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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธนี้ สําเร็จเรียบรอยไดก็ดวยความเสียสละ ความอนุเคราะห และน้ําใจจากบุคคล
หลายฝาย และไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาและทําวิจัย จาก ทุน 90 ปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช บัณฑิตวิทยาลัย และทุนอุดหนุนการทําวิจัยจาก เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธทุกทานคือ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.วรรัตน ปทุมเจริญวัฒนา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิดชงค
นั น ทนาเนตร อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ร ว ม ที่ ใ ห แ นวคิ ด และช ว ยตรวจแก ไ ขในส ว นที่
บกพรองตางๆ ตั้งแตเริ่มตน จนกระทั่งเขียนวิทยานิพนธสําเร็จเปนรูปเลม ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารยทุกๆในสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทาน นายกเมืองพัทยา ผูกํากับการสถานี
ตํ า รวจภู ธ รเมื อ งพั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี ที่ ใ ห ค วามอนุ เ คราะห ร ว มมื อ ในการทํ า วิ จั ย ตลอดจน
อาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยาที่เขารวมโปรแกรมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเปนประโยชนตอการวิจัย
ครั้งนี้เปนอยางมาก
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา รัตนอุบล ที่ใหเกียรติเปนประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล และดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ ที่ให
เกียรติเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ผูชวยศาสตราจารย
ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา พันตํารวจโท.ดร.ไกรวุฒิ วัฒนสิน คุณธนาวรรธน พรหมมานนท
คุณกฤษณะ ควรประเสริฐ รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ รวมทั้งผูชวยในการจัดการ
ฝกอบรมทุกทาน ที่คอยชวยเหลือผูวิจัยในทุกๆดาน
ทายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณครอบครัวของผูวิจัยที่เปนกําลังใจและไดใหความชวยเหลือใน
การทําวิทยานิพนธฉบับนี้จนสมบูรณ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมไทยในปจจุบันอยูภาวะวิกฤต โดยทั่วไปเชื่อวาเกิดจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง แตในความเปนจริงปญหามีรากลึกจากการเปลี่ยนแปลงตั้งแตในระดับพื้นฐานของ
สังคม การรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามา ทําใหประชาชนใหความสําคัญตอความเจริญทางดานวัตถุ
เทคโนโลยีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัย ในขณะเดียวกันลืมนึกถึงความสําคัญของจิตใจ
และความสามารถตางๆ ที่มีอยูในตัวมนุษย (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2551)
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตนไดนํามาสูการเปลี่ยนแปลงบริบทของ
สังคมไทย กอผลกระทบทั้งในดานเปนคุณและเปนโทษ ในระดับตางๆ โดยเฉพาะความเติบโต
ทางดานวัตถุที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว กอใหเกิดอิทธิพลของวัฒนธรรม บริโภคนิยม วัตถุนิยม
แบบตัวใครตัวมัน ขาดจิตสํานึกสาธารณะ (Public consciousness) (สกุณา บัณฑุรัตน และคณะ,
2550) วิกฤตการขาดจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนในชาติ เกิดจากความยากจนและดอย
การศึกษาบุคคล แกนนําในสังคมถูกครอบงําทางความคิดการดําเนินนโยบายตามเสรีตะวันตกอยาง
ไรขอบเขต สรางใหเกิดความเห็นแกตัวของแตละคนเกิดปญหาสังคมอื่นๆ ตามมาอาทิ ปญหา
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของคนไทย การยอหยอนในศีลธรรม การขาดระเบียบวินัย ขาดการ
ชวยเหลือและพึ่งพากัน (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2546) และถาบุคคลมีจิตสํานึกสาธารณะ
บกพรอง มีนอยหรือขาดไปจะสงผลกระทบตอหลายระดับทั้งตอตนเองครอบครัว องคกร ชุมชน
ประเทศชาติ และมีผลตอระดับโลกตามมา (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, 2543; วิรุณ ตั้งเจริญ, 2547)
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ปญหาตางๆ ที่
ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน อาทิ ปญหาความยากจน ความไมเทาเทียมกันในสังคม ทําใหเกิดชองวาง
ดานรายไดเกิดชองวางระหวางวัฒนธรรมเดิมและวัฒนธรรมใหม ขาดคุณธรรมและจริยธรรม เกิด
ความขัดแยงทางความคิด เกิดปญหาสังคมและอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีความซับซอน
เพิ่มขึ้นตามลําดับ ซึ่งนําไปสูการเอารัดเอาเปรียบ มีการแกงแยงทรัพยากร การละเมิดกฎหมาย
บานเมือง กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน สงผลทําใหเศรษฐกิจของโลกอยูในขั้นวิกฤต
จากสถานการณดังกลาว เปนสาเหตุใหเกิดปญหาอาชญากรรมขึ้นในสังคม โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ประเภทคดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญ คดีเกี่ยวกับ
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รางกายและเพศ และคดีประทุษรายตอทรัพย ที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีผลกระทบตอความ
สงบสุขของประชาชนเปนอยางมาก (เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, 2549)
จากการศึกษาปญหาอาชญากรรม ขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดระบุวา ในป
พ.ศ. 2549 มีสถิติคดี จํานวน 401,250 ราย ในป พ.ศ. 2550 จํานวน 423,253 ราย โดยการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนอาชญากรรมในป 2550 ที่เพิ่มขึ้นจาก ป 2549 จํานวน 22,003 ราย หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ
5.48 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบจํานวนอาชญากรรม ในป 2550 กับป 2548 (ในรอบ 2 ป) พบวามี
อาชญากรรมเพิ่มขึ้นจํานวน 49,789 ราย หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 13.33 (กองพัฒนาและปองกัน
อาชญากรรม, 2551)
ยกตัวอยางเชน คดีเกี่ยวกับทรัพยสิน การลักทรัพย อยางเชนเหตุ การโจรกรรมดวยการทุบ
กระจกรถยนต ลักทรัพยตามบาน พบวา ในป 2550 มีคดีเกิดขึ้น จํานวน 66,329 เพิ่มขึ้นจากป 2549
รอยละ 4.38 คิดเปนเหตุลักทรัพยเฉลี่ยวันละ 182 ราย เฉลี่ยชั่วโมงละ 8 ราย การลักรถยนต เพิ่มขึ้น
โดยในป 2550 เพิ่มขึ้น จากป 2549 รอยละ 4.8 ซึ่งในป 2550 มีการรับแจงรถยนตหายจํานวน 2,976
ราย คิดเปนรถยนตหายเฉลี่ยวันละ 8 ราย การชิงและวิ่งราวทรัพย ในป 2550 มีการชิงทรัพยและ
วิ่งราวทรัพย จํานวน 4,940 ราย คิดเปนการเกิดเหตุชิงทรัพยและวิ่งราวทรัพย เฉลี่ยวันละ 14 ราย
หรือในทุกๆ 2 ชั่วโมง จะมีคนถูกชิงทรัพยหรือวิ่งราวทรัพย จํานวน 1 ราย เปนตน เกี่ยวกับยาเสพติด
ในป 2549 มีการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จํานวน 110,904 ราย ในป 2550 มีการกระทําผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด จํานวน 141,837 ราย เพิ่มขึ้น รอยละ 27.9 ในป 2550 มีการกระทําผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เฉลี่ยวันละ 389 ราย หรือ ชั่วโมงละ 16 ราย หรือในทุกๆ 4 นาที จะมีการกระทําผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดเกิดขึ้น 1 ราย (กองพัฒนาและปองกันอาชญากรรม, 2551)
สํานักงานตํารวจแหงชาติเป นหนวยงานที่มี ความสําคัญตอสังคม เพราะมีห นาที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย และ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มิอาจสําเร็จไดเพียงลําพังการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจเทานั้น
ตองอาศัยความรวมมือ หรือการมีสวนรวมจากประชาชน เนื่องมาจากการบริหารงานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ มีขอจํากัดในดานทรัพยากรทุกดาน ประกอบกับปริมาณงานของเจาหนาที่ตํารวจ
ตองสัมพันธกับประชาชนโดยตรงในการดําเนินการกิจการตํารวจทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เรื่ อ ง การป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมต อ งเป น ไปในลั ก ษณะองค ร วม ไม แ ยกส ว น
มีทิศทางการทํางานที่สอดคลอง และบูรณาการ โดยปจจุบันมีองคกรระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในทุกภาคสวนของสังคม การสงเสริมใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวม รวมทั้งมีการบูรณาการ
การทํางานกับเครือขายตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงเปนสิ่งสําคัญที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ของกิจการตํารวจ
ดังนั้นจึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และเปนไปอยางยั่งยืน ในขณะที่ทรัพยากรทางบุคคลของ
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สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ยั ง มี ข อ จํ า กั ด ทางด า นกํ า ลั ง พล จึ ง ต อ งแสวงหาความร ว มมื อ จาก
อาสาสมัครภาคประชาชนเขามามีสวนรวมชวยเหลือในกิจกรรมของตํารวจ (จักรกฤช ศรีโรจนากุล,
2551)
ในการทํางานชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมา อาสาสมัครตํารวจ
สวนใหญมีความแตกตางกันเปนอยางมาก ทั้งเรื่องประสบการณ โอกาสทางการศึกษา ลักษณะสวน
บุคคล การที่บุคคลที่มีความหลากหลายและแตกตางกันมากในดานประสบการณและการศึกษาอาจ
เปนอุปสรรคการเรียนรูตอบุคคลนั้นๆ การปฏิบัติงานจึงอาจจะไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร (อัญชลี
รัชนกุล, 2541) ดังบทสัมภาษณของ วันไชย เอกพรพิชญ (2551) ที่ใหความเห็นวาที่ผานในอดีต
การฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจยังไมมีการจัดการศึกษาที่เปนรูปแบบที่เปนมาตรฐานที่แนนอน
การฝกอบรมใชระยะเวลาสั้นและขาดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง การจัดฝกอบรม
ขึ้นอยูกับความพรอมของบุคลากรของแตละสถานีตํารวจ รวมทั้งการฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจ
ในอดีตที่ผานมายังขาดการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับอาสาสมัครตํารวจ ในดานความ
สํานึกในหนาที่พลเมืองที่ดีในการชวยเหลือสังคม ใหมีความสงบเรียบรอยปลอดจากอาชญากรรม
ดังนั้นการทํางานของอาสาสมัครตํารวจ จึงไมสามารถคาดหวังถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และ
บางครั้งอาจขาดความสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบโดยเปนผูกระทําผิดเสียเอง (พัทยาเดลี่นิวส,
2552) สอดคลองกับผลการวิจัยของ เกษมศานต โชติชาครพันธ (2551) ที่ศึกษากลยุทธการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจในประเทศไทย โดยจากการสํารวจและสัมภาษณอาสาสมัคร
ตํารวจทั่วประเทศ สวนใหญเกิดจากการจัดตั้งของผูนําชุมชนและหนวยงานระดับสถานีตํารวจ เพื่อ
ชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน อาสาสมัครตํารวจเองยังขาดความตระหนักรูในสภาพ
ปญหาที่แทจริงของชุมชน เปนการปฏิบัติงานตามคําสั่งของเจาหนาที่ตํารวจ ขาดการเรียนรูรวมกัน
ในการปฏิบัติงานจึงทําใหการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ เปนการปฏิบัติตามหนาที่หรือตาม
คําสั่งของเจาหนาที่ตํารวจ ยังไมกอใหเกิดจิตสํานึกตอสวนรวมอยางแทจริง สวน Ling Ren (2006)
ที่ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันอาชญากรรม ศึกษากรณีการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครตํารวจ แสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานดานปองกันอาชญากรรมของ
อาสาสมัครตํารวจ ไมไดเปนแตเพียงการชวยเหลือปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจตามคํารองขอ
เทานั้นแตตองเกิดจากจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจาก
ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รตํ า รวจที่ เ ป น การอาสาช ว ยเหลื อ สั ง คมในการป อ งกั น
อาชญากรรม ดูแ ลสาธารณสมบัติและสิ่งของสวนรวม อาสาสมัครตํารวจตองเปนผูมีจิตสํานึกตอ
สว นร ว ม เสี ย สละ ยิ น ดี ช ว ยเหลื อ สั ง คม เนื่ อ งจากอาสาสมั ค รตํ า รวจปฏิ บัติ ง านโดยไม ไ ด รั บ
เงินเดือนหรือคาตอบแทน การปฏิบัติงานบางครั้งอาจเปนการเสี่ยงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
ในการชวยเหลือผูอื่น (ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2551)
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จิตสํานึกสาธารณะหรือจิตสํานึกทางสังคม (Public consciousness) หมายถึง การตระหนักรู
แ ล ะ คํ า นึ ง ถึ ง ส ว น ร ว ม ร ว ม กั น ห รื อ คํ า นึ ง ถึ ง ผู  อื ่ น ที ่ ร  ว ม สั ม พั น ธ เ ป น ก ลุ  ม เ ดี ย ว กั น
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) รวมถึงเปน ความรูสึก ความคิดเห็นของบุคคลตอปญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมจากกระบวนการรับรู ทําใหเกิดการวิเคราะห วิพากษ และคัดเลือกเหตุการณนั้นวาเปนปญหา
แมปญหาเหลานั้นจะไมมีผลกระทบตอตนเองโดยตรง มีความรักความเอื้ออาทรตอบุคคลทั้งที่
รูจักและไม รูจั ก คํานึงถึ งประโยชนของสวนรวมควบคูกั บประโยชนสวนตน มี ความรูสึกเปน
เจาของสวนรวม เกิดความปรารถนาที่จะแกไขปญหาเหลานั้น เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
และพลัง ของการรวมกลุม ในการแก ไขป ญ หาที่เ กิด ขึ้น ในสังคม รวมทั้ง การปฏิบั ติรว มกั น กั บ
ผูอื่นเพื่อสรางพลังผลัก ดันในการแกไ ขปญหาโดยใชกระบวนการเรียนรูรว มกัน อยางตอเนื่อง
(อนุชาติ พวงสําลี, 2543)
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ หมายถึง กรอบความคิดและความ
เขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ อันเกิดจาการไดรับประสบการณ
จากการเรียนรู ทําใหสามารถสรุปเปนทัศนคติตอประสบการณใหมและสามารถนํามโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะไปประยุกตใช โดยแบงออกเปน 2 องคประกอบ คือ การตระหนักรู และการ
คํานึงถึงสวนรวมรวมกัน ราชบัณฑิตยสถาน (2542)
ดังนั้นการใหการศึกษากับอาสาสมัครตํารวจใหมีความรูพื้นฐานในงานกิจการของตํารวจ
และเสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของอาสาสมั ค รตํ า รวจ โดยมี รู ป แบบและ
กระบวนการที่ชัดเจน ในการชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการแกปญหาอาชญากรรมและชวยเหลือ
สั ง คม จึ ง เป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ และมี ค วามจํ า เป น เนื่ อ งจากอาสาสมั ค รตํ า รวจมี เ ป น จํ า นวนมาก
ทั่วประเทศประมาณ 226,127 คน (กองวิจัยและพัฒนา, 2551) การที่อาสาสมัครตํารวจเปนผูที่อาสา
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ จึงเปนสิ่งที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
เจาหนาที่ตํารวจในการดูแลความเรียบรอยในสังคม
เนื่ อ งจากอาสาสมั ค รตํ า รวจเป น เพี ย งประชาชนไม ไ ด ผ า นการฝ ก อบรมในด า นการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจมากอนแตอาศัยการเรียนรูจากประสบการณ และการฝกอบรมใน
ระยะสั้นๆ ประกอบกับลักษณะงานที่ซับซอนของอาสาสมัครตํารวจซึ่งตามกฎหมายไดกําหนดให
ประชาชนมีสวนรวมในการชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ในลักษณะของการมีสวน
รวมในการปฏิบัติ ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการสงเสริมใหประชาชน ชุมชน
ทองถิ่นและองคกรมีสวนรวมในกิจการของตํารวจ พ.ศ.2551 มีรายละเอียดดังนี้คือ
1. การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาตามความผิดบัญชีทายประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ
อาญาราษฎรมีอํานาจ ราษฎรมีอํานาจจับกุมผูกระทําผิดได (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 79, 80)
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2. การตรวจคนผูถูกจับ สืบเนื่องจากการจับกุมตัวผูกระทําผิดกรณีราษฎรเปนผูจับ โดย
หลักการราษฎรไมมีอํานาจในการตรวจคนบุคคล หากราษฎรเปนผูจับ ผูจับสามารถทําการตรวจ
คนได เพื่อพบและยึดอาวุธหรือสิ่งของที่ผูจับอาจใชเปนเครื่องมือในการตอสูทํารายราษฎรผูจับกุม
ได ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของราษฎรผูจับเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68)
3. การควบคุมตัวผูกระทําความผิด เมื่อราษฎรจับกุมตัวผูถูกจับกุมแลว ราษฎรมีอํานาจ
ควบคุมตัวผูถูกจับกุมไปยังที่ทําการพนักงานฝายปกครอง หรือเจาหนาที่ตํารวจ (ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83, 84)
4. การปองกันตนเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68) กฎหมายใหสิทธิแกราษฎรใน
การปองกันตนเองตอการกระทําที่เกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายถือวาเปนการปฏิบัติ
หนาที่ตอชุมชนอยางหนึ่งในการตอสูกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันในสังคม นอกจากนี้
ในทางแพง กฎหมายก็กําหนดใหราษฎรสามารถใชกําลังเพื่อปองกันสิทธิของตน ถาพฤติการณไม
สามารถขอใหศาลหรือเจาหนาที่ชวยเหลือไดทันทวงทีในทันใดได (ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 451)
5. ผู ช ว ยเหลื อเจ า พนั ก งานเมื่ อราษฎรไดรั บคํ าร องขอ จากเจาพนัก งานผูจับ ตามหมาย
ราษฎรก็มีห นาที่ตามกฎหมายตองชวยเหลือเจาพนักงานผูจับตามสมควรเทาที่จะไมกอใหเกิด
อันตรายตอตนเอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 82 หรือกรณีที่เจาพนักงานไดสั่ง
การตามอํานาจหนาที่ชวยทํากิจการของเจาพนักงานตามกฎหมายก็ตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือคํา
บังคับนั้น (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368)
6. การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทาชีวิต ซึ่ง
ตนอาจชวยได ก็ตองชวยตามความจําเปน (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374)
7. การจับกุมผูตองหาหรือจําเลย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117)
กรณีที่ราษฎรเปนนายประกันเมื่อผูตองหาหรือจําเลยมีประกัน หนีหรือจะหลบหนี ราษฎรนั้นมี
อํานาจจับกุม ควบคุมผูตองหาหรือจําเลยไดเอง
8. การเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงาน และปฏิบัติงานตามโครงการ
ปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน เชน อาสาจราจร สายตรวจชุมชน
อาสาสมัครแจงขาวอาชญากรรม ตํารวจหมูบาน อาสาสมัครตํารวจ คณะกรรมการติดตามงาน
ตํารวจระดับสถานีตํารวจ
นอกจากการชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในลักษณะของการเปนผูมีสวนรวมในการปฏิบัติ
แลว ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสงเสริมให
ทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจ พ.ศ. 2549 ขอ 5 และขอ 6 สรุปใจความสําคัญไดวา
ลักษณะของการมีสวนรวมในกิจการตํารวจ ไดแก การมีสวนรวมในการคิด ศึกษา และคนควาหา
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สภาพและสาเหตุของปญหา ตลอดจนความตองการของทองถิ่นและชุมชน การมีสวนรวมในการ
ริเริ่มและตัดสินใจกําหนดกิจกรรมเพื่อลด และแกไขปญหาของทองถิ่น และชุมชน การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติ และ/หรือ การใหความรวมมือในการปฏิบัติ และ/หรือการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อใชใน
การปฏิบัติตามกิจกรรมเพื่อลดและแกไขปญหาของทองถิ่น และชุมชน เชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนสังคม และการดูแลสาธารณะสมบัติ
จากการพิ จ ารณาลั ก ษณะงานของอาสาสมั ค รตํ า รวจ ที่ เ ป น การอาสาปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
ชวยเหลือประชาชนและสังคมสวนรวม โดยเปนผูชวยเจาพนักงานตํารวจในการปฏิบัติงานในการ
รักษาความสงบเรียบรอย ปองกันอาชญากรรม และชวยเหลือสังคม โดยไมไดรับคาตอบแทนใดๆ
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจบางครั้งอาจกระทบตอสิทธิของบุคคลอื่น หรือในบางครั้งอาจ
เอื้อตอการเปนผูกระทําผิดเสียเอง ดังนั้นการใหการศึกษาแกอาสาสมัครตํารวจ จึงจําเปนตองมีการ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ ใหเปนพลเมืองที่มีความกลาหาญทางจริยธรรม คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมเปนหลัก การใหการศึกษาแกอาสาสมัครตํารวจในปจจุบัน จึงตองเปนเรื่องของ
การเรี ย นรู เพื่ อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงจากภายในของบุ ค คล ทั้ ง ในดา น ความรู ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรม มีจิตสํานึกสาธารณะโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก มิใชการเรียนความรู
เหมือนที่ผานมาในอดีต
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา “คน” ใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศ ดวยเหตุนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 –
2544) ต อ เนื่ อ งด ว ยแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
ไดดําเนินการในการในดานแนวคิดที่ยึด “คนเปนศูนยกลางในการพัฒนา” ในทุกมิติที่เปนองครวม
และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)ไดเนนเสริมสราง
ความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการประเทศ โดยสงเสริมให
ประชาชนรวมตัว และรวมกลุมสรางเครื อขายการทํางานรว มกันให เ ขมแข็ง ส งเสริมใหเ ขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุม ทุกวัยตลอดชีวิต
โดยการใหการศึกษาแกประชาชนโดยมุงใหสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ซึ่ง
โดยทั่วไปคิดวา การศึกษาคือ การเรียนรูในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเทานั้น เนื่องจากใน
ปจจุบันโรงเรียนไดเขามาทําหนาที่ใหการศึกษาแทน บาน และชุมชน จนสถาบันประเภทหลัง
เกือ บจะสู ญสิ้ น หน าที่ ข องตนไปแท ที่ จ ริ ง แลว การเรี ย นในโรงเรี ย นหรื อ ในสถาบั น การศึ ก ษา
การศึกษาเปนเพียงเสี้ยวเดียวของการศึกษาในชีวิตมนุษย สิ่งที่เรียนรูในวัยเด็กและ วัยหนุมสาว
ในไม ช า ก็ จ ะล า สมั ย ระบบการศึ ก ษาที่ จ ะเอื้ อ ให ค นเรี ย นรู ไ ด ต ลอดชี วิ ต อย า งแท จ ริ ง จึ ง
ประกอบด ว ยการศึ ก ษาในระบบ ระบบการศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
(สุนทร สุนันทชัย, 2544)
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนวาเปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปน
เงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม และพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบวา
หมายถึง กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุมเปาหมายผูรับบริการและวัตถุประสงคของการเรียนรูที่ชัดเจน มี
รูปแบบ หลักสูตร วิธีการและระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรมที่ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพ
ความตองการและศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายนั้น และมีวิธีการวัดผลการเรียนรู ดังนั้น
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงเปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในทุกๆ ดาน เชน ผูสอน ผูเรียน
เนื้อหา เวลาเรียน สถานที่เรียน เพื่อทําใหเกิดความสอดคลองและเหมาะสมกับการเรียนรูตามความ
ตองการและความพรอมของผูเรียนอยางแทจริง
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 7 ไดเนนถึง ความมุงหมายและกระบวนการในการเรียนรูวา ตองมุงปลูกฝง
จิตสํานึกที่ถูกตองดานตางๆ ใหกับผูเรียนรวมถึงการรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของ
ประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ) หลักการตาม มาตราที่ 7 ไดแสดงถึงความพยายามที่จัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนโดยระบุไวอยางชัดเจนวา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่
ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ
รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและ
ความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ประกอบเนื้อหาตาม มาตรา 24 ไดกําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติการ
ใหทําได คิดเปนและทําเปน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว
ในทุกรายวิชา มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
( พ.ศ. 2550 - 2554) ในยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ ไดเนนถึง
การรณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึกในการปองกันดูแลและมีสวนรวม ตระหนัก
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ในสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของประชาชนทุกกลุม และปลูกฝงขาราชการใหมีจิตสํานึก
สาธารณะ พรอมรับผิดชอบตอสวนรวม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยคุณลักษณะ
อันพึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนอันเปนคุณลักษณะที่สังคมตองการ ใน
ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก นอกจากนั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551ไดกําหนด คุณลักษณะอันพึงประสงค ไว 8 ประการ คือ รัก ชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย
สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ
และไดใหความหมายของผูที่มีจิตสาธารณะวาคือ ผูที่มีลักษณะเปนผูใหชวยเหลือผูอื่น แบงปน
ความสุขสวนตัวทําเพื่อประโยชนสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม
อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยแรงกายสติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดี
งามใหเกิดขึ้นในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ หมายถึง กรอบความคิดและความ
เขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ อันเกิดจาการไดรับประสบการณ
จากการเรียนรู ทําใหสามารถสรุปเปนทัศนคติตอประสบการณใหมและสามารถนํามโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะไปประยุกตใช สอดคลองกับ Mezirow (1991) ที่กลาววามโนทัศนที่มี
ความหมายตอบุคคล หมายถึง กรอบความคิดทั่วไป โลกทัศน หรือกระบวนทรรศนของบุคคล เปน
ผลจากการที่บุคคลหลอหลอมระบบคิดที่บุคคลใชสรางความหมายเขาดวยกัน และผสมผสานกับ
ทฤษฏี ความเชื่อตางๆ มโนทัศนนี้ประกอบดวย นิสัยในการคิดและทัศนะของบุคคลซึ่งถูกพัฒนา
ติดตัวมาตั้งแตวัยเด็ก มโนทัศนเปนผลจากการซึมซับหลอหลอมทางวัฒนธรรมและสังคมของ
บุคคล มโนทัศนประเภทนี้จะมีบทบาทสําคัญในการแปลความหมายและการทําความเขาใจใน
สถานการณตางๆของบุคคล เพื่อนําไปสูแนวทางในการปฏิบัติในอนาคต
สอดคลองกับผลงานวิจัยสวนใหญแสดงใหเห็นวาจิตสํานึกสาธารณะเปนเรื่องของจิตใจ
เปนความรูสึกนึกคิดภายในบุคคลที่เกิดขึ้นไดและเกิดขึ้นโดยการเรียนรู จิตสํานึกเมื่อเกิดขึ้นและ
ยากนักที่จะหยุดหรือหมดหายไป คนที่มีจิตสํานึกที่ดีดานใด จะประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสมกับ
จิตสํานึกของตน และใชจิตสํานึกดานนั้นๆ ของตนเพื่อประโยชนตอสิ่งตางๆ ตามมา (สมพงษ
สิงหะพล, 2542) กระบวนการสรางจิตสํานึกในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู
เพื่อใหเกิดการสะทอนกลับ ( Critical Reflection) คือการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง เปนการทํา
ใหผูเรียนซึ่งเคยเปนแคผูฟง เริ่มตระหนักและมองเห็นปญหาที่ในสังคมที่เขาดํารงอยู (Mezirow,
1991) และจากกระบวนการนี้เอง ผูเรียนก็จะมีการคิดอยางใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆ
ในสังคมไดอยางลีกซึ้ง ยอมรับฟงผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง เปนการเรียนรูที่
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เกิดขึ้นภายในตนเอง จนเขาถึงกระบวนการสรางจิตสํานึก (Conscientization) (Friere, 1970) โดย
เรียนรูผานกระบวนการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ ของ การฝกสมาธิ การสนทนา (Dialouge), การทําความกระจาง
คานิยม (Value clarification) , การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ (Biographical reading), การเรียนรู
ผานละคร (dramatization) และการทํางานชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ เพื่อนําไปสูการมี
จิตสํานึกสาธารณะ
ดังนั้นการใหการศึกษากับอาสาสมัครตํารวจ เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองดานตางๆ ให
รวมถึงการรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งจัดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติการใหทําได คิดเปนและทําเปน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม
คานิยมที่ดี โดยอาศัยการเรียนรูจากประสบการณเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ใหกับอาสาสมัครตํารวจจึงเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปน ดังผลงานวิจัยของ Robbins (2008) ที่
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง จิตสํานึกและจิตสํานึกทางสังคม ไดขอสรุปวาประสบการการณที่เกิดจากการ
เรียนรูของบุคคลในสังคมใน 2 องคประกอบ คือ 1) ความตระหนักรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
และ 2) ความรัก ความเอื้ออาทรและการชวยเหลือกันและกันในสังคม จะนําไปสูการเกิด จิตสํานึก
ทางคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคมของบุคคล
ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา สมควรนําแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณและแนวคิดการเรียนรู
แบบรวมกัน เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ มาใชเปนหลักในการเสริมสรางมโนทัศนเชิง
จิตสํา นึก สาธารณะของอาสาสมั ครตํ ารวจเนื่ อ งจาก การเรี ย นรู จ ากประสบการณถือ ไดว า เป น
รูปแบบการเรียนรูที่มีประโยชนและมีความเหมาะสมกับการนําไปใชในกระบวนการเรียนรูผูใหญ
รูปแบบของการเรียนรูจากประสบการณนั้นสงเสริมผูเรียนผูใหญในการเรียนรูและการปฏิบัติตน
ตามบทบาทใหม สวนการเรียนรูแบบรวมกัน ทําใหเกิดการเรียนรู ในรูปแบบของกิจกรรมกลุม
การทํากิ จกรรมเพื่อสังคม หรือการสรางสรรคประโยชนใหแกสวนรวม กระบวนการสะทอน
ความคิดเชิงวิพากษทําใหผูเรียนมีการคิดอยางใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆ ในสังคมได
อยางลีกซึ้ง ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดาน ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลซึ่งนําไปสู
การเกิดการเกิดจิตสํานึกสาธารณะ (วิศัลย โฆษิตานนท, 2550; พระเดิมแท ชาวหินฟา, 2552)
การจัดการศึกษาใหกับอาสาสมัครตํารวจ สวนใหญเปนประชาชน ผูที่อยูในวัยผูใหญและ
วัยทํางาน ดังนั้นประสบการณในการเรียนรูที่แตกตางกัน และเปนบุคคลในหลายสาขาอาชีพ การ
จัดการศึกษาใหกับอาสาสมัครตํารวจ จึงควรคํานึงถึงสภาพแวดลอมและประสบการณที่แตกตาง
ซึ่งสอดคลองกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการ
กําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล
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ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม (อาชัญญา รัตนอุบล, 2542)
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยนํากระบวนการเรียนรูจาก
ประสบการณ (Experiential Learning) มาใชเนื่องจาก กระบวนการการเรียนรูจากประสบการณเปน
รูปแบบหนึ่งที่สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนรูและสรางความทาทาย รวมทั้งเปนรูปแบบที่
สามารถตอบสนองความตองการของผูใหญไดเปนอยางดี แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ
(Experiential Learning) เปนวิธีการเรียนที่ตองเขาใจผูใหญมีความแตกตางกันเปนอยางมาก ทั้งเรื่อง
ประสบการณ ลั ก ษณะสว นบุค คล และโอกาสทางการศึก ษา บุ คคลที่มี ค วามหลากหลายและ
แตกตางกันมาก ในแตละประสบการณจะมีความสําคัญและเปนประโยชนหรืออาจเปนอุปสรรค
ตอการเรียนรู ของบุคคลนั้นๆ รวมถึงประสบการณในอดีตของแตละบุคคลจะมีประโยชนตอการ
แกปญหาในการปฏิบัติงาน (Jaques, 1983) จะเห็นไดวาแนวทางการเรียนรูจากประสบการณจะทํา
ใหเกิดประโยชนอยางมากมายตอบุคคล เปนทรัพยากรที่มีคุณคามากมายของบุคคล การเรียนรูจาก
ประสบการณเปนการเรียนรูเพิ่มความรู เพิ่มทักษะที่ไดรับผานชีวิตและการปฏิบัติ จากการทํางาน
เปนการศึกษาที่ไมเปนทางการจากการศึกษาทุกประเภท(Evans, 1994) การเรียนรูจากประสบการณ
ของผูใหญจะเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลไดเกี่ยวของกับกิจกรรม และวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล จะเปน
ประโยชนตอการทํางานและการดํารงชีพ (Pfeiffer, 1983) การเรียนรูของผูใหญจึงเปนการเรียนรูที่
เกิดจากการกระทําจริง ผูเรียนเปนผูสรางความรูใหมขึ้น หรือผูเรียนปรับเปลี่ยนตนเองในการ
ปฏิบัติตนตามบทบาทใหม (Dewey, 1983)
การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) เปนการเรียนรูที่ไดจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงและนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน เปนการเรียนรูที่มุงสนองความตองการ
เพื่อใหผูเรียนไดรับ ประสบการณเชิงรูปธรรม แลวสังเกตอยางไตรตรอง คิดทบทวนจากนั้นผูเรียน
สรุปเป นความคิดรวบยอดซึ่ งเป นนามธรรม และสรุป เปนหลักการซึ่งได ม าจากการบูรณาการ
การสังเกตกับทฤษฎี ผูเรียนนําหลักการไปประยุกตใชในบริบทใหม (Kolb, 1984) จะเห็นวา การ
จัดการเรียนรูจากประสบการณสําหรับผูใหญจึงเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่แตกตางจากอดีต
และแตกตางจากรูปแบบการเรียนรูของกลุมอื่น ผูสอนจะไมใชศูนยกลางของการเรียนรู ผูเรียน
ไมใชผูรับ แตจะเปนกระบวนการที่ผูเรียนที่เปนผูใหญไดใชประสบการณเดิมหรือความรูเดิมผนวก
กับความรูใหม สรางเปนความรูของผูเรียนเอง (Lee and Caffarella, 1994) โดยเปนความพยายามใน
การเชื่อมโยงระหวาง ทฤษฎีและปฏิบัติ เปนการบูรณาการความรูใหมหรือประสบการณใหมกับ
ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของบุคคล (อาชัญญา รัตนอุบล,
2547)
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จากลักษณะและความสําคัญของการเรียนรูจากประสบการณขางตนถือไดวาเปนรูปแบบ
การเรียนรูที่มีประโยชนและมีความเหมาะสมกับการนําไปใชในกระบวนการเรียนรูผูใหญ รูปแบบ
ของการเรียนรู จากประสบการณนั้นสงเสริ มผูเรียนผู ใหญในการเรี ยนรู และการปฏิบัติ ตนตาม
บทบาทใหม ดังผลงานวิจัยของ Yan Fung Mok (1999) ที่ระบุอยางชัดเจนวารูปแบบของการ
เรียนรูจากประสบการณเปนรูปแบบที่ผูเรียนผูใหญมีผลสําเร็จในการเรียนรูสูงกวารูปแบบการ
เรียนรู ที่เปนลักษณะการบรรยาย การอานเอกสาร หรือทองจํา ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจนํารูปแบบของ
การเรียนรูจากประสบการณมาเปนกระบวนการในการถายทอดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางมโนทัศน
เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยการใชประสบการณจริงในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมั ค รตํ า รวจ และประสบการณ ต า งๆของผู เ รี ย นผู ใ หญ แ ต ล ะคน รวมถึ ง แนวคิ ด ใน
กระบวนการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะมาเปนพื้นฐานในการเสริมสรางการเรียนรู
ตามกระบวนการเรียนรูที่เปนวงจรการเรียนรูจากประสบการณที่ผูวิจัยสังเคราะหขึ้นจากแนวคิด
ของ Roger (1969), Dewey (1983), Juch (1983), Pfeiffer and Jones (1983), Kolb (1984),
Evans (1994), Tittly (1994), Conner (1997), Craig (1997), Goh (1998) มี 6 ขั้น ดังนี้ คือ
1) ประสบการณการเรียนรู เปนการทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ตํา รวจ โดยอาสาสมัค รตํ า รวจเป น ผู ไ ด รับ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ประสบอยู เป น การสร า งความ
ตระหนักในปญหา หรือไดพบประสบการณใหม แลวนําประสบการณเดิมมาพิจารณา ควบคูกับ
ประสบการณ 2) การสังเกตไตรตรอง เปนการรับรูขอมูลใหม ประสบการณใหม อาสาสมัคร
ตํารวจจะสังเกต ศึกษาประสบการณใหม เพื่อศึกษาขอมูลรายละเอียด และปญหาอุปสรรคตางๆ ใน
การปฏิ บั ติงาน โดยนําประสบการณเ ดิ ม ในอดี ตมาเปน ขอมูลในการศึก ษาเพิ่มเติม 3) การคิ ด
วิเคราะห อาสาสมัครตํารวจจะคิดวิเคราะห วิพากษ รวมแสดงความคิดเห็น โดยใชประสบการณ
เดิมที่มีอยู หรือสิ่งที่ไดรับมาใหม การเรียนรูในเรื่องการปฏิบัติงาน นํามาวิเคราะหวิพากษ อยางมี
วิจารณญาณ วิเคราะหดวยเหตุดวยผล 4) การเรียนรูจากการลองทํา อาสาสมัครตํารวจจะลงมือ
ทดลองปฏิบัติเพื่อเปนการทดสอบสมมุติฐานของตนเอง หรือพิจารณาผลดี ผลเสียตอการพัฒนา
ปรับปรุง การปฏิบัติงานของตนเอง โดยใชบทเรียนในอดีต ประสบการณเดิมและแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหมๆ เปนเครื่องมือชวยเสริม เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 5) การสรุป เปนการสรุป
ความรูใหม เพื่อการนําไปประยุกตใช ซึ่งภายหลังจากการทดลองปฏิบัติและไดผลแลว อาสาสมัคร
ตํารวจจะวิเคราะหพิจารณา และตีความจากผลลัพธที่ได เพื่อลงความเห็นและสรุปเปนความรูใหม
และทัศนคติตอประสบการณใหม เพื่อไปประยุกตใชตอไป 6)การประยุกตใช อาสาสมัครตํารวจจะ
นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปนประสบการณใหม
สําหรับตนเอง
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จากที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวานอกจากขั้นตอนของการเรียนรูจากประสบการณ
แลวลักษณะการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจนั้น ยังตองอาศัยการรวมมือกันในการปฏิบัติงาน
ใหสัมฤทธิ์ผล ( จักรกฤช ศรีโรจนากุล, 2551) จากการศึกษาแนวคิด การเรียนรูแบบรวมกันทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการทํางานดีกวาทํางานอยางตัวใครตัวมัน (Gokhale, 1995; พิชัย ทองดีเลิศ, 2547)
เนื่องจากการเรียนรูแบบรวมกันมีความสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของผูใหญ กิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมกันสงใหเกิดผลแรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนจะมีการตานทานนอยเนื่องจากเปน
การวิเคราะหและเปนการทํางานกลุมยอย โดยใชประสบการณที่ตนเองมี การใชแนวคิดการเรียนรู
แบบรวมกัน ชวยใหมั่นใจวา ความรูใหม แนวคิดใหม ทักษะใหมจะถูกนําเสนอใหสอดรับกับ
ประสบการณเดิม (Brookfield, 1986) แนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน (Callaborative learning) เปน
วิธีการเรียนที่จัดใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมยอยๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู
ความสามารถแตกตางกัน โดยใหสมาชิกทุกคนตองพึ่งพาอาศัยกัน มีความรับผิดชอบตอกลุม
รวมกัน ทั้งโดยการปรึกษาหารือ และเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การแบงปนทรัพยากร
การเรียนรู สมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธตอกัน คือแตละคนไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของ
ตนเองเทานั้น หากจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกในกลุม และรวมกันทํางานจน
ประสบความสําเร็จ (MacGreger, 1990; Romer, 1985) โดยการจัดประสบการณการเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูสอนหรือผูสอนกับผูเรียน โดยการใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูทุกขั้นตอน
ตั้ ง แต ก ารวางแผนการเรี ย น การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู
(Reid and Cook, 1998) การเรียนรูแบบรวมมือกันเนนการจัดประสบการณในการเรียนรูที่สงเสริม
ใหผูเรียนไดคนหา ผูเรียนมักจะจดจําไดดี และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนรูมีความ
เปนอิสระ มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ทําใหผูเรียนรูสึกอิสระที่จะแสดงความคิดเห็น
และในขณะเดียวกันก็พรอมจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น(Gokhale, 1995) วิธีการเรียนแบบ
กระบวนการกลุม ชวยสงเสริมใหผูเรียนรวมมือกัน แลกเปลี่ยนประสบการณดานตางๆ ระหวางกัน
แบงหนาที่ในการทํางาน เพื่อที่จะใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญของทุกคนวามีสวนทําใหงานประสบ
ความสําเร็จ โดยการชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจแกกันและพัฒนาความรูสึกดานการตกลงใจ
ร ว มกั น ของกลุ ม โดยผู ส อนจะต อ งทํ า หน า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นรู เ พื่ อ ให เ กิ ด
บรรยากาศดังกลาว ดวยการใหการสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนทุกดาน (Stacy, 1999) เพื่อให
ผูเรียนไดสัมพันธแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดโดยใชความคิดเห็นกันโดยใชความรูที่ตนเองมีใน
การวางแผนการทํางานรวมกัน โดยงานที่กําหนดตองเหมาะกับทักษะและความสามารถของผูเรียน
ใหแตละกลุมมีการแขงขันระหวางกันในผลงานของแตละกลุมและมีการประเมิน ผลกลุมและ
สมาชิกกลุม (Davis, 1993) โดยสมาชิกแตละคนตองทํางานที่ไดรับมอบหมายจากกลุมอยางเต็ม
ความสามารถ ดังนั้นกลุมจึงจําเปนตองมีระบบตรวจสอบผลงาน ทั้งที่เปนรายบุคคลและรายกลุม
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ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบหลายวิธี เชนการจัดกลุมใหเล็กเพื่อที่สมาชิกกลุมจะไดเอาใจใสกันและกัน
อยางทั่วถึง การทดสอบเปนรายบุคคลการสุมเรียกชื่อใหรายงาน ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
ในกลุม การจัดใหกลุมมีผูสังเกตการณการใหผูเรียนสอนกันและกัน (Johnson and Johnsan, 1994)
จากการศึกษาขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมกันผูวิจัยเห็นวา สามารถนํามาประยุกตใชในการ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยสามารถแบงขั้นตอนใน
กระบวนการเรียนรู 6 ขั้นตอนจากที่ ผูวิจัยสังเคราะหขึ้นจากแนวคิดของ Romer (1985), Reid and
Cook (1989), McGreger (1990), Davis (1993), Davidson (1994), Gerlach (1994), Johnson and
Johnson (1994), Gokhale (1995), Cramer (1998 ), Levin et al. (1998), Stacy (1999) ดังนี้ คือ
โครงการ 1)กําหนดขนาดกลุมการเรียนรูโดยจัดกลุมคละความรู ประสบการณเพศ อายุ 2) กําหนด
งานและประเด็นปญหากําหนดหัวเรื่องตางๆ ที่ตองการใหบุคลากรศึกษา และกําหนดขอตกลง
รวมกัน กําหนดเวลาในการศึกษาคนควาเพื่อสรางหรือผลงานรวมกัน 3) การวางแผนการสราง
โครงการและผลงาน การระดมสมองเพื่อการวางแผนการสรางโครงการหรือผลงานโดยมีการ
กําหนดขอบขายเนื้อหา การวางแผนการนําเสนอเรื่องที่ศึกษา การมอบหมายงานใหสมาชิกในกลุม
การนําเสนอขอมูลความรูที่ไดไปศึกษามาภายในกลุม 4) การดําเนินการสรางโครงการและผลงาน
งานที่สรางมีการดําเนินงานรวมกันเพื่อใหสมาชิกในกลุมไดมีปฏิสัมพันธกันใหมากที่สุด 5) การ
