจกรรมชาติใด ภาษาใด เสมอภาคกัน 4.60 0.55 มากที่สุด
กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 4.47 0.52 ม�ก
  กิจกรรมคิดและมองโลกแบบเชื่อมโยง 4.40 0.55 มาก
  กิจกรรมฉันไม่ได้อยู่คนเดียว 4.40 0.55 มาก
  กิจกรรมพระราชาผู้รักประชาชน 4.60 0.55 มากที่สุด
กิจกรรมจิตส�ธ�รณะร่วมสร้�งสรรค์สังคม 4.60 0.51 ม�กที่สุด
  กิจกรรมแผนที่ชุมชน 4.40 0.55 มาก
  กิจกรรมปฏิทินชุมชน ประวัติชุมชน ปราชญ์ชุมชน 4.60 0.55 มากที่สุด
  กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วม 4.80 0.45 มากที่สุด

รวมเฉลี่ย 4.55 0.53 ม�กที่สุด

ต�ร�ง 3 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมค่าย
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม (ต่อ)

จากตาราง 3 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ากิจกรรม
ค่ายเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมใน
ภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ (  
= 4.55) และพบว่าทั้ง 8 กิจกรรมมีความเหมาะ
สมอยู่ในมากที่สุด กิจกรรมที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ กิจกรรม We are AC (  = 4.73) 

3.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดเรียนการสอนความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคม ผู้เช่ียวชาญประเมิน โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52) 

พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของแผน ค่าเฉล่ีย
สูงสุด (  = 4.64) รองลงมา คือ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ (  = 4.61) และกิจกรรมการเรียนรู้ (  =  
4.55) โดยเฉพาะกิจกรรมก�รเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ขั้นตอน 

4. ผลการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคมด้วยหลักการทรงงานบูรณาการกับ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชนเป็นฐาน 
สำาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
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4.1 ผลการประเมินพฤติกรรมความเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคมของนักเรียน 3 ด้าน คือ 

 4.1.1 ผลการประเมินความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกับความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคม พบวา่  
ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ มีคะแนนเฉล่ีย
ก่อนการพัฒนาน 11.18 และหลังการพัฒนา 
20.51 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
และหลังการพัฒนา พบว่า คะแนนทดสอบหลังการ
พัฒนาของนักเรียนสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 4.1.2 ผลการประเมินเจตคติต่อ
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม พบว่า นักเรียนมี

 เจตคติต่อความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคมหลังการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  
(  = 4.23) และค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 3 
รายการ คือ หากพบสิ่งของมีค่าฉันยินดีนำาส่งคืน
เจา้ของ หรอืให้เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งหรอืครดูำาเนนิ
การหาเจ้าของต่อไป (  = 4.61) ฉันตั้งใจเรียน 
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ และสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว และฉันเห็นว่าคน ทุกเพศ ทุกวัย  
ทุกสถานภาพ ทุกฐานะมีสิทธิเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพอันสุจริต ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (  = 
4.58)

 4.1.3 ผลการประเมินพฤติกรรม
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม พบว่า คะแนน
ประเมินพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม
ของนักเรียน มีคะแนนเฉล่ียก่อนการพัฒนา 69.75 
และหลังการพัฒนา 125.05 และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า 
คะแนนพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมหลัง
การพัฒนาของนักเรียนสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เ ม่ื อพิ จ า รณาระดั บก า ร แสด ง
พฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมหลังการ

พัฒนาของนักเรียน โดยภาพรวมปฏบิตัอิยูใ่นระดบั
มาก (  = 4.03) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยคือ เคารพกติกา 
กฎหมาย เคารพหลักความเสมอภาค รับผิดชอบ
ต่อตนเอง จิตสาธารณะสร้างสรรค์สังคม เคารพ 
ผู้อ่ืนและสิทธิผู้อ่ืน เคารพความแตกต่างและ 
รับผิดชอบต่อสังคม

4.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิง
ออกแบบกับความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม พบว่า 
นกัเรียนกลุม่ทีม่คีะแนนทกัษะการคิดเชงิออกแบบ
สูง (  = 104.35) จะมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
ความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคมนอ้ยกวา่กลุม่คะแนน
ทักษะการคิดเชิงออกแบบต่ำา (  = 106.00) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความ
เป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนักเรียน จำาแนกตาม
กลุ่มคะแนนทักษะการคิดเชิงออกแบบสูงและต่ำา  
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 

5. ผลการศึกษาปรากฏการณ์ จากการ
พัฒนานักเรียนด้วยการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคมด้วยหลักการทรงงานบูรณา
การกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชน
เป็นฐาน สำาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 

