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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม
โครงการรณรงค์ ขั บ เคลื่ อ นการสร้ า งพลเมื อ งเพื่ อ ประเทศไทยที่ น ่ า อยู ่ และเพื่ อ ศึ ก ษา
ผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่
น่าอยู่กับวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาในรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
จ�ำนวน 70 คน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาในรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่
ได้รับทุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ในโครงการรณรงค์ขบั
เคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ โดยใช้วิธีคัดเลือกด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 20 คน เป็นกลุม่ ตัวอย่างทีร่ ว่ มกิจกรรมโครงการรณรงค์ขบั เคลือ่ น
การสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ การวิเคราะห์ข้อมูลมีการเลือกใช้สถิติดังต่อไปนี้
สถิ ติ พื้ น ฐาน การหาค่ า เฉลี่ ย และการหาค่ า ความแปรปรวนของคะแนน สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น
การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมือง
เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของรายวิชา
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก าร หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ

ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับเคลื่อน
การสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ ได้ฝึกปฏิบัติตามหลักการพัฒนาตามแนว
พระราชด�ำริ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เน้นการมีสว่ นร่วมของประชาชนและขับเคลือ่ นงาน
พัฒนาด้วยความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน เพิ่มเติมจากเนื้อหาของรายวิชา
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และการศึกษาผลการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมโครงการ
รณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคะแนนการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่าเฉลีย่ 4.57
อยู่ในระดับดี – ดีมาก, มีคะแนนการประเมินด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับดี
– ดีมาก, มีคะแนนการประเมินด้านทักษะปัญญา ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับดี – ดีมาก,
มีคะแนนการประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ค่าเฉลีย่
4.52 อยู่ในระดับดี – ดีมาก, มีคะแนนการประเมินด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับดี
Keywords: การพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่

Abstract

The objectives of this research were 1) development of teaching base on
activities of campaign create good citizen Thailand and 2) learning outcomes base
on activities of campaign create good citizen Thailand and the corporate social
responsibility course. This research study was an experimental research whose
populations were 70 students of the Corporate Social Responsibility (CSR) Course
at Bansomdejchaopraya Rajabhat University, 1st semester, academic year 2014. 20
students who had been granted by Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth)
in campaign create good citizen Thailand were selected as the experimental group.
The data was analyzed using descriptive statistics, mean, and the standard deviation.
The means of effects of instruction based on campaign create good citizen Thailand
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according to the national framework for higher education were derived from the
Corporate Social Responsibility (CSR) Course indicated in Bachelor of Communication
Arts (Public Relations and Corporate Communication) Bansomdejchaophaya Rajabhat
University. In terms of developing an instructional model, the researcher applied the
Royal Initiative of His Majesty: Understand, Achieve and Develop. Therefore, the
Research findings revealed that 1) the developed instruction based on campaign
create good citizen Thailand arranged through the Corporate Social Responsibility
(CSR) Course could enhance student achievement and increase public involvement
of the selected community and 2) the effects of instruction based on campaign create
good citizen Thailand according to the national framework for higher education were:
a) Ethics were good - very good at 4.57 average rating, b) Knowledge, Cognitive
Skills and Responsibility and Interpersonal Skills were good – very good at 4.52
average rating and c) Information technology and numerical analysis Skills were good
at s 4.14 average rating.
Keywords: Development, Learning, Teaching, Campaign Create Good Citizen Thailand