นําเสนอผลงานนําเสนอใหกลุมอื่นๆ ไดทราบและชวยกันวิพากษวิจารณแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โครงการและชิ้นงาน 6) การประเมินผล เปนประเมินผลชิ้นงานโดยตนเอง สมาชิกในกลุมและ
ผูอํานวยความสะดวกหรือครูผูสอน
จากการพิจ ารณากระบวนการเรี ย นรู ต ามแนวคิด การเรี ย นรู แ บบร ว มกั น จะเห็ น ได ว า
เหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูใหกับอาสาสมัครตํารวจ เนื่องจากผูเรียน
สวนใหญอยูในวัยผูใหญ ตองจัดการเรียนรูในบรรยากาศที่เปนกันเอง สามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางเปนอิสระ มีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน ทํา
ให เกิ ดการเรียนรู ในรูปแบบของกิจกรรมกลุม การทํากิจกรรมเพื่อสังคม หรือการสรางสรรค
ประโยชนใหแกสวนรวม ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดาน ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
บุคคล หรือการเกิดจิตสํานึกสาธารณะ(ประไพพิศ โอฬารวัฒน, 2548)ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ ชูชัย ศุภวงศ (2539) ที่วา จิตสํานึกสาธารณะเกิดจากกระบวนการเรียนรูรวมกันกับบุคคลอื่น
การนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมาใชเพื่อจัดกิจกรรมใหกับอาสาสมัคร
ตํ า รวจ เนื่ อ งจากโปรแกรมทางการศึ ก ษานอกระบบมี ค วามเหมาะสมและเป น ประโยชน กั บ
กลุ มเป าหมาย เพราะว ากลุมเปาหมายคือ อาสาสมัครตํารวจและอยูในวั ยผู ใหญ ซึ่งสอดคลอง
แนวคิดในเรื่องการใหการศึกษาแกผูใหญของ Knowles (1980) ที่เนนประสบการณเดิม และความ
ต อ งการที่ จ ะการเรี ย นรู ข องผู เ รีย นเองและสอดคล อ งกั บ ความหมายของการศึ ก ษานอกระบบ
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โรงเรียน (อาชัญญา รัตนอุบล, 2540) ที่วา “กิจกรรมทางการศึกษาและมวลประสบการณความรู
ใดๆ ก็ ต ามที่ ไ ด จั ด ขึ้ น โดยบุ ค คล หน ว ยงาน และสถาบั น ต า งๆ ในสั ง คม โดยได จั ด ขึ้ น
นอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียนภาคปกติ เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติที่พึงประสงคของกลุมเปาหมายตางๆ โดยยึดหลักการที่วา เปนการสนองความตองการ
ความสนใจและแกปญหาใหแกกลุมเปาหมายนั้น” ฉะนั้นการศึกษานอกระบบโรงเรียนดังกลาวจึง
เปนการศึกษาที่เหมาะสําหรับกลุม อาสาสมัครตํารวจนี้ โดยมีลักษณะที่ยืดหยุนในการจัดการศึกษา
ไมวาจะเปนตัวผูสอน ผูเรียน สถานที่ เวลา หลักสูตร และการประเมินผล ซึ่งเปนกลุมที่เปนผูใหญ
และยังสอดคลองกับ อุนตา นพคุณ (2546) ที่วา “การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะตองตอบสนอง
ความตองการและปญหาของกลุมเปาหมายได”
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีมากมายและหลากหลายตามทัศนะ
ของนักการศึกษาแตละทาน ซึ่งไดใหความหมายของโปรแกรมไวดังนี้
Boyle (1981) ใหความหมายของโปรแกรม (program) วาหมายถึง ผลรวมของความรวมมือ
ระหวางนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนมืออาชีพกับผูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ กิจกรรม
ดังกลาว ไดแก การวิเคราะหความตองการ การวางแผนการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ การ
ประเมินผลและการรายงานผล
Tyler (1983) ไดใหคําจํากัดความโปรแกรมวา โครงรางของงานที่จะกระทําหรือการ
จัดเตรียมแผนการที่จะทํา หรือชุดเหตุการณที่รวบรวมไว ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมทุกอยางที่กระทําใน
คายหรือศูนยตางๆ เปนตน
Boone (1992) ไดใหความหมายของโปรแกรมที่ใกลเคียงกับ Boyle แตใชคําวา การวาง
โปรแกรม (programming) โดยกลาววา การวางแผน คือ ความรวมมือระหวางผูเรียนกับองคกร
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในการวางแผนการสรางแผนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน
การเรียนการสอน การประเมินผลและความรับผิดชอบตอโปรแกรม
Caffarella (1994) ไดใหความหมายของโปรแกรม คือการตอบสนองความตองการของ
บุคคล กลุมคนและชุมชนในการแกปญหา และใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาหลายๆ ทานดังกลาวจะพบวาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยนของ Boyle (1981) มีความเหมาะสมที่จะนํามาออกแบบโปรแกรมสํา หรับ
กลุมเปาหมายนี้ เนื่องจากโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Boyleไดแบงออกเปน 3
ประเภท คือโปรแกรมเชิงพัฒนา (Development Program) โปรแกรมเชิงสถาบัน (Institutional
Program) และโปรแกรมเชิงสารสนเทศ (Information Program) และจากการที่ผูวิจัยไดศึกษาและ
วิเคราะหเอกสาร ไดขอสรุปวา สภาพและปญหาของ อาสาสมัครตํารวจ มีความสอดคลองกับ
โปรแกรมเชิงสถาบัน (Institutional Program) ของ Boyle (1981) และเปนโปรแกรมที่ริเริ่มจาก
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สถาบันผูจัด กลาวคือ มีการรวมมือระหวางคณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสถานี
ตํารวจที่รับผิดชอบดูแล อาสาสมัครตํารวจ และผูวิจัย นอกจากนี้การวิเคราะหความตองการหรือ
เนื้อหาตามหลักวิชาการและพื้นฐานองคความรูของโปรแกรมประเภทเชิงสถาบันจํานวนมากมี
วัตถุประสงคตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล เพื่อพัฒนาความสามารถของปจเจกบุคคล
ใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาเชิงบุคคล และรวมถึงการวิเคราะหสถานการณชุมชน
จากการวิ เ คราะห ส ถานการณ ป ญ หาอาชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น และ การปฏิ บั ติ ง านของ
อาสาสมัครตํารวจในประเทศไทย ในจังหวัดภาคตะวันออก มีแนวโนมในการเกิดอาชญากรรมสูง
กวาทุกภาคในประเทศและสูงขึ้นในทุกๆ ป ซึ่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี มีความนาสนใจ
มากกวาพื้นที่อื่น เนื่องจากจังหวัดชลบุรี มีแนวโนมในการเกิดอาชญากรรมสูงกวาทุกจังหวัดใน
ภาคตะวันออกและสูงขึ้นในทุกๆ ป ประกอบกับการเปนเมืองทองเที่ยวมีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง มีความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่สูงโอกาสของการเกิดอาชญากรรมยอมมีมาก
(กองพัฒนาและปองกันอาชญากรรม, 2551) ดังบทใหสัมภาษณของ วิทยา คุณปลื้ม (2552) ที่ให
สัมภาษณวา ปจจุบันปญหาเศรษฐกิจ ทําใหภาคธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรีไดรับผลกระทบ
อยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันปญหาอาชญากรรมที่เปนผลจากการตกงานและประชากรแฝง ซึ่งสงผล
กระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในสังคม เปนปญหาที่สําคัญเรงดวน
ที่จะตองรีบดําเนินการแกไขอยางจริงจัง การแกปญหาที่กลาวมาตองอาศัยความรวมมือจากภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวม และเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะในการรักษาความสงบเรียบรอย และ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม ชุมชนในรูปแบบของอาสาสมัครตํารวจ สอดคลองกับบทให
สัมภาษณของ อิทธิพล คุณปลื้ม (2553) ที่ใหสัมภาษณวา อาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุ รี เ ป น ผู ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ สั ง คมและชุ ม ชนโดยมี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ส ว นรวม แต
อาสาสมัครตํารวจบางคนก็ยังขาดความตระหนักในปญหาของสังคมและชุมชนขาดจิตสํานึกความ
รับผิดชอบตอสังคม กลับใชอํานาจหนาที่ในการกระทําผิดเสียเอง จําเปนตองมีการเสริมสราง
จิตสํานึกสาธารณะใหกับอาสาสมัครตํารวจซึ่งเปนผูชวยเจาพนักงานตํารวจ ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนและสังคมสวนรวม เพื่อใหเปนใหเปนพลเมืองที่มีความกลาหาญทางจริยธรรม
และคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก ซึ่งจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจในการ
ชวยเหลือสังคมตองเกิดจากความรูสึกภายในของบุคคลโดยมีการสรางความตระหนักรูในปญหา
ของสังคมและชุมชนผานการเรียนรูจากประสบการณและการปฏิบัติจริง ผสมผสานกับการนํา
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมกันกับบุคคลอื่น ในรูปแบบของการทํากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อใหเกิด
ความคิดและทัศนคติที่จะชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคม และจากสภาพการณในปจจุบันการสงเสริม
และสนับสนุนการปองกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มิอาจสําเร็จไดเพียงลําพัง
การปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ตํ า รวจเท า นั้ น ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ หรื อ การมี ส ว นร ว มจาก
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ประชาชน ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากการบริ ห ารงานของสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ มี ข อจํ า กั ด ในด า น
ทรัพยากรทุกดาน ประกอบกับปริมาณงานของเจาหนาที่ตํารวจตองสัมพันธกับประชาชนโดยตรง
ในการดําเนินการกิจการตํารวจทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง การปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมตองเปนไปในลักษณะองครวม ไมแยกสวน มีทิศทางการทํางานที่สอดคลอง และ
บูรณาการ การสงเสริมใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวม ในรูปแบบของอาสาสมัครตํารวจ ซึ่ง
ปฏิบัติงานเพื่อสังคมและชุมชนโดยมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสวนรวม ไมหวังผลตอบแทน จึง
เป น สิ่ งสํา คั ญที่ นํ า ไปสู ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการรัก ษาความสงบเรีย บร อ ยและความปลอดภัย ใหกั บ
ประชาชนในสังคม (ศุภเดช วรรณกูล, 2550)
ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจจะเปนแนวทางในการสรางรูปแบบของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ในด า นการฝ ก อบรมอาสาสมัค รตํ ารวจทั่ ว ประเทศเพื่อ ใหเ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิบัติ ง าน
ชวยเหลือสังคมในการปองกันอาชญากรรมเพื่อความสงบสุขของสังคมโดยสวนรวม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
3. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอสนับสนุนของการนําโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโน
ทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปทดลองใช
สมมติฐานของการวิจัย
1. หลังเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองจะมีระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ สูงขึ้นกวากอนการ
ทดลอง
2. อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองที่เขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะจะมีระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะสูงกวากลุมอาสาสมัครตํารวจกลุมควบคุมหลัง
เขารวมโปรแกรม
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ด า นประชากร เป น การเลื อ กกลุ ม ประชากรโดยเจาะจง เนื่ อ งจากจั ง หวั ด ในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย มีแนวโนมในการเกิดอาชญากรรมสูงกวาทุกภาคในประเทศและสูงขึ้น
ในทุ ก ๆ ป ซึ่ ง ในภาคตะวั น ออก เมื อ งพั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี มี ค วามน า สนใจมากกว า พื้ น ที่ อื่ น
เนื่องจากเมืองพัทยา จั งหวัดชลบุรี มีแ นวโน มในการเกิดอาชญากรรมสูงกวาทุก อําเภอในทุก
จั ง หวั ด ของภาคตะวั น ออกและสู ง ขึ้ น ในทุ ก ๆ ป ประกอบกั บ การเป น เมื อ งท อ งเที่ ย วมี ค วาม
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ สู ง มี ค วามหนาแน น ของประชากรต อ พื้ น ที่ สู ง โอกาสของการเกิ ด
อาชญากรรมยอมมีมาก (กองพัฒนาและปองกันอาชญากรรม, 2551) รวมถึงมีการกระทําผิดของ
อาสาสมัครตํารวจเกิดขึ้นบอยครั้ง (กองวิจัยและพัฒนา, 2551) ผูวิจัยจึงเลือก อาสาสมัครตํารวจเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรีจํานวนทั้งหมด 250 คน เปนกลุมตัวอยางประชากร
2. ด า นเนื้ อ หาสาระ เนื้ อ หาที่ ส อนเน น ในเรื่ อ ง การเสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยแบงเปน 2 ดาน ดานการสรางความตระหนักรู คือ การรับรู
ปญหา และการรูแนวทางแกไขปญหา ดานการคํานึงถึงประโยชนสวนรวม คือ การรับอาสาที่จะทํา
บางสิ่งบางอยางเพื่อสังคม โดยการอาสาชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน และการ
แบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม โดยการจัดเนื้อหาการเรียนรูเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจมีดังนี้
2.1 การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
79, 80
2.2 การตรวจคนผูถูกจับ สืบเนื่องจากการจับกุมตัวผูกระทําผิดกรณีราษฎรเปนผูจับ
2.3 การควบคุมตัวผูกระทําความผิดเมื่อราษฎรจับกุมตัวผูถูกจับกุม ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83, 84
2.4 การปองกันตนเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68) กฎหมายใหสิทธิแกราษฎร
ในการปองกันตนเองตอการกระทําที่เกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย
2.5 ผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคารองขอ จากเจาพนักงานผูจับตามหมาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368
2.6 การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทา
ชีวิต ซึ่งตนอาจชวยได ก็ตองชวยตามความจําเปน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374
2.7 การจับกุมผูตองหาหรือจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
117
2.8 เป น ผู ช ว ยเหลื อ เจ า พนั ก งานตํ า รวจในการประสานงาน และปฏิ บั ติ ง านตาม
โครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน เชน อาสาจราจร สายตรวจ
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ชุมชน อาสาสมัคร แจงขาวอาชญากรรม ตํารวจหมูบาน อาสาสมัครตํารวจ คณะกรรมการติดตาม
งานตํารวจระดับสถานีตํารวจ
2.9 การแบงปนและชวยเหลือผูอื่นในสังคม เปนการใหความรวมมือในการปฏิบัติ และ/
หรือการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติตามกิจกรรมเพื่อลดและแกไขปญหาของทองถิ่น
และชุมชน สังคม เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม การดูแลสาธารณสมบัติและ
สิ่งของสวนรวม เปนตน
3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ตัวแปรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ไดแก
ตัวแปรอิสระ คือ โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตัวแปรตาม คือ มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ซึ่งมีองคประกอบดังนี้ วัตถุประสงค ผูเรียน ผูสอน กิจกรรมการเรียนรู ระยะเวลา แหลง
ความรูและสื่อการเรียนรู สภาพแวดลอม การวัดและประเมินผล และโปรแกรมเชิงสถาบัน
(Institutional Program) ของ Boyle (1981) มี 5 ขั้นตอน คือ 1) กําหนดกลุมผูรับบริการ 2) ระบุ
เนื้อหาวิชา 3) วางแผนการเรียนการสอน 4) การนําแผนการสอนไปปฏิบัติ และ5) การประเมินผล
โปรแกรม
การเรียนรูจากประสบการณ หมายถึง กระบวนการที่ผูเรียนเขาไปมีประสบการณในเรื่องที่
ตองการเรียนรู โดยผูเรียนมีบทบาทสําคัญคือผูคิดและปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนรู โดยผานขั้นตอน
การเรียนรู 6 ขั้นตอนคือ 1) ทบทวนประสบการณเดิม 2) การสังเกตไตรตรอง 3) การคิดวิเคราะห
วิพากษ 4) การเรียนรูจากการลองทํา 5) การสรุป และ 6) การประยุกตใช
การเรียนรูแบบรวมกัน เปนวิธีการเรียนที่จัดใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมยอยๆ แตละ
กลุ มประกอบด วยสมาชิกที่ มี ความรูความสามารถแตกต างกันโดยใหสมาชิก ทุก คนตองพึ่งพา
อาศัยกัน มีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน ทั้งโดยการปรึกษาหารือ และเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู สมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธตอกัน คือแตละคนไมเพียงแต
รับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกใน
กลุม และรวมกันทํางานจนประสบความสําเร็จ โดยผานขั้นตอนการเรียนรู 6 ขั้นคือ 1) กําหนด
ขนาดกลุม 2) กําหนดงานและประเด็นปญหา 3) การวางแผนดําเนินงาน 4)โครงการและกิจกรรม
5) การนําเสนอผลงาน 6) การประเมินผล
จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง ความตระหนักรู ความคิดเห็นของบุคคลตอปญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคมจากกระบวนการรับรู ทําใหเกิดการวิเคราะห วิพากษ และคัดเลือกเหตุการณนั้นวาเปน
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ปญหา แมปญหาเหลานั้นจะไมมีผลกระทบตอตนเองโดยตรง มีความรักความเอื้ออาทรตอบุคคล
ทั้งที่รูจักและไมรูจัก คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมควบคูกับประโยชนสวนตน มีความรูสึกเปน
เจาของสวนรวม เกิดความปรารถนาที่จะแกไขปญหาเหลานั้น เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
และพลังของการรวมกลุมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งการปฏิบัติรวมกันกับผูอื่น
เพื่อสรางพลังผลักดันในการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง (อนุชาติ
พวงสําลี, 2543) โดยแบงความหมายของจิตสํานึกสาธารณะออกเปน 2 องคประกอบ คือ การ
ตระหนักรู และการคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน ราชบัณฑิตยสถาน (2542)
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ หมายถึง กรอบความคิดและความ
เขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ อันเกิดจาการไดรับประสบการณจา
การเรี ย นรู ทํา ใหส ามารถสรุ ปเป น ทั ศ นคติตอ ประสบการณ ใ หมและสามารถนํ า มโนทั ศน เ ชิ ง
จิตสํานึกสาธารณะไปประยุกตใช โดยแบงออกเปน 2 องคประกอบ คือ การตระหนักรู และการ
คํานึงถึงสวนรวมรวมกัน
การตระหนั ก รู หมายถึ ง การรั บ รู ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม ชุ ม ชน และการรั บ รู แ นว
ทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นวาควรทําอยางเพื่อแกปญหานั้น เปน ความคิดเห็นของบุคคลตอปญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมจากกระบวนการรับรู ทําใหเกิดการวิเคราะห วิพากษ และคัดเลือกเหตุการณนั้นวา
เปนปญหา แมปญหาเหลานั้นจะไมมีผลกระทบตอตนเองโดยตรง เกิดความปรารถนาที่จะแกไข
ปญหา เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและพลังของการรวมกลุมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคม สามารถวัดไดโดยใชแบบวัดแบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ ในรูปแบบของแบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 40 ขอ
การคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หมายถึง การรับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสังคม โดย
การอาสาชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน และ การแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม คือ
การใหความรวมมือในการปฏิบัติ และ/หรือการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติตาม
กิจกรรมเพื่อลดและแกไขปญหาของทองถิ่น และชุมชน สังคม เชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน สังคม การดูแลสาธารณสมบัติและสิ่งของสวนรวม เปนตน สามารถวัดไดโดยใชแบบวัด
แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในรูปแบบของแบบสอบถามที่
เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 40 ขอ
อาสาสมัครตํารวจ หมายถึง แนวรวมภาคประชาชนที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตํารวจ
ในลักษณะปฏิบัติการ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันปราบปรามอาชญากรรม
ปญหาอุปสรรคและขอสนับสนุนของการนําโปรแกรมไปทดลองใช หมายถึง สิ่งที่เปนผล
ตอการจัดการเรียนรูที่เกิดจากองคประกอบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดแก
วัตถุประสงค ผูเรียน ผูสอน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู ระยะเวลา แหลงความรูและสื่อการ
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เรียนรู สภาพแวดลอม และการประเมินผล ในขณะระหวางทดลองโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่ไดพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะเปนผลในเชิงสนับสนุนหรือปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะที่เหมาะสมสําหรับนํามาใชในการฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจประจําปในแตละจังหวัดทั่ว
ประเทศ
2.ไดคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะสําหรับอาสาสมัครตํารวจทั่วประเทศ
เพื่อนํามาใชในการฝกปฏิบัติดวยตนเอง ในดานการชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ
และการแบงปนชวยเหลือผูอื่นชวยเหลือสังคม
3. ขอมูลที่ไดจากการทดลอง สามารถนําไปปรับใชเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะกับกลุมเปาหมายอื่น โดยใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น เชน
กํานัน ผูใหญบาน ครู อาสาสมัครปองกันภัยพลเรือน (อพปร.) และผูนําชุมชนตาง ๆ เปนตน
4. ไดขอมูลดานขอสนับสนุน และปญหาอุปสรรคจากการใชโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโน
ทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถนําไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ฝกอบรมใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนวัยผูใหญกลุมอื่นๆตอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สําหรับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
แนวคิดในการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ
แนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน
แนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศน
แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะ
แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครตํารวจ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณการเรียนรู
ทุกชนิดที่บุคคลไดรับการเรียนรู ไมวาจะเปนการเรียนรูตามธรรมชาติ การเรียนรูจากสังคม และการ
เรียนรูที่ไดรับจากโปรแกรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ ซึ่ง
กิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้นนี้เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลที่มิไดอยูในระบบโรงเรียนปกติ ไดมีโอกาส
แสวงหาความรูเพื่อมุงแกปญหาในชีวิตประจําวัน ฝกอาชีพ หรือเพื่อพัฒนาความรูเฉพาะเรื่อง
สําหรับความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้ ไดมีนักการศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไวในลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ
เปนการศึกษาที่มีลักษณะยืดหยุนไมวาจะเปนผูสอน ผูเรียน กิจกรรม ระยะเวลา และสถานที่เรียน
โดยยืดหยุนเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551)
การใหนิยามของผูทรงคุณวุฒิและนักการศึกษาแตละทานมีดังนี้คือ
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สุรกุล เจนอบรม (2523) ใหความหมายของการศึกษานอกระบบวา การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเปนกิจกรรมการศึกษาที่มีรูปแบบไมแนนอน จัดขึ้นตามความเหมาะสมและความตองการ
ของผู เ รี ย น เน น การพั ฒ นาของผู เ รี ย นให เ สรี ภ าพและความรั บ ผิ ด ชอบแก ผู เ รี ย นที่ จ ะกํ า หนด
ทางเลือกความสนใจและแนวการดําเนินชีวิตของตนเอง
อุนตา นพคุณ (2528) ไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนวา หมายถึง
กิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ที่สถาบันตาง ๆ ในสังคมจัดขึ้น โดยมีเจตนาและวัตถุประสงคที่จะให
การเรียนรูแกประชาชนที่สามารถกําหนดเปาหมายได ผูรับการศึกษาเองก็มีเจตนาหรือวัตถุประสงค
ในการที่จะใหการเรียนรูกิจกรรมดังกลาวจัดใหแกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชุมชน และทุกระดับ
การศึกษา เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีความรู ทักษะและทัศนคติคานิยมที่ดี กิจกรรมทางการศึกษาที่
เรี ย กว า เป นการศึกษานอกระบบโรงเรีย นจะตองจัด ขึ้ นในระยะเวลาอั น สั้น หลัก สูตรยืด หยุน
ประหยัด และตอบสนองความตองการความสนใจของผูเรียนและปญหาของชุมชน
อาชัญญา รัตนอุบล (2542) ไดกลาวถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียน วาหมายถึง กิจกรรม
ทางการศึกษา และมวลประสบการณความรูใดๆ ก็ตามที่ไดจัดขึ้นโดยบุคคล หนวยงานและสถาบัน
ต า งๆในสั ง คม โดยมุ ง จั ด ขึ้ น นอกเหนื อ ไปจากการศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นภาคปกติ โ ดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่พึงประสงคของกลุมเปาหมาย
ตางๆในสังคม โดยยึดหลักที่วา กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นๆ จะตอบสนองตอความ
ตองการ ความสนใจและประยุกตใชแกปญหาใหแกกลุมเปาหมายนั้นไดดวย ซึ่งการศึกษาดังกลาว
จึงเปนการศึกษาที่เปดโอกาสใหกับประชาชนทุกคนในชุมชน โดยจัดใหแกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
ทุกภูมิหลัง ทุกระดับการศึกษา และทุกชุมชนโดยมีลักษณะที่ยืดหยุนในการจัดการศึกษา ไมวาจะ
เปนตัวผูสอน ผูเรียน เวลา สถานที่ หลักสูตรและการสอน การจัดบริหารและการประเมินผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม 2545 (สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาแหงชาติ, 2545) มาตรา 15 กลาวถึง การศึกษานอกระบบ วาเปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนใน
การกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล
ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 “การศึกษานอกระบบ” หมายความวา กิจกรรม
การศึกษาที่มีกลุมเปาหมายผูรับบริการและวัตถุประสงคของการเรียนรูที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร
วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรมที่ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและ
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ศั ก ยภาพในการเรี ย นรู ข องกลุ ม เปา หมายนั้ น และมี วิธี ก ารวัด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรูที่ มี
มาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู
วรรัตน อภินันทกูล (2551) ไดใหความหมายไววา ของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
หมายถึ ง การศึ ก ษาที่ มี ค วามยื ด หยุ น ในการกํ า หนดจุ ด มุ ง หมาย รู ป แบบ วิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล การเรียนรูในการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น
เปนไปเพื่อใหสอดคลองกับผูเรียน โดยมุงหมายในการเสริมสรางและนําความรูประสบการณของ
ผูเรียนมาใชใหสอดคลองกับความจําเปน ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีวุฒิภาวะ มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเองไปตลอดชีวิต
The Encyclopedia of Informal Education (2009) ไดใหความหมายของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนไววา การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเกี่ยวของกับ ความตองการในการเรียนรูของ
กลุมที่ดอยโอกาส การเรียนรูเพื่อเสริมทักษะพิเศษของบุคคล การศึกษาที่เนนถึงเปาหมายเปนสําคัญ
และการเรียนรูที่ยืดหยุนทั้งการจัดการและวิธีการ
สรุป ความหมายของ การศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ กิจกรรมการเรียนรูที่ถูกจัดขึ้น
นอกเหนือไปจากการจัดการศึกษาตามระบบปกติ โดยมีเนื้อหา จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการ ใน
ลักษณะยืดหยุน เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการดานการศึกษาของกลุมเปาหมาย ตาม
ความสมัครใจ และตามโอกาสที่จะเอื้ออํานวย
1.2 ปรัชญาและแนวคิดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผูเชี่ยวชาญและนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายของ
ปรัชญาและแนวคิดการศึกษานอกระบบโรงเรียนไวดังนี้
อุนตา นพคุณ (2523) ไดอธิบายถึงภารกิจที่เปนไปไดของการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน เพื่อพัฒนาคนใหมีลักษณะ ดังนี้
1. จั ดกิจกรรมการศึ กษาอยางกวางขวางในหลายๆ รูปแบบตามลัก ษณะ และ
สภาพแวดลอมตางๆ
2. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับผูที่ปฏิบัติการอยู เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะ ความรู
3. จัดกิจกรรมในรูปแบบของการใหการศึกษา เพิ่มพูนความรู หรือการศึกษาตอเนื่อง
สําหรับผูที่ออกจากระบบการศึกษาในโรงเรียนแลว
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สุรกุล เจนอบรม (2541) กลาววา การศึกษานอกโรงเรียนปจจุบันไดกําหนดความมุงหมาย
ไวดังนี้
1. เพื่อฝกอบรมใหผูเรียนเปน “คนคิดเปน”
2. เพื่อใหผูเรียนไดมีเครื่องมือในการเสาะแสวงหาความรูตอไป
3. เพื่ อ สนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นไดนํ า ความรู ทั ศ นคติแ ละทั ก ษะที่จํ า เป น ไปใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชนตอสังคม
4. เพื่อสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งเปนมรดกของชาติ
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (2550) กลาววา การศึกษานอกโรงเรียนเปนการ
จัดการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพราะการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะสนองตอบความตองการ
ในการเรียนรูของประชาชนไดอยางทั่วถึง จําเปนตองมีการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนซึ่งมี
ลักษณะยืดหยุนมากกวา สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางหลากหลายและ
ทั่วถึง โดยเฉพาะในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งมี
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนที่จะตองสรางวิธีการใหม ๆ
ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยทําใหการเรียนรูเปนสิ่งที่อยูใกลตัวและแสวงหาได
โดยงายสําหรับคนทั่วไป
ดังนั้น การจัดการศึกษานอกระบบจะตองอาศัยแนวคิดและปรัชญาที่หลากหลาย มาใชเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยมุงใหกลุมเปาหมายสามารถคิดเปน
และแก ป ญ หาเป น เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ความสามารถ ทั ก ษะและทั ศ นคติ ที่ ส ามารถนํ า ไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน เพื่อสามารถใหดํารงตนอยูในสังคมและดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
1.3 วัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อใหบุคคล
ไดเกิดการเรียนรูดังนี้
อาชัญญา รัตนอุบล (2550) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคและความมุงหมายของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ไวดังนี้
1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนา
คุณภาพของประชากรใหเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติ เพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองตอไป เนื่องจากในการพัฒนาประเทศนั้น ปจจัยสําคัญในการพัฒนา
ประเทศใหบรรลุเปาหมายคือคุณภาพของประชากรอันเปนปญหาขั้นมูลฐานของประเทศ หาก
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ประชากรมีคุณภาพแลว การแกปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ก็จะสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ซึ่งการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงตองการใหประชาชนไดรัประสบการณ การเรี ยนรู ในเรื่ อง
ตอไปนี้คือ
1.1 เพิ่มพูนความรู การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชน
มีความรู ซึ่งมิใชเฉพาะการอานออกเขียนไดเทานั้น หากครอบคลุมไปถึงความรู ความเขาใจในเรื่อง
อื่นๆ ดวย เชน ดานเศรษฐกิจ การปกครองและสุขภาพอนามัย เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานความเปนอยูของตนเองหรือชุมชนของตนใหดีขึ้น
1.2 เกิดทัศนคติที่ดี ในสังคมที่ประชาชนมีคุณภาพ ประชาชนจําเปนที่จะตองมี
ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการทํ า งาน การประกอบอาชีพ ความสั ม พัน ธ คบคา สมาคมกั บ ผูอื่น ด ว ยเหตุ นี้
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงจําเปนที่จะตองสรางและปลูกฝงทัศนคติที่ดี และเหมาะสมถูกตอง
ให แ ก ประชาชนตั้ งแต เ กิดจนถึงวัยชรา ไมวาจะเปน ดานการปกครองแบบประชาธิปไตย การ
ซื่อสัตย การตรงตอเวลา และการเคารพสิทธิของผูอื่น เปนตน
1.3 เกิดทักษะหรือความชัดเจนในชีวิต สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากเจริญทางดานเทคโนโลยีและการคมนาคมสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น
กวาเดิม สังคมจึงไมอาจหยุดนิ่ง เศรษฐกิจจนมีการบีบรัดตัว บังคับใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นจึ ง ต อ งช ว ยให ค วามรู แ ก บุ ค คลเพื่ อ การปรั บ ตั ว กั บ สภาพและ
สถานการณใหมของสังคมใหได นอกจากนี้แลวการที่ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น
อยางรวดเร็ว จึงทําใหความเปนอยูและชีวิตประจําวันของประชาชนไดรับผลกระทบ ดวยเหตุนี้
บุคคลจึงควรตองไดรับความรูเพื่อจะเปนผูที่มีคุณภาพ มีทักษะในอาชีพของตน เพื่อการเขาแขงขัน
ในตลาดแรงงาน หรือ เพื่อ จะได มี ทั ก ษะรูจั ก ประหยั ด ทรัพ ยากร และรูจัก ใชท รั พ ยากรให เ ป น
ประโยชนแกตนเองและชุมชนใหมากที่สุด
2. เพื่อพัฒนาดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมในชุมชน การศึกษานอกระบบโรงเรียน
มุงหวังใหความรูแกประชาชนในชุมชน เพื่อสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอม หรือ
พัฒนาดานวัตถุที่ดีขึ้น เชน การสงเสริมดานการผลิตการสงเสริมการคมนาคมและการสงเสริม
สาธารณสมบั ติ เป น ต น นอกจากนี้ แ ล ว การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นยั ง มุ ง หมายที่ จ ะทํ า ให
ประชาชนเกิดการเรียนรูและสามารถเขาใจปญหาของตนเองและสภาพแวดลอมที่ตนอาศัยอยู เพื่อ
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขป ญ หาความเป น อยู แ ละสภาพแวดล อ มให ดี ขึ้ น ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล ว ชุ ม ชนจะมี
ทรัพยากรอยู 3 ประเภทดวยกัน คือ ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางเทคนิค และทรัพยากรตาม
ธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษยก็คือ ตัวประชาชนและความสามารถของบุคคลสําหรับทรัพยากรทาง
เทคนิคก็คือสิ่งตาง ๆ อันเปนผลจากวิทยาศาสตรและการประดิษฐ เชน ถนนรถยนต ปุยเคมี ฯลฯ
และทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ดิน แรธาตุ น้ํา และภูมิอากาศ ฯลฯ ถาหากประชาชนไดพัฒนา
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ความรูความสามารถในการวิเคราะหปญหาและตระหนักวาตนเองและชุมชนมีทรัพยากรอะไรบาง
แลว ก็จะตระหนักไดวาสิ่งใดควรจะตองปกปองรักษา หรือสิ่งใดที่สามารถนําทรัพยากรมาใช
พัฒนาสภาพแวดลอมของตนตอไปได และชุมชนดังกลาวก็จะมีความเจริญกาวหนาตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริมความเปนธรรมในการศึกษาความเสมอภาคทางการศึกษามีความสําคัญ
ยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเปนสิทธิของมนุษยและเปนหัวใจของประชาธิปไตย การศึกษา
นอกระบบโรงเรียนจึงมีสวนชวยสนับสนุนความเปนธรรมในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคของการ
จัดการศึกษาเพื่อประโยชนแกบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และทุกชุมชน เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับ
การศึกษาอันจะนําไปสูความสามารถที่จะชวยเหลือตนเองและสังคมของตนไดตอไป
4. เพื่อสงเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติในโลกปจจุบัน
ขณะที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเจริญไปอยางรวดเร็ว มนุษยจะเริ่มเหินหางจากวัฒนธรรมและ
ประเพณีดั้งเดิมของชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงมีสวนชวยสนับสนุนใหบุคคลเกิดการรับรู
เกี่ยวกับวรรณคดี ประวัติศาสตร และศิลปะประจําทองถิ่น อันจะเปนการสงเสริมใหเกิดการรักษา
และถายทอดวัฒนธรรมของประเทศชาติขึ้น ดวยเหตุนี้ การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะชวย
สนับสนุนใหประชาชนมีชีวิตที่สมบูรณแบบ รูจักการประพฤติปฏิบัติตนตามความถูกตองและ
เหมาะสมของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ ตลอดจนเปนผูที่มีธรรมะประจํา
ใจ อีกทั้งยังรูจักรัก และชวยเหลือเพื่อนมนุษย และทําให เปนผูที่มีความสุขในชีวิตตามควรแต
อัตภาพของตน
5. เพื่อสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในหมูประชาชน การศึกษานอกระบบโรงเรียน
จะมีสวนชวยสนับสนุนพัฒนาความสามารถทางดานประชาธิปไตยของประชาชนไทย และยัง
สงเสริมใหประชาชนรูจักการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ รูจักการรับผิดชอบงานรวมกัน รูจักการ
แบงงานกันทํา รูจักการปรับตัว รูจักเคารพในความคิดเห็นและสิทธิหนาที่ของผูอื่น นอกจากนี้แลว
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นยั งมี สว นช ว ยสนั บ สนุ น ใหป ระชาชนไดรู จัก คิด วิ พ ากษ วิ จ ารณ
วิเคราะหปญหา และสามารถตัดสินใจภายใตระบอบประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสมและถูกตองอีกดวย
6. เพื่อพัฒนาจิตใจ การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะชวยใหบุคคลไดใชชีวิตอยาง
สมบูรณ รูจักการใชเวลาวางเพื่อการพักผอน รูจักการอานหนังสือที่ตนสนใจ รูจักฟงเพลงเพื่อความ
เพลิดเพลิน และไดรูจักการพักผอนจากความตึงเครียดของชีวิตอีกดวย นอกจากนี้แลว การศึกษา
นอกระบบโรงเรียนยังชวยสนับสนุนใหบุคคลรูจักพัฒนาจิตใจของตนเองใหเปนผูที่มีทัศนคติ มี
คานิยมที่เหมาะสม มีความเชื่อและเขาใจในเรื่องของความดีและความเลว ตลอดจนสามารถวินิจฉัย
ตัดสินใจและเขาใจสภาพการณในสังคมที่ตนอาศัยอยูไดอยางถูกตอง
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สรุป ไดวาวัตถุประสงคและความมุงหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยภาพรวม
แลวมีเปาหมายเพื่อการบริการและชวยเหลือใหประชาชนสามารถปรับชีวิตใหเขากันได หรือผสม
กลมกลืนกับสภาพแวดลอม ใหเปนเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เปนบุคคลแหงการเรียนรูที่ใช
ความรูเปนฐานในการดํารงชีวิตและการทํางาน สรางชุมชนทุกชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรู และ
สงเสริมใหสังคมในภาพรวมทุกพื้นที่เปนสังคมแหงการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรม
ตางๆ อยางกวางขวาง ตามลักษณะของกลุมเปาหมาย ตามสภาพทองถิ่น หรือตามสภาพการณ ทั้งนี้
เนื่ อ งจากเมื่ อ สภาพสิ่ ง แวดล อ มเปลี่ ย นแปลงไป การเรี ย นรู ใ นสิ่ ง ต า งๆ ก็ ย อ มจะต อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆ
1.4 หลักการและลักษณะของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเป น การจั ด การศึ ก ษาที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม
การศึกษาตลอดชีวิตใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแตเพียง
อย า งเดี ย วไม เ พีย งพอที่ จะสนองตอบความตอ งการในการเรี ย นรูของประชาชนไดอยางทั่ว ถึ ง
จําเปนตองมีการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนซึ่งมีลักษณะยืดหยุนมากกวา สามารถสนองตอบ
ความตองการของประชาชนได อยางหลากหลายและทั่ว ถึง โดยเฉพาะในป จ จุบั น ที่มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งมีความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนที่จะตองสรางวิธีการใหม ๆ ในการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนโดยทําใหการเรียนรูเปนสิ่งที่อยูใกลตัวและแสวงหาไดโดยงายสําหรับคนทั่วไป (สํานัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2550)
การจั ด การศึ ก ษา นอกระบบโรงเรีย นนั บ เป น โอกาสที่ สํ าคั ญ ที่ส ามารถช ว ยพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสงผลตอการพัฒนาและเปนยุทธศาสตรที่
สําคัญในการพัฒนาประเทศได
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีหลักการและเหตุผลดังนี้( สุมาลี สังขศรี, 2539)
1. ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาโดยเปนการจัดการบริการทางการศึกษาโดย
ไมมีจํากัดดานเพศ วัย พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความหางไกลฯลฯ
2. การกระจายโอกาสทางการศึกษา
3. สงเสริมการศึกษาที่เปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต
4. ความยืดหยุนในกฎเกณฑและระเบียบตางๆ
5. สนองความตองการของกลุมเปาหมาย
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6. สั ม พั น ธ กั บ สภาพการดํ า เนิ น ชี วิ ต โดยเนื้ อ หากิ จ รรมควรมี ค วามยื ด หยุ น และ
หลากหลายสอดคลองกับสภาพสังคมแตละทองถิ่น
7. มีความหลากหลายในรูปแบบ เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสะดวก
8. การจัดการเรียนการสอนคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
9. ผู ส อนหรื อ ผู ที่ ม าให ค วามรู ไม จํ า กั ด ว า จะต อ งเป น ครู ห รื อ อาจารย จ าก
สถาบันการศึกษา
10. สงเสริมการมีสวนรวมในการวิเคราะหและการแกปญหา
11. นําผลการศึกษาในปจจุบันไปปรับใชไดเหมาะสม
12. ความยืดหยุนเรื่องเวลาเรียน และสถานที่เรียน
นอกจากนี้ การศึกษานอกระบบโรงเรียนยังมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
1. ผูเรียน ไมมีการกําหนดอายุ การเรียนขึ้นอยูกับความสมัครใจเปนสําคัญ
2. ผูสอน อาจจะเปนครูผูสอนที่มีความรูความชํานาญและเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
โดยตรง หรือเปนผูมีประสบการณจากการประกอบอาชีพของตนมาเปนวิทยากรและอาสาสมัคร
3. หลักสูตรและเนื้อหาวิชา มีความยืดหยุนไดมาก ปรับตามความสนใจของผูเรียน
แตละทองถิ่น โดยจะมุงการนําไปใชประโยชน
4. รูปแบบการจัด ไมมีรูปแบบแนนอน แตกตางกันไป เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายตาม
วัตถุประสงคของผูจัดและผูบริหาร
5. การเรียนการสอน แตกตางกันไป แลวแตความเหมาะสม
6. สถานที่ จะกระจาย เปลี่ยนแปลงและโยกยายไดตามความเหมาะสม
7. ระยะเวลา ขึ้นอยูกับชนิดลักษณะของวิชาและความสนใจของผูเรียน
8. หนวยงานและสถาบันที่รับผิดชอบ มีทั้งภาครัฐและเอกชน
9. การรับรองความสามารถและคุณวุฒิ ไมถือเปนเรื่องสําคัญมากนัก
10. ความยืดหยุนของการจัด มีความยืดหยุนไดมาก
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วรรัตน อภินันทกูล (2549) ไดสรุปหลักการศึกษานอกระบบโรงเรียนดังแสดงในแผนภาพ
ตอไปนี้
ผูเรียนเปนศูนยกลาง