5.1 ผลสรุปการสนทนากลุ่ม พบว่า  
ผู้ปกครอง ครู ชุมชน เห็นว่ากิจกรรมค่ายและการ
จดัการเรยีนการสอนความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคม 
มีผลต่อการพัฒนาเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
จริง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการ
แสดงออกของเด็กในปกครองและชุมชน อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้ง 7 ด้าน และมีทัศนคติที่ดีต่อ
การพฒันาเยาวชนครัง้นี ้ใหค้วามไวว้างใจ เชือ่มัน่
ในบทบาทของหนว่ยการศกึษา เสนอแนะใหม้กีาร
พัฒนาความต่อเนื่อง
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5.2 ผลสรุปจากการสนทนากลุ่ม และ
การสัมภาษณ์เจาะลึกนักเรียนหลังการจัดค่าย
และการจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคม พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ มีความรู้
ความเข้าใจ ให้ความหมาย และสามารถระบุ
พฤติกรรมการแสดงออกได้ และระบผุลความเปน็
พลเมืองใส่ใจสังคมทั้ง 7 ด้านได้อย่างสร้างสรรค์
และตรงประเด็น และแสดงการมีเจตคติที่ดีดังคำา
พูด “ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมทำาให้เรามีจิต
สาธารณะ ทำาให้เรามคีวามรบัผดิตอ่ตนเอง เพราะ
จิตสาธารณะเป็นการทำาดีไม่หวังผลตอบแทน ทำา
ด้วยความเต็มใจ ไม่มีใครบังคับ”

อภิปรายผล 
จากสภาพการจัดการเรียนรู้การสอน

ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมที่เน้นการบรรยาย
เน้ือหา ขาดการเชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตจริง ขาด
ตน้แบบทีด่ ีทำาใหเ้ห็นปญัหาชัดเจนและเปน็เหตุผล
สำาคัญที่จะเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคมอย่างเร่งด่วน โดยยึดหลักการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ผ่านกิจกรรม
ในครอบครัว ซึ่งมีพ่อแม่ ผู้ปกครองทำาหน้าที่ปลูก
ฝังความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมร่วมกับโรงเรียน 
โดยมีบุคคลสำาคัญ ผู้นำา ชุมชนเป็นต้นแบบในการ
ประพฤติปฏิบัติการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมให้
แก่บุตรหลาน (สำานักวิชาการและมาตรฐานการ
ศึกษา, 2554) ดังผลการพัฒนากิจกรรมเสริม
สร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมด้วยหลักการ
ทรงงานบูรณาการกบักระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน สำาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 
21 พบว่า มี 4 กิจกรรมพัฒนา แบ่งการพัฒนา
เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เริ่มต้นด้วย กิจกรรม
ก�รปลูกจติใส่ใจหว่งใยชมุชน เปน็คา่ยเสรมิสรา้ง
ความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคม 3 วนั 2 คืน มเีนือ้หา