บทน�ำ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework
for Higher Education, TQF:HEd) เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของประเทศ ซึง่ ประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเชือ่ มโยงต่อเนือ่ งจากคุณวุฒิ
ระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ ละระดับ
คุณวุฒซิ งึ่ เพิม่ สูงขึน้ ตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับเวลาทีต่ อ้ งใช้
ลักษณะของ หลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสในเทียบโอนผลการเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้
ความมัน่ ใจในประสิทธิผลการด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผล
ซึ่ ง ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ข องแต่ ล ะระดั บ คุ ณ วุ ฒิ มี ท้ั ง หมด 5 ด้ า น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผูม้ พี ระคุณมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเสียสละและ
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์
ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่
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มีจิตส�ำนึกสาธารณะ ด้านความรู้ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการจัดการความรู้
ให้ เ ป็ น หมวดหมู ่ และมี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง
ด้านทักษะปัญญา มีความสามารถวิเคราะห์อธิบายทางภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม
โดยใช้พลวัตแนวคิดทางด้านภาษาวรรณกรรม และศาสตร์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมีความสามารถ
ในการสร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้ และมีความสามารถในการคิด
เชิงสนับสนุนโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีความสามัคคีและสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถใน
การบริหารจัดการและมีภาวะผู้น�ำมีความสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีปฏิสมั พันธ์และมนุษย์สมั พันธ์ทดี่ แี ละมีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคลและ
ต่อหน้าชุมชนได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ และมีความรูเ้ ท่าทันสือ่ และข้อมูลข่าวสาร
การสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาใน โครงการรณรงค์ ขั บ เคลื่ อ นการสร้ า งพลเมื อ ง
เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (Active Citizen Project) มีเป้าหมายหลักเพื่อกระตุ้นและปลุก
ให้สงั คมเกิดความตืน่ ตัว เห็นโอกาส และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของขบวนการสร้างพลเมือง
เพือ่ การเปลีย่ นแปลงสังคมไทยให้มสี ขุ ภาวะทีข่ นึ้ นัน้ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ สสส. จึงได้ด�ำเนินการแสวงหาความร่วมมือ และแสวงหาภาคีหลักที่มี
ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์การท�ำงานพัฒนากับกลุม่ เยาวชนในระดับอุดมศึกษา
ตลอดจนเป็นภาคีทมี่ เี ครือข่ายพืน้ ทีใ่ นระดับภูมภิ าค เพือ่ ให้เป็นแกนขับเคลือ่ นงานกับกลุม่
เป้าหมายในระดับภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ของโครงการฯในการแสวงหาความร่วมมือนี้
สสส. ได้เล็งเห็นบทบาท และความส�ำคัญของเครือข่ายหลัก คือ โครงการปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชด�ำริ ซึง่ มีทนุ การท�ำงานกับพืน้ ทีต่ า่ งๆอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนือ่ ง
รวมทัง้ มีความพร้อมด้านก�ำลังคนในการพัฒนางานตามยุทธศาสตร์ของโครงการฯ จึงเป็น
ที่มาของการพัฒนาข้อตกลงการด�ำเนินงานพัฒนาและบริหารโครงการรณรงค์ขับเคลื่อน
การสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ร่วมกับโครงการปิดทองหลังพระ ภายใต้
โครงการรณรงค์ขบั เคลือ่ นการสร้างพลเมืองเพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่ ร่วมกับภาคีโครงการ
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�ำริ จังหวัดน่าน
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หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา การเข้าใจ คือการสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษา
ข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหารากของปัญหาและรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการ
พระราชด�ำริทั่วประเทศ โดยการศึกษาและส�ำรวจข้อมูลที่เป็นจริงของชุมชนทุกด้าน
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส�ำรวจข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า นวั ฒ นธรรม เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ระบวนการเข้ า ถึ ง ต่ อ ไป ข้ อ มู ล
ด้านกายภาพ พื้นที่อยู่อาศัย ที่ดินท�ำกิน การใช้ที่ดิน แหล่งน�้ำ ประเภทป่า และพันธุ์ไม้
ป่า ข้อมูลประชากร สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รายได้ รายจ่าย และ
หนี้สิน ความต้องการของชุมชน ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชน การเข้าถึง คือ
การสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน
ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาและความต้ อ งการของชุ ม ชน และให้ ชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนามากที่สุด โดยการน�ำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนเข้าใจมาสรุป ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหา คัดเลือกปัญหาตามความต้องการของชุมชนที่จะพัฒนาหรือแก้ไข
หาแนวทางด�ำเนินงาน และจัดท�ำเป็นแผนพัฒนาของชุมชน การพัฒนาคือ การเรียนรูเ้ พือ่
พัฒนาศักยภาพชุมชน ให้ค�ำปรึกษา การออกแบบหลักสูตร ขั้นตอนในการพัฒนา
การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติของประชาชนในชุมชนโดยเน้น
การมีสว่ นร่วมของประชาชน รวมทัง้ การให้คำ� แนะน�ำ โดยให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมและติดตาม
การประเมินผล โดยด�ำเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาจากแผนพัฒนาชุมชน ตามหลัก
การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เน้นการมีสว่ นร่วมของประชาชน
และขับเคลื่อนงานพัฒนาด้วยความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน จะท�ำให้ชุมชนมี
ความเป็นเจ้าของและน�ำไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาในที่สุด น�ำไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social Responsibility: CSR)
เป็นประเด็นส�ำคัญทีท่ วั่ โลกก�ำลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในองค์การ ด้วยเล็งเห็น
ว่า การด�ำเนินกิจการขององค์การที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ทีท่ กุ ฝ่ายให้ความส�ำคัญ ไม่ใช่เพียงเพือ่ สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ เพื่อหวังผล ทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
ให้ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ในปัจจุบันก�ำลัง
ทวีความส�ำคัญเพื่อพัฒนาการด�ำเนินให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน การพัฒนาซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืนขององค์การ การด�ำเนินกิจกรรม
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์
ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่
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ภายในและภายนอกองค์กร ที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์การและในระดับใกล้
และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์การ
ในอันที่จะท�ำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข
การวิจยั ในชัน้ เรียน (Classroom Action Research: CAR) เป็นนวัตกรรมการวิจยั
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาในชั้นเรียนตามรูปแบบของการวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) ด้วยแบบจ�ำลองคุณภาพ (Quality Model) ที่เรียกว่า
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนตามแบบจ�ำลองคุณภาพนัน้ ได้นำ� แนวคิดของการปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง P-D-C-A กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ 7 QC Circle เครื่องมือคุณภาพ
7 QC Tools และ 7 QC story มาใช้ขยายแนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการ P-A-O-R
และน�ำแบบจ�ำลองที่พัฒนาขึ้นไปปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนจริง การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การปฏิบัติจริง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ผ่ า นกิ จ กรรมโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้า งพลเมื อ งเพื่ อ ประเทศไทยที่ น่ า อยู ่
(Active Citizen Project)