การมีโครงสรางที่ยืดหยุน

หลักสูตรที่เลือกได
การศึกษานอกระบบโรงเรียน

การใชประโยชนไดทันที

ความสัมพันธแนวราบ

การพึ่งพาทรัพยากรทองถิ่น

แผนภาพที่ 1

แผนผังแสดงความสัมพันธของหลักการศึกษานอกระบบโรงเรียน

สรุป จากหลักการการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนดังกลาวขางตน ทําใหเห็นภาพ
ชัดเจนวาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน จะยึดแนวคิดที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู
โดยมุงหวังใหตอบสนองความตองการ ความสนใจ และความพรอมของผูเรียนแตละคนซึ่งมีความ
แตกตางกันอีกดวย หลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียน จัดขึ้นเพื่อความเสมอภาคใน
การศึกษา มีความยืดหยุน หลากหลายรูปแบบสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย
แต ละท องถิ่ น รวมทั้ งยั งส งเสริ มการมี ส วนร วม และสามารถนํ าผลการศึ กษาไปปรั บใช ได อย าง
เหมาะสม
ในการจั ด การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น เพื่ อ ให บ ริ ก ารแก ก ลุ ม เป า หมายต า งๆ นั้ น
ผูดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตองยอมรับและมีความเชื่อมั่นในความสามารถที่มี
ประจําตัวบุคคล คือ เชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและมีโอกาสที่จะกาวหนาไดในทางปฏิบัติดานการ
เรียนการสอนผูใหญ บทบาทของครูผูสอนหรือผูถายทอดความรูนั้นจะเนน “ครู” ในฐานะเปน
“ผูอํานวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียน” (Learning facilitator) ครูตองเขาใจบทบาทใหมนี้ คือ
จะตองเปนผูชวยในการวิเคราะหปญหาและความตองการของผูเรียนชวยวางวัตถุประสงคและ
ออกแบบสรางประสบการณเพื่อการเรียนรู รวมถึงชวยจัดอุปกรณการเรียนที่จะอํานวยใหผูเรียน
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บรรลุความสําเร็จในการเรียน ไมใชเปนผูกําหนดหรือแสดงเอง ผูอํานวยความสะดวกในกิจกรรม
การเรียน จะตองใชทั้งศาสตรและศิลป ทําใหการเรียนรูของผูใหญสัมฤทธิ์ผล บรรลุวัตถุประสงคที่
วางไวรวมกัน ตองเขาใจการจัดสิ่งแวดลอมและการสรางบรรยากาศใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรู
และควรเนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนที่ดีนั้นตองใช
เวลาสําหรับการเตรียมการวางแผน การออกแบบ การจัดประสบการณมากกวาที่จะไปคิดเรื่อง
“จะสอนอยางไร” แตเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ยังจะตองเตรียม เครื่องมือสําหรับประเมินผลการ
เรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูเรียนทราบวาเขาไดกาวหนามากนอยเพียงไร อันจะเปนแรงผลักดัน
หรือจูงใจใหเขากาวหนาในการเรียนตอไป
1.5 กลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
กลุมเปาหมายหลักที่การศึกษานอกระบบจะใหบริการคือ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขา
อาชีพโดยเฉพาะผูที่อยูนอกระบบโรงเรียนตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ และใหความสําคัญมากแก
กลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา ถาพิจารณาตามชวงอายุตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต กลุมเปาหมาย
ของการศึกษานอกระบบจะครอบคลุมดังนี้ (สุมาลี สังขศรี, 2545)
1. กลุมเด็กกอนวัยเรียน
2. กลุ ม ผู ที่ อ ยู ใ นวั ย เรี ย นแต พ ลาดโอกาสหรื อ ด อ ยโอกาสทางการศึ ก ษาในระบบ
โรงเรียนนอกจากนั้นยังครอบคลุมกลุมวัยเรียนที่ตองการเรียนรูทางการศึกษานอกระบบเพิ่มเติม
3. กลุมพนวัยเรียนมาแลวหรือกลุมวัยทํางาน
4. กลุมผูสูงอายุ
กลุมเปาหมายตามความจําเปนที่จะตองใหบริการเรงดวนมีดังนี้
1. กลุมเยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับแลวไมมีโอกาสเขาศึกษาตอแตตองเขาสู
ตลาดแรงงาน
2. กลุมแรงงานที่ อยู ในตลาดแรงงานอยูแลวและมีการศึกษานอย ตลอดจนความรู
และทักษะทางอาชีพ
3. กลุมเปาหมายเฉพาะ เชน สตรี ผูสูงอายุ
4. กลุมคนพิการ เด็กเรรอน ผูตองโทษและผูดอยโอกาสในลักษณะอื่นๆ
5. กลุมพอแม ผูปกครอง ซึ่งตองดูแลบุตรกอนเขาสูระบบการศึกษา
6. กลุมผูนําชุมชน กรรมการชุมชน องคกรทองถิ่นที่จะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหแก
ชุมชน
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วิศนี ศิลตระกูล และชัยยศ อิ่มสุวรรณ (2547) ไดแบงกลุมเปาหมายที่ใหบริการการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ย น โดยกลุ ม เป า หมายหลั ก ที่ ก ารศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นจะให บ ริ ก าร คื อ
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผูที่อยูนอกระบบโรงเรียนตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัย
สูงอายุ และใหความสําคัญมากแกกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา ถาพิจารณาตามชวงอายุตั้งแตแรก
เกิดจนตลอดชีวิต กลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะครอบคลุม ดังนี้
1. กลุมเด็กกอนวัยเรียน
2. กลุ มผู ที่ อยู ใ นวั ย เรี ย นแตพ ลาดโอกาสหรือ ด อยโอกาสทางการศึ ก ษาในระบบ
โรงเรียน นอกจากนั้นยังครอบคลุมกลุมวัยเรียนที่ตองการเรียนรูทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพิ่มขึ้น
3. กลุมพนวัยเรียนมาแลวหรือกลุมวัยทํางาน
4. กลุมผูสูงอายุ
การจั ด การศึ ก ษานอกระบบควรจั ด บริ ก ารให ทุ ก กลุ ม เป า หมายไปพร อ มกั น แต ห าก
จําเปนตองมีการจัดลําดับเพื่อใหบริการ อาจพิจารณาจากจํานวน จากความจําเปนเรงดวน และความ
เปนธรรมในเรื่องโอกาสทางสังคม กลุมที่ควรใหความชวยเหลือเรงดวนไดแก กลุมผูดอยโอกาส
กลุมผูไมรูหนังสือ กลุมแรงงานที่มีการศึกษานอย เปนตน
2. แนวคิดการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.1 ความหมายของโปรแกรมการศึกษา
สารีพันธุ ศุภวรรณ (2545) ไดใหความหมายของโปรแกรมวา หมายถึง การจัดการศึกษา
นอกระบบที่จัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จัดอยางมีระบบ ตั้งแตการวิเคราะหความตองการ การจัด
กิจกรรม การประเมินผล
Boyle (1981) ไดใหคําจํากัดของโปรแกรมวา โปรแกรม หมายถึง สิ่งที่เกิดจากกิจกรรม
การวางโปรแกรม โปรแกรมประกอบดวย การวิเคราะหความตองการ การวางแผน การสอน การ
ประเมินและรายงาน
Tyler (1983) ไดใหคําจํากัดความของโปรแกรม วา โครงรางของงานที่จะกระทําหรือการ
จัดเตรียมแผนการที่จะทํา หรือชุดเหตุการณที่รวบรวมไว ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมทุกอยางที่กระทําใน
คายหรือศูนยตางๆ เปนตน
Boone (1992) ไดใหความหมายของโปรแกรมที่ใกลเคียงกับ Boyle แตใชคําวา การวาง
โปรแกรม (programming) โดยกลาววา การวางแผน คือ ความรวมมือระหวางผูเรียนกับองคกร
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ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในการวางแผนการสรางแผนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน
การเรียนการสอน การประเมินผลและความรับผิดชอบตอโปรแกรม
Caffarella (1994) ไดใหความหมายของโปรแกรม คือการตอบสนองความตองการของ
บุคคล กลุมคนและชุมชนในการแกปญหา และใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
จากความหมายข า งต น สรุ ป ได ว า โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น หมายถึ ง
กิจกรรมการศึกษานอกระบบที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบตามขั้นตอนที่จัดใหกับกลุมบุคคลใดกลุม
หนึ่ง ตั้งแตการวิเคราะหความตองการ การวางแผน การออกแบบการสอน และการประเมินผล
2.2 องคประกอบในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความหลากหลายและจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการและปญหาของกลุมเปาหมาย ซึ่ง Boyle (1981) ไดเสนอหลักการ 15 ขอ ที่ควรพิจารณาเปน
พื้นฐานในการดําเนินการโปรแกรมการศึกษานอกระบบ ดังนี้
1. การสรางพื้นฐานปรัชญาในการพัฒนาโครงการ (Philosophy basis for
programming)
การวิเคราะหความเชื่อของผูวางโครงการเปนสิ่งสําคัญอันเปนพื้นฐานในการพัฒนา
โปรแกรม แมจะเปนสิ่งที่กระทําไมงายนัก ความเชื่อมีอิทธิพลอยางมาก ในการเลือกปฏิบัติใน
ขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมตั้งแตการเลือกแหลงขอมูลเพื่อศึกษาวิเคราะห ปญหาและสาเหตุ
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนผูที่มีความเชื่อและปรัชญาตางกัน จะเลือกแหลงขอมูลและวิธีวิเคราะหตางกัน
ความแตกตางตามความเชื่อเชิงปรัชญามีผลในทุกขั้นตอนจนกระทั่งขั้นตอนสุดทายคือ การประเมิน
โปรแกรมและการรายงานความสําเร็จของโปรแกรม
2. การวิเคราะหสถานการณของปญหาและความตองการ (Situational analysis of
problems and needs)
ขั้นตอนการวิเคราะหสถานการณของปญหาและความตองการเปนขั้นตอนที่สําคัญ
มากในการพัฒนาโปรแกรม เนื่องจากขั้นตอนนี้จะนําไปสูการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
ของโปรแกรม การวิเคราะหสถานการณ เปนการศึกษา วิเคราะห แปลความ พิจารณาสิ่งที่เกี่ยวกับ
กลุมบุคคลเปาหมายและชุมชน จุดเริ่มตนของกระบวนการวางโปรแกรมมักเริ่มจากสถานการณที่
คลุมเครือ อาจกําหนดความตองการที่ชัดเจนยังไมได หรือแมมีการกําหนดความตองการไดแตก็อาจ
เป น ความต อ งการที่ มิ ใ ช ความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง จึ ง ยั ง ต อ งนํ า มาวิ เ คราะห เลื อ กและจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญตามสภาพความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู รวมทั้งตรวจสอบแหลงขอมูลที่จะนํามา
กําหนดเปนวัตถุประสงค
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3. การมีสวนรวมในกระบวนการโปรแกรมของกลุมบุคคลเปาหมาย (Involvement of
potential clientele)
ผูพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบตองตัดสินใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการมีสวน
รวม เชน ใครบางควรมีสวนรวม ควรมีสวนรวมอยางไร มากนอยแคไหน นํามาใชในการวิเคราะห
ลึกซึ้งเทาใด ใหนําหนักความสําคัญแคไหน การตัดสินใจดังกลาวมีผลตอการเลือกกิจกรรมตางๆ
ในกระบวนการมีสวนรวมรูปแบบของโปรแกรม และวัตถุประสงคของการมีสวนรวมของบุคคล
เปาหมายเปนปจจัยที่สําคัญตองพิจารณาประกอบดวย
4. ระดับความรู ปญญา และสถานะภาพทางสังคมของกลุมบุคคล (Levels of
intellectual and development of potential clientele)
กิจกรรมโปรแกรมการศึกษานอกระบบ เปนกิจกรรมที่มีเปาหมายใหประชาชนเกิด
การเรียนรู กระบวนการเรียนรูควรเนนที่ผูเรียนในสภาพชีวิตจริงและผูเรียนเปนผูกระทําเพื่อใหเกิด
การเรียนรูและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง ดังนั้นนักการศึกษานอกระบบตองใหความสําคัญ
ในประเด็นความแตกตางระหวางบุคคล ผูพัฒนาโปรแกรมจึงควรใหความสําคัญกับความแตกตาง
ระหว างบุ คคลของกลุ ม คนที่ จ ะเข ามามีสว นรวมในกระบวนการวางโปรแกรม ความแตกต าง
ระหวางบุคคลอาจเปนทั้ง ปจจัยเชิงบวก และปจจัยในเชิงลบไดทั้งสิ้น ผูพัฒนาโปรแกรมจึงตอง
พิจารณาอยางถี่ถวนในการตัดสินใจเลือก
5. แหลงขอมูลเพื่อการพิจารณากําหนดวัตถุประสงค (Source to investigate and
analyze in determining program objective)
ผูพัฒนาโปรแกรมควรพยายามใชประโยชนมากที่สุด จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
ยิ่งจํานวนแหลงขอมูลมากและหลากหลายเทาไร ก็ยิ่งชวยใหการกําหนดวัตถุประสงคไดตรงกับ
สภาพปญหาและความตองการ มีความเปนไปไดสูงมากเทานั้น แหลงขอมูลที่นิยม คือ ผูเรียนหรือ
ประชาชนที่รวมโปรแกรมนั่นเอง ชุมชน สภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของผูเรียน และความรูที่
เกี่ยวของกับสภาพปญหา
รูปแบบของโปรแกรมมีสวนในการพิจารณาเลือกชนิดของขอมูลและแหลงขอมูล
การกําหนดวัตถุประสงคของโปรแกรมเชิงพัฒนาตองยืดหยุน เปลี่ยนแปลงตามแหลงของขอมูล ซึ่ง
ทําใหวัตถุประสงคตองมีการเปลี่ยนทิศทางตามไปดวย ตามที่กลาวมาแลวที่วาโปรแกรมเชิงพัฒนา
มักเริ่มที่สภาพการณที่คลุมเครือ ดังนั้นในการศึกษาแหลงขอมูลเบื้องตน อาจกําหนดวัตถุประสงค
ไวระดับหนึ่ง แตเมื่อการศึกษาแหลงขอมูลและการดําเนินงานของกลุมเปาหมายคืบหนาไป ระดับ
ความตองการอาจพั ฒนาลึกซึ้งมากเพิ่มขึ้น อาจทํา ใหตองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคตามความ
ตองการที่เปลี่ยนไป
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6. ขอจํากัดในดานบุคคลและสถาบัน (Institutional and individual constraints)
ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา ควรตระหนักถึงขอจํากัดทั้งดานบุคคลและดาน
สถาบันขอจํากัดเหลานี้อาจปรากฏใหเห็นชัดเจนบาง มีอยูแตอาจไมเห็นชัดเจนบาง ขอจํากัดเหลานี้
อาจหลี ก เลี่ ย งได ถ า มี ก ารจั ด การที่ ดี ที่ สํ า คั ญ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวางโปรแกรมการศึ ก ษาต อ ง
ตระหนักในความสําคัญของขอจํากัดและยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการวางโปรแกรม
7. เกณฑสําหรับจัดลําดับความสําคัญ (Critical for establishing program priorities)
บอยครั้งที่ผูพัฒนาโปรแกรมเผชิญกับความตองการที่หลากหลาย และมีความจําเปน
ดวยกันทั้งสิ้น แตอาจมีขอจํากัดเรื่องเวลาและทรัพยากร การตัดสินใจเลือกจึงเปนสิ่งที่ยาก การ
จัดลําดับความสําคัญเปนกระบวนการที่ชวยในการตัดสินใจขั้นตนของการจัดลําดับความสําคัญคือ
กําหนดเกณฑกลุมเปาหมายควรมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ เพื่อใหการตัดสินใจและจัดลําดับ
ความสําคัญเปนที่ยอมรับและสมเหตุสมผลตามสภาพการณจริง
8. ความยืดหยุนของแผนโปรแกรม (Degree of flexibility of planned programs)
ความยืดหยุนและความสามารถเปลี่ยนแปลงไดเปนหลักสําคัญของการวางโปรแกรม
การประเมินอยางตอเนื่อง ชวยใหมีการปรับปรุงทิศทางโปรแกรมใหสอดคลองกับสภาพความจริง
ทั้งในดานทรัพยากรและปญหา
9. การไดรับความเห็นชอบเชิงกฎหมายและการสนับสนุนจากอํานาจที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ (Legitimation and support with formal and informal power situation)
ในหลายขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาโปรแกรมที่จําเปนตองเกิดการยอมรับและ
เห็นชอบเชิงกฎหมายและการสนับสนุนจากแหลงอํานาจทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ชุมชนและองคกรทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจที่จะปฏิเสธหรือยอมรับสนับสนุนกระบวนการวาง
โปรแกรมทุกขั้นตอน ตั้งแตเริ่มศึกษาสภาพการณจนกระทั่งประเมินโปรแกรม ผูพัฒนาโปรแกรม
และเจาหนาที่โปรแกรมพึงสังวรในประเด็นนี้ ซึ่งมีความละเอียดออนเปนอันมาก
10. การเลือกและดําเนินการกิจกรรมการเรียนรู (Selecting and organizing learning
experience)
ความหมายของการเรียนรูที่นิยมกวางขวางมักสรุปวา การเรียนรูคือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม พฤติกรรมในความหมายนี้หมายรวมไปถึงการปฏิบัติ การคิดและการรูสึก กรรมวิธีที่จะ
เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู ผูวางโปรแกรมตองตรวจสอบความเชื่อของตนเอง และองคกร สราง
เปนกรอบความคิด แลวจัดกิจกรรมการเรียนรู ประสบการณการเรียนรู ใหสอดคลองกับความเชื่อ
เชิงปรัชญาในการจัดการศึกษานอกระบบและการเรียนรูของผูใหญใหครบถวน
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11. การเลือกรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู (Identity instructional design)
ผูพัฒนาโปรแกรมตองรับผิดชอบในการเลือกรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูรวมทั้ง
เลือกวิธีเทคนิค และเครื่องมืออุปกรณ ใหเหมาะสมกับเนื้อหา รูปแบบของกิจกรรม และผูเรียนเปน
ที่ยอมรับกันทั่วไปวา ไมมีวิธี เทคนิคและเครื่องมือใดดีที่สุด การตัดสินใจเลือกใชควรใชขอควร
พิจารณาดังนี้ คือ 1. วัตถุประสงคของการเรียน 2. ความสนใจและคุณลักษณะอื่นๆ ของผูเรียน 3.
ประสบการณเดิมของผูเรียน 4. ความพรอมของเครื่องมือและทรัพยากร และ 5. ความสนใจความ
ถนัดของผูวางโปรแกรม ในบางกรณีขอมูลทั้ง 5 นี้อาจไมสามารถหาได ผูวางโปรแกรมอาจตอง
ตัดสินใจบนพื้นฐานขอมูลเทาที่มี ที่สําคัญตองพิจารณาความเชื่อเชิงปรัชญาในการจัดการศึกษา
ประกอบดวยเสมอ
12. การใชประโยชนการประชาสัมพันธ (Utilizing effective promotional priorities)
ในชุมชนและทองถิ่น มีโปรแกรมจํานวนมากที่แขงขันกันเพื่อรับการสนับสนุนในทุก
ด า น โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบแม จ ะเป น ประโยชน โ ดยตรงต อ ชุ ม ชน แต จํ า เป น ต อ ง
ประชาสัมพันธในทุกรูปแบบอยางสม่ําเสมอตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นโครงการ
13. ไดรับการสนับสนุนทรัพยากร (Obtaining resource necessary to support the
program)
บุคคลเปาหมายของโปรแกรมการศึกษานอกระบบในอนาคตมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น
การสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ผูพัฒนาโปรแกรมควรเปดโอกาสใหผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
สนับสนุนทรัพยากรดังกลาวเขารวมในกระบวนการวางโปรแกรมเพื่อความเขาใจที่ดีและการเพิ่ม
การยอมรับในโปรแกรมดังกลาว
14. การประเมินประสิทธิภาพ ผลสําเร็จ ผลกระทบ (Determining the effectiveness,
result, and/or impact)
การประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เหมาะสม และเชื่อถือไดเปนสิ่ง
ที่จําเปน การประเมินโปรแกรมอยางเปนทางการและระบบอาจเปนเรื่องสิ้นเปลืองและใชทั้งเวลา
และแรงงานมากเชนเดียวกัน แตการประเมินอยางไมเปนทางการก็อาจสรางปญหาเรื่องความไม
นาเชื่อถือได ดังนั้นเปนการยากที่ผูวางโปรแกรมตองเลือกและตัดสินใจ
15. การประชาสัมพันธและรายงานผลของโปรแกรม (Communicating the value of
the program to appropriate decision maker)
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การดํ า เนิ น งาน การรายงานผลสํ า เร็ จ ของโปรแกรมให ผู ส นั บ สนุ น
โปรแกรมทราบเปนสิ่งที่ตองกระทํา การรายงานควรแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของผลสําเร็จ
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รวมทั้งความเขาใจในอุปสรรคและขอจํากัดของโปรแกรม วิธีการรายงานมีหลากหลาย ตั้งแตชนิด
อยางไมเปนทางการ จนถึงลักษณะเปนทางการในรูปผลการประเมินหรือวิจัยเต็มรูปแบบ
ขอควรพิจารณาในการวางโปรแกรมทั้ง 15 ขอดังกลาว จะชวยเปนแนวทางในการวางแผน
โปรแกรมไดอยางมีประสิทธิ ภาพ ผูวางโปรแกรมสามารถนําข อควรพิจารณาไปประกอบการ
วางแผนในทุกขั้นตอนประยุกตใชตามความเหมาะสมของสภาพการณโปรแกรม
2.3 รูปแบบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
รูปแบบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบนั้น (Boyle, 1981) ไดแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ
1. โปรแกรมเชิงพัฒนา (Development Program)
โปรแกรมเชิ ง พัฒ นามี จุ ด มุง หมายหลัก คื อ การช ว ยให ผูเ ข า มารั บ บริ ก ารสามารถ
ตอบสนองความตองการและสามารถแกปญหาในชุมชนได โปรแกรมเชิงพัฒนามีความสําคัญมาก
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและบุคคลในกลุมในทุกชุมชนจําเปนที่จะตองไดรับความรู
ทักษะ คานิยม และเจตคติใหม เพื่อปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตางๆ
โปรแกรมเชิงพัฒนาแตกตางจากโปรแกรมประเภทอื่น คือ จุดเริ่มตนของโปรแกรม
จะเกิดขึ้นในสถานการณที่คลุมเครือ คือ ประชาชนหรือผูเขารวมโปรแกรมพอจะรูวามีปญหา แตยัง
ไมรูวาควรจะดําเนินการอะไรในการแกปญหานั้นๆ หนาที่ของนักพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนา คือ
การจัดประสบการเรียนรูที่จะชวยใหประชาชนเขามารวมมือพิจารณาและกําหนดวาปญหาที่แทจริง
คืออะไร และควรจะแกไขดวยวิธีการใดที่จะเหมาะสมที่สุดในสภาพการณเชนนี้ โปรแกรมพัฒนามี
จุด มุ ง หมายหลั ก ในการส ง เสริ มให ป ระชาชนเข า มามีส ว นร ว มในการพั ฒ นาโปรแกรม ตั้ ง แต
ขั้นตอนการวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดเปนวัตถุประสงคของโปรแกรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อ
กําหนดแนวทางแกปญหา และขั้นตอนการประเมินผลโปรแกรมวาประชาชนพอใจในโปรแกรม
มากน อ ยเพี ย งใด ตั ว บ ง ชี้ วั ด ว า โปรแกรมประสบความสํ า เร็ จ หรื อ ไม คื อ ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนว า โปรแกรมได ช ว ยให ป ระชาชนได รั บ การตอบสนองความต อ งการและสามารถ
แกปญหาในชุมชนได
ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของโปรแกรมเชิงพัฒนา คือ แนวความคิดวา ความรู
ทั ก ษะหรื อ เจตคติ ที่ มี อ ยู ใ นกิ จ กรรมการเรี ย นรู เ ป น เพี ย งวิ ธี ก าร (Mean) เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการ
ตัดสินใจและการแกปญหา ซึ่งเปนเปาหมายหลัก (Main Goal)
นักพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนาจะใหความสําคัญเรื่อง การประเมินผลแตกตางไปจาก
นักประเมินผล คือ นักโปรแกรมเชิงพัฒนาจะยึดเกณฑความสําเร็จของการพัฒนาโปรแกรมวา ใน
กระบวนการของการพัฒนาโปรแกรม ผูเรียนหรือผูเขารวมโปรแกรมไดแสดงความรู ความเขาใจ
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เจนคติ และปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในด า นการวิ เ คราะห การตั ด สิ น ใจ และการมี ส ว นร ว ม ในทางที่
ก อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ โปรแกรมหรื อ ไม ส ว นนั ก ประเมิ น ผลอาจจะใช เ กณฑ ก ารประเมิ น
ความสําเร็จของโปรแกรมวาบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่โปรแกรมไดกําหนดไวหรือไม มาก
นอยเพียงใด
2. โปรแกรมเชิงสถาบัน (Institutional Program)
โปรแกรมเชิงสถาบันมีลักษณะสําคัญ คือ ความมุงหมายใหบุคคลหรือกลุมบุคคลได
พัฒนาความสามารถพื้นฐานของปจเจกบุคคล เชน การคิดเปน การสื่อสารเปน นอกจากการพัฒนา
ปจ เจกบุ ค คลแล ว โปรแกรมเชิ ง สถาบัน จะให ค วามสํ าคั ญเนื้อ หาสาระทางวิช าการเพื่ อพั ฒ นา
สติปญญาและการมีเหตุมีผลของผูเรียน การนิยามวาโปรแกรมวาเปนโปรแกรมเชิงสถาบันนั้น
เพราะตองการใหเห็นชัดวาโปรแกรมเชิงสถาบันมีความสัมพันธอยางมากกับองคกรหรือสถาบันที่
เปนผูพัฒนาโปรแกรม ความแตกตางที่สําคัญของโปรแกรมเชิงพัฒนากับโปรแกรมเชิงสถาบัน คือ
โปรแกรมเชิงพัฒนาจะกําหนดวัตถุประสงคของโปรแกรมจากความตองการและการวิเคราะห
ปญหาของบุคคลและชุมชน แตโปรแกรมเชิงสถาบันจะกําหนดวัตถุประสงคจากเนื้อหาสาระจาก
เนื้อหาสาระของวิชาชีพตางๆ เกณฑที่ใชในการประเมินผลโปรแกรมเชิงสถาบัน คือ เกณฑเกี่ยวกับ
ความรู ความชํานาญการทางเนื้อหาวิชาการ ที่ผูเขารวมโปรแกรมมีเพิ่มขึ้น ถึงแมวาโปรแกรมเชิง
สถาบันจะมีลักษณะวาเปนโปรแกรมที่มุงการเปลี่ยนแปลงในปจเจกบุคคล แตในบางโปรแกรมเชิง
สถาบันจะมีลักษณะชวยแกปญหาในชุมชนและของกลุม เชน เรื่องยาเสพติด จะเปนปญหาของทั้ง
ตัวปจเจกบุคคลและกลุม เชน ตัวเยาวชน กลุมเยาวชน กลุมผูปกครอง กลุมผูพิทักษกฎหมาย และ
กลุม เจา หนาที่สาธารณสุ ข เพราะการแกป ญหาเรื่องยาเสพติด จะตองอาศั ยความรู ความเขา ใจ
เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในทางที่ถูกตองจากทุกกลุมในชุมชน
3. โปแกรมเชิงสารสนเทศ (Information Program)
ลักษณะที่สําคัญของโปรแกรมเชิงสารสนเทศ คือ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหวาง
นักการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับผูรับบริการ คือ ผูรับบริการจะไปพบนักการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน และถามคําถามหรือขอขอมูล เมื่อไดรับคําตอบแลวผูรับบริการตีจากไป ตัวอยางเชน
การใหขอมูลสารสนเทศแกผูที่เขาชมอุทยานแหงชาติ โดยนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เปน
ผูมีความรูทางชีววิทยา หรือการโทรศัพทไปขอขอมูลจากเจาหนาที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย นอกจาก
จะใหความรูและสารสนเทศในเรื่องทั่วไปแลว โปรแกรมเชิงสารสนเทศมีวัตถุประสงคสําคัญที่จะ
ใหขอมูลสารสนเทศใหมแกประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม เชน การใหขอมูลเกี่ยวกับ
ผลการวิจัย สารสนเทศเกี่ยวกับกฎหมายใหม ฯลฯ
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โปรแกรมเชิงสารสนเทศแตกตางจากโปรแกรมเชิงพัฒนาและโปรแกรมเชิงสถาบัน
ในเรื่องการประเมินผล คือ โปรแกรมสารสนเทศจะประเมินผลเชิงปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ
สวนมากจะประเมินเพียงวา มีจํานวนผูมารับบริการเทาใด จํานวนชั่วโมงที่โปรแกรมใหบริการ
เทาใด เปนตน
โปรแกรมเชิงสารสนเทศสวนมากจะเปนสวนยอยของทั้งโปรแกรมเชิงพัฒนาและ
โปรแกรมเชิ ง สถาบั น ในอี ก เรื่ อ งคื อ เรื่ อ งผู กํ า หนดเนื้ อ หาหรื อ ความต อ งการของผู รั บ บริ ก าร
โปรแกรมสารสนเทศจะใหนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนผูตัดสินใจวาผูมารับบริการจะ
ตองการขอมูลขาวสารสนเทศในเรื่องใดบาง และคําตอบที่ดีที่สุดคืออะไร นอกจากนี้แลวโปรแกรม
สารสนเทศจะแตกตางไปจากทั้ง 2 โปรแกรมในเรื่องบทบาทของนักการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ในการใหสารสนเทศ คือ นักการศึกษานอกระบบโรงเรียนเมื่อใหขอมูลสารสนเทศแกผูรับบริการ
แล ว จะไม ใ ห คํ า อธิ บ ายใดๆ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ แนวความคิ ด ภู มิ ห ลั ง หรื อ วิ ธี ก ารที่ ไ ด ร วบรวม
สารสนเทศ ผูรับบริการจะไดสารสนเทศเทาที่นักการศึกษานอกระบบโรงเรียนกําหนดไวเทานั้น
โดยสรุป โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยทั่วไปแมวาสามารถแยกรูปแบบเปน
สามรูปแบบ แตในทางปฏิบัติโปรแกรมการศึกษาใหญมักมีโปรแกรมการศึกษายอยประกอบและ
ดําเนินการตอเนื่องเปนระยะเวลาหนึ่งมิใชเพียงโปรแกรมเดียวโดดๆ ในชวงเวลาสั้นๆ เทานั้น
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมักอยูในรูปของโปรแกรมเชิงพัฒนาที่มุงการแกปญหา
ประชาชนและองคกรอื่นหลากหลาย เข ามามีสวนรว มโปรแกรมเชิงพัฒนามักมี โปรแกรมเชิง
สถาบันและสารสนเทศเปนโปรแกรมยอยหลายโปรแกรมประกอบ ตองมีการดําเนินการสืบเนื่อง
จนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงคในการแกปญหา
2.4 กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Boyle (1981) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาโปรแกรม ดังตอไปนี้
1. กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนา
การพั ฒ นาโปรแกรมเชิ ง พั ฒ นามี ลั ก ษณะสํ า คั ญ ที่ ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
โปรแกรมเริ่มตนจากสภาพความตองการและปญหาในชุมชนที่อาจจะไมชัดเจนในระยะเริ่มตน
และเมื่ อมี ก ารรวบรวมขอ มู ลหรื อทํ า กิจ กรรมบางอย าง วั ต ถุป ระสงค ข องโปรแกรมอาจมี ก าร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกไป ดังนั้น ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมบางขั้นตอนอาจจะแยกออก
จากกันไดเด็ดขาด แตบางขั้นตอนอาจดําเนินในระยะเวลาใกลเคียงกัน หรืออาจสลับขั้นตอนได
ขั้นตอนที่อาจจะเกิดขึ้นตามลําดับมีดังตอไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดพื้นฐานสําหรับการพัฒนาโปรแกรม
การกําหนดพื้นฐานปรัชญา/พิจารณาความเชื่อและปรัชญา (การจัดการเรียนการ
สอน ลั ก ษณะของผู เ รี ย น ผู ส อน การพั ฒ นาโปรแกรม อื่ น ๆ)/พิ จ ารณาเรื่ อ งนโยบาย ระเบี ย บ
แนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหสถานการณของชุมชนและกลุมผูรับบริการ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหสภาพปจจุบัน อดีตเกี่ยวกับสถานการณในชุมชน/
สนทนาและศึกษาบุ คคล กลุ ม และองคก รที่เ กี่ยวของศึกษา/ศึกษาแหลงทรัพยากรตางๆ เพื่อน
นํามาใชประโยชน
ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาสิ่งที่พึงประสงคจากการพัฒนาโปรแกรม
ใหบุคคลหรือกลุมบุคคลไดเจามีสวนรวมในการนําปญหาและความตองการมา
วิเคราะห/จัดลําดับความสําคัญของโปรแกรมจากการวิเคราะห
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดแหลงทรัพยากรและการสนับสนุน
ทรัพยากรที่ใช (คน เวลา เงิน วัสดุอุปกรณ) มีความเพียงพอหรือไม/เลือกบุคคลที่
มีความชํานาญมาชวยใหโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 การสรางแผนการสอน
พิจารณาความแตกตางระหวางบุคคล/กําหนดวิธีการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค
ขั้นตอนที่ 6 โปรแกรมการปฏิบัติ
เลื อ กเนื้ อ หาและกิ จ กรรม/ดํ า เนิ น การเรี ย นการสอน/ทํ า ปฏิ ทิ น กิ จ กรรม/นํ า
โปรแกรมไปปฏิบัติและปรับปรุงใหเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 7 ความนาเชื่อถือของการใชทรัพยากร
วางแผนการประเมิน (การประเมินกอน-หลัง เกณฑการประเมิน วัตถุประสงค
การประเมิน)
ขั้นตอนที่ 8 การรายงานคุณคาของโปรแกรม
จัดทํารายงานและติดตามการตอบคําถามหรือขอสงสัยเพิ่มเติม
2. กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบัน
โปรแกรมเชิงสถาบันมีรูปแบบที่เปนทางการมากกวาโปรแกรมเชิงพัฒนา ดวยเหตุที่
เปนโปรแกรมที่ริเริ่มจากสถาบันผูจัด การวิเคราะหความตองการหรือเนื้อหาดําเนินการตามหลัก
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วิชาการและพื้ นฐานทางองคค วามรู โปรแกรมประเภทเชิงสถาบัน จํา นวนมากมีวัตถุ ประสงค
ตองการให เ กิดการเปลี่ย นแปลงในตัวบุคคลเพื่อพัฒนาความสามารถของปจเจกบุ คคล ดั งนั้น
องคกรหรือสถาบันจะเปนผูพิจารณาวาควรปรับปรุงพัฒนาดานปญหา ดานเจตคติ และดานทักษะ
หรือสมรรถภาพอะไรไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
การที่โปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทสถาบันใหความสําคัญเรื่อง
การพัฒนาเชิงบุคคล จึงเนนการวิเคราะหตัวผูเรียนเปนหลักมากกวาการวิเคราะหสถานการณใน
ชุมชน ดังนั้น ในการวางแผน ความจําเปนจึงอยูที่การเลือกเนื้อหาทางวิชาการที่เหมาะสมและการ
จัดใหมีความตอเนื่อง (Continuity) การเรียงลําดับ (Sequence) และการผสมผสาน (Integration)
ขั้นตอนในการวางแผนโปรแกรมเชิงสถาบันมีดังนี้ คือ
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดกลุมผูรับบริการ
กําหนดวาใครจะเปนผูรับบริการ/ศึกษาวิเคราะหภูมิหลังของกลุมผูรับบริการวามี
ความตองการ คุณลักษณะ ความสามารถ ปญหา ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 2 ระบุเนื้อหาวิชา
เปรียบเทียบระดับความสามารถของผูเรียนกับเนื้อหาที่สอน/ศึกษาประสบการณ
และภูมิหลังของกลุมผูรับบริการในดาน การศึกษา สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ประสบการณ
เกี่ยวกับการมีสวนรวมในโปรแกรมตางๆ
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 4 การนําแผนการสอนไปปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลโปรแกรม
3. กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงสารสนเทศ
โปรแกรมเชิงสารสนเทศใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเนื้อหาความรูอยางทันที
และทั น สมั ย ดั ง นั้ น หน า ที่ ห ลั ก ของนั ก พั ฒ นาโปรแกรมคื อ การกํ า หนดว า ควรจะจั ด เนื้ อ หา
สารสนเทศที่ทันสมัยและทันสถานการณเรื่องใดบาง และควรใชวิธีการใดที่ดีที่สุดในการนําเสนอ
สารสนเทศเหลานั้น การวางแผนโปรแกรมเชิงสารสนเทศคือการสํารวจและพิจารณาวาเนื้อหา
ความรูที่องคกรมีอยูแลวคืออะไรบาง มีสารสนเทศเนื้อหาอะไรใหมๆ ที่ควรนํามาเพิ่มเติม ดังนั้น
ขั้นตอนการวางแผนโปรแกรมเชิงสารสนเทศ คือ
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ขั้นตอนที่ 1 กําหนดเนื้อหา
พิจารณาเนื้อหาความรูที่มีอยูและความรูที่เกิดขึ้นใหมๆ หรือเนื้อหาสารสนเทศที่
ประชาชนรองขอมา/วางแผนการประชาสัมพันธหรือแนวทางที่จะใหประชาชนไดรับสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 2 เผยแพรขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการเผยแพรความรูแบงออกเปน
สรุป ไดวาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนแบงออกเปน โปรแกรมเชิงพัฒนา
(Development Program) โปรแกรมเชิงสถาบัน (Institutional Program) และโปรแกรมเชิง
สารสนเทศ (Informational Program)
2.5 วิธีการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เมื่อเรากําหนดกระบวนการขั้นตอนการจัดโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบไดแลว การ
วางแผนการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จึงเปนขั้นตอนที่สําคัญอีก
ขั้นตอนหนึ่ง
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนความพยายามที่มุงใหเกิดความ
เปลี่ ย นแปลงในบุ ค คลและระบบสั ง คม ที่ บุ ค คลนั้ น เป น สมาชิ ก ระบบสั ง คมในที่ นี้ หมายถึ ง
ครอบครัว ชุมชน สมาคมวิชาชีพหรือชาติก็ได การเปลี่ยนแปลงเกิดไดหลากหลายรูปแบบ หลาย
ระดั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ อ ยู ใ นรู ป ความก า วหน า การพั ฒ นา ความทั น สมั ย หรื อ แม แ ต ก าร
เปลี่ยนแปลงจากความเสื่อมใหกลับมาอยูในสภาพเดิม รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ Boyle (1981)
อางถึงใน ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 2543) กลาวถึงมีหลากหลายรูปแบบอาจสรุปไดดังตอไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงในบุคคล (Individual change) บุคคลเปนหนวยที่พื้นฐานที่สุดใน
ระบบใดๆ ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในบุคคลประกอบไปดวยดานสติปญญา ดานความเชื่อ เจตคติและ
ดานทักษะ
2. การเปลี่ยนแปลงในกลุมบุคคล (Group change) เปนการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ
ระหวางบุคคล การที่บุคคลเปลี่ยนแปลงวิถีความสัมพันธกับบุคคลอื่นมีผลใหรูปแบบของกลุม
(group pattern) เปลี่ยนแปลงดวย
3. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Cultural change) เปนการเปลี่ยนแปลงคานิยม
การกํา หนดคุณ คา บรรทัด ฐานของสังคม การเปลี่ยนแปลงทางวั ฒนธรรมนี้ เ กิด ขึ้ น ช า กว าการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Political change) เกี่ยวของกับกฎหมาย ระเบียบ ซึ่ง
มีอิทธิพลตอสวนตางๆ ในระบบสังคม
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5. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technological change) เกี่ยวของกับการปรับปรุง
การผลิ ตและประสิทธิ ภาพของระบบสังคม เปน รู ปแบบของการเปลี่ ย นแปลงที่ เห็น ไดชั ด เจน
มีผลตอวิถี
6. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic change) มีผลกระทบตอความสามารถ
ของระบบสังคมที่จะบรรลุเปาหมาย
จากรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Boyle(1981) จะเห็นวา
Boyle จะกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงในบุคคล (Individual change) และการเปลี่ยนแปลงในกลุม
บุคคล (Group change) ซึ่งรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมนี้จะสอดคลองกับงานวิจัยชิ้นนี้ที่จะ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ซึ่งเปนการพัฒนาดานสติปญญา
ดานความเชื่อ เจตคติและดานทักษะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลในการที่จะทํางานรวมกับ
ผูอื่นและเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุมคือสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุป การพัฒนาโปรแกรมในดานอื่นๆ คือ เนื่องจากการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน Boyle (1981) ใหความสําคัญ กับการเขาใจในแตละสวน เพื่อจะไดตั้งวัตถุประสงค
ไดอย างเหมาะสม และการมีระบบการวางแผนที่ดี และการประเมินผลที่ดี เพื่อใหการพัฒ นา
โปรแกรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูจากประสบการณ
3.1 ความหมายของการเรียนรูจากประสบการณ
ชัย พร วิชชาวุช (2542) ใหความหมายวา การเรียนรู จากประสบการณ คือ การจัด
ประสบการณตรงใหเกิดการเรียนรูเอง โดยตัวเองเปนผูลงมือทํา (Active learning) หรือการเรียนรู
จากการสังเกต (Observation Learning) ซึ่งไมจําเปนตองทําเองเพื่อใหฉุกคิด / ผุดรู (Insight) เนน
ที่ประสบการณตรงกับการสังเกตเพื่อใหเกิดการฉุกคิด / ผุดรู สวนการเรียนรูทางออมโดยการฟง
อาน เห็นผานสื่อ มีบทบาทนอยในการเรียนรูจากประสบการณ
สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544) กลาววา การเรียนรูแบบประสบการณ หมายถึง การเรียนรู
จากประสบการณ หรื อ การเรี ย นรู จ ากการได ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยนั ก เรี ย นได มี โ อกาสรั บ
ประสบการณ แลวไดรับการกระตุนใหสะทอนสิ่งตางๆ ที่ไดจากประสบการณออกมาเพื่อพัฒนา
ทักษะใหมๆ เจตคติใหม ๆ หรือวิธีการคิดใหมๆ
ทิศนา แขมมณี (2545) ใหความหมาย การเรียนรูแบบเนนประสบการณ (Experiential
Learning) หมายถึง การดําเนินการอันจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยใหผูเรียน
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ไดรับประสบการณ (Experience) ที่จําเปนตอการเรียนรูในเรื่องที่เรียนรูกอนแลวจึงใหผูเรียนยอน
ไปสังเกตทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และนําสิ่งที่เกิดขึ้นมาคิดพิจารณาไตรตรองรวมกัน จนกระทั่งผูเรียน
สามารถสรางความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานตาง ๆ ในเรื่องที่เรียนรู แลวจึงนําความคิดหรือ
สมมติฐานเหลานั้นไปทดลองหรือประยุกตใชในสถานการณใหมๆ ตอไป
อาชัญญา รัตนอุบล (2547) กลาววา การเรียนรูจากประสบการณมีความหมายครอบคลุม
ตั้ ง แต ก ระบวนการเรี ย นรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการที่ ผู เ รี ย นได ส ร า งความรู ทั ก ษะ และค า นิ ย มจาก
ประสบการณตรง การเรียนรูจากประสบการณจึงมีความหมายลึกซิ้งกวาการเรียนรูจากการไดลงมือ
กระทํา
Rogers (1969) ไดใหความหมายวา การเรียนรูจากประสบการณ หมายถึงความสมดุล
ระหวางการเปลี่ยนแปลงและการเจริญกาวหนาของบุคคล Rogers มีความเชื่อวามนุษยทุกคนมี
ธรรมชาติของการอยากเรียนรู บทบาทของผูสอนตองอํานวยความสะดวกโดยการจัดบรรยากาศให
เอื้อตอการเรียนรู ตอบสนองวัตถุประสงคของผูเรียน โดยดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม
และใหความสําคัญระหวางปญญาและอารมณของผูเรียน จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและการคิด
อยางมีอิสระปราศจากอคติ
Lewin (1979) ไดเสนอแนวคิดวาการรับรูของมนุษยวาจะไดผลดีที่สุด ก็ตอเมื่อมี
กระบวนการประสานสัมพันธระหวางประสบการณเดิมกับขอมูลใหมที่เพิ่มขึ้นอยางเหมาะสม เริ่ม
จากการศึกษาเรื่องราว เหตุการณ หรือสิ่งตางๆ โดยอาศัยการเปรียบเทียบกับประสบการณที่มีอยูใน
ปจจุบัน ทําใหมีการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสังเกตและเกิดปฏิกิริยาทางความคิดขึ้น ขอมูลที่
เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้ อาจเริ่มจากการสังเกตแลวเกิดความคิดไตรตรอง และวิเคราะหในเรื่องที่เห็น
ทําใหขอมูลเขามาในระบบของการรับรูทางใดทางหนึ่ง สมองจะประมวลขอมูลเหลานั้นอยางพินิจ
พิเคราะห แลวสรุปผลออกมาเปนขอมูลหรือความรูใหมสําหรับผูเรียน แนวคิดของ Lewin
เนนหนักในเรื่องของการนําประสบการณที่มีอยูขณะเรียนไปคนหาขอเท็จจริงจากสิ่งเราใหมซึ่ง
อาจจะเปนขอมูลในตํารา เหตุการณตางๆ ที่ยังเปนมโนทัศนนามธรรมอยู การเรียนรูที่อาศัย
ประสบการณในลักษณะนี้จะชวยใหการเรียนรูมีบรรยากาศที่ดึงดูดใจ ผูเรียนสามารถมองเห็น
ขอบเขตของเรื่องที่ศึกษา มีความเขาใจอยางซาบซึ้งในความหมายของเรื่องที่เคยมีจินตนาการไว
ในขณะเดียวกัน จะสงเสริมใหเกิดความเขาใจรวมกัน ในเรื่องที่กําลังศึกษาดวย นอกจากนั้น
กระบวนการเรียนรูดังกลาวยังชวยใหผูเรียนมีความมั่นใจในการแลกเปลี่ยนประสบการณที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม
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Dewey (1983) ไดใหความหมายของการเรียนรูจากประสบการณวาเปนวงจรของการลอง
กระทํ า เป น การเรี ย นรู ที่ เ กิ ด จากการกระทํ า จริ ง ผู เ รี ย นเป น ผู ส ร า งความรู ใ หม ห รื อ ผู เ รี ย น
ปรับเปลี่ยนตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทใหม
Juch (1983) ไดใหความหมายของการเรียนรูจากประสบการณวาเปนวงจรการเรียนรูซึ่ง
เปนตัวแทนของการเรียนรูที่เกิดจากประสบการณ ในระยะของวงจรแหงการเรียนรูจะมีการจัดการ
เรียนการสอนโดยผูสอน แตผูเรียนเองก็สามารถจัดไดดวยตนเอง การเรียนรูจากประสบการณเปน
เรื่ อ งปกติ ข องกระบวนการในชี วิ ต ประจํ า วั น เป น การเรี ย นรู จ ากประสบการณ เ ดิ ม ไปยั ง
ประสบการณอื่นๆ บางครั้งเหมือนกับวงจรการอบรม บางครั้งก็ผิดพลาดถาไมเขาใจเกี่ยวกับ
ผูเรียนและวิธีการเรียนรู
Pfeiffer and Jones (1983) ไดใหความหมายวาการเรียนรูจากประสบการณวาเปนการ
กําหนดวัตถุประสงคในการกระตุนผูเรียนใหมีความรูสึกที่ดีในการเรียนรูเหมือนกับสิ่งที่เขาคิด
พยายามทําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมและอารมณความรูสึกใหม เกิดความรูใหม การเรียนรูจาก
ประสบการณ จะเกิ ด เมื่ อ บุ ค คลเกี่ ย วข อ งผู ก พั น ในกิ จ กรรม การวิ เ คราะห ท บทวนอย า งมี
วิจารณญาณเชิงนามธรรมที่เปนประโยชน ใหเหตุผลในการทํางาน โดยอิงสมมุติฐาน
Kolb (1984) ไดใหความหมายของการเรียนรูจากประสบการณวาเปนกระบวนการเรียนรู
ที่เปนลักษณะแบบองครวมและมีความหลากหลาย ซึ่งรูปแบบในการพัฒนาผูใหญประกอบดวย
ประเด็นที่เกี่ยวของกับวิธีการเรียนรูของประชาชน การเจริญงอกงาม และการพัฒนา ทฤษฎีการ
เรียนรูจากประสบการณจะเนนบทบาทสําคัญของการปฏิบัติจริงในกระบวนการเรียนรู
Burnard (1996) ไดใหความหมายวา การเรียนรูจากประสบการณ คือ การเรียนรูจาก
ประสบการณทั้งทางตรงโดยการกระทํา (Doing) การคิดทบทวนเกี่ยวกับการกระทํา (Reflection)
หรือการเรียนรูโดยทางออมโดยการเขาไปเกี่ยวของกับสถานการณตางๆ หรือโดยการสังเกตผูอื่น
ซึ่งอาจเกิดขึ้ นจากการดํ าเนิน ชีวิต การทํางาน และการศึกษา มีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ
1) เปนประสบการณสวนบุคคล 2) มีการคิดทบทวนเกี่ยวกับประสบการณนั้นๆ 3) เกิดความรู
และความหมายอันเปนผลจากการคิดทบทวนเกี่ยวกับประสบการณ และ 4) มีการประยุกตความรู
ไปสูการปฏิบัติ
สรุป ความหมายของการจัดการเรียนรูจากประสบการณ คือ กระบวนการเรียนรูที่เปนการ
เรียนรูโดยเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยใชประสบการณเดิมของแตละบุคคลเปนพื้นฐาน
ความรูในการพิจารณาทบทวน ไตรตรองอยางมีเหตุมีผลและผูเรียนพยายามตีความและสรุปเปน
ความรูใหมสําหรับตนเอง เกิดเปนประสบการณใหมของตนเอง การเรียนรูจากประสบการณเปน
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รูปแบบหนึ่งที่สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนรูและการสรางความทาทาย รวมทั้งเปนรูปแบบที่
สามารถตอบ สนองความตองการของผูใหญไดเปนอยางดี
3.2 แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ
3.2.1 แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณของ Dewey (1983)
Dewey (1983) ไดเสนอแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ วาเปนการเรียนรูที่เกิด
จากการกระทําจริง ผูเรียนเปนผูสรางความรูใหม หรือผูเรียนปรับเปลี่ยนตนเองในการปฏิบัติตาม
บทบาทใหม การเรียนรูจากประสบการณเปนวงจรของการลองกระทํา โดยเริ่มจากการรับรูปญหา
แลวเริ่มหาทางแกปญหา จากนั้นลองกระทํา จนเกิดประสบการณจากผลของการกระทําและใน
ที่สุดผูเรียนจะสรางความรูดวยตนเองโดยการยืนยันในความรูเดิมหรือเกิดการปรับเปลี่ยนความรู
เดิมเปนความรูใหม รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 2
แผนภูมิท่ ี่ 2 วงจรการเรียนรูจากประสบการณของ Dewey (1983)
แผนภาพที
การรับรูปญหา
เกิดประสบการณใหม