สาระในการสร้างเสริมความเข้าใจและความ
ตระหนักในความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 7 ด้าน 
กจิกรรมคา่ยเนน้เรยีนรูก้ารอยูร่ว่มกนัเปน็หมูค่ณะ
อยา่งมคีวามสขุ การปฏบิตัตินใหถ้กูตอ้งตามภาระ
หน้าที่และวิถีความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม เช่น 
กิจกรรม “เธอกับฉันใต้กฎเดียวกัน” “ใครละเมิด
กติกา” “เธอฉันต่างเคารพสิทธิ” “ชาติใด ภาษาใด 
เสมอภาคกัน” “ฉันไม่ได้อยู่คนเดียว” “พระราชา
ผู้รักประชาชน” สมาชิกค่ายเรียนรู้จากการสังเกต
และการเลียนแบบจากตัวแบบ จากประสบการณ์
จริง ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดค่ายด้านหน้าที่
พลเมอืง (Civic Responsibility) ของสำานกัวชิาการ
และมาตรฐานการศึกษา (2554) หลักการจัด
ค่ายต้องกำาหนดให้สมาชิกค่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ปฏบัิตตินอยูใ่นระเบยีบวนัิยทีด่ ีรูจ้กัและยอมรบัใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ถือเป็นการบ่มเพาะ
การเป็นพลเมืองดี ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัย ชาตรี 
ยิ้มรักษา (2550) พบว่า เยาวชนที่เข้าค่าย เมื่อ
ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ข้อตกลง 
กติกาในค่ายพักแรมมีผลต่อการพัฒนาลักษณะ
นิสัยด้านสังคมพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดี และพบว่า
คา่ยความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคม มกีารสง่เสรมิให้
ผู้เรียนได้ลงชุมชน ศึกษาสภาพชุมชน เรียนรู้จาก
ผู้รู้ ปราชญ์ท้องถิ่น เช่น กิจกรรม “แผนที่ชุมชน” 
“ปฏิทินชุมชน ประวัติชุมชน”และ“เรียนรู้วิถีชีวิต
ชมุชนเพือ่การมสีว่นรว่ม” ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ 
Melaville, Berg and Blank (2015: 36-45 อ้าง
ใน วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์,2561) เสนอว่าการสร้าง
ความเป็นพลเมืองที่มีพลังและรับผิดชอบ ควร
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
กับชุมชน มีการเรียนรู้และทำางานร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียน ครู และคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาปรากฏการณ์จากการพัฒนานักเรียน
ด้วยการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 
พบว่า ผู้ปกครอง ครู ชุมชน เห็นว่ากิจกรรมค่าย
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และการจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมือง
ใสใ่จสงัคม สง่ผลทางบวกตอ่การพัฒนาความเปน็
พลเมืองใส่ใจสังคมของเยาวทั้ง 7 ด้าน ระยะที่ 2 
กิจกรรมค้นห�ต้นแบบเยียวย� กิจกรรมนำ�พ�
บริก�รชุมชน และกิจกรรมสะท้อนผลสู่คว�ม
ยั่งยืน เป็นการจัดการเรียนการสอนความเป็น
พลเมอืงใสใ่จสงัคมตามแผนการจดัการเรยีนรู ้16 
แผน แต่ละแผนมีกิจกรรมสร้างแนวปฏิบัติความ
เป็นพลเมอืงใสใ่จสังคมใหแ้กน่กัเรยีน ซึง่ผูเ้รยีนได้
เรียนรู้ผ่านโจทย์ ปัญหา สถานการณ์จริงในชุมชน
ทีต่นเองไดศ้กึษาแลว้นำาไปสูก่ารปอ้งกนั แกป้ญัหา
และพฒันาชมุชนทีต่นเองอาศัยอยู่ร่วมคนในชุมชน 
โดยผู้เรียนใช้หลักการทรงงาน “หลักคิด หลัก
วิชา หลักปฏิบัติ” เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนใช้เรียนรู้
ทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ สถานการณ์ ปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน และเสริมผู้เรียนให้มีวิธีการทำางาน
อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
5 ขั้น คือ การทำาความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การ
กำาหนดส่ิงท่ีต้องการ การสรา้งแนวทาง การพัฒนา
ต้นแบบ และ การทดสอบต้นแบบ อาจกล่าวได้
ว่าการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมท่ี
พัฒนาขึ้นถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่สามารถตอบ
โจทยใ์นการพฒันาความเปน็พลเมอืงใสใ่จสังคมได้ 
ยนืยนัจากผู้เชีย่วชาญเหน็วา่กจิกรรมการเรยีนการ
สอนดังกล่าวสามารถส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคมให้แก่นักเรียนได้และนำาไปฝึกปฏิบัติได้
จริง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาปรากฏการณ์  
ผู้ปกครอง ครู ชุมชน เห็นว่ากิจกรรมค่ายและการ
จดัการเรยีนการสอนความเปน็พลเมอืงใสใ่จสงัคม 
สรา้งการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมบตุรไปในทางทีดี่
ทั้ง 7 ด้าน 