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์
ขับเคลือ่ นการสร้างพลเมืองเพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่
2. เพือ่ ศึกษาผลการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมโครงการรณรงค์ขบั เคลือ่ นการสร้างพลเมือง
เพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยูก่ บั วิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
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กรอบแนวคิดการวิจยั

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธดี ำ� เนินการวิจยั

การศึกษาวิจยั เรือ่ งการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่
น่าอยู่ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้าง
พลเมืองเพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่ และเพือ่ ศึกษาผลการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมโครงการรณรงค์
ขับเคลือ่ นการสร้างพลเมืองเพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่ กับวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลและการน�ำเสนอข้อมูล และผลการวิจัย โดยผู้วิจัยน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบของตารางและการบรรยาย
ประชากร ในเป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษาในรายวิชา ความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จ�ำนวน 70 คน โดยใช้วธิ กี ารเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์
ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาใน
รายวิชา ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 70 คน โดยใช้วธิ กี ารเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) กลุม่ ตัวอย่างคือนักศึกษาในรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ ที่ได้รับทุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
ในโครงการรณรงค์ขบั เคลือ่ นการสร้างพลเมืองเพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่ โดยใช้วธิ คี ดั เลือก
ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 20 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมกิจกรรม
โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ การวิเคราะห์ข้อมูล
มีการเลือกใช้สถิติดังต่อไปนี้ สถิติพื้นฐาน การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าความแปรปรวน
ของคะแนน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์
ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ของรายวิ ช าความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก าร หลั ก สู ต ร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
แบบทดสอบ เป็นการน�ำวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียน มาก�ำหนดน�้ำหนัก
พฤติกรรมย่อยที่จะแบบทดสอบ เพื่อวัดผลการเรียนรู้จากวิชาดังกล่าว โดยแบบทดสอบ
นั้นจะมีอยู่ 5 แบบทดสอบ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก�ำหนด
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ดังนี้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ของรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ หลักสูตรนิเทศ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสือ่ สารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยได้นำ� เอาแบบทดสอบ ทดลองใช้กบั กลุม่ นักศึกษาทีเ่ คยผ่านกิจกรรมโครงการ
รณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ จ�ำนวน 10 คน เพื่อวัดผล
การเรียนรู้และการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและทดสอบค่าความแปรปรวน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะน�ำแบบทดสอบที่ผ่านการทดสอบและแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ไปด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย ได้ด�ำเนินการทดสอบผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ที่ได้รับทุนจาก
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ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ในโครงการรณรงค์ขับเคลื่อน
การสร้างพลเมืองเพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่ โดยใช้วธิ คี ดั เลือกด้วยวิธสี มุ่ ตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง จ�ำนวน 20 คน ในระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2558 แล้วน�ำข้อมูลทั้งหมดไป
วิเคราะห์ทางสถิติ