เกิดประสบการณ

คิดหาทางแกไข

ลองกระทํา

กระบวนการเรียนรูจากประสบการณที่เปนวงจรของ Dewey (1938) นี้ จะทําใหการสราง
ความรูในรูปของการปรับเปลี่ยนความรู กลายเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย มีคุณคาและ
นําไปใชเปนประโยชนไดสําหรับผูใหญในชีวิตประจําวันที่เปนจริง เปนวงจรของการไดลองกระทํา
ประโยชนสูงสุดของวงจรการลองกระทําคือการทําใหผูใหญมีประสบการณการคิดและการกระทํา
และคิ ด ไตร ต รองจนเกิ ด ความหมายครั้ ง แล ว ครั้ ง เล า จนเกิ ด การเรี ย นรู วิ ธี ก ารเรี ย นรู จ าก
ประสบการณ จากแนวความคิดของ Dewey (1938) จะเห็นไดวา การเรียนรูจากประสบการณ
เกิดขึ้นเมื่อคนไดเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแลวสามารถมองยอนกลับไปเพื่อ
ประเมินผลและตัดสินวาอะไรที่มีประโยชนหรือมีความสําคัญที่จะเปนบทเรียนรวมถึงการใชขอมูล
เหลานี้เพื่อการปฏิบัติกิจกรรมอื่นตอไป
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3.2.2 แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณของ Juch (1983)
Juch (1983) ไดเสนอ แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ โดยเสนอเปนวงจรการ
เรียนรูจากประสบการณ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีการเรียนรู โดยเสนอวาวงจรการเรียนรู
จากประสบการณจะมี 4 ระยะ คือ
1. การปฏิบัติ (Doing) เปนการปฏิบัติกิจกรรม
2. การรับรู หรือการสังเกต (Sensing or observing)
3. การคิดทบทวน (Thinking)
4. การเตรียมการ หรือการวางแผน (Addressing or planning)
รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 3 วงจรการเรียนรูจากประสบการณของ Juch (1983)

การปฏิบัติ
Doing

การเตรียมการ

การสังเกต

Addressing (planning)

Sensing (observing)

การคิดทบทวน
Thinking

3.2.3 แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณของ Pfeiffer and Jones (1983)
Pfeiffer and Jones (1983) ไดเสนอ ทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณวาเปน
กระบวนการเรียนรูที่เปนลักษณะของวงจรแหงการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน โดยเรียก
วงจรการเรียนรูจากประสบการณ ประกอบดวย
1. การคนหาแลกเปลี่ยนประสบการณ (Experiencing) ผูเรียนจะเขามามีสวน
รว มเกี่ ย วขอ งกั บ กิจ กรรมการเรีย นรูโ ดยการค น หาแลกเปลี่ ย นกั บ กลุ มเพื่ อน และผู ส อน เป น
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม
2. การนําเสนอประสบการณ (Policing) ผูเรียนจะแลกเปลี่ยนประสบการณใน
การนําเสนอประสบการณในอดีต การสังเกต การรวมปฏิสัมพันธตอกันในระหวางปฏิบัติกิจกรรม
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3. การเขารวมอภิปราย (Processing) ผูเรียนมีโอกาสตรวจสอบและเขารวม
อภิปรายรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม
4. การสรุปสรางความรูใหม (Generalizing) ผูเรียนจะนําประสบการณที่ไดรับ
มาผสม ผสานและกําหนดสรางเปนความรูใหม
5. การประยุกตใช (Applying)
การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
สถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปนประสบการณใหมสําหรับตนเอง
รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 4
แผนภาพที่ 4 วงจรการเรียนรูจากประสบการณของ Pfeiffer and Jones (1983)
ประสบการณ
Experiencing

การประยุกตใช

การนําเสนอ

Applying

Policing

การสรุป

การรวมอภิปราย

Generalizing

Processing

รูปแบบวงจรการเรียนรูจากประสบการณของ Pfeiffer and Jones (1983) ผูเรียนสราง
ความรูใหมในรูปของการนําประสบการณที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนกับกลุมและผูสอน มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ และนําประสบการณที่ไดรับมาผสม ผสานและกําหนดสรางเปน
ความรูใหมและนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ
3.2.4 แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณของ Kolb (1984)
Kolb (1984) ได เสนอ แนวคิดการเรีย นรูจากประสบการณของผู ใ หญวา เปน
กระบวนการที่เกิดในตัวผูเรียนเปนวงจรแหงการเรียนรู โดยการเรียนรูอาจจะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่ง
ของวงจรแหงการเรียนรูก็ได แตตองดําเนินการใหครบวงจรแหงการเรียนรู ซึ่งรูปแบบการเรียนรู
จากประสบการณของผูใหญที่ Kolb (1984) เสนอไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง รายละเอียด
ของวงจรการเรียนรูจากประสบการณมีดังนี้
1. ประสบการณการเรียนรู (Learning Experience) เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอผูเรียน
เป น การแลกเปลี่ ย นประสบการณ ที่ เ ป น ส ว นประกอบของชี วิ ต ประสบการณ จ ะนํ า ไปสู ก าร
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รวบรวมความสามารถในการจัดการที่ยิ่งใหญ เปนความสัมพันธที่มีคา ซึ่งประสบการณอาจจะมี
ผลกระทบตอการเรียนรูได ทั้งการยอมรับและการปฏิเสธ
2. การสังเกตและการไตรตรอง (Observe and Reflect) การเรียนรูที่ดีที่สุดโดย
การใหผูเรียนไดมีการสะทอนกลับ มีการไตรตรองประสบการณที่ไดรับ เพื่อนํามาใชในการ
พิจารณาวาสิ่งใดเปนประโยชน หรือไมเปนประโยชน
3. การพิจารณาลงความเห็นและการสรางแนวคิด(Generalize and Conceptualize)
เปนการรวบ รวมความรูเพื่อสรางกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับแนวคิดอื่นๆ ที่ไดจากประสบการณ
ในอดีตและความรูที่ไดจากการกระทํา หรือไดรับมา หรือการไดรับความรูจากขอมูล จากผูสอน
การสนทนาพูดคุย แลวนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดของตนเอง
4. การตรวจสอบและการบูรณาการ (Experiment and Integrate) เปนสิ่งทาทายที่
ดีที่สุดคือการฝกปฏิบัติจริง เปนการทดลอง ฝกปฏิบัติ และการตรวจสอบ เพื่อการลองผิดลองถูก
เปนการตรวจสอบแนวคิด หาความจริงในสถานที่แตกตางกัน และนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 5
แผนภาพที
แผนภูม่ ิท5ี่ 1 วงจรการเรียนรูจากประสบการณของ Kolb (1984)
ประสบการณการเรียนรู
Learning Experience

การตรวจสอบและบูรณาการ
Experiment and Integrate

การสังเกตและการไตรตรอง
Observe and Reflect
การพิจารณาลงความเห็น
Generalize and Conceptualize

แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณของKolb (1984) เปนทฤษฎีที่เปนลักษณะบูรณาการ
เปนแบบองครวม ที่มีแนวคิดในเรื่องประสบการณ การรับรู ความรู และพฤติกรรม ดังนั้นการ
เรียนรูจากประสบการณจึงเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ซึ่งรวมทั้งความรูและทักษะที่ไดรับ
นอกจากเอกสาร หรือจากการฟงบรรยาย แตไดจากการทํางานจากประสบการณจริงในชีวิตและ
จากการปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง
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แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณจะประกอบดวย สาระและประเด็นที่เกี่ยวของที่มี
ความสําคัญตอกระบวนการเรียนรูจากประสบการณ ปจจัยที่เกี่ยวของประกอบดวย
1. นโยบายทางสังคมและการปฏิบัติกิจกรรม
2. พื้นฐานความสามารถทางการศึกษา
3. การเรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพ
4. การศึกษาประสบการณ
5. การพัฒนาหลักสูตร
นอกจากนี้ Kolb (1984) ยังไดเสนอวาการเรียนรูจากประสบการณจะมีคุณลักษณะ
เฉพาะที่แตกตางจากการเรียนรูโดยทั่วไป ซึ่งคุณลักษณะของการเรียนรูจากประสบการณนั้น จะ
ประกอบไปดวย
1. การเรียนรูเปนกระบวนการไมใชผลลัพธ
2. การเรียนรูเปนความตอเนื่องภายใตประสบการณของบุคคล
3. การเรียนรูเปนการแสวงหาทางออกในการแกไขปญหา
4. การเรียนรูเปนองครวมเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
5. การเรียนรูเปนการเชื่อมโยงระหวางคนกับสิ่งแวดลอม
6. การเรียนรูเปนกระบวนการสรางสรรคความรู
3.2.5 แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณของ Tittly (1994)
Tittly (1994) ไดเสนอแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณวาจะมีกระบวนการเรียนรู
เปนวงจรแหงการเรียนรู จํานวน 6 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอน ดังนี้
1. ประสบการณ (Experience) ในขั้ น ตอนนี้ จ ะเป น การกระตุ น ให ผู เ รี ย นได
ทบทวนและประสบการณเ ดิมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรี ยนรูประสบการณ โดยผู สอนตอง
กระตุ น สร า งแรงจู ง ใจ โดยอาจใช รู ป แบบต า งๆ เช น การแสดงบทบาทสมมุ ติ การชมวี ดี โ อ
ภาพยนตร หรือเกม
2. การนําเสนอเนื้อหาสาระ (Content Input) ผูสอนตองนําเสนอเนื้อหาสาระให
ผูเรียนรับรู อาจใชการบรรยาย การอานจากเอกสารคูมือ การชมภาพยนตร หรือการอภิปรายรวมกัน
3. การวิเคราะห (Analysis) เปนการวิเคราะหทบทวนประสบการณ โดยการใช
ขอมูลที่ผูสอนไดนําเสนอ การวิเคราะหนี้อาจใชเทคนิคการประชุมกลุมยอย อภิปรายผลเพื่อหาขอยุติ
4. การสรุปภาพรวม (Generalizations) เปนการสรุปแนวคิดในภาพรวม หลังจาก
ไดขอมูลและผานการวิเคราะหมาแลว จะไดเปนประสบการณใหมสําหรับตัวเอง
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5. การปฏิบัติหรือทดลอง (Practice or tryout) เปนการทดลองปฏิบัติจริงเมื่อไดผล
สรุปของแนวคิดหรือประสบการณใหม เพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันในประสบการณที่ไดรับ
6. การส ง ต อ (Transfer) เป น ขั้ น ตอนของการนํ า ประสบการณ ใ หม ไ ปใช ใ น
ชีวิตประจําวันเปนการนําความรูที่ไดเรียนรูนําไปใชจริงในสถานการณตางๆ และจะนําไปสูการเกิด
ประสบการณใหมๆ อยางตอเนื่องเปนวงจรแหงการเรียนรู รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 6
แผนภาพที่ 6 วงจรการเรียนรูจากประสบการณของ Tittly (1994)
เนื้อหาสาระ
(Content Input)
ประสบการณ
(Experience)

การวิเคราะห
(Analysis)

การสงตอ
(Transfer)

การสรุปภาพรวม
(Generalizations)

วิถีชีวิต

การปฏิบัติ
(Practice)

3.2.6 แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณของ Goh (1998)
Goh (1998) ไดเสนอ แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณจะมีวงจรการเรียนรู 5
ขั้นตอน โดยไดเสนอแนวคิดวาในทุกรูปแบบการเรียนรูจากประสบการณจะมีกระบวนการพื้นฐาน
จํานวน 3 ขั้นตอน ประกอบดวย การปฏิบัติ (Do) การไตรตรอง (Reflect) และการประยุกตใช
(Apply) รายละเอียดวงจรการเรียนรูจากประสบการณของ Goh (1998)มีจํานวน 5 ขั้นตอน
ประกอบดวย
1. ประสบการณ (Experience) เปนการรับรูประสบการณจากการปฏิบัติ จาก
การเขารวมกิจกรรม หรืออาจเปนการกําหนดประสบการณใหม
2. การแลกเปลี่ยน (Share) เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล การสังเกต การไตรตรอง
และนําเสนอขอมูล
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3. กระบวนการ (Process)
เปนการถกเถียงอภิปรายผลขอมูล การคนหา
ประสบการณ การวิเคราะหและสะทอนกลับขอมูล
4. การสรุปภาพรวม (Generalize)
เปนการสรุปภาพรวมและกําหนดเปน
ประสบการณใหม และทดสอบ ทดลองปฏิบัติจริง
5. การประยุกตใช (Apply)
เปนการนําผลการเรียนรูไปประยุกตใชใน
สถานการณตางๆ เปนการนําไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน
รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 7
แผนภาพที่ 7 วงจรการเรียนรูจากประสบการณของ Goh (1998)
ประสบการณ
(Experience)

การประยุกต
(Apply)

ปฏิบัติ

ประยุกตใช
การสรุป
(Generalize)

การแลกเปลี่ยน
(Share)

สะทอนกลับ
กระบวนการ
(Process)