 จากผลการเสรมิสรา้งความเปน็พลเมอืง
ใส่ใจสังคมด้วยหลักการทรงงานบูรณาการกับ

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชนเป็นฐาน 
สำาหรบัเยาวชนในศตวรรษที ่21 พบว่า 1) คะแนน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคมของนักเรียนหลังการพัฒนาสูง
กว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยรัชนี อิ่มอก (2561)วิจัยการพัฒนารูป
แบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม พบ
ว่า หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นักเรียน
มีความเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจในสังคมเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ส่วนด้านเจตคติพบว่า 
นักเรียนมีเจตคติต่อความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม
หลังการพัฒนาภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะ
เรื่องตั้งใจเรียน ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อ 
แม่ และสมาชิกที่ดีของครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีควร
ปฏิบัติ เห็นคุณค่า สิทธิ เสรีภาพของคนทุกเพศ 
วัย สถานภาพและฐานะมีความเท่าเทียม รวมถึง
การมีจิตอาสา ซึ่งยืนยันจากการสัมภาษาเชิงลึก
นักเรียนเห็นว่า “…ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม
ทำาให้เรามีจิตสาธารณะ ทำาให้เรามีความรับผิด
ตอ่ตนเอง เพราะจติสาธารณะเปน็การทำาดไีมห่วงั
ผลตอบแทน ทำาด้วยความเต็มใจ ไม่มีใครบังคับ..” 
ส่วนพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของ
นักเรียนหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่าง
มีนัยสำาคัญ พฤติกรรมแสดงออกอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน คือ เคารพกติกา กฎหมาย เคารพหลัก
ความเสมอภาค เคารพผู้อ่ืนและสิทธิผู้อ่ืน เคารพ
ความแตกต่าง และรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการวิจัย รสสคุนธ ์มกรณ ี(2556) พบวา่ การ
แสดงพฤตกิรรมความเปน็พลเมอืงทีเ่ยาวชนปฏบิตัิ
โดยเรยีงลำาดบัจากมากไปหานอ้ย คือ เคารพความ
แตกต่าง เคารพกฎกติกากฎหมาย เคารพสิทธิ
ผู้อื่น รับผิดชอบต่อสังคม และเคารพหลักความ
เสมอภาค และพบว่านักเรียนประเมินตนเองว่า
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มีการปฏิบัติความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม อยู่ใน
ระดับมากทุกรายพฤติกรรม เม่ือนำามาเปรยีบเทยีบ
กับข้อมูลการศึกษาปรากฏการณ์โดยผู้ปกครอง 
ชุมชน และครูผู้สอนพบว่ามีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน 

ส่วนผลการเปรียบเทียบทักษะการคิด
เชิงออกแบบกับความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม พบ
ว่าผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ “นักเรียนที่มีทักษะการคิดเชิงออกแบบมาก
จะมีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 
มากกว่านักเรียนที่มีทักษะการคิดเชิงออกแบบ
น้อย” พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ อาจเน่ืองจากทักษะการคิดเชิงออกแบบ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมและ
การแก้ปัญหาที่เน้นการลงมือปฏิบัติภายใต้วิธี
การแก้ปัญหาที่ผ่านการออกแบบร่วมกันระหว่าง
ผู้ออกแบบนวัตกรรมและผู้ใช้นวัตกรรมนั้น ใน
ขณะที่การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคม เป็นการแสดงออกถึงการตระหนักรู้สิทธิ
และหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของตน ทีเ่ปน็ประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชน ลงมือปฏิบัติอย่างใส่ใจ ไม่
เพิกเฉย ซึ่งสรุปได้ว่าความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคมกับทักษะการคิดเชิงออกแบบมีเป้าหมาย 
ที่แตกต่างกันในการพัฒนาให้เกิดกับบุคคลจึงไม่
ปรากฏความสัมพันธ์กัน

บทสรุปของการวิจัยพบว่า สมมุติฐานท่ี
ต้ังไว้ท้ัง 3 ข้อได้รับการสนับสนุน รวมถึงผลการ
ศึกษาปรากฏการณ์จากการพัฒนานักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชนสรุปว่าพฤติกรรมความเป็น

พลเมืองใส่ใจสังคมมีการเปล่ียนแปลงในทางบวก 
สรุปว่ากิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคมที่พัฒนาขั้นสามารถนำาไปส่งเสริมให้
เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำานึก และ
พฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจในสังคมได้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ข้อเสนอแนะการนำาผลวิจัยไปใช้ พบว่า 

กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคมที่พัฒนาขึ้น นับว่าเป็นนวัตกรรมหน่ึงท่ีใช้ใน
การสร้างพลเมืองที่พึงประสงค์ในสังคมปัจจุบัน
ได้ มี 2 กิจกรรม คือ ค่ายและการเรียนการสอน
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม มีการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกหอ้งเรยีน ครใูนโรงเรยีนทกุคนตอ้งทำารว่ม
กนั ควรมกีารประสานการทำางานระหวา่งบา้น วดั 
ชุมชน โรงเรียนในการวางแผนการพัฒนาเยาวชน
อย่างต่อเนื่อง

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ งต่อไป 
กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคมที่พัฒนาข้ึน เน้นการใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้  
ใช้หลักการทรงงานเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้สภาพ 
ปัญหาของชุมชน มีการทำางานร่วมกับชุมชน ทำาให้
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด ชุมชน โรงเรียนมี
ความชัดเจนในการสนับสนุนการเรียนรู้ การดูแล
พฤติกรรมบุตรหลานร่วมกัน โจทย์วิจัย คือ การ
ศึกษารูปแบบการสร้างภาคีเครือข่ายความยั่งยืน
ในการสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมสู่วิถี
ชีวิตชุมชน 
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