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         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาไทยที่อยู่ในก ากับดูแลของรัฐบาล ซึ่งเปิดท าการเรียน
การสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะศิลปศาสตร์ ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
โดยเฉพาะในกลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และภาษา อันเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนที่จัดบริการให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในแต่ละคณะภาควิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต เป็นวิชาหลักที่ส าคัญในหมวดศึกษา
ทั่วไป ในกลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการด าเนินการจัดท าโครงงานทางสังคม  อนึ่ง ในภารกิจหลักของ มจธ. ที่ส าคัญยิ่ง คือ การพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ตามวิสัยทัศน์ คือ มุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี การที่
มหาวิทยาลัยจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ภารกิจดังกล่าวนั้น วิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาหลัก
ของวิชาศึกษาทั่วไป จึงเป็นวิชาที่ได้รับการคาดหวังว่าจะสามารถตอบสนองต่อภารกิจดังกล่าว และช่วยสนับสนุนให้ระบบการศึกษา
ปัจจุบันบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ยิ่งขึ้น  

         จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
(มจธ.) ที่ผ่านการด าเนินการจัดท าโครงงานทางสังคม  
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 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.) ที่ผ่านการจัด
ด าเนินการโครงงานทางสังคม  

 

 ขอบเขตของการวจิัย 

เป็นการศึกษาในภาพรวมตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มจธ. ที่ก าลังศึกษาวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพ่ือ
คุณภาพชีวิต ในปีการศึกษา 1/2551 และ 2/2551 

 

 วธิีการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยแบ่งการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน    

ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นผู้ตอบการสัมภาษณ์ได้จากการเลือก
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มจธ. ที่ก าลังศึกษา
วิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต ในปีการศึกษา 1/2551 และ 2/2551 เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างเป็นทางการในแต่
ละกลุ่มโครงงาน เช่น เป็นผู้น ากลุ่ม หรือเป็นรองหัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่มฯ เป็นต้น ในการสัมภาษณ์จะมีวิธีการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา
ตามกลุ่มโครงงานต่างๆ จ านวน 20 คน ประกอบกับการศึกษาเอกสาร (Documentary study) ซึ่งผู้วิจัยศึกษาข้อมูลต่างๆ จาก
รายงานของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มโครงงาน ข้อมูลทั้งหมดจะน ามาประมวลผลร่วมกัน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการศึกษา โดยสุ่มเลือกกลุ่มโครงงาน ในปีการศึกษา 1/2551 จ านวน 1 กลุ่ม และปีการศึกษา 2/2551 อีก 
1 กลุ่ม ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) โดยผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน
ของกลุ่มโครงงาน ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มโครงงาน ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  การ
สัมภาษณ์เจาะลึกผู้น า และผู้ที่มีบทบาทส าคัญๆ ของกลุ่ม การสนทนากลุ่มแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  (formal and 
informal focus group discussion)    

โดยทั้งนี้ การศึกษาทั้งสองขั้นตอน ใช้กรอบในการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ตามแนวค าถามหลักของกรอบแนวคิดในการ
วิจัย พร้อมกับรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาเพ่ือการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกันด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และ
การสรุปเชิงอุปนัย(induction) เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาวิจัยเชิงพรรณาวิเคราะห์ 

 

 ผลการวจิัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  ผ่านการด าเนินการ
โครงงานทางสังคม เพื่อการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ความสามารถ ทักษะที่จะด ารงชีวิต และพัฒนาตนเองตามวิถีของชุมชน 
สามารถน าเสนอดังต่อไปนี้ 
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         1.  การจัดด าเนินการโครงงานทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)    
    1.1  ลักษณะที่เป็นจุดเน้นเฉพาะ ของการจัดการศึกษาทั่วไปในวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต โดยใช้

รูปแบบให้นักศึกษาจัดท าโครงงานทางสังคม ได้แก่ การลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาส ารวจข้อมูลชุมชน และมีการจัดโครงงานสังคม ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่สอดคล้องตามความต้องการจ าเป็นของชุมชน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ 

    1.2  รูปแบบการจัดโครงงาน มีลักษณะดังนี้คือ มีการใช้โครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ มีการตั้งประเด็นปัญหาเป็นฐานการ
เรียนรู้ ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดท าโครงงานและโดยทั่วไปแต่ละโครงงานมีสมาชิก ประมาณ 20 – 30 คน 