รูปแบบวงจรการเรียนรูจากประสบการณของ Goh (1998) มีความครอบคุลมแนวคิด
การเรียนรูจากประสบการณหลายแนวคิด สามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม และเปนรูปแบบ
การเรียนรูที่ไดใชทดลองกับผูเรียนในมหาวิทยาลัย พบวาไดผลดีเปนอยางมาก
Evans (1994) ไดเสนอแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณในการนํามาปรับใชใน
การเรียนการสอน วาเปนเทคนิคการสอนผูเรียนจะเรียนรูไดดีเมื่อเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ และ
เปนวิ ธีการเรี ยนรู ที่ประสบผลสําเร็จ ดีวาการเรียนรูจากการอานหนังสือ หรือจากระบบที่เ ปน
ทางการ ดังนั้นทฤษฏีการเรียนรูจากประสบการณจึงหมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทุกชนิด
งานทุกประเภท การจัดอบรม การสังเกต การสัมภาษณ หรือการงานกลุม สิ่งเหลานี้เปนการ
ปฏิบัติภายใตทฤษฏีการเรียนรูจากประสบการณ กลยุทธของการเรียนรูจากประสบการณเปนการ
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เรียนรูผานการวิเคราะหวิพากษอยางมีวิจารณญาณอยางเปนระบบโดยใชประสบการณเดิมของ
บุ ค คล ซึ่ ง การวิ เ คราะห วิ พ ากษ อ ย า งมี วิ จ ารณญาณโดยใช ป ระสบการณ เ ดิ ม อย า งเป น ระบบ
เปนหัวใจของรูปแบบของการเรียนรูจากประสบการณ
Craig (1997) ไดใหความหมายวา การเรียนรูจากประสบการณ หมายถึงความรู ทักษะ
หรือความสามารถที่ไดรับจากการสังเกต การไดรับกระตุน หรือการมีสวนรวมในการปฏิบัติและ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยเขาไปรวมดวยความสมัครใจ รวมปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลอยางมี
วิจารณญาณ และนําไปประยุกตใช ดังนั้นการเรียนรูจากประสบการณ จึงหมายถึงการเรียนรูเพื่อให
ไดประโยชนดานความรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเกิดไดทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน
สถานที่ทํางาน การเรียนรูจากประสบการณเปนการเขามีสวนรวมเพื่อทดสอบทฤษฎีเพื่อตอบสนอง
ผูเรียนใหสามารถตอบคําถามและแสวงหาคําตอบไดดวยตนเอง
Conner (1997) ไดเสนอวาการเรียนรูจากประสบการณจําเปนตองใหความรูเรื่อง
ขอมูล ขาวสารเปนการเนนการเรียนรูโดยการปฏิบัติ เริ่มตนดวยการดู การฟง แลวพยายามปฏิบัติ
ดวยตนเอง สรางความสนใจและการปฏิบัติดวยแรงจูงใจของตนเอง ตัวอยางเชน การขี่จักรยาน การ
ใชคอมพิวเตอร การเตนรําหรือการรองเพลง เราจะตองเนนการปฏิบัติ ดูจากความถี่ของการปฏิบัติ
และเลือกที่จะกระทําอยางตอเนื่องหรือจะกระทําในลักษณะที่แตกตางจากเดิม เราจะไดรับทักษะ
ใหม โดยการสนับสนุนจากคู และจากการปฏิบัติของตัวเราเองจากประสบการณ จากการโตตอบ
มากกวาจะไดจากการอานเอกสาร หรือฟงบรรยาย
สรุป แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ คือ รูปแบบการเรียนรูจากประสบการณที่
ผูเขียนนําเสนอนั้น นักทฤษฎีแตละคน ไดอธิบายรูปแบบการเรียนรูจากประสบการณไวเปนวงจร
ซึ่งในแตละวงจรนั้น จะมีรายละเอียดที่แตกตางกันไป โดย Kolb (1984) นําเสนอวงจรการเรียนรู
จากประสบการณเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ประสบการณการเรียนรู 2) การสังเกตและการไตรตรอง
3)การพิจารณาลงความเห็นและการสรางแนวคิด 4)การตรวจสอบและการบูรณาการ สวน Dewey
(1983) นําเสนอวงจรการเรียนรูจากประสบการณโดยเนนการคิด การกระทํา และไตรตรอง ครั้ง
แลวครั้งเลาจนเกิดการเรียนรู ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การรับรูปญหา 2) คิดหาทางแกไข
3) ลองกระทํา 4) เกิดประสบการณ 5) เกิดประสบการณใหม ในขณะที่ Pfeiffer and Jones (1983)
นําเสนอวงจรการเรียนรูจากประสบการณโดยเนนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
เพื่อผสมผสานใหเกิดเปนความรูใหม ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การคนหาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ 2) การนําเสนอประสบการณ 3) การเขารวมอภิปราย 4) การสรุปสรางความรูใหม 5)
การประยุกตใช สวน Juch (1983) นําเสนอวงจรการเรียนรูจากประสบการณ ประกอบดวย 4 ระยะ
ไดแก 1) การปฏิบัติ 2) การรับรูหรือการสังเกต 3) การคิดทบทวน 4)การเตรียมการหรือการวางแผน
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และ Goh (1998) ไดนําเสนอวงจรการเรียนรูจากประสบการณ 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ประสบการณ
2) การแลกเปลี่ยน 3) กระบวนการ 4) การสรุปภาพรวม 5) การประยุกตใช สวน Tittly(1994)นํา
เนอวงจรเรียนรูจากประสบการณ 6 ขั้นตอน ไดแก 1)เนื้อหาสาระ 2)การวิเคราะห 3)การสรุป
ภาพรวม 4)การปฏิบัติ 5)วิถีชีวิต 6)ประสบการณ และถึงแมวาในแตละวงจรของนักทฤษฎีแตละ
คนจะเนนไปคนละอยาง แตการเรียนรูจากประสบการณจะมีหลักที่สําคัญรวมกันคือ ประสบการณ
เดิม การปฏิบัติจริงดวยตนเอง การไตรตรอง การวิเคราะหและการนําความรูที่ไดไปประยุกตใช
โดยการเรียนรูจากประสบการณจะชวยทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในประสบการณที่ผานมาของ
ตนเอง จากการทํากิจกรรม และการไดไตรตรองถึงประสบการณตางๆของตนเองและผูอื่น จนใน
ที่สุดก็จะเกิดความรูที่เหมาะสมแกตนเองสําหรับใชในการแกไขปญหาตางๆได
3.3 การนําแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณมาประยุกตใช
Kolb (1993) ไดเสนอถึงแนวทางการจัดการเรียนรูโดยการนําแนวคิดการเรียนรูจาก
ประสบการณไปใช ซึ่งในการจัดการเรียนรูจากประสบการณจําเปนตองพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้
1. การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการเรียนรู
2. มีความสําเร็จในการเรียนรู
3. ผูสอนมีความรับผิดชอบและกระตุนผูเรียนอยูเสมอ
4. ผูสอนใชวิธีการสนับสนุนการเรียนรูในเชิงบวก
5. ผูสอนใหความสนใจและมีความตระหนัก
6. ผูสอนสนับสนุนการเรียนรูและกระตุนอยางตอเนื่อง
7. ผูสอนสรางความทาทายที่เหมาะสม
8. มีความปลอดภัยมั่นคงในการเรียนรู
9. ผูใหญมีความตองการที่จะพบพูดคุย สรางความสัมพันธกันในสังคม
10. ผูใหญรูวาตนเองกําลังทําอะไร
11. มีแรงจูงใจที่จะทําใหตนเองบรรลุตามเปาหมาย
12. ผูใหญไดฝกปฏิบัติ และเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู
13. ผูใหญรูวาจะใชวิธีใดที่จะทําใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จไดดี
14. มีการใชประสบการณตนเอง และการยอมรับประสบการณ
15. ผูใหญมีความเชื่อมั่นในประสบการณที่มีอยู

54
นอกจากนี้ Kolb (1984) ไดเสนอวา ปจจัยที่จะคุกคามการเรียนรูจากประสบการณของ
ผูใหญที่จะทําใหเกิดความลมเหลวหรือเปนอุปสรรคในการเรียนรูได ซึ่งมีประเด็นสําคัญในการ
จัดการเรียนรูจากประสบการณตองคํานึง ไดแก
1. ความคิดและกระบวนการเรียนรูที่เปนอุปสรรค
- ความเปนทางการและเปนฝายรับ
- การควบคุมโดยผูเชี่ยวชาญ
- บทบาทการเปนผูสอน
- ความเครียด
- ทุกอยางเปนเรื่องนามธรรม
- ความขัดแยง
- ความเปนสวนตัว
2. ความกลัวในการเรียนรู
- ถูกละเลย และความลมเหลวในอดีต
- ถูกทําใหอับอาย
- ไมเกิดการเรียนรู และ การเปลี่ยนแปลง
- ถูกรบกวน ถูกคุกคามความรูเดิม
- ถูกบังคับใหเปนอาสาสมัคร
- ความแตกตางในสวนบุคคล
3. สถานการณการเรียนรู
- ความลมเหลว
- ขาดวัตถุประสงคที่ชัดเจน
- เปาหมายไมชัดเจน
- บรรยากาศไมเปนมิตร
- กลุมไมดี
- สิ่งแวดลอมไมสะดวกสบาย
- ขาดผูสนับสนุนที่ดี
- ความลําเอียง
Rogers (1996) ไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูจากประสบการณซึ่งเปนวิธีการเรียนรูที่
แตกตางจากการเรียนรูโดยการบอกของผูสอนหรือการทองจําของผูเรียน แตเปนการเรียนรูจาก
ประสบการณ โดยมุงตอบสนองความตองการหรือความสนใจของผูเรียนและเมื่อผูเรียนไดเรียนรู
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ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ก็จะเปนการเรียนรูที่มีความหมายและยั่งยืนการกําหนดรูปแบบการเรียนรูจาก
ประสบการณ จะกําหนดรูปแบบที่ตายตัวไดยาก แตสามารถกําหนดปจจัยหลักๆ ได 2 ปจจัย ไดแก
บทบาทผูสอน และบทบาทผูเรียน รายละเอียดดังนี้
บทบาทผูสอน ในการจัดการเรียนรูจากประสบการณนั้น ผูสอนจะตองแสดงบทบาทเปนผู
อํานวยความสะดวกแกผูเรียนโดยวิธีการตางๆ เชน การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน ผูสอน
ไมครอบงําหรือบงการความคิดผูเรียน แตตองเปดโอกาสใหคิด มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกสิ่ง
ที่จะเรียนรู ผูสอนตองมีเวลาใหกับผูเรียน ใหเวลาอยางเพียงพอในการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนมี
ความสัมพันธหรือทํางานรวมกันกับบุคคลอื่นที่มีความสนใจคลายกัน ผูสอนตองคนหาสิ่งที่ผูเรียน
สนใจในการจัดการเรียนการสอนใหเปดกวาง ยืดหยุนเปดโอกาสใหผูเรียน เรียนรูสิ่งที่ตนตนใจ
หรือทํากิจกรรมที่ตนสนใจ ผูสอนตองจัดหาทรัพยากรในการเรียนรูใหพรอมวัสดุอุปกรณสื่อตางๆ
อยางเพียงพอและเหมาะสม สรุปแลว Rogers (1996) เสนอวาผูสอนตองดําเนินการดังนี้
1. จัดบรรยากาศใหเอื้อ
2. ตอบสนองวัตถุประสงคผูเรียน
3. จัดหาทรัพยากรใหเหมาะสม
4. ใหความสมดุลระหวางปญญาและอารมณ
5. แลกเปลี่ยนความรูและความคิดโดยปราศจากอคติ
บทบาทผูเรียน ในกระบวนการเรียนรูนั้น ผูเรียนจะเรียนรูไดดีเมื่อ ผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนรูอยางแทจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนรู การเรียนรูจากประสบการณจะตองเนนใหผูเรียนมี
สวนรวมในทุกขั้นตอนของการเรียนรูตลอดจนมีสวนรวมในการประเมินความกาวหนาในการ
เรียนรูรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรูจากประสบการณสําหรับผูเรียน คือสัญญาเรียนรู
โดยมีผูสอนคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ เปนการตกลงกันระหวางผูเรียนและผูสอนในการเรียนรู
นอกจากนี้ Rogers (1996) กลาววา การจัดการเรียนรูจากประสบการณใหเกิดคุณภาพจะมี
ปจจัยที่เกี่ยวของ 4 ประการ คือ
1. ความเกี่ยวของของบุคคล
2. ผูเรียนเปนผูเริ่ม
3. ประเมินโดยผูเรียน
4. ผลลัพธการเรียนรูเกิดที่ผูเรียน
Conner (1997) ไดเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรูจากประสบการณเพื่อใหผูเรียนไดรับ
ผลสําเร็จและประโยชนสูงสุด ผูจัดจะตองดําเนินการดังนี้
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1. การใหขอมูลขาวสารอยางถูกตองและเพียงพอ ตรงไปตรงมา
2. การทบทวนไตรตรองแงมุมตาง ๆ ผลกระทบที่เกี่ยวของกับชีวิต
3. เปรียบเทียบวิธีการที่ดีกับประสบการณที่ไดรับ
4. คนหาขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติ และเนนรูปแบบการบูรณาการเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
นอกจากนี้ในการเรียนรูจากประสบการณ ผูวิจัยเห็นวาจะมีปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่สําคัญ
ไดแกสิ่งแวดลอมในการเรียนรู ซึ่งสิ่งแวดลอมของการเรียนรูจากประสบการณโดยภาพรวมจะ
ประกอบดวยปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการที่ตองคํานึงถึง ไดแก
1. การเรียนรูจากประสบการณตองเคารพ ในความคิด และการเลือกในการเรียนรูของ
บุคคล
2. การเรียนรูจากประสบการณจะทําใหบุคคลเผชิญกับสถานการณเพื่อหาแนวทางใน
การแกไขปญหาหรือสถานการณนั้น
3. การเรียนรูจากประสบการณเปนการจัดเตรียมโอกาส และความทาทายในการสราง
บรรยากาศ หรือการสนับสนุน และการปฏิบัติ ทั้งความรู อารมณ รางกาย และจิตใจ
4. การเรียนรูจากประสบการณ เปนการสรางหลักการของเหตุและผลพยายามปฏิบัติ
บางอยางขึ้นมาใหม หรือแตกตางอยางมีนัยและมีเหตุผล
5. การเรี ย นรู จ ากประสบการณ เป น การสร า งและให เ วลาในการวิ เ คราะห อ ย า ง
ใครครวญจากจุดออนใหเปนจุดแข็ง
การเรียนรูจากประสบการณ เปนการสรางความตระหนักในเรื่องการเรียนรูที่ไดรับจาก
แคบ ไปสูโลกกวางอยางเปนอิสระจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการเรียนรูจาก
ประสบการณ สําหรับผูใหญนั้นพบวาปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ โดยภาพรวมแลวสามารถสรุป
หลักการเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูจากประสบการณไดดังนี้
1. วิเคราะหความตองการจําเปนของการเรียนรูสําหรับผูใหญ ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนของ
การเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งจําเปนตองดําเนินการเปนลําดับแรก และตองดําเนินการดวยความ
ละเอียดรอบคอบอยางถูกตอง
2. การออกแบบการเรียนรูจากประสบการณ ตองอาศัยขอมูลจากการวิเคราะหความ
จําเปนรวมทั้งแบบแผนของการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ อยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งอาจมี
หลายรูปแบบแตตองเนนความสมดุลและมีบูรณาการ
3. รู ป แบบการจั ด ต อ งมี ค วามเกี่ ย วข อ งเชื่ อ มโยงทั้ ง ร า งกาย จิ ต ใจ อารมณ และ
สิ่งแวดลอมเนนกระบวนการกลุมการมีสวนรวม การทบทวนไตรตรอง การแกปญหา และการ
จัดการที่ดี
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4. รูปแบบการเรียนรูที่ใชทดสอบตองไดรับการประเมินผลและมีผลกระทบที่ทําให
เกิดตอการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนวงจรแหงการเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียน
สรุป การนําแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณมาประยุกตใชโดยภาพรวมแลวสามารถ
สรุปหลักการเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูจากประสบการณไดหลายดาน ทั้งดานการ
เรียนการสอน การจั ดการฝกอบรม การพั ฒนาการปฏิบัติห นาที่ ทั้งนี้ตองมีการวิเคราะห ความ
ตองการจําเปนของการเรียนรู ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูจากประสบการณ เปนลําดับแรก
การออกแบบการเรียนรูจากประสบการณมีรูปแบบกิจกรรมใหเลือกหลายลักษณะ และสามารถ
ปรับกิจกรรมใหสอดคลองในแตละวัตถุประสงคได กิจกรรมจะเนนกระบวนการกลุม การมีสวน
รว ม การทบทวนไตร ต รอง การแก ปญ หา และการมีจุ ด มุ ง หมายในการนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช แ ละ
หลักการที่สําคัญของการนําแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณมาประยุกตใชคือ กิจกรรมที่จัดขึ้น
จะเนนภาคปฏิบัติมากกวาภาคทฤษฎี
ตารางที่ 1 แสดงการสังเคราะหขั้นตอนของแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ
ขั้นตอน
ประสบ การสังเกต
การณ
และการ
การ
ไตรตรอง
เรียนรู

ขั้นตอนของการเรียนรูจากประสบการณ
การ
ทดลอง
การ การประ การสง
วิเคราะห ปฏิบัติ
สรุป ยุกตใช ตอ
วิพากษ

เจาของแนวคิด
1. Rogers(1969)

√

√

√

√

2. Dewey (1983)

√

√

√

√

3. Juch (1983)

√

√

√

√

4.Pfeifferand Jones(1983)

√

√

√

√

√

5. Kolb (1984)

√

√

√

√

√

6. Evans(1994)

√

7. Tittlly(1994)

√

√

8. Conner(1997)

√

√

9. Craig (1997)

√

√

10.Goh(1998)