ผลการวิจัย

การศึกษาผลการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมโครงการรณรงค์ขบั เคลือ่ นการสร้างพลเมือง
เพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่ กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของรายวิชา
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ซึง่ การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานผลการเรียนรูห้ มวดวิชาเฉพาะ
ของรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ มีความรับผิดชอบหลัก Primary
Responsibility ความรับผิดชอบรอง Secondary Responsibility และไม่มีการก�ำหนด
ความรับผิดชอบ ในผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ดังนีด้ า้ นคุณธรรมจริยธรรม มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผูม้ พี ระคุณ มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม มีความเสียสละและมีจิตส�ำนึกสาธารณะ ด้านความรู้ มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีความสามารถในการจัดการความรูใ้ ห้เป็นหมวดหมู่ มีความสามารถในการประยุกต์
ใช้ความรูใ้ นสถานการณ์จริง ด้านทักษะปัญญา มีความสามารถวิเคราะห์อธิบายทางภาษา
วรรณกรรม วัฒนธรรม โดยใช้พลวัตแนวคิด ทางด้านภาษาวรรณกรรม และศาสตร์อนื่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้
มีความสามารถในการคิดเชิงสนับสนุนโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสามัคคีและสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความสามารถในการบริหารจัดการและมีภาวะผู้น�ำ มีความสามารถใช้ภาษาไทย
ในการสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพมีปฏิสมั พันธ์และมนุษย์สมั พันธ์ทดี่ ี มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกั ษะในการใช้ภาษาในการสือ่ สาร
ระหว่างบุคคลและต่อหน้าชุมชนได้เป็นอย่างดี มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีทกั ษะ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ มีความรูเ้ ท่าทันสือ่ และข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์
ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่
Development of Instruction Base on Activities of Campaign Create Good Citizen Thailand

171

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ของรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ กับผลการเรียนรูผ้ า่ น
กิจกรรมโครงการรณรงค์ขบั เคลือ่ นการสร้างพลเมืองเพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
การกระจายความรับผิดชอบผลการ
ผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการ
หมวดวิชาเฉพาะของรายวิชาความ สร้างพลเมืองเพือ่ ประเทศไทย
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ที่น่าอยู่
มีคุณธรรมจริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

ความรับผิดชอบหลัก

4.52

มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ

ความรับผิดชอบหลัก

4.52

มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

ความรับผิดชอบรอง

4.71

มีความเสียสละและมี
จิตส�ำนึกสาธารณะ

ความรับผิดชอบหลัก

4.76

จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ อันดับแรกคือความรับผิดชอบรองเรื่อง
มีความเสียสละและมีจิตส�ำนึกสาธารณะอยู่ในระดับดี – ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.76 อันดับสอง
คือความรับผิดชอบรองเรื่องมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
อยูใ่ นระดับดี – ดีมาก ค่าเฉลีย่ 4.71 อันดับทีส่ ามและอันดับทีส่ เี่ ท่ากันคือความรับผิดชอบ
หลักเรื่องมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
อยู่ในระดับดี – ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.52
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบด้านความรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ของรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ กับผลการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรม
โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่
ด้านความรู้
การกระจายความรับผิดชอบผลการ
ผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการ
หมวดวิชาเฉพาะของรายวิชาความ สร้างพลเมืองเพือ่ ประเทศไทย
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ที่น่าอยู่
มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา

ความรับผิดชอบหลัก

4.38

มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบหลัก

4.28

มีความสามารถในการ
จัดการความรู้ให้เป็น
หมวดหมู่

ความรับผิดชอบหลัก

4.42

มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
สถานการณ์จริง

ความรับผิดชอบหลัก

4.42

จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ อันดับหนึ่งและอันดับสองเท่ากัน คือ
ความรับผิดชอบหลักเรื่องมีความสามารถในการจัดการความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ และ
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นสถานการณ์จริง อยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ 4.42
อันดับสามคือความรับผิดชอบหลักเรื่องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับดี
ค่าเฉลีย่ 4.38 และอันดับทีส่ คี่ อื ความรับผิดชอบหลักเรือ่ งมีความสามารถในการแสวงหา
ความรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง อยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ 4.28

การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์
ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบด้านทักษะปัญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ของรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ กับผลการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรม
โครงการรณรงค์ขบั เคลือ่ นการสร้างพลเมืองเพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่
ด้านทักษะปัญญา
การกระจายความรับผิดชอบผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
หมวดวิชาเฉพาะของรายวิชาความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

ผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
โครงการรณรงค์ขับเคลื่อน
การสร้างพลเมืองเพื่อ
ประเทศไทยที่น่าอยู่

มีความสามารถวิเคราะห์
อธิบายทางภาษา วรรณกรรม
วัฒนธรรม โดยใช้พลวัต
แนวคิด ทางด้านภาษา
วรรณกรรม และศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบหลัก

4.23

มีความสามารถในการสร้าง
มโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้
ศึกษาค้นคว้าได้

ความรับผิดชอบรอง

4.33

มีความสามารถในการคิดเชิง
สนับสนุนโต้แย้งอย่างมี
เหตุผลรองรับ

ความรับผิดชอบหลัก

4.28

จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ อันดับหนึง่ คือความรับผิดชอบรองเรือ่ ง
มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้ อยู่ในระดับดี
ค่าเฉลีย่ 4.33 อันดับสองคือความรับผิดชอบหลักเรือ่ งมีความสามารถในการคิดเชิงสนับสนุน
โต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ อยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ 4.28 และอันดับสามคือความรับผิดชอบ
หลักเรือ่ งมีความสามารถวิเคราะห์อธิบายทางภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม โดยใช้พลวัต
แนวคิด ทางด้านภาษาวรรณกรรม และศาสตร์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ 4.23
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ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ กับผลการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมโครงการรณรงค์ขบั เคลือ่ นการสร้างพลเมืองเพือ่
ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การกระจายความรับผิดชอบผลการ ผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โครงการรณรงค์ขับเคลื่อน
หมวดวิชาเฉพาะของรายวิชาความ
การสร้างพลเมืองเพื่อ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ประเทศไทยที่น่าอยู่
มีความสามัคคีและสามารถ
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ความรับผิดชอบรอง

4.57

มีความสามารถในการบริหาร
จัดการและมีภาวะผู้น�ำ

ความรับผิดชอบรอง

4.33

มีความสามารถใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีปฏิสัมพันธ์และ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ความรับผิดชอบหลัก

4.52

มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้
รับมอบหมายทั้งงานราย
บุคคลและงานกลุ่ม

-

4.57

จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ อันดับหนึ่งและอันดับสองเท่ากันคือ
ความรับผิดชอบรองเรื่องมีความสามัคคีและสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และไม่เน้น
ความรับผิดชอบ เรื่องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและ
งานกลุม่ อยูใ่ นระดับดี – ดีมาก ค่าเฉลีย่ 4.57 อันดับสามคือความรับผิดชอบหลักเรือ่ ง
มีความสามารถใช้ภาษาไทยในการสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพมีปฏิสมั พันธ์และมนุษย์
สัมพันธ์ทดี่ ี อยูใ่ นระดับดี – ดีมาก ค่าเฉลีย่ 4.52 และอันดับทีส่ คี่ อื ความรับผิดชอบรองเรือ่ ง
มีความสามารถในการบริหารจัดการและมีภาวะผูน้ ำ� อยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ 4.33

การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์
ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่
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ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของ
รายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์ขบั เคลือ่ นการ
สร้างพลเมืองเพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การกระจายความรับผิดชอบผลการ ผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โครงการรณรงค์ขับเคลื่อน
หมวดวิชาเฉพาะของรายวิชาความ
การสร้างพลเมืองเพื่อ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ประเทศไทยที่น่าอยู่
มีทักษะในการใช้ภาษาในการ
สื่อสารระหว่างบุคคลและต่อ
หน้าชุมชนได้เป็นอย่างดี

ความรับผิดชอบรอง

4.14

มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

4.19

มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และตัวเลขเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ

ความรับผิดชอบรอง

4.14

มีความรู้เท่าทันสื่อและข้อมูล
ข่าวสาร

ความรับผิดชอบหลัก

4.38

จากตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ อันดับหนึ่งคือความรับผิดชอบหลัก
เรือ่ งมีความรูเ้ ท่าทันสือ่ และข้อมูลข่าวสาร อยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ 4.38 อันดับสองคือไม่เน้น
ความรับผิดชอบเรือ่ งมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ 4.19 และ
อันดับที่สามและอันดับที่สี่เท่ากันคือความรับผิดชอบรองเรื่องมีทักษะในการใช้ภาษาใน
การสือ่ สารระหว่างบุคคลและต่อหน้าชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และตัวเลขเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ อยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ 4.14
ผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อ
ประเทศไทยที่น่าอยู่ ตามหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
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ประชาสัมพันธ์และการสือ่ สารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึง่ ใน
แต่ละด้านมีผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยูใ่ นระดับดี – ดีมาก ค่าเฉลีย่
4.57 ด้านความรู้ อยูใ่ นระดับดี – ดีมาก ค่าเฉลีย่ 4.52 ด้านทักษะปัญญา อยูใ่ นระดับดี
– ดีมาก ค่าเฉลีย่ 4.52 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยูใ่ น
ระดับดี – ดีมาก ค่าเฉลีย่ 4.52 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.14 การกระจายความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานผลการเรียนรูห้ มวดวิชาเฉพาะของรายวิชาความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ มีความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง และไม่มีการก�ำหนด
ความรับผิดชอบ ซึ่งระดับคะแนนเฉลี่ยผลผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านสามารถอยู่ในระดับ
ความรับผิดชอบหลัก สูงกว่าการก�ำหนดการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูห้ มวดวิชาเฉพาะของรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

ข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์ขบั เคลือ่ นการสร้างพลเมืองเพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนีค้ อื
1. เสนอให้สำ� นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเกีย่ วกับ
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับเคลื่อน
การสร้างพลเมืองเพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่ เพิม่ มากขึน้
2. เสนอให้ทำ� การศึกษาวิจยั การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมขององค์ ก ารผ่ า นกิ จ กรรมโครงการรณรงค์ ขั บ เคลื่ อ นการสร้ า งพลเมื อ ง
เพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่ ในการเปรียบเทียบการเรียนรูข้ องรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบตั ิ
3. เสนอให้ทำ� การศึกษาวิจยั การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมขององค์ ก ารผ่ า นกิ จ กรรมโครงการรณรงค์ ขั บ เคลื่ อ นการสร้ า งพลเมื อ ง
เพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่ ในการเปรียบเทียบการเรียนรูโ้ ดยประเมินผลจากชาวบ้านในชุมชน
ทีน่ กั ศึกษาเข้าไปท�ำกิจกรรม
4. เสนอให้ท�ำการศึกษาวิจัย ปัจจัยที่ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์
ขับเคลือ่ นการสร้างพลเมืองเพือ่ ประเทศไทยทีน่ า่ อยู่
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์
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