         2.  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดโครงงานทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)    
 2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้การให้ความหมายของคุณธรรมจริยธรรมที่สามารถก่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน       

ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นนามธรรม และ ส่วนที่สองเป็นรูปธรรม 

 2.2 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประโยชน์ของคุณธรรมจริยธรรม ที่สามารถก่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ซึ่งแบ่งเป็น   
2 ส่วน คือ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 

 2.3 นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีการสร้างให้เกิดสังคมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 2 วิธี คือ 

    วิธีปฏิบัติตนด้วยการแบ่งปัน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน รู้ประหยัดอดออม  

       วิธีน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นโครงงานทางสังคม ได้แก่ โครงงานด้าน
การศึกษา ด้านวิชาการต่างๆ 

 

 อภิปรายผล 

ขั้นตอนด าเนินการจัดโครงงานสังคม พบว่าในวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต มีจุดเน้นเฉพาะ คือ นักศึกษามี
การลงศึกษาพ้ืนที่ชุมชนต่างๆ มีการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ชุมชนต่างๆ มีการท างานแบบร่วมกันเป็นทีม วางแผนงาน มีการเลือก
ประเด็นที่ศึกษา การเผชิญปัญหาตลอดการด าเนินโครงงาน ส าหรับการท างานเป็นทีมนั้นต้องผ่านกระบวนการอยู่ร่วม การตัดสินใจ
ร่วมกัน ความขัดแย้งที่เกิดจากการท างานกับผู้อ่ืนๆ ในทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน หรือความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆ ฯลฯ จ าเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความประนีประนอม และความ
สามัคคี ตลอดจนสามารถหาจุดร่วมในการท างานที่ดีท่ีสุดที่จะน ากลุ่มโครงงานบรรลุให้ถึงเป้าหมาย ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการท างานที่ต้องมี
การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอ่ืนๆ ในชุมชนนอก มจธ. อีกด้วย   

ส าหรับผลการศึกษา ในส่วนของการเรียนรู้ ที่จะน าสู่ผลลัพธ์ (output) ในระบบนั้น เป็นการศึกษาที่สะท้อนถึงความคิดเห็น
โดยรวมจากผู้เรียน จ าแนกได้ 2 ส่วน คือ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม และวิธีการสร้างให้เกิดสังคมคุณธรรมจริยธรรมนั้น 
นอกจากตนเองจะปฏิบัติตนด้วยการแบ่งปัน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน รู้ประหยัดอดออม 
ฯลฯ ดังกล่าวแล้ว วิธีการส าคัญที่จะช่วยท าให้คุณธรรมจริยธรรมสามารถบรรลุผล แผ่ขยายได้อย่างกว้างขวางนั้น คือวิธีน าหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นโครงงานทางสังคม 

กล่าวโดยสรุป การเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการจัดท าโครงงานทางสังคมของผู้เรียน เป็นสื่อในการเรียนรู้นี้ มีลักษณะที่
ส าคัญโดยรวม สรุปได้ 3 ประการ คือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Learner Center) ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง (Learning by Doing) และใช้วิธีการแก้ปัญหา  (Problem Solving) 
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 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1.  ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน ผลการศึกษาสามารถน ามาปรับปรุงขั้นตอน
การด าเนินการจัดโครงงานทางสังคม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์
เพ่ือคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นวิชาหลักที่ส าคัญในวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้มีความกระชับ และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   

2.  ผลการศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาและเน้นวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา มจธ.  ท าให้ได้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า 
การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งคุณภาพผู้เรียนนี้ จะประสบผลส าเร็จได้ สิ่งส าคัญประการหนึ่งคือ ต้องให้การสนับสนุนส่วนที่เป็น สิ่ง
น าเข้า (input) ในระบบการศึกษาด้วย อันได้แก่ การให้ความสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอต่อการจัดด าเนิน
โครงงานทางสังคม 

3.  ควรน ารูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้การด าเนินโครงงานสังคมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( Learner 

Center) การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง (Learning by Doing) และการใช้วิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving) ดังกล่าว ไป
ประยุกต์ใช้กับวิชาการศึกษาทั่วไป และศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือช่วยพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งคุณภาพให้ได้ผู้เรียนที่ทั้งเก่งและดี  

 

 