√
10

รวม

√

วิถีชีวิต

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

9

8

6

8

√

√

1

1
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สรุปจากตารางแนวคิดที่เกี่ยวของกับแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ และจากการศึกษา
แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณของ Roger (1969), Dewey (1983), Juch (1983), Pfeiffer and
Jones (1983), Kolb (1984), Tittly (1994), Evans (1994), Craig (1997), Conner (1997), Goh (1998)
เพื่อใหมีความครอบคลุมตามเนื้อหาผูวิจัยสามารถนํามาสังเคราะห เปนขั้นตอนในการเรียนรูได 5
ขั้นตอน ดังนี้
1) ประสบการณการเรียนรู เปนการทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของผูเรียน โดยผูเรียนเปนผูไดรับปญหาที่เกิดขึ้นหรือประสบอยู เปนการสรางความตระหนักใน
ปญหา หรือไดพบประสบการณใหม แลวนําประสบการณเดิมมาพิจารณา ควบคูกับประสบการณใหม
2) การสังเกตไตรตรอง เปนการรับรูขอมูลใหม ประสบการณใหม ผูเรียนจะสังเกต
ศึกษาประสบการณใหม เพื่อศึกษาขอมูลรายละเอียด และปญหาอุปสรรคตางๆ ในการปฏิบัติงาน
โดยนําประสบการณเดิมในอดีตมาเปนขอมูลในการศึกษาเพิ่มเติม
3) การวิ เ คราะห ผู เ รี ย นจะคิด วิ เ คราะห วิ พ ากษ ร ว มแสดงความคิ ด เห็น โดยใช
ประสบการณเดิมที่มีอยู หรือสิ่งที่ไดรับมาใหม การเรียนรูในเรื่องการปฏิบัติงาน นํามาวิเคราะห
วิพากษ อยางมีวิจารณญาณ วิเคราะหดวยเหตุดวยผล
4) การเรี ย นรู จ ากการลองทํ า ผู เ รี ย นจะลงมื อ ทดลองปฏิ บั ติ เ พื่ อ เป น การทดสอบ
สมมุติฐานของตนเอง หรือพิจารณาผลดี ผลเสียตอการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงานของตนเอง
โดยใชบทเรียนในอดีต ประสบการณเดิมและแนวทางการปฏิบัติงานใหมๆ เปนเครื่องมือชวยเสริม
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
5) การสรุป เปนการสรุปความรูใหม ซึ่งเกิดจากทดลองปฏิบัติและไดผลแลว ผูเรียน
จะวิเคราะหพิจารณา และตีความจากผลลัพธที่ได เพื่อลงความเห็นและสรุปเปนความรูใหม และ
ทัศนคติตอประสบการณใหม
6) การประยุกตใช เปนการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ที่
เกี่ยวของและสรางเปนประสบการณใหมสําหรับตนเอง
สวนในขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณ ของ Tittlly(1994) ซึ่งมี ขั้นตอน การสงตอ
และ วิถีชีวิตนั้น ผูวิจัยไดนํามารวมเปนขั้นตอนการประยุกตใช เนื่องจากมีความหมายไปในทาง
เดียวกัน
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4. แนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน
4.1ความหมายของการเรียนรูรวมกัน
สุ พิ น ดิ ษ ฐสกุ ล (2539) เป น วิ ธี ก ารเรี ย นแบบหนึ่ ง ที่ เ ป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได อ ยู ใ น
สถานการณที่ตนเปนผูมีสวนรวมในการสรางสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสนใจ วิธีการนี้นักการศึกษาใน
ตางประเทศไดศึกษาวิจัยและนํามาใชในหองเรียนเมื่อประมาณ 10 ปที่บนมา เปนวิธีการเรียนที่
สอดคลองกับปรัชญา Constructivsm ที่เนนใหผูเรียนสรางองคความรูจากชิ้นงาน หรือที่โครงงาน
(Project based education)
อรพรรณ พรสีม า (2540) ไดอธิบ ายว า เปน วิธีก ารเรีย นที่เ น น การจัด สภาพแวดล อ ม
ทางการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู
ความสามารถแตกตางกัน แตละคนตองมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและความสําเร็จของ
กลุมทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจ
แกกันและกัน คนที่เกงกวาจะชวยเหลือคนที่เรียนออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูของตนเทานั้นแตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม
ความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2541) กลาววาการเรียนรูรวมกันเปนคําที่สื่อถึงการเรียนที่นักเรียน
ไมไดเรียนโดดเดี่ยว คนเดียว หรือตางคนตางเรียน เปนการเรียนรูที่มีคนตั้งแตสองคน ซึ่งอาจเปนวัย
และเพศเดียวกัน หรือเพศและวัยตางกัน มีสถานภาพเดียวกัน หรือตางสถานภาพกันตางสถานที่กัน
มาเรียนรูเรื่องเดียวกันดวยกัน หรือเรียนรูทักษะบางอยางจากกันและกัน หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน หรือรวมกันทํางานที่รับผิดชอบดวยกัน ในบรรยากาศของมิตรภาพ
ยิ่ง กีรติบูรณะ (2544) กลาววาหมายถึงบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่ไดกระทํากิจกรรมรวมกัน
ซึ่งตางก็มุงไปยังเปาหมายเมื่อการกระทําของคนหนึ่ง สามารถบรรลุถึงเปาหมายของตนเองไดก็จะ
ชวยสงเสริมใหอีกคนหนึ่งสามารถบรรลุเปาหมายของเขาไดดวยหรือไดงายขึ้น
ทิศนา แขมมณี (2550) ใหความหมายวาความรวมมือในการทํางานกลุมเปนการที่กลุม
บุคคลเขามารวมกันปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีเปาหมายรวมกันและทุกคนในกลุมมีบทบาท
ในการชวยดําเนินงานของกลุมมีการติดตอสื่อสารประสานงานและตัดสินใจรวมกัน เพื่อใหงาน
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายเพื่อประโยชนรวมกันของกลุม
Balkcon (1992) ไดอธิบายวาการเรียนรูรวมกันหมายถึงกลยุทธในการสอนที่ประสบ
ความสําเร็จในลักษณะของกลุม ผูเรียนแตละคนจะมีระดับความสามารถที่แตกตางกันโดยใช
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กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนรูและเพิ่มความเขาใจในเนื้อหา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตจะมี
หนาที่รับผิดชอบในการเรียนรูเทานั้น แตยังชวยถายทอดการเรียนรูไปยังเพื่อนในกลุมดวย
Smith and Macgregor (1992) พื้นฐานทางความคิดของการเรียนรูรวมกัน มาจากสิ่งเหลานี้
1. การเรียนที่นักเรียนกระทํา กระบวนการสรางความรูนักเรียนบูรณาการความรูใหม
ถึงความเดิม เพื่อเกิดความคิดใหมขึ้นมา
2. บริบทการเรียน ที่นักเรียนรวมมือกันกับเพื่อนๆ กําหนดและแกปญหารวมกัน
3. เรียนรูถึงความแตกตางถึงเบื้องหลังของประสบการณ มุมมองที่หลากหลาย
4. เรียนรูกิจกรรมสังคม มีการปฏิสัมพันธ พิจารณาทําความเขาใจในหัวขอที่ศึกษา
5. การเรียน กิจกรรม ไมควรมองเฉพาะจุดยืนของตนเองแตควรฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นดวย มีการทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อสรางความรู
Stephen ( 1992 ) ไดใหความหมายวาการเรียนรูรวมกันก็คือการสอนที่เนนใหทํากิจกรรม
รวมกันในลักษณะกลุม โดยสมาชิกของกลุมจะชวยกันเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
Clark and other (1996) กลาววาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันเปนจุดเดนที่เปน
พื้นฐานของการทํางานรวมกันที่ตองรวมกันกระทําและเขาใจในงานของกันและกัน เปนวิธีการ
เรีย นการสอนที่ ตอ งการให นัก เรีย นได ทํา งานรว มกั น ในกระบวนการเรีย นรู แ ละเพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคของการเรียน โดยมีกิจกรรมการเจรจาตอรอง มีการสนทนารวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการทํางานกลุมหรืออาจเปนการเรียนแบบ open ended โดยใหนักเรียนไดคนหาได
คนพบ การจัดการเรียนเปนกลุมเล็กก็เพื่อใหนักเรียนที่มีความแตกตางกันทางดานทักษะไดรวมกัน
ทํางานเพื่อหาคําตอบของปญหาที่เกิดขึ้น การเรียนรูรวมกันเปนวิธีการจัดกระบวนการในการเรียน
การสอนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของกลุมที่มุงเนนการแกปญหา สงเสริมใหเกิดทั้งการทํางานรวมกัน
เปนเครือขาย
Koschmann (1996) ไดก ล าวไดวาวิธีในการแกป ญหาไมไ ด เพี ยงหนทางหรือคําตอบที่
ถูกตองเพียงคําตอบเดียว การเรียนรูรวมกันเปนวิธีการเรียนที่มุงใหนักเรียนไดรับความรู ทักษะและ
ทัศนคติ ที่เกิดจากผลของการทํางานรวมกันเพื่อสรางความรู สรางเนื้อหาและมุงพัฒนาทักษะโดย
เนนในดานกิจกรรม ที่ใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูโดยการทํางานรวมกัน มีการแบงปน ความรู
และประสบการณของนักเรียนแตละคนมากกวาการเปนผูรับความรูแตเพียงอยางเดียว ซึ่งจะมี
ปฏิสัม พัน ธเ สมือ น การเรีย นรูรว มกัน อยูบ นหลัก การของรูป แบบการสอนโดยครูผูส อนเปน
ศูนยกลางโดยใหนักเรียนเปน Active participant เปนผูสรางความรูดวยตนเอง จากประสบการณที่
หลากหลายของนักเรียนแตละคนจากแหลงขอมูลตางๆ และจากการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนอื่น
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Mcalpine (2000) กลาววา การเรียนรูรวมกันเปนกิจกรรมอันหนึ่งของ Constructivist
นั่นเอง ในการเรียนวิธีนี้นักเรียนตองมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองและมีปฏิสัมพันธ
กับนักเรียนอื่นทั้งในกลุมและนอกกลุม รวมทั้งใชประโยชนจากการมีปฏิสัมพันธเพื่อสรางงานและ
จัดการกับความรูที่ไดมาสําเร็จลุลวง
การเรียนรูแบบรวมกันเปนวิธีการเรียนที่ใหผูเรียนรวมมือรวมใจกันในการทํางานเปนกลุม
เพื่อศึกษาในสิ่งที่สนใจเหมือนกัน โดยรวมกันสรางชิ้นงาน หรือทําโครงงานแลวเสนอขอมูล
ความรูที่ไดจากการศึกษารวมกัน การเรียนวิธีนี้ผูเรียนในแตละกลุมศึกษาและสรางความรูรวมกัน
ในเรื่องที่ตางกัน การเรียนแบบนี้สามารถสรางความสัมพันธภายในกลุม (Internal relationship)
ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธกันเองภายในกลุม และสรางความสันพันธภายนอก
กลุม (External relationship) ซึ่งเกิดจากการสรางงานที่ตองอาศัยการชวยเหลือจากบุคคลตางๆ
รอบข างเพื่อทํ างานใหสําเร็จนอกจากนี้ในกระบวนการการจั ดการกับความรูขอมูล การสราง
ชิ้นงานหรือทําโครงการรวมกันของผูเรียนจะตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันเปน
จุดเดนที่เปนพื้นฐานของการทํางานรวมกันที่ตองรวมกันกระทําและเขาใจในงานของกันและกัน
(Clark, 1996)
การเรียนรูแบบรวมกันเปนวิธีการเรียนการสอนที่ตองการใหผูเรียนไดทํางานรวมกันใน
การบวนการเรียนรูและเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนโดยมีกิจกรรมการเจรจาตอรอง
มีการสนทนารวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานกลุม หรืออาจเปนการเรียนแบบ Open
ended โดยใหผูเรียนไดคนหา ไดคนพบ การจัดการเรียนเปนกลุมเล็กก็เพื่อใหผูเรียนที่มีความ
แตกตางกันทางดานทักษะไดรวมกันทํางาน เพื่อหาคําตอบของปญหาที่เกิดขึ้น การเรียนรูรวมกัน
เปนวิธีการจัดกระบวนการในการเรียนและการสอน ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของกลุม ที่มุงเนนการ
แกปญหา สงเสริมใหเกิดทั้งการทํางานรวมกันเปนเครือขาย (McAlpline, 2000)
การเรียนรูแบบรวมกัน ควรเกี่ยวของและมีความสัมพันธกับสถานการณที่เปนจริง เพื่อได
ใชประสบการณในการแกปญหาในสภาพแวดลอมที่เหมือนกับชีวิตจริง เปนวิธีการเรียนที่มุงให
ผูเรียนไดรับความรู ทักษะ และทัศนะคติ ที่เกิดจากผลของการทํางานรวมกัน เพื่อสรางความรู
สรางเนื้อหา และมุงพัฒนาทักษะ โดยเนนในดานกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูโดยการ
ทํางานรวมกัน มีการแบงปนความรูและประสบการณของผูเรียนแตละคน มากกวาการเปนผูรับ
ความรูแตเพียงอยางเดียว ซึ่งจะมีปฏิสัมพันธเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรูคือ Social interaction
และ Intellectual interaction (Jonassen and Reeves, 1996)
นอกจากนั้น การเรียนรูแบบรวมกันยังมีสวนชวยใหผูเรียนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยการเชื่อมโยงความรูที่พวกเขามีอยูในอดีตและสังเคราะหความรูเหลานั้นเพื่อที่จะสรางเปน
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ความรูใหม (Garlach, 1994) นักศึกษาหลายทานไดใหความสําคัญกับการเรียนแบบรวมมือวาได
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวาการเรียนที่ใชสอนแบบปกติ คือ ผูสอนยืนหนาชั้นเรียนให
ผูเรียนจดตามแผนใสที่ไดเตรียมมาโดยที่ผูเรียนไมมีโอกาสคิดหรือมีแนวคิดของตนเอง การเรียน
แบบรวมมือจะทําใหไดรับความคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับการแกปญหา ชวยใหผูเรียนเขาใจถึง
หัวขอ ความรูไดอยางรวดเร็วและลึกซึ้งวิธีการเรียนรูรวมกันจะชวยใหผูเรียนสรางแนวคิด ผลงาน
ผลผลิตหรือชิ้นงานไดมากกวา (Koschman, 1997; Smith and MacGreger, 1992; ขวัญเรือน
พุทธรัตน, 2546; สุพิน ดิษฐกุล, 2543)
4.2 รูปแบบของการเรียนรูแบบรวมกัน
สมพงษ สิงหะพล (2542) ไดอธิบายวาการเรียนรูรวมกันมีเทคนิควิธีการตางๆ ที่สามารถ
นํามาใชไดผลอยูหลายวิธีคือ
1. วิธีใหเรียนรูเปนกลุม (Student team) ไดแก
1.1 แบบทีมสัมฤทธิ์ (Student team-achievement divisions) เปนเทคนิคขั้นตน
ที่นําไปใชไดสะดวก ใหผูเรียนๆ เปนทีมๆ ละ 4 คน ชวยกันเรียน แตเวลาสอบไมใหชวยกันทํา
เรียนไปประมาณ 5-6 สัปดาห ก็เปลี่ยนกลุมครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆ จนสิ้นเทอม เวลาทดสอบนํา
คะแนนของแตละคนและของทุกคนในกลุมมาทําเปนคะแนนความกาวหนาของตนเองและของกลุม
1.2 แบบทีมแขงขัน (Team games tournament) วิธีนี้ใหเรียนรูเปนกลุม ศึกษา
งาน ทํางาน ทําแบบฝกหัด แบบทดสอบตาง ๆ ตามบทเรียน จากนั้นใหทุกคนในทีมแยกไปเขา
กลุมแขงขันตอบปญหา ซึ่งแตละกลุมจะแยกระดับความอยากงายตางกัน มีการลดระดับและเลื่อน
ระดับผลการทดสอบของตน และนําคะแนนมาคิดเปนคะแนนความกาวหนาของกลุม
1.3 แบบทีมรายบุคคล (Team assisted individualization) เนนการเรียนรูเปน
ทีมเล็กๆ และใหเรียนเปนรายบุคคลดวย เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาตนเอง และนําคะแนน
ของแตละคนมาคิดเปนคะแนนความกาวหนาของกลุม
1.4 แบบทีมภาษา (Cooperative integrated reading and composition) เรียนรู
เปนทีมแตจุดเนนอยูที่ใชเรียนภาษา ไดแก ทักษะการอาน การเขียน และการใชภาษาในระดับ
ประถมศึกษาเปนสวนใหญ ใหผูเรียนจับผูกันในทีมของตนแลวทํางานอาน เขียน ชวยเหลือคูของ
ตนเอง จากนั้นให ไปจับคู เรียนกับคนอื่นในทีมอื่นอีก 2-3 ทีม นําคะแนนของแตละคนที่ทํา
ขอสอบไดมาคิดเปนคะแนนความกาวหนาของกลุม
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2. วิธีใหเรียนรูรวมกันแตแบงงานกันกันศึกษาเฉพาะเรื่อง (Task specialization
method)
2.1 แบบกลุมสืบสวนคนควา (Group investigation) เรียนรูรวมกันเปนกลุม
มอบหมายงานและแบงกันไปคาควา กําหนดงานในชั้นแลวใหผูเรียนเลือกหัวขอประเด็นยอยที่
ตนเองสนใจ คนที่สนใจรวมกันก็ใหไปสืบสวนหาความรูดวยกันจากนั้นนํามาเสนอตอชั้น
2.2 แบบรวมมือรวมกลุม (Co-op Co-Op) เรียนรูรวมกัน รวมมือปรึกษากัน
มอบหมาย และแบงงานกันทํา จัดกลุมผูเรียนแบบ 1:1 ใหแตละกลุมรับงานไปทําจากนั้นในกลุม
กําหนดงานยอยใหทุกคนไปทํา นําเสนอตอกลุม แลวบูรณการนําเสนอตอชั้นตอไป
2.3 แบบทีมสะสมความรูจากผูเชี่ยวชาญ (Jigsaw ll) การเรียนรูเปนทีมเนน
สาระที่ ส ะสมความรู จ ากสมาชิ ก ในกลุ ม และคะแนนความก า วหน า ของกลุ ม และคะแนน
ความกาวหนาของกลุม แบบเปนทีมแลวใหแตละคนเลือกไปศึกษาเรื่องที่สนใจรวมกับคนอื่น
(จากทีมที่สนใจเรื่องเดียวกัน) แลวนํากลับมาเสนอในกลุมของตน เหมือนกับตนเปนผูเชี่ยวชาญที่
กลับมาถายทอดความรูใหทีมฟง เวลาทดสอบก็นําคะแนนแตละคนมาคิดเปนคะแนนความกาวหนา
ของกลุม
3. วิธีเรียนรูรวมกันแบบอื่นๆ (Other cooperative learning methods)
3.1 แบบเรียนดวยกัน (Learning together) เรียนดวยกัน ชวยเหลือปรึกษาหารือกัน
ทํางานไปดวยกันแบบ 1:1 ไมเนนคะแนนความกาวหนาของกลุม แตเนนคะแนนกลุม
3.2 แบบกลุม 4 คน (Group of four) เรียนรูในกลุม 4 คน เนนการเรียนแก
โจทยคณิตศาสตร
3.3 แบบอภิปรายกลุม (Group discussion) แลกเปลี่ยนความรูประสบการณโดย
เนนบทบาทการมีสวนรวมของทุกคนดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน ใหทุกคนในกลุมเขียนความ
คิดเห็นของตน แลวจึงอภิปราย
3.4 แบบโครงการกลุม (Group projects) ทํางานรวมกันใหสําเร็จ โดยมอบ
บทบาทหนาที่แตละคนในกลุมใหชัดเจน
3.5 แบบอื่นๆ ที่ไมเปนทางการ (Informal methods)
3.5.1 แบบอภิปรายในกลุมธรรมชาติ (Spontaneous group discussion)
ผูเรียนที่นั่งรวมกัน ชิดกัน ติดกัน อภิปรายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
3.5.2 แบบระบุจากกลุมสุมหัว (Numbered heads together) ผูเรียนนั่งเปน
กลุมทุกคนมีหมายเลขประจําตัว ผูสอนตั้งคําถาม ผูเรียนปรึกษาหารือกันในทีมของตน เพื่อให
แนใจวาหาคําตอบถูกตองแนนนอน ผูสอนเรียกหมายเลขใหตอบ
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3.5.3 แบบผลงานทีม (Team product) ผูเรียนทํางานอยางใดอยางหนึ่งเปน
ทีมภายในชั่วโมงเรียน เชน วาดภาพ เขียนบทความ สรุปเอกสาร จัดบอรด ตองมอบบทบาทของ
แตละคนในทีมอยางชัดเจน
3.5.4 แบบทบทวนรวมกัน (Cooperative review) กอนสอบ 1 วัน ผูเรียน
นั่งเปนกลุมเวียนกันถาม ตอบคําถามเพื่อทบทวน เชน กลุม 1 ถามจะได 1 คะแนน กลุม 2 ตอบ
ถูกได 1 คะแนน กลุม 3 ตอบเพิ่มเติมขอมูลของกลุม 2 จะได 1 คะแนน
3.5.5 แบบอภิปรายกับคูคิด (Think - pair - share) ผูเรียนนั่งเปนคูในกลุม
ของตน ผูสอนเสนอขอมูลใหอภิปราย แตละคนคิดหาคําตอบ แลวแลกเปลี่ยนกับคูของตนจนหา
ขอสรุปได แลวนําเสนอตอชั้นเรียนตอไป
4.3 ขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมกัน
จากการแนวคิดดานองคประกอบการเรียนรูรวมกันไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงขั้นตอนของ
การเรียนรูจากการเรียนรูรวมกันซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
Reid and Cook (1989) ไดออกแบบรูปแบบในการเรียนรูรวมกันวา Reid and Cook model
of Collaborative Learning แบงได 5 ขั้นตอนดังนี้
ชั้นที่ 1 The engagement phase ผูเรียนคนหาขอมูลเบื้องตนในการทําโครงงานหรือ
ชิ้นงานโดยการพูดคุยแบงปนประสบการณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผูสอนมีหนาที่อํานวยความ
สะดวกในการจัดหาขอมูลความรูเ บื้องตน วัสดุ อุปกรณ ในการศึกษา และแนะนําทิศทางของ
โครงงานหรือชิ้นงาน
ชั้นที่ 2 The exploration phase ผูเรียนคนพบแนวคิดในการทําโครงงานหรือชิ้นงาน
โดยมีการตั้งวัตถุประสงคของโครงงานหรือชิ้นงานรวมกัน คิดและหาขอมูลเพิ่มเติม ผูสอนมีหนาที่
ในการจัดหาแหลงการเรียนรู เชน หนังสือ ตํารา วารสาร เว็บความรูตางๆ และอื่นๆ ผูสอนมีบทบาท
ในการอํานวยการตอบสนอง และสะทอนความคิด
ชั้นที่ 3 The transformation phase ผูเรียนปรับแตงเสริมแนวคิด และเสริมขอมูลให
สมบูรณโดยอาจเพิ่มลดขอมูลหรือแนวคิดใหตรงตามวัตถุประสงคมีการวางแผนและดําเนินงาน
รวมกันตามที่ไดคิดไวผูสอนมีหนาที่ตรวจสอบ อํานวยความสะดวก และใหขอมูลที่จําเปน
ขั้นที่ 4 The presentation phase ผูเรียนนําเสนอแนวคิดนําการวางแผนหรือขั้นตอน
การดําเนินงานของกลุมมาเสนอใหกลุมใหญฟง โดยมีการวิพากยงานของแตละกลุม ดูผลสะทอน
จากการนําเสนอ (feedback) ผูสอนอํานวยความสะดวกในการนําเสนอและตรวจสอบใหตรงตาม
เปาหมาย
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ขั้นที่ 5 The reflection phase ผูเรียนสะทอนความคิดในสิ่งที่ไดเรียนรูและ
กระบวนการพรอมนําเสนอ ผูสอนรวมสรุปความรูที่ไดเรียน กระบวนการการตอบสนองของผูเรียน
และการวางแผนการเรียนในอนาคต
Davis (1993) ไดศึกษาการเรียนรูแบบรวมกันในการทํางานกลุมและการทํางานเปนทีม
พบวาสามารถแบงขั้นตอนการเรียนรูไดดังนี้
1. กําหนดงานซึ่งอาจเปนโครงการหรือชิ้นงานที่มอบหมายใหแตละกลุม จะตองเปน
งานที่พึ่งพาอาศัยกัน
2. ใหผูเรียนไดสัมพันธแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดโดยใชความคิดเห็นกันโดยใช
ความรูที่ตนเองมีในการวางแผนการทํางานรวมกัน
3. งานที่กําหนดตองเหมาะกับทักษะและความสามารถของผูเรียน
4. ใหแตละกลุมมีการแขงขันระหวางกันในผลงานของแตละกลุม
5. มีการประเมินผลกลุมและสมาชิกกลุม
Gerlach (1994) ไดกลาว ถึงขั้นตอนการเรียนรูวามี 8 ขั้นตอนดังนี้
1. แบงกลุมโดยคละผูเรียน เชน เพศ ประสบการณ กลุมละประมาณ 5 คน ควรมี
มากกวา 1 กลุม
2. ใหศึกษางานที่ผูสอนให อาจเปนบทความเนื้อหาผูสอนตั้งคําถามหรือสถานการณ
ใหผูเรียนหาคําตอบหรือแกปญหา
3. ผูสอนชวยผูเรียนในการชี้แนะวิธีคิดแนวคิดและหาคําตอบตามทิศทางที่ควรจะเปน
4. สมาชิกในกลุมคนหาขอมูลเพื่อใหไดคําตอบในงานที่ผูสอนให
5. เมื่อไดคําตอบในงานแลวแลวผูเรียนจดบันทึก
6. รายงานใหกลุมอื่น ๆ ไดทราบและชวยกันวิพากษวิจารณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผลงานที่ไดตองเปนการสรางความรูขึ้นมา (knowledge) ไมใชขอเท็จจริง (fact)
7. ผูสอนใหความคิดเห็น
8. สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด เ รี ย นจากการเรี ย นแบบร ว มมื อ ว า ประสบผลหรื อ ไม ซึ่ ง เป น การ
ประเมินผล
Gokhale (1995) ไดทําการวิจัยในเรื่องการเรียนรูรวมกันเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหพบวา
ขั้นตอนการเรียนรูรวมกันควรมีดังนี้
1. กําหนดงานที่ใหแกผูเรียนอยางชัดเจน
2. อธิบายการเรียนรูรวมกันใหผูเรียนเขาใจ
3. งานที่กําหนดใหตองชวยใหผูเรียนไดคิดรวมกันวางแผนรวมกันเพื่อตอบคําถาม
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4. รับฟงความคิดเห็นขอโตแยงของสมาชิกในกลุมดวยอยางปรารถนาดีซึ่งกันและกัน
5. ผลงานหรื อ แนวคิ ด ที่ ไ ด ม าจากการแบ ง ป น ความรู แ ละประสบการณ แ ละการ
ตัดสินใจของกลุม
Stacey (1999) ไดศึกษาและแบงการเรียนรูรวมกันไว 4 ขั้นตอนดังนี้
1. แบงกลุมยอย โดยผูสอนมีสถานการณหรือกําหนดงานใหผูเรียน
2. ในแตละกลุมมีการแลกเปลี่ยนแปลงแบงปนประสบการณ ความรู และแนวคิดซึ่ง
กันและกัน โดยมีการประชุมกลุม
3. กลุมคนหาคําตอบหรือการแกไขสถานการณนั้นๆ
4. นําเสนอการแกปญหาหรือหาแนวคิด คําตอบใหทุกกลุมรวมเสนอความคิดเห็น
โดยมีผูสอนใหความอํานวยความสะดวก
สรุป จากการศึกษาขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมกันของผูเชี่ยวชาญตามแนวคิดการเรียนรู
แบบรวมกัน สามารถสรุปขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมกันไดดังนี้
1. กําหนดงาน/ประเด็นปญหากําหนดหัวเรื่องตาง ๆ ที่ตองการใหผูเรียนศึกษาโดยจัด
กลุมคละความรู ประสบการณเพศ อายุ และกําหนดขอตกลงรวมกัน กําหนดเวลาในการศึกษา
คนควาเพื่อสรางโครงการหรือผลงานรวมกัน
2. การวางแผนการสรางโครงการ/ผลงานการระดมสมองเพื่อการวางแผนการสราง
โครงการหรือผลงานโดยมีการกําหนดขอบขายเนื้อหา การวางแผนการนําเสนอเรื่องที่ศึกษา การ
มอบหมายงานใหสมาชิกในกลุมการนํา
3. การดําเนินการสรางโครงการ/ผลงานงานที่สรางมีการดําเนินงานรวมกันเพื่อให
สมาชิกในกลุมไดมีปฏิสัมพันธกันใหมากที่สุด
4. การนําเสนอผลงานนําเสนอใหก ลุมอื่น ๆ ไดทราบและช วยกัน วิ พากษวิจารณ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการ/ชิ้นงาน
5. การประเมินผลประเมินผลชิ้นงานโดยตนเอง สมาชิกในกลุมและผูอํานวยความ
สะดวกหรือครูผูสอน
4.4 องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมกัน
การเรียนรูแบบรวมกันจะตองประกอบดวยองคประกอบในกระบวนการเรียนรู 5 ประการ
ถาขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งจะเปนการทํางานกลุม (group process) ไมใชเปนการเรียน
ตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน ซึ่งองคประกอบสําคัญ 5 ประการมีดังนี้ (Johnson and Johnson,
1994)
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1. การเรียนรูอาศัยหลักการพึ่งพากัน (Positive Interdependence) กลุมการเรียนรูแบบ
รวมมือตองมีความตระหนักวา สมาชิกกลุมทุกคนมีความสําคัญ และความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับ
สมาชิกทุกคนในกลุม ขณะเดียวกันสมาชิกแตละคนจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อกลุมประสบ
ความสําเร็จ ความสําเร็จของบุคคลและกลุมขึ้นอยูกับกันและกัน ดังนั้นแตละคนตองรับผิดชอบ
บทบาทหนาที่ของตน และในขณะเดียวกันก็ชวยเหลือสมาชิกคนอื่น ๆ ดวย เพื่อประโยชนรวมกัน
การจัดการกลุมชวยใหผูเรียนมีการชวยเหลือกันนั้นทําไดปลายทาง เชน การใหผูเรียนมีเปาหมาย
เดียวกัน การกําหนดเปาหมายในการทํางาน การเรียนรูรวมกัน การใหงานหรือวัสดุอุปกรณใช
รวมกัน เปนตน
2. การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด (Face to Face interaction) สมาชิกแตละคนมีการ
พึ่งพาอาศัยกัน เปนปจจัยที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันในทางที่จะชวยใหกลุม
บรรลุเปาหมาย สมาชิกกลุมจะชวยกันสงเสริม ชวยเหลือกันในการทํางานดานตาง ๆ รวมกันอยาง
เทาเทียมกัน ซึ่งสงผลใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
3. การใช ทั ก ษะการปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและทั ก ษะการทํ า งานกลุ ม ย อ ย
(Interpersonal and small Group Skills) การเรียนรูแบบรวมกันจะประสบความสําเร็จได ตองอาศัย
ทักษะที่สําคัญหลายประการเชน ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธกับผูอื่น ทักษะการทํางาน
กลุม ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแกปญหาการขัดแยง รวมทั้งการเคารพ การยอมรับและ
ไววางใจกันและกัน
4. กระบวนการกลุม (Group process) หมายถึง จะตองมีการวิเคราะหการทํางานของ
กลุมเพื่อชวยใหกลุมเกิดการเรียนรูและปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น มีความรวมมือดานความคิด
การทํ า งานและความรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น จนสามารถบรรลุ เ ป า หมายได การที่ จ ะช ว ยให ก าร
ดําเนินงานของกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายนั้น กลุมจะตองมีหัวหนาดี
สมาชิ ก ดี แ ละกระบวนการทํ า งานที่ ดี นั่ น คื อ มี ก ารทํ า ความเข า ใจเป า หมายในการทํ า งาน
การวางแผนการทํ า งานและดํ า เนิ น งานตามแผนร ว มกั น ในกระบวนการกลุม นี้มี สิ่ งสํ า คั ญ คื อ
การประเมิน จะมีการประเมินทั้งในสวนที่เปนผลงานโดยเนนการประเมินคะแนนของผูเรียนแตละ
คนในกลุมมาเปนคะแนนกลุมเพื่อตัดสินความสําเร็จของกลุมดวย ประเมินกระบวนการทํางานเปน
กลุม ประเมินหัวหนากลุมและสมาชิกกลุม ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของกระบวนการกลุม
ที่จะนําไปสูความสําเร็จของกลุมได
5. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบและประเมินได (Individual Accountability) โดย
สมาชิ ก แต ล ะคนต อ งทํ า งานที่ไ ด รั บ มอบหมายจากกลุ ม อย า งเต็ ม ความสามารถ ดั งนั้ น กลุ ม จึ ง
จําเปนตองมีระบบตรวจสอบผลงาน ทั้งที่เปนรายบุคคลและรายกลุม ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบหลายวิธี
เชนการจัดกลุมใหเล็กเพื่อที่สมาชิกกลุมจะไดเอาใจใสกันและกันอยางทั่วถึง การทดสอบเปน
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รายบุคคลการสุมเรียกชื่อใหรายงาน ครูสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในกลุม การจัดใหกลุมมีผู
สังเกตการณการใหผูเรียนสอนกันและกัน เปนตน
4.5 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมกัน
การเรียนรูแบบรวมกันมีลักษณะสําคัญ (Garlach, 1994) ดังนี้
1. การทํางานรวมกันเปนกลุมเพื่อการเรียนรูรวมกัน เปนการจัดกลุมการทํางานที่เกิด
จากสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ขนาดของกลุมแตละกลุมอาจมีไมเทากันสมาชิกในกลุม
มีพื้นฐานประสบการณ วิสัยทัศนที่หลากหลาย
2. ลักษณะงานเปนงานที่ตองทํารวมกัน สมาชิกในกลุมเห็นชอบและมีการวางแผน
กิจกรรมรวมกันและตรงกับสิ่งที่ตนสนใจ
3. มีการแบงปนความรูระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยการที่ผูสอนจัดหองเรียนที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหมีการสื่อสารระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพใหเอื้อตอการแบงปนความรู
ผูสอนใหความสําคัญกับความรู ประสบการณ กลวิธี วัฒนธรรมของผูเรียนและผูสอนเพิ่มเติมสิ่ง
ที่ขาดไปใหสมบูรณ
4. ผูเรียนมีความเคารพในความคิดเห็นของผูอื่น แบงปนความรูที่ตนมีกับสมาชิกใน
กลุม เนนการสรางความรูความเขาใจในระดับสูงไมใชเพียงแคหาคําตอบแคถูกหรือผิด ผูสอนมี
สวนรวมในการสนทนา สนับสนุนความรู
5. การเรียนรูรวมกันสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณของผูเรียนรับฟง
มุมมองของผูอื่น ทําใหผูเรียนตระหนักวา ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อสรางความรูใหมได
6. ผูเรียนสามารถประเมินการเรียนรูของตนเอง ประเมินสมาชิกในกลุม ประเมิน
กระบวนการและผลงานของกลุมการประเมินไมไดขึ้นอยูกับผูสอนเพียงคนเดียว แนวคิดสนับสนุน
การเรียนรูรวมกัน
Smith and MaGregor (1992) ไดใหกําหนดลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมกันไว
ดังนี้คือ
1. เป นกระบวนการเรีย นรูของผูเ รียนในการผสมผสานความรูที่ ไ ดรับมาใหมกับ
ความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยู เกิดเปนความรูใหม
2. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนคาพบดวยตนเองผานกระบวนการกลุม ซึ่งเปนการเรียนรูที่
ผูเรียนสามารถเรียนรูโดยการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล และสรุปขอมูลออกมา ทําใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจ และจะชวยใหผูเรียนจดจําไดดี มากกวาเปนการเรียนแบบถองจําขอมูลเพียงอยางเดียว
ทําใหผูเรียนสามารถใชเรียนรูใหเปนประโยชนได
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3. ผูเรียนสามารถเรียนรูไดจากมุมมองหรือจากประสบการณที่หลากหลายจากบุคคล
ที่มาจากภูมิหลังที่แตกตางกัน
4. เปนการเรียนรูจากสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ผานการสนทนาหรือ
ของผูเรียนเอง ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดองคความรูขึ้นมาใหมดวยตนเอง
5. ผูเรียนสามารถเรียนรูไดมาจากการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่เหมาะสม
การออกความคิดเห็น และการไดรับฟงความคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลาย จากการเรียนรูผาน
กลุมตางๆ โดยไมตองอาศัยความรูจากผูรูหรือจากหนังสือ ตําราเพียงอยางเดียว โดยวิธีการใช
คํ า ถาม ทํ า ให ผู เ รี ย นเกิ ด ความเข า ใจมากขึ้ น และเกิ ด การเรี ย นรู เ พิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให ผู เ รี ย นสามารถ
สรางสรรคความรูขึ้นมาใหมดวยตนเอง
4.6 ทักษะที่เกิดขึ้นจาการเรียนรูแบบรวมกัน
การเรียนรูแบบรวมกัน เปนกระบวนการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดทักษะดังตอไปนี้คือ
(Boswort and Hamilton, 1994)
1. ทักษะการมีปฏิสัมพันธกับกลุม (Interpersonal
Skills) ในการทํางานกลุม
บรรยากาศของการทํางานเปนปจจัยสําคัญ เชน การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน การยิ้มแยมแจมใส
การยอมรับซึ่งกันและกัน กลาวคําชมเชย และการติเพื่อกอใหกันและกัน สิ่งเหลานี้ลวนเปน
แรงจูงใจในการทํางานรวมกัน สมาชิกทุกคนควรจะตองมีทักษะในการจูงใจอื่นๆ ประกอบดวย
เชน การใชคําพูดทาทางที่เปนมิตร การพูดวยเหตุผล ไมใชการบังคับ ขมขู มีความจริงใจตอกัน
ตลอดจนรูลักษณะการใหคําติชมที่เหมาะสมแกกัน
2. ทักษะการจัดการกลุม (Group building and management) สมาชิกทุกคนตอง
รว มกั น วางแผนภายใต ก ารนํ า หรื อ ควบคุ ม ของผู นํา กลุ ม ตั้ ง แต ก ารกํ า หนดวั ต ถุป ระสงค ห รื อ
เปาหมายของงาน จุดมุงหมายของงานตองเปนจุดมุงหมายที่ดี คือมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได
และสามารถสังเกตเห็นผลได การกําหนดวิธีการทํางานใหทุกคนรับทราบ การมอบหมายงานให
สมาชิ ก ทุ ก คน การกํ า หนดกฎเกณฑ ห รื อ ระเบี ย บในการทํ า งาน การกํ า หนดแนวทางในการ
ประเมินผล
3. ทักษะการหาขอมูล (Inquiry Skills) ผูเรียนจะตองมีทักษะนี้เพื่อที่จะสามารถ
คนหาขอมูลตาง ๆ โดยการหาขอมูลควรจะคนหาจากหลาย ๆ แหลงขอมูล เพื่อที่จะไดขอมูลมาก
และหลากหลาย เพียงพอที่จะนําไปใชในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผล เพื่อนําไปสู
การหาขอสรุปตอไป
4. ทักษะการแกปญหาความขัดแยง (Conflict Resolution Skills) สมาชิกทุกคน
จะตองมีทักษะในการแสวงหาความรวมมือกันเพื่อแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น โดยรวมมือกัน
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แกปญหาพยายามหาวิธีการการที่จะสามารถชวยใหทั้ง 2 ฝายบรรลุความสําเร็จ ผลสําเร็จทั้ง 2
ฝาย ไมมีฝายใดแพฝายใดชนะ โดยเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการเอาชนะกันแกไขปญหา
5. ทักษะในการสังเคราะหและประเมินผล (Synthesis and Presentaion Skills)
สมาชิกทุกคนควรจะมีทักษะในการสังเคราะหขอมูล ประเมินผลขอมูล และพัฒนาความรูใหมและ
นําเสนอผลสรุปดังกลาว ซึ่งการนําเสนอผลงานจะตองอาศัยเทคนิคและกรรมวิธีที่สามารถโนมนาว
ผูฟงใหเขาใจชัดเจน และรวดเร็ว ผูเสนอผลงานอาจจะเปนผูนํากลุม สมาชิกในกลุมหรือทั้ง 2
ฝาย โดยมีทักษะที่จําเปน 2 ประการคือ
5.1 ทั ก ษะการเร า ความสนใจ เป น การเร า ความสนใจผู ฟ ง โดยใช ท า ทาง
ประกอบการพูด เชน การเคลื่อนไหวรางกาย การใชศีรษะ การผงกศีรษะเมื่อยอมรับ สั่นศีรษะ
เมื่อตองการ
5. 2 ทักษะลีลาการพูด หมายถึง การใชน้ําเสียง ตองมีหนักเบา เสียงสูงเสียงต่ํา
เสียงดังพูดเร็วพูดชา โดยมีจังหวะในการพูด มีการเนนคําพูดที่ตองการใหพูดที่ตองการใหผูฟง
สนใจเปนพิเศษ เชน การพูดเสียงดัง การพูดเนน ที่สําคัญคือภาษาที่พูดตองชัดเจน รัดกุม เขาใจ
งายและมีลําดับขั้นตอน
4.7 แนวทางในการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน
การจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน มีแนวทางดังนี้คือ
1. การวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในการวางแผนการสอน มีหลักการดังนี้คือ
(Johnson and Johnson, 1994)
1.1 กําหนดจุดมุงหมายของบทเรียนทั้งทางดานความรูและทักษะกระบวนการตางๆ
1.2 กําหนดขนาดของกลุม กลุมคนมีขนาดเล็กประมาณ 3-6 คน กลุมขนาด 4
คนเปนขนาดที่เหมาะสมที่สุด
1.3 กําหนดองคประกอบของกลุม ไดแก
1) การคัดเลือกสมาชิกกลุม หมายถึง การจัดผูเรียนเขากลุมซึ่งอาจจะทําได
หลายวิธี โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคในการเรียน โดยทั่วไป ในการเลือกสมาชิกกลุม ครูควรจะ
เปนผูคัดเลือกสมาชิกมากกวาการใหผูเรียนเลือกสมาชิกกลุมกันเอง ทั้งนี้เนื่องจากอาจจะไดสมาชิก
กลุมที่คัดเลือกจากการคัดเลือกเปนเพื่อนสนิทกันซึ่งพบวากระบวนการกลุมมีปญหา เนื่องจากคนที่
ไม ใ ช เ พื่ อ นสนิ ท และได รั บ การคั ด เลื อ กเข า มาในกลุ ม จะมี ค วามรู สึ ก ว า เป น คนนอก ทํ า ให
กระบวนการกลุมมีปญหาได
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2) ลั ก ษณะของสมาชิ ก กลุม ควรมี ลัก ษณะเป น กลุ ม ที่ มีค วามแตกต า งกั น
(Heterogeneous Group) ในดานตางๆ เชน เพศ ความสามารถ ความถนัด เปนตน
1.4 กําหนดบทบาทของสมาชิกในแตละกลุม เพื่อชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน
อยางใกลชิดและมีสวนในการทํางานอยางทั่วถึง ครูควรมอบหมายหนาที่ในการทํางานใหทุกคน
และบทบาทหนาที่นั้นตองเปนสวนหนึ่งของงานอันเปนจุดมุงหมายของกลุม ครูควรจัดบาบาท
หนาที่ของสมาชิกใหอยูในกลุมลักษณะที่ตองพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน บทบาทหนาที่ในการทํางาน
เพื่อการเรียนรูมีจํานวนมาก เชน บทบาทผูนํากลุม ผูสังเกตการณ เลขานุการ ผูเสนอผลงาน
ผูตรวจสอบงาน เปนตน
1.5 จัดสถานที่ใหมีความเหมาะสมในการทํางานและการมีปฏิสัมพันธกัน ครู
จําเปนที่จะตองออกแบบหองเรียน หรือสถานที่ที่ใชในการเรียนรูใหเอื้อและสะดวกตอการทํางาน
ในกลุม
1.6. จัดเนื้อหาสาระ วัสดุหรืองานที่จะใหผูเรียนทําใหมีลักษณะที่แตละคนมีสวน
ในการชวยกลุมและพึ่งพากันในการเรียนรู
1.7 จัดหาแหลงความรูที่มีอยูรอบตัวผูเรียน เชน กลุมเพื่อน เปนแหลงความรูที่
สําคัญที่ผูเรียนมีโอกาสไดปฏิสัมพันธภายในกลุม ไดพูดคุย ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังใชแหลงความรูอื่น ๆ ดวย โดยครูเปนผูสนับสนุน
หรือจัดหาแหลงความรู โดยการใหคําแนะนําในกรณีที่ผูเรียนเกิดปญหา ครูจะเขาไปชวยเหลือโดย
การใหคําแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการจัดหาแหลงความรูตาง ๆ อาทิเชน หนังสือ การ
แนะนําการใชหองสมุดเพื่อเปนแหลงคนควา หรือพาไปทัศนศึกษา เปนตน
2. การกําหนดการเรียนรูสําหรับผูเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีลักษณะสอดคลองกับหลักการเรียนรูดังกลาว
ขางตน สามารถใชกระบวนการเปนขั้นตอนดังตอไปนี้คือ (ทิศนา แขมมณี, 2536)
2.1 ขั้นนํา คือการเตรียมความพรอมในการเรียนใหแกผูเรียน เชน การทบทวน
ความรูเดิม การจัดบรรยากาศใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู
2.2 ขั้นกิจกรรม คือการใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมที่เตรียมไว เพื่อใหผูเรียนมี
สวนรวมและรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง และเพื่อใหผูเรียนเกิดประสบการณที่จะสามารถ
นํามาวิเคราะหหรืออภิปรายใหเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนขึ้นในภายหลัง
กิจกรรมที่ใหผูเรียนกระทํา ก็เพื่อใหเกิดประสบการณเรียนรู กิจกรรมจะมีลักษณะที่
เอื้ออํานวยใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูอยางทั่วถึง และมากที่สุดเทาที่จะทําได กิจกรรมมักมี
ลักษณะเปนกลุมยอย ทั้งนี้เพื่อชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึง และสามารถ
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แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกันได กิจกรรม มักจะมีลักษณะที่
ผูเรียนตองคนพบคําตอบดวยตนเอง ครูผูสอนจะทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
มากกวาที่หนาที่เปนผูถานทอดความรูหรือขอมูล โดยกิจกรรมจะประกอบดวยขั้นตอนของการ
วิ เ คราะห แ ละอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ กระบวนการต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กระบวนการทํ า งาน
กระบวนการสื่ อ สาร กระบวนการแก ป ญ หา กระบวนการตั ด สิ น ใจ เป น ต น ทั้ ง นี้ เ พราะ
กระบวนการตางๆ เหลานี้มีผลตอการทํางานและผลงานกิจกรรม จะประกอบดวยการอภิปราย
หาวิธีและแนวทางในการนําการเรียนรูที่ไดเรียนมา ไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะชวยทําใหเกิด
การเรียนรูนั้นมีความหมายและมีประโยชนตอผูเรียน สวนวิธีการสอนมีอยูหลายวิธี เชน เกม บท
บาสมมติ กรณีตัวอยาง สถานการณจําลอง และละคร เปนตน
2.3 อภิ ป ราย คื อ การให ผู เ รี ย นมี โ อกาสแลกเปลี่ ย นประสบการณ ความคิ ด
ความรูสึก และการเรียนรูที่เกิดขึ้น
2.4 สรุปและนําไปใช เปนขั้นตองของการรวบรวมความคิดเห็นและขอมูลตาง ๆ
จากขั้นตอนกิจกรรมและอภิปรายมาประสานกัน จนไดขอสรุปที่ชัดเจนรวมทั้งการกระตุนให
ผูเรียนนําเอาการเรียนรูที่ไดรับไปปฏิบัติใชจริงในชีวิตประจําวัน
ในการจัดการเรียนรูแบบรวมกัน มีบุคลากรที่สําคัญที่เกี่ยวของคือ ผูสอนและผูเรียน ซึ่ง
ผูสอนและผูเรียนควรมีบทบาทดังนี้คือ (Johnson and Johnson, 1994)
บทบาทผูเรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมกัน ผูเรียนจะมีลักษณะดังนี้คือ (MacGreger,
1990)
1. เปนศูนยกลางเรียนรู โดยใหผูเรียนเขารวมในกิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอน ตั้งแต
การวางแผนจัดประสบการณในการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียน การประเมินผล
2. เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนจากผูรับมาเปนผูสรางความรูดวยตนเอง
3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาวามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตั้งเปาหมายและวางแผนการศึกษาใหเหมาะสมกับความถนัดและความสามารถรูวิธีการเรียนรู
สามารถปรับเปลี่ยนไดเมื่อมีความจําเปน
5. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูอยางกระตือรือรน
6. มีการประเมินตนเองและพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาอยูเสมอ
7. มีประสบการณเดิมที่จะนํามาใชในการเรียนรู เนนการจัดประสบการณในการ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดคนหา และคนพบคําตอบดวยตนเอง ทั้งนี้เพราะการคนพบความจริงใดๆ
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จากประสบการณตนเองนั้น ผูเรียนมักจะจดจําไดดี มีความหมายโดยตรงตอผูเรียน และมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
8. ตองการมีความสัมพันธแบบเพื่อนกับครู
9. ชอบการแนะนํามากกวาถูกสอน ตองการที่จะนําตนเองมากกวาใหผูอื่นบงการณ
10. ตองการคําชมเชยหรือสนับสนุนใหกําลังใจมากกวาการตําหนิหรือลงโทษ
นอกจากนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเนนดานกระบวนการกลุม ซึ่งสมาชิกแตละ
คนจะตองมีหนาที่แตกตางกันในกลุมดังนี้ (Johnson and Johnson , 1994)
1. ผูรักษาเวลา (Time Keeper) เปนผูคอยดูแลใหสมาชิกกลุมทํากิจกรรมตางๆ ให
เสร็จภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งรวมถึงการควบคุมการสนทนาใหไปสูเปาหมาย ไมออกนอกทาง
และพยายามชวยกลุมใหดําเนินงานไปสูเปาหมาย
2. ผูบันทึกการประชุม (Recorder) เปนผูคอยจดบันทึกรายงานการประชุมของกลุม
เมื่อสมาชิกทุกคนไดขอสรุป และเขียนรายงานกลุม
3. ผูใหขอมูลและการสนับสนุน (Elaborator) เปนผูใหขอมูลขอเท็จจริงหรือขอสรุป
ตางๆ ซึ่งเปนประโยชนในการพิจารณาปญหาและการดําเนินงานของกลุม พยายามทําความเขาใจ
กับความคิดหรือขอเสนอแนะตางๆ เพื่อชวยใหสมาชิกเกิดความกระจางใสในขอมูลหรือความ
คิดเห็นของกลุม รวมทั้งเปนผูกระตุนใหสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการเสนอแนะขอมูลหรือความ
คิดเห็นดวย
4. ผูสรุป ผูประเมินผล (Summarizer) เปนผูใหขอมูลแกกลุมวาขณะนี้กลุมทํางานไป
ถึงไหนแลว โดยสรุปสิ่งที่ทําไปแลว พยายามประเมินความกาวหนาของกลุม โดยพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการทํางานหรือวิธีการทํางานของกลุม
5. ผูปฏิบัติการ (Research – Runner) เปนผูที่ชวยใหกลุมบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ
ไดงายขึ้น โดยการทํางานตาง ๆ เพื่อกลุม เชน การเตรียมเอกสาร การจัดวัสดุอุปกรณใหเปน
ระเบียบ การเก็บรวบรวมงาน การรวบรวมขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตางๆ
บทบาทของผูสอน
ผูสอนเปนผูมีบทบาทโดยตรงในการจัดการเรียนรู บทบาทที่สําคัญของผูสอนมีดังนี้
คือ (MacGreger, 1990)
1. วางแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดทําแผนการสอน
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผูใหความรู เปนผูจัดการเรียนรู แนะนํา ชวยกระตุนให
ผูเรียนแสวงหาความรู
3. พัฒนาผูเรียน เติมเต็มความรูของผูเรียนใหสมบูรณ
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4. ชวยใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุข ใหความรัก ความมั่นคง อิสรภาพ การยอมรับ
5. จัดทรัพยากรการเรียนรูและสรางสรรคสิ่งแวดลอมในการเรียนรู
6. รูจักและเขาใจผูเรียน
7. มีวิธีการสอนที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค
8. เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู
ผูสอนควรมีการเตรียมกลุมเพื่อการเรียนรูแบบรวมกันดังนี้คือ (Johnson and Juhnson,
1994)
1. อธิบายเกี่ยวกับงานของกลุม ควรจะอธิบายถึงจุดมุงหมายของบทเรียน เหตุผลใน
การดําเนินการตาง ๆ รายละเอียดของงานและชั้นตอนในการทํางาน
2. อธิบายเกณฑในการประเมินผลงาน ผูเรียนจะตองมีความเขาใจในความสําเร็จขอ
งานวาอยูตรงไหน งานที่คาดหวังมีลักษณะอยางไร เกณฑที่ใชวัดในความสําเร็จคืออะไร
3. อธิบายถึงความสําคัญในการพึ่งพากัน ครูควรอธิบายกฎเกณฑ ระเบียบ กติกา
บทบาทหนาที่และระบบการใหรางวัลหรือประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนรู
4. อธิบายวิธีการชวยเหลือกันในกลุม
5. ชี้แจงพฤติกรรมที่คาดหวัง หากครูชี้แจงไดชัดเจนวาตองการใหผูเรียนมีพฤติกรรม
อะไรบาง จะชวยใหผูเรียนรูความคาดหวังที่มีตอตนและจะพยายามแสดงพฤติกรรมนั้น
จากบทบาทดังกลาวผูสอนควรจะตองปฏิบัติตนดังนี้คือ (MacGreger , 1990)
1. ในฐานะเปนสมาชิกของกลุมผูสอนควรทําตัวเปนกันเอง เปนผูประสานประโยชน
ของกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในฐานะเปน
สมาชิกของกลุม
2. ในฐานะเปนผูจัดบรรยากาศและกระบวนการเรียนการสอน ควรกระตุนใหผูเรียน
แสดงความคิกเห็นอยางเสรี สงเสริมความคิดของผูเรียนรวมทั้งใหผูเรียนสงเสริมความคิดของครูใจ
กวางยอมรับฟงผูอื่น และทําใหเกิดพัฒนาการทางความคิด เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทรวมในการสรุปเรื่องราวที่ตนเรียน
สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถและใหความรวมมือชวยเหลือซึ้งกันและกันและเปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผล และการประเมินผลการจัดกิจกรรมรวมทั้งขอเสนอแนะอื่นๆ
3. การประเมินผลและวิเคราะหกระบวนการเรียนรู แนวทางในการจัดดานการ
ประเมินและผลวิเคราะหกระบวนการเรียนรูมีดังนี้ คือ

75
3.1 ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ โดยใช
วิธีการที่หลากหลาย และควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน
3.2 วิเคราะหกระบวนการทํางานและกระบวนการเรียนรูรวมกัน ครูควรจัดให
ผูเรียนมีเวลาในการวิเคราะหการทํางานของกลุม และพฤติกรรมของสมาชิกกลุม เพื่อใหกลุมมี
โอกาสที่จะเรียนรูที่จะปรับปรุงสวนที่บกพรองของกลุม
เกณฑในการประเมินผล ควรมีคะแนนมากกวา 20 % หรืออยูระหวาง 21 % - 41 % ของ
คะแนนทั้งหมดของวิชานั้น (Mather and Tinto, 1992)
ในการประเมินการเรียนรูแบบรวมกัน สามารถใชการประเมินตามสภาพจริงมาใชในการ
ประเมินได ซึ่งการประเมินตามสภาพจริงมีรายละเอียดดังนี้
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment ) เปนการประเมินผลที่สอดคลองการ
เรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง เพราะเปนวิธีการที่สามารถคนหาความสามารถและความกาวหนา
ในการเรียนรูอยางแทจริงของผูเรียน และยังเปนขอมูลที่สําคัญที่สามารถนํามาใชประกอบการ
ตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2542)
การประเมิ นตามสภาพจริง เปนการประเมินเชิงคุณภาพอยางตอเนื่อง ในดานความรู
ความคิ ด พฤติ ก รรม วิ ธีก ารปฏิ บัติ แ ละผลการปฏิบั ติข องผูเ รีย น การประเมิน ลัก ษณะนี้ จ ะมี
ประสิทธิภาพเหมือนการประเมินและปฏิบัติของผูเรียนในสภาพที่เปนจริง วิธีการประเมินไดแก
การสังเกต การสัมภาษณ บันทึกจากผูเกี่ยวของแบบทดสอบวัดความสมารถจริง การรายงาน
ตนเอง และแฟ ม สะสมงาน โดยรายละเอีย ดในการประเมิน ตามสภาพจริงมีดั งนี้ (วัฒ นาพร
ระงับทุกข, 2542)
4.8 ประโยชนของการเรียนรูแบบรวมกัน
การเรียนรูแบบรวมกัน มีประโยชนดังนี้คือ (อุษาวดี จันทรสนธิ, 2536)
1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนแบบรวมกันเปนการเรียนที่จัดใหผูเรียนได
รวมมือกันเปนกลุมเล็กๆ ประมาณ 2-6 คน เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเรียนรวมกัน เปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกตลอดจนลงมือกระทํา
อยางเทาเทียมกัน มีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน ผูเรียนที่เกงชวยนักเรียนที่ไมเกง
ทําใหนักเรียนที่เกงเกิดความภาคภูมิใจ และชวยใหเขาใจเรื่องที่เรียนมากขึ้น สวนผูเรียนที่ไมเกงก็
จะรูสึกซาบซึ้งในน้ําใจเพื่อน มีความอบอุน รูสึกเปนกันเอง กลาซักถามในเรื่องที่สงสัยมากขึ้นจึง
งายตอการทําความเขาใจในเรื่องที่เรียน ที่สําคัญมี การเรียนรู แบบรวมกันก็คือ ผูเรียนในกลุมได
รวมกันคิด รวมกันทํางาน จนกระทั้งสามารถหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดได ถือวาเปนการสราง
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ความรูดวยตัวเอง โดยใหความรูที่ไดรับเปนความรูที่มีความหมายตอผูเรียนอยางแทจริง จึงทําใหมี
ผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น
2. ดานการปรับปรุงความสัมพันธระหวางบุคคล การเรียนแบบรวมกันเปดโอกาสให
ผูเรียนที่มีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการรับฟงความคิดเห็นกัน
เขาใจและเห็นใจสมาชิกในกลุมซึ่งจะสงผลใหมีความรูสึกที่ดีตอผูอื่นในสังคมมากขึ้น
3. ดานทักษะการทํางานรวมกันใหประสบความสําเร็จที่ดีและการรักษาความสัมพันธ
ที่ดีในสังคม การเรียนแบบรวมกันชวยปลูกฝงทักษะในการทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหผูเรียนไม
มีปญหาในการทํางานรวมกับผูอื่น และสงผลใหงานกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน
ทักษะทางสังคมที่ผูเรียนไดรับไดแกความเปนผูนํา การสรางความไววางใจกัน การตัดสินใจและ
การสื่อสาร การจัดการกับขอขัดแยง ทักษะเกี่ยวกับการจัดกลุมสมาชิกภายในกลุม เปนตน
4. ดานทักษะการรวมมือกันแกปญหา ในการทํางานกลุมของสมาชิกจะไดรับทราบ
ปญหา และทําความเขาใจกับปญหารวมกัน เมื่อทราบสาเหตุของปญหาสมาชิกกลุมก็จะแสดง
ความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแกไขปญหา มีการอภิปรายใหเหตุซึ่งกันและกันจนวิธีการใดในการ
แกปญหาจึงจะเหมาะสม พรอมกับลงมือรวมกันแกปญหาตามขั้นตอนที่กําหนดไวตลอดจนทําการ
ประเมินกระบวนการแกปญหาของกลุมดวย
5. ดานการทําใหรูจักและตระหนักในคุณคาของตนเอง ในการทํางานกลุมสมาชิก
กลุมทุกคนจะไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน การที่สมาชิกกลุมนั้นยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อน
สมาชิกดวยกัน ยอมทําใหสมาชิกในกลุมนั้นรูสึกภาคภูมิใจในตนเองและคิดวาตนเองนั้นมีคุณคาที่
สามารถชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จได
จากที่กลาวมาแลวสรุปไดวา การเรียนรูแบบรวมกัน หมายถึง วิธีการเรียนที่ทําใหผูเรียน
ใหความรวมมือรวมใจในการทํางานเปนกลุมเพื่อศึกษาในสิ่งที่สนใจเหมือนกันโดยทําโครงงานเพือ่
สรางชิ้นงาน แลวนําเสนอขอมูลความรูที่ไดจากการศึกษารวมมือ สามารถสรุปแนวคิดการเรียนรู
แบบรวมกัน ดังแสดงตารางในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการสังเคราะหขั้นตอนของแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน
ขั้นตอน
กําหนดขนาด
ของกลุม

การ
นําเสนอ
ผลงาน

ขั้นตอนของการเรียนรูแบบรวมกัน
ปญหา
การ
โครงการ
ประเด็น
วางแผน
ผลงาน
งาน
ดําเนิน
ชิ้นงาน
งาน
แผนงาน

1. Romer (1985)

√

√

√

2. Reid and Cook(1989)

√

√

√

√

√

√

3. MacGreger(1990)

√

√

√

√

√

√

4. Davis(1993)

√

√

√

√

√

√

5. Davidson (1994)

√

√

√

6. Gerlach (1994)

√

√

√

√

√

√

7. Johnson and Johnson (1994)

√

√

√

√

√

√

8. Gokhale (1995)

√

√

√

√

√

9. Cramer (1998 )

√

√

√

√

10. Levin et al. (1998)

√

√

√

√

11. Stacy (1999)

√

√

√

√

√

10

8

10

11

9

เจาของแนวคิด

รวม

การ
ประเมิน
ผล

√

√

7

จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการเรียนรูแบบรวมกันของ Romer(1985), Reid and
Cook(1989) MacGreger(1990) Davis(1993), Davidson (1994), Gerlach (1994), Johnson and
Johnson (1994), Gokhale (1995) Cramer (1998 ) Levin et al. (1998), Stacy (1999) เพื่อใหมีความ
ครอบคลุมตามเนื้อหาผูวิจัยสามารถนํามาสังเคราะห เปน ขั้นตอนการเรียนรู 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดขนาดกลุมการเรียนรู จัดผูเรียนเขากลุม จํานวนสมาชิก 3-5 โดยจัดกลุม
คละความรู ประสบการณ เพศ อายุ ในแตละกลุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูและแนวคิด
ซึ่งกันและกัน โดยมีการประชุมกลุม
2. กําหนดงานและประเด็นปญหากําหนดหัวเรื่องตางๆ คืองานที่ไมสามารถทําให
สําเร็จไดหรือสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน ที่ตองการใหผูเรียนศึกษา และกําหนดขอตกลง
รวมกัน กําหนดเวลาในการศึกษาคนควาเพื่อสรางโครงการหรือผลงานรวมกัน
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3. การวางแผนการสรางโครงการและผลงาน การระดมสมอง รวมกันแสดงความ
คิดเห็นเพื่อการวางแผนการสรางโครงการหรือผลงานโดยมีการกําหนดขอบขายเนื้อหา การวางแผน
การนําเสนอเรื่องที่ศึกษา การมอบหมายงานใหสมาชิกในกลุมการนําเสนอขอมูลความรูที่ไดไป
ศึกษามาภายในกลุม
4. การดํ าเนิ นการสรางโครงการและผลงานงาน งานที่สรางตองมีการดําเนินงาน
รวมกันเพื่อใหสมาชิกในกลุมไดมีปฏิสัมพันธกันใหมากที่สุด
5. การนํ า เสนอผลงานนํ า เสนอให ก ลุ ม อื่ น ๆ ได ท ราบและช ว ยกั น วิ พ ากษ วิ จ ารณ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการและชิ้นงาน
6. การประเมินผล เปนประเมินผลชิ้นงานโดยตนเอง สมาชิกในกลุมและผูอํานวย
ความสะดวกหรือครูผูสอน
สรุป กระบวนการเรียนรูแบบรวมกัน เนนถึงการระดมสมอง รวมกันแสดงความคิดเห็น
เพื่อการวางแผนการสรางโครงการหรือผลงานของกลุม การชวยกันวิพากษวิจารณแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นความรูและแนวคิดซึ่งกันและกัน ในการทํางานกลุมของสมาชิกจะไดรับทราบปญหา และ
ทําความเขาใจกับปญหารวมกัน เมื่อทราบสาเหตุของปญหาสมาชิกกลุมก็จะแสดงความคิดเห็นเพื่อ
หาวิธีการแกไขปญหา มีก ารอภิปรายใหเหตุซึ่งกันและกันจนวิธีการใดในการแกปญหาจึง จะ
เหมาะสม พรอมกั บลงมือรว มกัน แกป ญหาตามขั้น ตอนที่กํ า หนดไว ตลอดจนทําการประเมิน
กระบวนการแกปญหาของกลุมดวย
5. แนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศน
ความหมายของมโนทัศน
มโนทัศน มีความหมายเดียวกับคําวา Concept ในภาษาอังกฤษ ในภาษาไทยอาจเรียกวา
มโนคติ มโนภาพ ความคิดรวบยอด หรือมีความหมายเดียวกับคําวา Perspective ในภาษาอังกฤษ ที่
หมายถึง กรอบโครงสรางในการคิดที่บุคคลใชในการแปลความหมายหรือทําความเขาใจสิ่งตางๆ
เปนตน ซึ่งหมายความของมโนทัศนไดมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทาน ทั้งไทยและ
ตางประเทศ ไดใหความหมายไวตางๆ ดังนี้
Rothenberg (1985) ไดใหความหมายของมโนทัศนในเชิงปรัชญาและจิตวิทยา ดังนี้
มโนทัศนในเชิงปรัชญา หมายถึง ความคิดที่ประกอบดวยแนวคิดตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษและมี
ความสัมพันธกันอยางเปนเหตุเปนผล สวนมโนทัศนในความหมายทางจิตวิทยานั้น มโนทัศน
ไมไดเปนเพียงการรู แตเปนผลสรุปที่ไดจากการกลั่นกรองการรับรูนั้น

79
Mezirow (1991) กลาววา มโนทัศน หมายถึง ระบบคิดที่บุคคลใชสรางความหมาย เปน
ผลรวมของความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ ความรูสึกตางๆ ซึ่งมีผลตอการแปลความหมายของสิ่งตางๆ
หรื อ ประสบการณ ต า งๆของบุ ค คล ระบบความคิ ด นี้ อ าจเปลี่ ย นแปลงได และการที่ บุ ค คลมี
พฤติกรรมหรือนิสัยอยางไร เปนผลมาจากระบบการคิดนี้ Mezirow อธิบายวา การที่บุคคลสามารถ
ดึงความหมาย หรือเกิดการเรียนรูขึ้นเปนเพราะการมีปฏิสัมพันธกันขององคประกอบ 2 อยางคือ สิ่ง
ที่ปฏิบัติเปนประจํา (นิสัย/การคาดเดาจากสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอๆ) กับสถานการณ (ที่เราพยายามแปล
ความหมายอยูนั้น) ซึ่งการปฏิสัมพันธระหวางสองสิ่งนี้ กระทําไดโดยการวิพากษอดีต (Reflection)
อีก นัยหนึ่ งอาจกล าวได ว า สิ่งตางๆที่เราเขาใจ (หรือไม เ ขา ใจ) และจดจํามาจากอดีตนั้นไดรับ
อิทธิพลอยางมากจากคานิยม และมโมทัศนของบุคคล อาจกลาวไดวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นถาเราดึง
ความหมายใหมๆได และการแปลความหมายจากสถานการณในอดีตนั้นมีอิทธิพลทําใหเราเกิด
กรอบคิดหรือคานิยมใหมที่สามารถนําไปปฏิบัติตอไป ตัวอยางเชน การที่เราสามารถยอนอดีตดูวา
เราเรียนรูสิ่งใดในชวงเวลาที่ผานมา(อดึต)นั้น เปนความรูหรือประสบการณที่เหมาะสมในสถาน
การณืปจจุบันหรือไม การมองยอนอดีตเชนนี้จะทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูมากขึ้นและเกิดความคิด
ความเชื่อใหม และมีการปฏิบัติตามมโนทัศนใหมที่ไดจากกระบวนการวิพากษอดีต (Reflection)
สุรางค โควตระกูล (2541) ไดใหความหมายของมโนทัศนวา มโนทัศน คือคําที่เปน
นามธรรมใชแทนสัตว วัตถุ สิ่งของที่ไดจัดไวในจําพวกเดียวกันโดยถือลักษณะที่สําคัญเปนเกณฑ
กันติมา พรหมอักษร (2545) กลาววา มโนทัศน หมายถึง การจัดกลุมของสิ่งเราที่มี
คุณลักษณะรวมกัน มโนทัศนเปนความคิดที่อยูในรูปของนามธรรม เกิดจากผลสรุปในการรับรู
คุณลักษณะของสิ่งที่คลายคลึงกันมาอยูรวมในหมวดหมูเดียวกัน
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546) ไดใหความหมายของมโนทัศนไววา มโนทัศนหมายถึง
ภาพในความคิ ด ที่ เ ปรี ย บเสมื อ น “ภาพตั ว แทน” หมวดหมู ข องวั ต ถุ สิ่ ง ของ แนวคิ ด หรื อ
ปรากฏการณ ซึ่งมีลักษณะทั่วๆ ไปคลายกัน
จากความหมายของมโนทัศนตามที่นักการศึกษา ทั้งไทยและตางประเทศไดใหความหมาย
ไวสามารถสรุปไดวา มโนทัศน หมายถึง กรอบความคิดและความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเกิดมาจากความรู การสังเกตหรือการไดรับประสบการณของแตละบุคคล ทําใหบุคคลเกิดกรอบ
ความคิดหรือคานิยมใหมที่สามารถนําไปปฏิบัติตอไป
ความสําคัญของมโนทัศน
การที่ผูเรียนเกิดมโนทัศนในเนื้อหานั้นๆ ยอมมีความสําคัญตอการเรียนรูมโนทัศนสิ่งใหม
ที่มีลักษณะเชื่อมโยงกัน สามารถนําความรูที่ไดไปใชแกปญหาในเรื่องอื่นๆ ดังนั้นการสอนให
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ผู เ รีย นเกิ ด มโนทั ศน จึ ง มีค วามสํ าคั ญ ดั งที่ นัก การศึ ก ษาหลายท า นทั้ง ไทยและต า งประเทศได
กลาวถึงความสําคัญของมโนทัศนไวดังนี้
Mezirow (1991) ไดกลาวา มโนทัศนที่มีความหมายตอบุคคลหมายถึง กรอบความคิด
ทั่วไป โลกทัศน หรือกระบวนทรรศนของบุคคล มิใชเพียงการจัดกลุมความคิดหรือความเขาใจของ
มนุษยเทานั้น แตเปนสิ่งที่มีอิทธิพล และเปนสิ่งที่กําจัดขอบขายความคิดและความคาดหวังของ
บุคคล เปนผลจากการที่บุคคลหลอหลอมระบบคิดที่บุคคลใชสรางความหมายเขาดวยกัน และ
ผสมผสานกับทฤษฏี ความเชื่อตางๆ มโนทัศนนี้ประกอบดวย นิสัยในการคิดและทัศนะของบุคคล
ซึ่งถูกพัฒนาติดตัวมาตั้งแตวัยเด็ก มโนทัศนเปนผลจากการซึมซับหลอหลอมทางวัฒนธรรมและ
สังคมของบุคคล มโนทัศนประเภทนี้จะมีบทบาทสําคัญในการแปลความหมายและการทําความ
เขาใจในสถานการณตางๆของบุคคล เพื่อนําไปสูแนวทางในการปฏิบัติในอนาคต
Mezirow (2001) กลาวถึง วิธีการหรือเทคนิคที่เกี่ยวของกับการเกิดมโนทัศนที่มีความหมาย
ตอบุคคล (Meaning Perspective) สามารถกระทําไดหลายวิธีการ เชน การตีความหมายตางๆของตน
ไดแลวจะเปนจุดเริ่มตนกระบวนการวิพากษอดีตของตนเอง ถาผูเรียนสามารถตระหนักถึงมโนทัศน
ที่มีผลกระทบหรือมีความหมายตอกระบวนการคิดหรือพฤติก รรมตางๆของตนได แลวจะเปน
จุดเริ่มตนการวิพากษอดีตของตนเอง (Critical self-reflection)และนําไปสูการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยน
มโนทัศนตอไป เพราะการเขาใจความหมายตางๆคือการเรียนรูนั้นเอง และวิธีการที่สามารถนํามาใช
ในกระบวนการนี้ไดแก การใชวิเคราะหเหตุการณ็สําคัญที่เกิดขึ้น (Critical Incident) เขียน
ชีวประวัติของตน (การเรียนรูจากการนําเสนอประวัติของตน) การเขียนบันทึกสวนตัว การวิเคราะห
อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ มวลชนต อ วิ ธี คิ ด ของคน การใช เ อกสาร/วรรณกรรมต า งๆ ว า มี ผ ลกระทบต อ
ความคิดของบุคคลอยางไร
พวงเพ็ญ อินทราประวัติ (2532) กลาวถึง ความสําคัญของมโนทัศนวา มโนทัศนเปน
เนื้อหาความรูที่มีประโยชนมาก หากผูเรียนสรางมโนทัศนของสิ่งใดไดแลว เขาก็สามารถนําเอา
มโนทัศนนั้นไปประยุกต ใชในโอกาสอื่นๆ ไดอีกเรื่อยไป คนพยายามสรางมโนทัศนของสิ่งตางๆ
และของเหตุการณตางๆ อยูเสมอ เพราะการสรุปลักษณะเฉพาะของสิ่งตางๆ ในรูปของมโนทัศน
จะชวยลดภาระของสมองใหจดจํานอยลง แทนที่จดจําลักษณะปลีกยอยของทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบๆ
ตัว เขาเพียงแตจําไวในลักษณะที่เปนหมวดหมู ซึ่งจะทําใหเขาสารมารถขยายขอบขายความรอบรู
ของตัวของเขาเองใหกวางขวางออกไป
ศศิ ว รรณ ศรี พ หล (2536) ได ก ล า วถึ ง ความสํ า คั ญ ของมโนทั ศ น ไ ว ว า มโนทั ศ น มี
ความสําคัญ ถาผูสอนสอนแตขอเท็จจริงโดยใหผูเรียนจดจํารายละเอียดของขอมูลทําใหเกิดความ
ยุงยากในการเขาใจ มโนทัศนทําใหผูเรียนสามารถประยุกตความรูสึกที่ไดรับไปสูความรูใหมได
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เพราะในรากฐานของการเรียนรูในระดับสูงตอไป การเรียนรูขอสรุปและหลักการการเรียนรูการ
แกปญหา ความคิดสรางสรรค จัดเปนการเรียนรูในขั้นสูงที่ตองอาศัยความรูในขั้นมโนทัศนเกือบ
ทั้งหมด
สรุป เมื่อพิจารณาจากความหมายและความสําคัญของมโนทัศนประกอบกับบริบทของ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํ า รวจ ผู วิ จั ย ได ใ ห ค วามหมายของ มโนทัศนเ ชิงจิ ตสํา นึกสาธารณะของอาสาสมั ครตํ า รวจว า
หมายถึง กรอบความคิดและความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
อันเกิดจาการไดรับประสบการณจาการเรียนรู ทําใหสามารถสรุปเปนทัศนคติตอประสบการณใหม
และสามารถนํามโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะไปประยุกตใช
6. แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะ
6.1 ความหมายของจิตสํานึกสาธารณะ
จิตสํานึกสาธารณะ เปนคําใหมที่มีใชเมือไมนานมานี้ จึงมีการศึกษาแนวคิดของคําวา
จิตสํานึกสาธารณะ เรื่องของจิตสํานึกสาธารณะมีการศึกษาและคนควากันอยางกวางขวาง ทั้งใน
เชิงปรัชญา จิตวิทยา สังคมศาสตร และรัฐศาสตร ซึ่งใหคําจํากัดความไวหลากหลายดังนี้
กนิษฐา นิทัศนพัฒนา และคณะ (2541) กลาววาการมีจิตสํานึกสาธารณะ วาเปนคํา
เดียวกับคําวาจิตสํานึกทางสังคม หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือ
คํานึงถึงผูอื่นที่รวมความสัมพันธเปนกลุมเดียวกับตน
ศักดิ์ชัย หิรัญทวี (2541)
กลาววาการมีจิตสํานึกสาธารณะคือ มีจิตใจที่คํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวม คํานึงความสําคัญของสิ่งอันเปนของที่ตองใช หรือมีผลกระทบรวมกันใน
ชุมชน เชน ปาไม ความสงบสุขของชุมชน
ราชบัณฑิตยสถาน ( 2542 ) ไดใหความหมายจิตสํานึกทางสังคมหรือจิตสํานึกสาธารณะ
คือการตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือคํานึงถึงผูอื่นที่รวมความสัมพันธเปนกลุม
เดียวกัน
สยามรัฐ เรืองนาม (2542) ใชคําวา ความสํานึกเชิงสังคม หมายถึง การตื่นตัวความรูสึก
นึกคิดและความปรารถนาตางๆ ของบุคคลในสังคมที่ตองการเขาไปแกวิกฤตการณหรือปญหาของ
สังคม และกอใหเกิดพฤติกรรมการรวมตัวเปนกลุมหรือองคกร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาค
สังคม ในลักษณะที่เปนหุนสวนกัน กอใหเกิดจิตสํานึกรวมกัน
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สื่อพลัง ( 2542 ) กลาววา คําวาจิตสํานึกสาธารณะ เปนคําเดียวกับคําวาจิตสาธารณะซึ่ง
หมายถึง ความเปนพลเมืองผูตื่นรู ตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบที่จะสรางสรรคสังคม
สวนรวมของคนสามัญ พลเมืองที่รุก เรียกรองการมีสวนรวม และตองการที่จะจัดการดูแลกําหนด
ชะตากรรมของตนและชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2542) ไดใหความหมายจิตสํานึกสาธารณะไว
ดังนี้คือ รูจักเอาในใสเปนธุระและเขารวมในเรื่องของสวนรวมที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
มีความสํานึ กและยึดมั่ นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายตอสิ่งผิด เนนความ
เรียบรอย ประหยัด และมีความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543) ไดใหความหมายของคําวาจิตสาธารณะวาหมายถึง
ความคิ ด ที่ ไ ม เ ห็น แก ตั ว มี ความปรารถนาที่จะชว ยเหลือ ช ว ยแกป ญ หาใหแ กผูอื่ น หรือสั งคม
พยายามฉวยโอกาสที่จะชวยเหลืออยางจริงจังและมองโลกในแงดีบนพื้นฐานของความเปนจริง
ไพทูรย สินลารัตน (2543) ใชคําวาจิตสํานึกทางสังคม หมายถึง ความรู ความเขาใจ
ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม และความรูสึกรวมไดรวมเสียกับสังคม
สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2543) กลาวถึง จิตสํานึกสาธารณะ ซึ่งเปนปจจัยในสวนของผูเรียน
ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาวา จิตสํานึกสาธารณะ คือ เห็นแกสวนรวม และสามารถเผชิญและนํา
การพัฒนาประเทศในสภาวการณปจจุบันและในอนาคตได
พระไพศาล วิสาโล (2544) กลาววา จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึงความสํานึกใสใจและ
พร อ มจะมี ส ว นรว มในกิ จ การสาธารณะ รวมถึ งความเคารพและหวงแหนในสมบัติสว นรวม
ซึ่งมิใชเฉพาะครอบครัว ญาติมิตร คนรอบขางหรือชุมชนละแวกบานเทานั้น หากคลุมไปถึง
บุคคลอื่นที่ไมรูจัก ไมเคยพบ แตก็รูอยูวาเปนสวนหนึ่งของสังคมที่ตนสังกัด
วิรัตน คําศรีจันทร (2544) ใหความหมายวาจิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง กระบวนการ
คิดและลักษณะของบุคคล ที่มีการปฏิบัติโดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสูสาธารณะ มีความ
รักและความรูสึกเปนเจาของสาธารณะ ตองการที่จะทําประโยชนมากกวาที่จะรับจากสาธารณะ
สุดจิต นิมิตกุล (2544) ใหความหมายของจิตสํานึกสาธารณะ คือจิตสํานึกของความเปน
พลเมือง
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2544) กลาววา จิตสํานึกสาธารณะเปนคุณธรรมหรือขอเรียกรอง
สําหรั บส วนรวม ในสภาพการณ ที่เกิดความไมปกติสุข ความร วมมือของพลเมื องในการกระทํ า
เพื่อบาน
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สุ พ จน ทรายแก ว (2546) ได ส รุ ป ความหมายของคํ า ว า จิ ต สํ า นึ ก ต อ ส ว นร ว ม หรื อ
จิตสํานึกสาธารณะวา หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณคาหรือการ
ใหคุณคาแกการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูในสังคมที่ไมมีผูใดผูหนึ่งเปนเจาของ
หรือเปนสิ่งที่คนในสังคมเปนเจาของรวมกัน เปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิดหรือ
พฤติกรรมการกระทําที่แสดงออกมา
รุจิรา เตชากูร (2548) กลาวถึง จิตสาธารณะ ซึ่งเปนเงื่อนไขความสําเร็จของความเปน
ประชาธิปไตยวา จิตสาธารณะ คือดูแลสิ่งที่เปนสาธารณะประโยชนเสมือนเปนทรัพยสินของตน
Mead (1930) กลาววา จิตสํานึกสาธารณะ เปนการจัดการประสบการณสวนบุคคลที่แยก
ออกมาอยางเปนระบบ คุณลักษณะของจิตใจไมไดเกิดขึ้นในทันทีแตจะเกิดขึ้นผานการสื่อสาร
เพื่อใหเกิดตอตนเองและสังคมตามลําดับ
Freud (1938) ไดกลาวถึงจิตสํานึกวาเปนสภาพที่มีสติ รูสึกตัววากําลังกระทําหรือจะ
กระทําสิ่งใด รูจักตัวเองวาเปนใคร ตองการอะไรทําอะไร อยูที่ไหน กําลังรูสึกอยางไรตอสิ่งใด
การแสดงออกเปนการแสดงออกไปตามหลักเหตุผล
Freire (1973) ใหความหมายของคําวาจิตสํานึกวาไมไดมีความหมายแตในเชิงจิตวิทยา
เทานั้น แตยังมีความหมายลึกซึ้งในเชิงปรัชญาวา เปนความรูสึกในสิ่งที่เปนสัจจการสิ่งที่เปนภาวะ
ที่แทจริงของชีวิตมนุษยและสิ่งที่เปนโลกของมนุษย
The Grolier intemational dictionary (1981) ไดใหความหมายวาจิตสํานึกหมายถึง
สภาวะหรือสภาพของการมีจิตสํานึก เปนความรูสึกหรือหมายความรวมถึง การมีทัศนะคติความ
คิดเห็น และความรูสึกหรือการมีความคิดของบุคคลหรือกลุม ซึ่งเรียกวาจิตสํานึกสากล
Kraft (1992) กลาววาจิตสํานึกทางสังคม คือ ความสามารถของบุคคลในการรับรูถึง
ความไมยุติธรรม ใหความสําคัญกับความตองการที่หลากหลายของบุคคลอื่น และมีการกระทําเพื่อ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
Bratton (1994) เสนอคําวาจิตสํานึกประชาสังคม หมายถึง ความตื่นตัวของสังคมและ
การยอมรับในสาธารณะชนถึงความสําคัญแหงองคคุณแหงประชาสังคม โดยการเห็นความสําคัญ
และเคารพในคุณคาของความคิดริเริ่มอิสระของปจเจกบุคคลที่ทํางานเพื่อสังคมสวนรวมโดยไมอยู
ใตอาณัติของอํานาจการเมืองที่เปนทางการ (official political authority) และเนนการมีสวนรวม
โดยสมัครใจในการสรางสรรคสังคม
Susan (1997) จิตสํานึกทางสังคม หมายถึง ความตระหนัก ความคิด ความรูสึก และการ
กระทํา
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Chesnokaea (2000) กลาววาจิตสํานึกสาธารณะ คือ สิ่งที่เกิดจากจิตสํานึกของแตละ
บุคคล กอใหเกิดการรวมแรงรวมใจในการกระทํา โดยใชประสบการณและพยายามผลักดันให
เกิดผลที่กอใหเกิดประโยชนของสวนรวม
Allot (2002) กลาวถึง Public mind ไวในบทความเรื่องกฎหมายและสังคม วาถาการคิด
ทางสังคมเปนปจจัยหนึ่งของสังคมเสียแลวความคิดทางสังคมก็เปนระบบของพลังทางสังคมเปน
โครงสรางพื้นฐานของสังคมและปรากฏเปนประวัติศาสตรของสังคม Public mind ของสังคมเปน
สวนหนึ่งของสังคมโดยสมบูรณ
จากความหมายของคําวา “จิตสํานึกสาธารณะ” และคําอื่นๆ ที่เกี่ยวของดังที่ไดอธิบายมา
ขางตนทั้งที่มีการใหความหมายในประเทศและตางประเทศสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อสรุปเปน
ความหมายที่ชัดเจนโดยแยกองคประกอบของความหมายตางๆ ดังนี้
ความหมายของจิตสํานึกในเชิงจิตวิทยา เปนหลักการที่เกี่ยวของกับการอธิบายสภาวะทาง
จิตใจของมนุษยที่มีองคประกอบดานการรู ความรูสึกทางจิตใจ และพฤติกรรม ในขณะที่จิตสํานึก
ในความหมายเชิงสังคมศาสตร เปนการอธิบายถึงสภาวะของจิตใจที่เกี่ยวกับความรูสึก ความ
คิดเห็น ความรู เจตคติ และพฤติกรรมที่มีตอสิ่งตางๆ
ดานศาสนา จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึงความสํานึกใสใจและพรอมจะมีสวนรวมใน
กิจการสาธารณะ รวมถึงความเคารพและหวงแหนในสมบัติสวนรวม ซึ่งมิใชเฉพาะครอบครัว
ญาติมิตร คนรอบขางหรือชุมชนละแวกบานเทานั้น หากคลุมไปถึงบุคคลอื่นที่ไมรูจัก ไมเคยพบ
แตก็รูอยูวาเปนสวนหนึ่งของสังคมที่ตนสังกัด
เมื่อประมวลความหมายของจิตสํานึกสาธารณะทั้งในเชิงปรัชญา จิตวิทยา สังคมศาสตร
และพุทธศาสนา รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับสาธารณะ แมจะมีการใชคําที่หลากหลายแตก็เปนคําที่มี
ความหมายใกลเคียงกัน โดยสามารถสรุปการใหความหมายโดยรวม ของคําวา จิตสํานึกสาธารณะ
(public consciousness) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อนําไปใชเปนนิยามเชิงปฏิบัติการของการวิจยั วา
หมายถึง ความตระหนักรู ความคิดเห็นของบุคคลตอปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจากกระบวนการรับรู
ทําใหเกิดการวิเคราะห วิพากษ และคัดเลือกเหตุการณนั้นวาเปนปญหา แมปญหาเหลานั้นจะไมมี
ผลกระทบตอตนเองโดยตรง มีความรักความเอื้ออาทรตอบุ คคลทั้งที่รูจักและไมรูจัก คํ านึงถึง
ประโยชนของสวนรวมควบคูกับประโยชนสวนตน มีความรูสึกเปนเจาของสวนรวม เกิดความ
ปรารถนาที่จะแกไขปญหาเหลานั้น เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและพลังของการรวมกลุม
ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งการปฏิบัติรวมกันกับผูอื่นเพื่อสรางพลังผลักดันในการ
แกไขปญหาโดยใชกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับคําจํากัดความของ
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ราชบั ณฑิ ตยสถาน ( 2542 ) ซึ่งไดให ความหมาย จิตสํานึ กสาธารณะ คื อการตระหนัก รูและ
คํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือคํานึงถึงผูอื่นที่รวมความสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน
6.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตสํานึก
การศึกษาเกี่ยวกับดานจิตสํานึกในอดีตที่ผานมามักจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ทางด า นจิ ต ใจ คู ณ ธรรมจริ ย ธรรมและคานิ ย ม และปรับ เปลี่ย นพฤติ ก รรมให เ ป น ไปในทางที่
เหมาะสม ตามแนวทางการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น ในเรื่ อ งการปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ค า นิ ย ม
จริยธรรม Knowles (1990) ไดเสนอแนวทางตาม กระบวนการกระจางคานิยม (Value
Clarification) เปนกระบวนการที่จะนํามาปลูกฝงจิตสํานึกได โดยมีขั้นตอนการพัฒนาใหผูเรียนเกิด
คานิยมที่ถูกตอง ใหผูเรียนมีโอกาสเลือกคานิยมซึ่งเปนสิ่งที่บุคคลยึดถือ มีคุณคา มีความสําคัญ ควร
แกการเทิดทูนรักษาไว เปนสิ่งที่บุคคลกระทําอยูเปนประจํา เปนกิจวัตร เปนสิ่งที่บุคคลภาคภูมิใจ
ยอมรับและเต็มใจตองการที่จะแสดงออกและมีการสนับสนุนอยางเปดเผย โดยมีการเลือกคานิยม
นั้น อยางเสรี และมีโอกาสได เลือกจากสิ่งที่ ใหเ ลือกอย างหลากหลาย แลวนําสิ่งที่ เลื อกมาผ าน
กระบวนการคิด การพิจารณาไตรตรองถึงขอดีขอเสียและตัดสินใจดวยตนเองอยางรอบคอบ โดยใช
เทคนิคของการเรียนรูจากประสบการณและการเรียนรูรวมกันของผูเรียน
การพัฒนา คูณธรรมจริยธรรมและคานิยม โดยกระบวนการกระจางคานิยม ของ Rath
(1966) คือ การกระตุนใหผูเรียนแสวงหาคานิยมมาเปนหลักหรืออุดมการณในการคํารงชีวิตของตน
และการชวยใหผูเรียนเกิดความกระจางในคานิยมที่ตนเองเลือกยึดถือ ซึ่งถาบุคคลเกิดความกระจาง
แลว ก็อาจปรับเปลี่ยนหรือยึดถือคานิยมนั้นอยางมั่นคงขึ้น โดยไดเสนอแนวคิดไววาคานิยมที่แท
ควรมีคุณลักษณะครบ 7 ประการกลาวคือ 1. เลือกอยางเสรีไมมีใครบังคับ 2. เลือกจากตัวเลือก
หลายตัว 3. เลือกโดยผานการพิจารณาถึงผลที่จะตามมาทั้งทางบวกและลบ 4. เลือกแลวมีความ
ภูมิใจในสิ่งที่เลือก 5. เลือกแลวยอมรับสิ่งที่เลือกอยางเปดเผย 6. เลือกแลวลงมือปฏิบัติตามคานิยม
ที่เหลือนั้นจริง และ 7.ปฏิบัติตามคานิยมที่เลือกอยางตอเนื่อง
การสอนจริยธรรมตามแนวคิด กระบวนการกระจางคานิยม (Value Clarification) อาจใช
คําถามชวยทําความกระจางในคานิยมใหแกผูเรียนได และผูสอนยังสามารถนํากิจกรรมอื่นๆ เชน
การแสดงละคร สถานการณจําลอง การเลานิทาน การแสดงบทบาทสมมติ ไปใชในชั้นเรียนได
อยางสนุกสนานและนาสนใจโดยใชกิจกรรมเปนเครื่องมือกระตุนใหผูเรียนแตละคนแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ออกมา เชน เรื่องที่เกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะดานสิ่งแวดลอม
ตอจากนั้นผูสอนหรือกลุมผูเรียนดวยกันก็จะชวยกันใชคําถาม เพื่อทําความกระจางใหผูแสดงไดเกิด
การฉุกคิด และเกิดความกระจางในคานิยมของตนเองและปฏิบัติตนตามคานิยมของตนที่ตั้งใจไว
อยางสม่ําเสมอ ( ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552)
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นอกจากนี้แนวทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน การเสริมสรางจิตสํานึกกระทําไดโดยใช
กิจกรรมรูปแบบการเรียนรู เพื่อใหเกิดการสะทอนกลับ ( Critical Reflection) คือการเรียนรูที่เกิดขึ้น
ภายในตนเอง เปนการทําใหผูเรียนซึ่งเคยเปนแคผูฟง เริ่มตระหนักและมองเห็นปญหาที่ในสังคมที่
เขาดํารงอยู (Mezirow, 1991) โดยผานกระบวนการตางๆ ตัว อยางเชนกระบวนการวิเคราะห
เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น (Critical Incident) การนําเสนอชีวประวัติของตน, การเขียนบันทึก
สวนตัว, การใชเอกสารวรรณกรรมตางๆ วามีผลกระทบตอความคิดของบุคคลอยางไร (Mezirow,
2001) และจากกระบวนการนี้เอง ผูเรียนก็จะมีการคิดอยางใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆใน
สังคมไดอยางลีกซึ้ง ยอมรับฟงผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง เปนการเรียนรูที่
เกิดขึ้นภายในตนเอง จนเขาถึงกระบวนการสรางจิตสํานึก (Conscientization) (Friere, 1970)
ในปจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับดานจิตสํานึก มีวิธีการวัดผลอยูหลายวิธี ไดแก การสังเกต
การรายงานตนเอง การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม และการใชแบบทดสอบ (ณัฎฐภรณ
หลาวทอง, 2546)
สําหรับการศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจนี้ ใชการวัดผลในหลายรูปแบบ ไดแ ก การสัง เกต การรายงานตนเอง
การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม และการใชแบบทดสอบ
การสังเกตวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่ใชไดงายและใชกันมากในการศึกษาวิจัยซึ่งการสังเกต
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสังเกตตามสภาพธรรมชาติซึ่งมีทั้งแบบไมเปนทางการและ
สังเกตอยางมีวัตถุประสงค และการสังเกตในหองทดลองเมื่อตองการศึกษาพฤติกรรมใดพฤติกรรม
หนึ่งที่ยากแกการสังเกตในสถานการณธรรมดา
การสัง เกตตนเองหรือ รายงานตนเอง เปน วิธีก ารศึก ษาพฤติก รรมภายในที่ เ ป น ข อมู ล
สวนตัว แตจะมีขอจํากัดตรงที่มีอคติสวนตัวเขามาเกี่ยวของมากกวาการสังเกตจากผูอื่น แตการฝก
การสังเกตดวยตนเองใหถูกตองและมีระบบจะทําใหบุคคลสามารถจําแนกสิ่งที่เขารูสึก คิดหรือ
กระทําแลวรายงานดวยตนเองได
การสัมภาษณ เปนการไดรับขอมูลจากคําพูดของผูรับการสัมภาษณหรือการกระทําของ
ตนเอง และทําใหผูสัมภาษณสังเกตเห็นกริยาทาทางการเคลื่อนไหว
การใช แ บบสอบถาม เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ป ระเมิ น พฤติ ก รรม สามารถเก็ บ รวบรวม
พฤติกรรมไดรวดเร็วและประหยัดกวาการสังเกตและการสัมภาษณ และสามารถเก็บขอมูลได
ครั้งละมากๆ เสียเวลาและคาใชจายนอย
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การใชแบบสอบถาม มักเปนแบบสอบถามความสามารถที่มีคําตอบถูกและผิด มักเปน
แบบทดสอบเชาวปญญา ความถนัดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) ไดกลาวถึงการวัดอารมณความรูสึกของคนวา
เปน การวั ด ด า นจิ ต ใจ ประกอบด ว ยความสนใจ เจตคติ ห รือ ทัศ นคติ คา นิ ย ม จริ ย ธรรมและ
บุคลิกภาพ ซึ่งสรุปถึงธรรมชาติของความรูสึกมนุษยรวมถึงวิธีการวัดยอๆ ดังนี้
1. ความสนใจ
ความสนใจเปนความรูสึก การเกิดความสนใจจึงเริ่มจากการรับรูกอน เมื่อรับรูสิ่งเรา
นั้นอยางตอเนื่องความรูสึกก็จะเกิดขึ้น และถาความรูสึกเกิดการตอบสนองอยางเต็มใจ เกิดความ
พึงพอใจ ความสนใจก็จะเกิดติดตามมา การจัดลําดับความรูสึกไดถูกใหความสนใจเปนขั้นแรก มี
ทิศทางเขมขนตั้งแตการรับรูจนถึงการชื่นชอบในคุณคา ความสนใจเปนสิ่งหนึ่งที่จะทําใหคน
กระทําอะไรออกมาได การวัดความสนใจจึงมีความจําเปนและเปนการวัดวาใครมีความสนใจดาน
ใดมากนอยแคไหน
2. เจตคติ
เจตคติเปนความรูสึกที่เกิดความรับรูจากสิ่งเราตั้งแตขั้นตน ๆ จนถึงขั้นสูงๆ คือ เกิด
ความสนใจ ความซาบซึ้ ง พอใจ และเจตคติติ ด ตามมา การวั ด เจตคติ จ ะต อ งนิย ามใหชั ด เจน
สวนมากนิยามเจตคติจะเนนการเตรียมพรอม ความพรอมในการกระทํา มีความคงทน มีความคง
เสนคงวาและมีทิศทาง เนื่องจากเจตคติเปนมโนภาพ (Concept) ที่วัดไดยาก เครื่องมือในการวัด
จึงมีหลายรูปแบบแลวแตสถานการณที่ตองการวัด เครื่องมือที่นิยมใชกันมีอยู 5 ชนิดคือ การ
สัมภาษณ การสังเกต การรายงานตนเอง เทคนิคการจินตนาการ และการวัดทางสรีระภาพ โดย
การกําหนดเปาแลวเขียนแสดงความรูสึกตอเปาแลวเลือกใชวิธีของThrustone หรือของ Likert
หรือของOcgood ก็ไดแลวแตความเหมาะสม
3. คานิยม
คานิยมหรือคุณคา คือความรูสึกตอความเชื่อที่สังคมเห็นวาดี-เลว มีความสําคัญมา
สําคัญ พึงปรารถนา-ไมพึงปรารถนา ซึ่งเปนอุดมการณหรือวิถีชีวิตของมนุษย เจตคติหลายๆ
เจตคติจัดกลุมกันเปนคานิยม คานิยมจึงเปนความรูสึกหนักแนนกวาเจตคติ และมีบทบาทสําคัญตอ
การกระทําของบุคคล ตอการตัดสินใจ คานิยมเกิดจากบุคคลมีศรัทธาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนสิ่งที่
เกิดการกระทําหรือปฏิบัติตามกันมา คานิยมของแตละคนแตกตางกันไปตามแหลงที่มาของคานิยม
แหลงใหญจึงเปนครอบครัว โรงเรียน เพื่อนสนิทและสิ่งตางๆ เครื่องมือที่นิยมใชคือการสราง
แบบทดสอบวัดคานิยม
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4. จริยธรรม
จริยธรรมเปนการพิจารณาตัดสินประพฤติหรือการลงมือกระทําโดยอาศัยหลักของ
คานิยมและหลักศีลธรรมเมื่อพบสถานการณใดสถานการณหนึ่ง การวัดจริยธรรมเปนการวัดที่
ยุงยากเพราะบางครั้งวัดไดจริยธรรมสูงแตการปฏิบัติจริงๆ ขาดจริยธรรม ทั้งนี้เพราะการนิยามไม
คอยแนนนอนนั้นเอง
สรุป จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตสํานึก การปลูกฝงจิตสํานึกเปนการพัฒนาใหผูเรียน
เกิดคานิยมที่ถูกตอง ใหผูเรียนมีโอกาสเลือกคานิยมซึ่งเปนสิ่งที่บุคคลยึดถือ มีคุณคา มีความสําคัญ
เปนสิ่งที่บุคคลกระทําอยูเปนประจํา เปนกิจวัตร โดยมีการเลือกคานิยมนั้นอยางเสรี การศึกษาที่
เกี่ยวของกับจิตสํานึกจะใหความสําคัญกับ ความรูสึก เจตคติ คานิยม และจริยธรรมที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลเปนสําคัญ
6. 3 ประเภทของจิตสํานึก
Lukasc (1979) จําแนกประเภทของจิตสํานึกเปน 2 ประเภทคือ
1. จิตสํานึกแบบจิตวิทยา ( Psychological consciousness ) เปนจิตสํานึกที่เกิดขึ้นใน
ตั ว บุ ค คลที่ เ กิ ด การรับรู โ ดยประสาทสั มผั สทั้ง 5 ทํ าใหเ กิด การรับรู แ ละการตอบสนอง เป น
จิตสํานึกที่เกิดขึ้นไดเองอยางอัตโนมัติ และเปนไปตามธรรมชาติ
2. จิตสํานึกทางชนชั้นหรือทางการเมือง (Impuced, political, calss consciousncss)
จิ ต สํ า นึ ก ประเภทนี้ เ กิ ด ขึ้ น ได ด ว ยการปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามตั้ ง ใจของมนุ ษ ย เ ท า นั้ น ซึ่ ง จิ ต สํ า นึ ก
ประเภทนี้สามารถแบงยอยไดอีก 3 ประเภทคือ
1) จิตสํานึกเฉพาะหนา (Immediate consciousness) เปนจิตสํานึกเกี่ยวกับความ
ตองการที่เกิดขึ้นในสภาพการณปจจุบัน เชน ความตองการทางเศรษฐกิจ
2) จิตสํานึกในชนชั้น (Class consciousness) เปนจิตสํานึกทางการเมือง การ
มองเห็นภารกิจทางประวัติศาสตรของชนชั้นตน
3) จิตสํานึกทางทฤษฎี (Theorectical consciousness) เปนจิตสํานึกที่ทําใหเกิด
ความเขาใจ การเปลี่ยนแปลง ทั่วทั้งสังคมเพื่อประโยชนของมนุษยทุกกลุมและจิตสํานึกประเภทนี้
จะนําไปสูการพัฒนาเปนอุดมการณ ซึ่งเปนความรูสึกและความพรอมที่จะลงมือปฏิบัติการมีสวน
รวมกับสังคม
สรุป จิตสํานึกแบงออกเปน 2 ประเภทคือ จิตสํานึกแบบจิตวิทยา และ จิตสํานึกทาง
ชนชั้นหรือทางการเมือง สวนในการศึกษาวิจัยเรื่อง จิตสํานึกสาธารณะในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครตํารวจนี้ จะเกี่ยวของกับ จิตสํานึกทางทฤษฎี (Theorectical
consciousness) เปน
จิตสํานึกที่ทําใหเกิดความเขาใจ การเปลี่ยนแปลง ทั่วทั้งสังคมเพื่อประโยชนของมนุษยทุกกลุม
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6.4 ระดับของจิตสํานึก
Friere (1970) นักปรัชญาการศึกษาและทํางานดวยวิธีการใหการศึกษาแบบปลุกระดม
จิตสํานึกของคนอยากจนใหลุกขึ้นตอสูเพื่อความยุติธรรมในสังคม ไดแบงจิตสํานึกของมนุษย
ออกเปน 4 ระดับ คือ
1. จิ ตสํานึ ก ที่ ยั ง ไม เปลี่ย นแปลง (Intransitive Consciousness) หมายถึง การที่
ประชาชนมีความเชื่อในเรื่อง โชคลาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโชคชะตา
2. จิตสํานึกกึ่งเปลี่ยนแปลง (Semi - intransitive Consciousness) หมายถึงการที่
ประชาชนยอมลดคาตนเอง มีความคิดที่เชื่อมั่นตนเอง รับคานิยมที่มีการถายทอดมาอยางเต็มที่จะมี
การใชความรุนแรง และอารมณในการตัดสินปญหามาก
3. จิตสํานึกเปลี่ยนแปลงที่ไรเดียงสา (Naïve-transitiveness Consciousness ) หมายถึง
การที่ประชาชนเริ่มที่การเปลี่ยนแปลง เริ่มตระหนักเห็นปญหาสังคมของตน เริ่มมีการประทวง
วิพากษวิจารณ แตมักจะถูกปลุกระดมใหเปนเครื่องมือของกลุมผลประโยชนที่เปนเชนนี้เพราะ
บุคคลยังไมเขาใจในปรากฏการณตางๆ ของสังคมและยังไมชัดเจนในการวิเคราะห สังเคราะห
ปรากฏการณนั้น
4. จิตสํานึกขั้นวิพากษวิจารณ (Critical Consciousness) หมายถึง การที่ประชาชนมี
การคิ ด ใคร ครวญ วิ พ ากษ วิ จ ารณป ญ หาตางๆ ในสัง คมอย างลึก ซึ้ง มี ความเชื่อมั่น ในตนเอง
ยอมรับฟงผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง
สรุป จิตสํานึก ถือเปนสวนที่ละเอียด ออนผานการขัดเกลาและปลูกฝงใหลึกลงไปใน
จิตใจแลวเปนสํานึกที่ดีที่อยูภายใน จิตสํานึกขั้นสูงสุดคือ จิตสํานึกขั้นวิพากษ มีการไตรตรอง คิด
สนทนา มี ก ารผสมผสานระหว า งการกระทํ า และการใคร ค รวญเข า ด ว ยกั น จนทํ า ใหั เ กิ ด
กระบวนการสรางจิตสํานึก (Conscientization) (Friere, 1970) อีกนัยหนึ่งก็คือ กระบวนการ
สะทอนความคิดเชิงวิพากษ (Critical Reflection) ที่เปนการทําใหผูเรียนซึ่งเคยเปนแคผูฟง เริ่ม
ตระหนักและมองเห็นปญหาในสังคมที่เขาดํารงอยู และจากกระบวนการนี้เอง ผูเรียนก็จะมีการคิด
อยางใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆในสังคมไดอยางลึกซึ้ง เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายใน
ตนเอง ซึ่งในการวิจัยเรื่อง มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจนี้ จะเนนถึง
จิตสํานึกขั้นวิพากษวิจารณ (Critical Consciousness) ที่จะนําไปสูกระบวนการสรางจิตสํานึก
(Conscientization) ตอไป
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แนวคิดกระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ (Critical Reflection)
Mezirow (1991) กลาววา ตามทฤษฎีการเรียนรูเพื่อเปลี่ยนของผูใหญกลาวถึงการสะทอน
ความคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ ว า การสะท อนคื อ การทบทวนสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งมี ส ติ เ ข า ถึ ง แก น และ
จุ ด ประสงค แ นวคิ ด ที่ เ ป น กลยุ ท ธ ที่ ส ามารถนํ า มาส ง เสริ ม การแก ป ญ หา โดยเน น เรื่ อ งของ
“ขอเสนอ” (premise) คือ การวิพากษอยางเปนรูปธรรม ดังแสดงในแผนภาพที่ 8
แผนภาพที่ 8 กระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ Mezirow (1991 )
การกระทํา

การกระทําที่ไมมี
การสะทอนกลับ

การกระทําที่เปนนิสัย

การกระทําที่มี
การสะทอนกลับ

ความคิดที่ลึกซึ้งและ
สะทอนกลับ

ความคิดที่ลึกซึ้งแตไม
สะทอนกลับ

การสะทอนกลับกอนหลัง
ของความคิด

กระบวนการ

เนื้อหา

การสะทอน
ความคิดเชิง
วิพากษ
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Boud and Walker (1990) ที่กลาวถึง เรื่อง การทบทวนกิจกรรมหลังสถานการณ
ในระหวางกระบวนการ การสะทอนกลับ กิจกรรมหลังสถานการณ คือ การสะทอนขณะปฏิบัติ
ซึ่งตองการเวลาใหผูเรียนสรางกระบวนการจากประสบการณกอนการดําเนินการดวยการใสใจ
กระบวนการภายใน และการเรียนรูผลลัพธจากประสบการณ ดังแสดงในแผนภาพที่ 9
แผนภาพที่ 9 กระบวนการสะทอนความคิดของ Boud and Walker (1990 )
การสะทอนกลับ

เรื่องการปฏิบัติ

กอนเหตุการณ

การตระหนักรู

ขณะปฏิบัติ

หลังเหตุการณ

ระหวางเหตุการณ

การตระหนักรู

ตระหนักรู

ไม
ตระหนักรู
Farell (1998) กระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ คือ 1) หลักการและเหตุผลเฉพาะ
( technical rationality ) เนนการใชทักษะตางๆ อยางมีประสิทธิภาพแลความรูเฉพาะเนนลักษณะ
การสอนที่มีความรูความเขาใจ 2) กระบวนการสะทอนความคิดขณะปฏิบัติงาน ( reflection-inaction) (Schon, 1987) ครูตองมีความรูความเขาใจขณะปฏิบัติงาน ( Knowing-in-action) แตเรา
ไมสามารถที่แสดงเปนคําพูดออกมาใหเห็นไดกระบวนการสะทอนความคิดเปนสิ่งที่ตรึงแนนไป
ด ว ยการปฏิ บั ติ แ ละความรู ใ นขณะปฏิ บั ติ คื อ ศู น ย ก ลางของการปฏิ บั ติ อ ย า งมื อ อาชี พ
3) กระบวนการสะทอนความคิดในเรื่องการปฏิบัติงาน (reflection-on-action) หมายถึงการคิด
ย อ นหลั ง ไปสู สิ่ ง ที่ ไ ด ก ระทํ า ผ า นไปเพื่ อ ค น ความรู ค วามเข า ใจในขณะปฏิ บั ติ ว า เป น อย า งไร
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4) กระบวนการสะทอนความคิดเพื่อการปฏิบัติงาน (reflection-for-action) คือผลลัพธอันนา
ปรารถนาของการสะทอนการปฏิบัติทั้ง 2 ประเภทที่ผานมา นั่นคือ reflective-in-action และ
reflective-on-action 5) เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) คือ
การศึกษาคนควาคุณคาความรูสึกในอาชีพดานการสอนที่เกิดขึ้นพฤติกรรมขณะการเรียนการสอน
เปนการถายโอนการวิจัยลงสูการปฏิบัติ ดังแสดงในแผนภาพที่ 10
แผนภาพที่ 10 กระบวนการสะทอนความคิดของ Farell (1998 )
การสะทอน
แนวคิดเชิง
วิพากษ

หลักการ
และเหตุผล
เฉพาะ
(technical
rationality )

การสะทอน
ความคิดขณะ
ปฏิบัติงาน
( reflectionin-action )

การสะทอน
ความคิดใน
เรื่องการ
ปฏิบัติงาน
(reflectionon-action)

การสะทอน
ความคิดเพื่อ
การ
ปฏิบัติงาน
(reflectionfor-action)

การวิจยั เชิง
ปฏิบัติการ
(action
research)

Brookfield (1988) ไดกลาวถึงเทคนิคการปฏิบัติการสะทอน : ซึ่งเปนประสบการณการ
เรียนรูที่สามารถชวยผูเรียนเขาใจถึง “การเปลี่ยนผานการเรียนรู” โดยการมีสวนรวมแนวคิดของ
บลูคฟวลด มีรากฐานมาจากแนวคิดของ Ivy and Ivy (1985) 5 ขั้นตอน คือ จับใจความ, คําถาม
เปดกวาง , ผลลัพธเชิงบวก , สนับสนุนการเผชิญหนา การเชื่อมโยงระหวางสองแนวคิดทําให
บลูคฟวลด สามารถพัฒนารูปแบบการสะทอนความคิด 5 ขั้น ดังนี้ (1) สรางรูปแบบการสะทอน
ความคิดเชิงวิพากษ (2) ทบทวนการปฏิบัติเพื่อเจาะจงและลงในรายละเอียดของเหตุการณ (3)
แสดงวิสัยทัศนของผูปฏิบัติ “แนวคิด” ที่เกี่ยวของกับเหตุการณนั้น (4) ขยายความคําถามที่ไมไดถาม
ย้ําเนนแนวคิดของผูปฏิบัติ เพื่อสรางความเชื่อมโยง ความพึงพอใจและเหตุผล (5) จุดประกาย
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กระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ ชวยใหแนวคิดของผูปฏิบัติสามารถ ตอบเหตุการณตางๆ
ที่คลายคลึงกัน อยางเปนเหตุเปนผล ดังแสดงในแผนภาพที่ 11
แผนภาพที่ 11 กระบวนการสะทอนความคิดของ Brookfield (1988 )
การสะทอน
แนวคิดเชิง
วิพากษ

สราง
รูปแบบการ
สะทอน
ความคิดเชิง
วิพากษ

ทบทวนการ
ปฏิบัติเพื่อ
เจาะจงและ
ลงใน
รายละเอียด
ของ
เหตุการณ

แสดง
วิสัยทัศนของ
ผูปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับ
เหตุการณนั้น

ย้ําเนน
แนวคิด
ของผู
ปฏิบัติ

จุด
ประกาย
กระบวนก
ารสะทอน
ความคิด
เชิงวิพากษ

De BONO (1986) ในหมวกความคิด 6 ใบ ใช หมวกขาว หรือ หมวกน้ําเงิน สําหรับ
การคิด และชะลอการคิดแบบหมวกดํา ไวในระยะหลังเราพึงตระหนักถึงขอผิดพลาดที่มักเกิด
ขึ้นกับตนเองไดแก การยอมรับวาทุกคนมีความลําเอียงอยูในจิตใตสํานึก และมักจะตั้งคําถามที่จะ
มักไปสูการตัดสินที่นึกไวแลว ยอมรับการไรอัตตา และควรตั้งที่ทาเปนคนถอมตัว ยอนนึกถึง
ความเชื่อมั่นเดิม ๆ ที่เคยมีและถูกหักลางไปดวยจริง ๆ หรือความถูกตอง ยอมรับวาทุกคนยังมี
จุดบอดอยูมากทั้ง ๆ ที่รูแลว เราจะขจัดความลําเอียงไดอยางไรทั้ง ๆ ที่ยังไมรูวาอะไรเปนอะไร
คําตอบที่เปนไปไดอาจเปนไดวา ดวยการอิงการคิดเชิงวิพากษไวกับ “แนวคิดมนุษย” (Concept
of man - Erich Fromm) ซึ่งอาจทําใหเกิดการคิดเชิงวิพากษและการสรางสมจรรยาบรรณที่มั่นคง
สรางองครวมทั้งหมดขึ้นมา แตเปนองครวมซึ่งยังคงจํากัดอยู ยังขาดการสนับสนุนในทายที่สุดอาจ
ตองใช กรรมวิธีโสกราติส (Socraticmethod)
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สําหรับการประเมินขอขัดแยงที่ถามคําถามแบบเปด เชน สิ่งนี้มีความหมายวาอยางไร
ขอสรุปไดมาอยางไร ซึ่งเชื่อไดอยางไรวาเปนสิ่งที่ถูกตอง แหลงขอมูลที่ใชมาจากไหน ถาผิดจะ
เกิดอะไรขึ้ น ใหบอกแหล งหรื อบุคคลอางอิงที่เ ห็ นแยงพรอมกับคํ าอธิ บายสั กสองราย ทํา ไม
ประเด็นนี้จึงมีความสําคัญ จะรูไดอยางไรวาคน ๆ นั้นพูดความจริง คําอธิบายที่เปนทางเลือกอื่น
สําหรับประเด็นนี้มีอะไรบาง การมุงสูการสรุปมุมมองที่เปนประโยชนในการคิดเชิงวิพากษเกี่ยว
พันธถึง “ใบมีดโกนของอ็อกแคม” (Occam’s Razor) หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา “หลักการแหง
ความตระหรี่ถี่ถวน” ซึ่งกลาวไววาเราไมควรตั้งสมมุติฐานมากเกินความจําเปน หรืออีกนัยหนึ่งคือ
“การทําใหเรียบงาย” โดยธรรมชาติของกระบวนการ การคิดเชิงวิพากษไมมีความเปนที่สิ้นสุด
เราอาจมาถึงขอสรุปเบื้องตนไดหากมีการประเมินขอเสนอมาแลว อยางไรก็ดี ขอสรุปทุกครั้งควร
จะตองเปดชองใหมีการประเมินไดอีกเมื่อมีขอมูลเพิ่มเติม
จากแนวคิดกระบวนการสะทอนความคิดที่กลาวมาขางตน แสดงวา กระบวนการสะทอน
ความคิดเชิงวิพากษ คือการวิเคราะห วิจารณ และตั้งคําถามเกี่ยวกับประสบการณ ที่ไดรับ เชน
ความยุติธรรมทางสังคม กรอบการพัฒนา ทฤษฎีการเรียนรู การเมือง วัฒนธรรมหรือการใช
เทคโนโลยี เราสามารถ แยกกระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ เปนขั้นตอน ตามระดับการ
สะท อ น 3 ส ว นแรก คื อ กระบวนการธรรมดาของการสะท อ น ส ว นที่ 4 คื อ ส ว นที่ เ ป น
กระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ โดยสามารถนําแนวทางกลยุทธการสะทอนความคิดเชิง
วิพากษของ De BONO (1986), Brookfield (1988), Farell (1998), Boud and Walker (1990),
Mezirow (1991 ) มาสรุปไดดังนี้
1. การตระหนักรูถึงประสบการณในอดีต เนื่องจากความเขาใจและการสังเกตผาน
กรอบแนวคิดที่มีจุดมุงหมายที่ชัดเจนและเปดเผย
2. ทําความเขาใจในรายละเอียดของการสังเกต
3. ใหความหมายกับสิ่งที่ไดสังเกตดวยการบรรยาย
4. เพิ่ ม ความลึ ก และกว า ง ของความหมาย ด ว ยการตั้ ง คํ า ถาม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ความหมายความคิดเห็นสวนตนและหนาที่ที่พึงปฏิบัติ โดยในแตละทฤษฎีจะมีความแตกตางกัน
ในบทสรุปที่ตองการ Mezirow (1991) เนนเรื่องของ “ขอเสนอ” การวิพากษอยางเปนรูปธรรม
ในขณะที่ Brookfield (1988) เนนเรื่องของหลักการและเหตุผลความสอดคลอง จนจุดประการ
การสะทอนแนวคิดโดยอาจไมตองมีการวิพากษ De BONO (1986) เนนเรื่องของจิตใตสํานึก
และความไมสิ้นสุดของการวิพากษเหตุการณที่ไดรับการวิพากษแลวสามารถนํามาวิพากษใหมหาก
มีเหตุการณหรือขอมูลใหมที่ทําใหตองมีกระบวนการสะทอนกลับเชิงวิพากษ (Critical Incident)
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กลยุทธการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ
- ถามตนเองวาเหตุใด บางสิ่งจึงเกิดขึ้น และบางสิ่งไมเกิดขึ้น
- ถามตนเองวาอะไรดีเพราะเหตุใด อะไรไมดี เพราะเหตุใด อะไรไมดี ไมเลว หา
ความนาสนใจ วาทําไหม
- คิดถึงทางเลือกที่เกิดขึ้น หรือทําใหเกิดขึ้น
- แสวงหาจุดมุงหมาย
- แสวงหาสิ่งที่ซอนอยูในทัศนคติอื่นๆ และในทัศนคติของตนเอง อะไรที่เรียนรูแลว
ทําใหเชื่อกฎเกณฑใดที่ซอนเรนอยูในวัฒนธรรมของตนเอง
- มองในองครวม ดานความสัมพันธ และศักยภาพ แตตองเปนรูปแบบของ คานิยม
และการตัดสินใจ
- พิจารณาบางสวนในทางตรงกันขาม เพื่อสรางความทาทาย
- ลองถามดูวาใครจะไดผลประโยชนมากที่สุด หรือไมไดเลยจากกระแสตอบรับและ
การแสดงออกเพื่อสรางสมมุติฐานใหมๆ
กระบวนการสะทอนความคิด เชิ งวิพ ากษคือ การสัง เกต เขา ใจ จํา แนกความเห็น ใน
ประเด็นปญหาจากทุกฝายที่เกี่ยวของและการจัดเก็บขอโตแยงที่มีตรรกะที่สนับสนุนในแตละฝาย
แตกขอโตแยงออกเปนสวน ๆ ตามเนื้อหา ดึงเอาเนื้อหาสวนเพิ่มเติมที่มีความหมายตรงนัยของ
ขอคิดเห็น ตรวจสอบคําแถลงและความหมายตามนัยเหลานี้เพื่อหาความขัดแยงในตัวเอง บงชี้
เนื้อหาการอางที่ขัดแยงกันในบรรดาขอถกเถียงตางๆ ที่มีแลวจึงใสน้ําหนักหรือคะแนนใหขออาง
นั้น ๆ เพิ่มน้ําหนักเมื่อขออางมีขอเสนอสนับสนุนที่เดนชัด โดยเฉพาะการมีเหตุมีผลที่สอดคลอง
กันหรือมีขอเสนอจากแหลงใหมๆ หลายแหลง ลดน้ําหนักเมื่อขออางมีความขัดแยงกัน ปรับ
น้ําหนักขึ้นลงตามความสอดคลองของขอมูลกับประเด็นกลาง จะตองขอเสนอสนับสนุนที่เพียงพอ
สําหรับใชในการตัดสินขออางที่ไมนาเชื่อถือ หรือมิฉะนั้น จะตองไมนําประเด็นการกลาวอาง
ดังกลาวมาประกอบการตัดสิน ประเมินน้ําหนักดานตางๆ ของขออาง
สรุป กระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ (Critical Reflection) เปนการทําใหผูเรียน
ซึ่งเคยเปนแคผูฟง เริ่มตระหนักและมองเห็นปญหาที่ในสังคมที่เขาดํารงอยู และจากกระบวนการนี้
เอง ผูเรียนก็จะมีการคิดอยางใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆในสังคมไดอยางลีกซึ้ง เปนการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง โดยเขาถึงกระบวนการสรางจิตสํานึก (Conscientization) (Friere,
1970)
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6.5 แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะ
6.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะของโสเครติส (Socrates)
Socrates เปนชาวเอเธนส (Athens) เกิดเมื่อประมาณ 469 ป กอนคริสตศักราช จาก
ครอบครั ว ที่ ย ากจนเป น ปรั ช ญาเมธีที่ยิ่ ง ใหญค นหนึ่งของโลก เปน ปรัชญาเมธีที่มุ ง เน น ในการ
แสวงหาและคุณคาแหงปญญา( พินิจ รัตนกุล, 2547)
ในกระบวนการแสวงหาความรูของ Socrates ที่ใชไดผลมากที่สุดคือ กระบวนการ
วิภาษวิธี (Dialectic)
หลักการที่สําคัญของกระบวนการนี้คือ การนําขอเสนอที่มีเหตุผล (Thesis) และขอ
คัดคาน (Antithesis) มาหักลางกัน
กระบวนการนี้ทําใหขอเสนอที่ไมมีเหตุผลตกไปคงเหลืออยูเฉพาะขอเสนอที่มีเหตุผล
ขอคัดคานที่มีเหตุผลมากกวาจะสามารถหักลางขอเสนอที่มีเหตุผลนอยกวา ในทํานองเดียวกันขอ
คัดคานที่มีเหตุผลดอยกวาจะไมสามารถหักลางขอเสนอที่มีเหตุผลมากกวา ถาหากขอเสนอใดถูก
หักลางไป โดยขอคัดคานที่มีเหตุผลมากกวา ก็จะนําเสนอขอใหมเพื่อคิดคนกันตอไป ผลลัพธ
ระหวางขอเสนอและขอคัดคานที่มีเหตุผลคือ เปาหมายของการแสวงหาคือความจริงที่ถูกตอง
(Synthesis)
กระบวนการวิภาษวิธีจึงเปนกระบวนการสําคัญของ Socrates ในการแสวงหาและ
อธิบายองคความรูที่แทจริงแหงชีวิตการเมือง Socrates นั้นเปนผูสอนที่ทําเสมือนตนเปนผูเรียนสอน
ใหคนรูจักใชเหตุผลในการพิจารณามากกวาจะเชื่อในสิ่งที่ไดรับการสอน แตการกระทําดังกลาวก็
ถูกมองจากผูมีอํานาจในขณะนั้นวาไดทําลายรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีเดิมๆ ดวยวิธีการแสดงหา
ความรูแบบวิภาษวิธีทําให Socrates ถูกตัดสินประหารชีวิตดวยการใหดื่มยาพิษเสียชีวิต Socrates
ยอมถูกลงโทษแตโดยดีเพื่ออุดมการณของตน
Socrates เป น คนเคร ง ด า นศี ล ธรรมดั ง กล า วมาแล ว สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในชี วิ ต ของ
Socrates คือ การแสวงหาปญญาเพื่อเสริมสรางชีวิตที่ดีและมีความสุขใหแกประชาชน Socrates เห็น
ว า มนุ ษ ย จ ะมี ชี วิ ต ที่ ดี แ ละมี ค วามสุ ข จะต อ งยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม ผู ป กครองต อ งมี คุ ณ ธรรมและ
เสริ ม สร า งใหป ระชาชนมี ค วามรู แ ละเข า ใจในคุ ณ ธรรม เพื่ อ ให ทุ ก คนตระหนัก ในคุ ณ ค า ของ
คุณธรรมและยึดถือเปนคุณคาแหงวิถีชีวิต เพื่อชีวิตที่ดีของสังคม
คุณธรรมที่ดีตามแนวคิดของ Socrates ไดแก
1. ปญญา (Wisdoms) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับความดี คือ รูวาอะไรดีไมดี ความดี
สามารถอธิบายไดดวยเหตุผล และเหตุผลของความดีจะทําใหมนุษยมีความสุข มนุษยสวนมากทํา
ความชั่วเพราะความโงเขลา ไมรูวาความดีคืออะไร ถามนุษยรูวาความดีคืออะไร จะไมทําความชั่ว
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เพราะความชั่วทําใหเปนทุกข มนุษยที่เกิดมาในโลกนี้ตองการความสุข ถามนุษยรูวาความดีคือ
อะไร เขาก็จะทําแตความดี เพราะความดีทําใหเกิดความสุข ผูปกครองจะตองเปนผูประพฤติดีและ
เวนความชั่วเปนแบบอยางที่ดีแกสังคมใหประชาชนมั่นใจวาการประพฤติดีละเวนความชั่วทําให
ชีวิตมีความสุข การประพฤติชั่วถูกปฏิเสธจากสังคมและทําใหชีวิตเปนทุกข
2. ความกลาหาญ (Courage) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรกลัวและไมควร
กลัว มีความกลาหาญที่จะทําความดีในทุกสถานการณ ทุกสถานที่ แมการกระทําความดีนั้นจะเสี่ยง
ดวยชีวิตก็ตาม ไมไดกลาแบบบาปน แตมีเหตุผลที่จะรักษาความดีใหดํารงอยูตอไป เชน ผูปกครอง
กลาที่จะทําในสิ่งที่ดี กลาปราบปรามในสิ่งชั่วรายทั้งหลาย ไมทําอะไรที่มีสองมาตรฐาน การที่
ปลอยความชั่วใหคงอยูเพื่อเอาตัวรอด ทําใหความดีสูญหาญไปเปนการกระทําที่ไมใชวิสัยของ
ผูปกครอง
3. ควบคุมตนเอง (Temperance) หมายถึง การมีชีวิตตามทํานองคลองธรรม คุณ
งามแหงความดี การไมปลอยใหชีวิตตองตกเปนทาสของอารมณและความปรารถนาตางๆ ที่ไมใช
ความดี การไดควบคุมตนเองทําใหไดใชสติปญญาในการแกปญหาไดอยางเต็มที่ การใชปญญาใน
การแสวงหาเหตุผลเพื่อรักษาตนใหดํารงความดีอยูตลอดเวลา ผูปกครองเปนผูที่มีอํานาจสูงสุดใน
แผนดินตองเปนคนสาธารณะ ฉะนั้นการไดรูจักควบคุมตนเองมีโอกาสทําสิ่งที่เปนประโยชนตอ
ประชาชนมากที่สุด ผูปกครองตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดีตลอดเวลา
4. ความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การแสดงออกในรูปของการกระทําที่เคารพ
สิทธิของคนอื่น และการไมย อมทําความชั่ว ตอผูอื่น คนที่ยุติธรรมไมจําเปน ตองตอบแทนการ
กระทําที่ อยุติธรรมดวยความยุติธรรม ผูปกครองตองแสดงใหเห็นวาเปนผูรักความยุติธรรม และทํา
ใหสังคมมีความยุติธรรมและสามารถใหความยุติธรรมกับสังคม กลาที่จะดํารงความยุติธรรมไวให
ไดถาผูปกครองในสังคมใดไมมีความยุติธรรมหรือไมกลาที่จะทําใหความยุติธรรมเปนที่เชื่อถือของ
สังคม หรือมีสองมาตรฐานสังคมนั้นยอมไมมีความสุขวุนวาย
5. การปฏิบัติหนาที่ทางศาสนา (piety) หมายถึง การกระทําความดี และยกยองสิ่ง
ที่ควร ยกยองศาสนาทุกศาสนาสอนใหกระทําความดี ผูปกครองตองนับถือศาสนาและยึดมั่นใน
หลักศาสนาที่ตนนับถือโดยเครงครัด เปนตัวอยางที่ดีใหกับสังคม ทะนุบํารุงศาสนาโดยไมมีอคติให
เจริญรุงเรือง
แนวความคิดเรื่องจิตสํานึกสาธารณะของ Socrates เริ่มตนขึ้นดวยการสรางองคความรู
ทางจิตวิญญาณ โดยการใหชายเอเธนสหมั่นสํารวจเฝาดูจิตวิญญาณของตัวเองใหคงความสมบูรณ
(perfection) ผานทางคําพูดในลักษณะของการเปดดวงตาใหแกจิตวิญญาณของผูฟงวา “จงรูจัก
ตัวเอง” อันเปนสิ่งที่จะตองกระทําผานการมีความรูเกี่ยวกับตัวเองเสียกอน กอนหนาที่บุคคลผูนั้น
จะมีความรูเกี่ยวกับตัวเองได เขาจะตองตระหนักรับรูวาความรูชนิดใดคือความรูที่เกี่ยวของกับ
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ตัวเองและจิตวิญญาณ ซึ่ง Socrates ไดนิยามเอาไววามันคือความรูในคุณธรรมคือ “คุณธรรมคือ
ความรู” (virtue is knowledge) (Cornford, 1972) เปนความรูที่จะบอกวาการมีชีวิตที่ดีมีความสุขได
บุคคลคนนั้นจะตองทําอยางไรกับจิตวิญญาณ หมายถึงการมีความรูที่รูลึกลงภายในจิตวิญญาณของ
ตัวเองเสียกอน (Wilkins, 1979) สวน Havelock (1986) ตั้งขอสังเกตถึงคําอธิบายเกี่ยวกับ
ความหมายจิตวิญญาณของชาวกรีกในยุคโฮเมอรวา เปนคําอธิบายอันปราศจากแนวความคิดที่สื่อ
ถึ ง การให จิ ต วิ ญ ญาณมนุ ษ ย มี จิ ต สํ านึ ก (self-consciousness)
ที่ จ ะแสดงออกผ า นทางด า น
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล Klosko (1993) ไดอธิบายถึงคุณสมบัติในทางจิตวิญญาณของ
Socrates ที่มีอิทธิพลสรางใหมนุษยกลายสภาพมาเปนสัตวที่เกิดมีสํานึกในทางศีลธรรมเอา ไววา
1. จิตวิญญาณในสถานะเปนสวนที่สําคัญที่สุดของมนุษย โดยจิตวิญญาณเปนสิ่ง
ที่มีมากอนและมีสถานะอยูเหนือรางกาย
2. จิตวิญญาณในสถานะที่สรางใหมนุษยมีความคิดที่เกิดจากความสามารถในทาง
สติปญญา
3. จิตวิญญาณในสถานะทําใหมนุษยมีสํานึกและเกิดความรูในทางศีลธรรมที่จะ
นํามาสูความ สามารถเรื่องการตัดสินใจเชิงคุณคาตอสิ่งตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธ
ระหวางผูคนในสังคมการเมือง
4. จิตวิญญาณในสถานะที่ทําใหมนุษยมีความตระหนัก (self-recognition) เกิด
ขึ้นกับตัวของตัวเองในฐานะสิ่งที่เปนอยูและควรจะเปน
Socrates ไดออกมากระตุนจิตวิญญาณของชาวเอเธนสใหหันมาตั้งขอสงสัยตอการ
แสวงหาความมั่ งคั่งร่ํารวยทางวั ตถุและความปรารถนาในทางร างกายใหนอยลง แล วดูแลจิต
วิญญาณใหมีความสมบูรณที่สุด เนื่องจาก Socrates เชื่อมั่นวาจิตวิญญาณของมนุษยมีโอกาสที่จะ
เขาถึงความสมบูรณ หากไมหลงเมามัวยึดติดอยูในโลกของวัตถุและกามสุข นอกจากนี้แลวตองมา
จากการต อ งฝก ฝนจิ ตวิ ญ ญาณให รู จัก คิ ด และตั้ ง คํ า ถามซึ่ ง เป น การตรวจสอบผา นรู ป แบบการ
สนทนาพูดคุยกับตัวเองอยางสม่ําเสมอ (Patocka, 2002) ขณะเดียวกันในบทสนทนา Apology
Socrates ไดสนับสนุนแนวความคิดที่ดําเนินอยูในลักษณะที่ให จิตวิญญาณเปนตัวกําหนดรางกาย
เอาไววา “ความมั่งคั่งทางวัตถุไมไดทําใหผูนั้นเปนบุคคลที่สมบูรณ แตการเปนมนุษยที่มีความ
สมบูรณตางหากที่สรางความมั่งคั่งทางวัตถุ พรอมกับมอบความสุขทั้งในชีวิตสวนตัวและทาง
สังคมแกบุคคลผูนั้น” (Apology, 1977)
พฤติ ก รรมที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกับ จิ ต สํ านึ ก สาธารณะตามแนวคิ ด ของ
Socrates อีกประการที่สําคัญก็คือ การไมยอมหลบหนีจากที่คุมขัง ยินยอมตอความอยุติธรรมดีกวา
จะลงมือกระทําในสิ่งที่อยุติธรรมตอบกลับไปของ Socrates เปนจุดยืนที่สะทอนใหเห็นถึงการ
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เคารพกฏเกณฑ ความเปนระเบียบแบบแผนและบทบาทหนาที่ของการเปนพลเมืองของเขา แม
ตนเองจะตองเสียชีวิต เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน มี
ปรากฏอยูในบทสนทนาชื่อ Crito มีเนื่อหาวาดวยการสนทนาระหวางเพื่อนสนิทสองคนคือ Crito
กับ Socrates
สรุป จิตสํานึกสาธารณะในความหมายของ Socrates ก็คือ การปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมยึดถือผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน จิตสํานึกสาธารณะสรางโดยการรูจัก
ฝกฝนจิตสํานึกใหรูจักคิดและตั้งคําถามผานการตรวจสอบรูปแบบการสนทนาพูดคุยกับตนเองและ
ผูอื่นอยางสม่ําเสมอ เปนจิตสํานึกที่แสดงออกทางความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
6.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะของ ติช นัท ฮันห (Thich Nhat Hanh)
Thich Nhat Hanh กําเนิดในป พ.ศ. 2469 ที่จังหวัดกวงสี ในตอนกลางของประเทศ
เวียดนาม ทานมีชื่อเดิมวา เหงียน ซวน เบา (Nguyen Xuan Bao) “Thich Nhat Hanh” เปนฉายา เมื่อ
ทานไดรับ การอุปสมบทแลว คําวา “Thich” ในเวียดนามใชเรียกพระ มีความหมายวาเปนผูสืบทอด
พุทธศาสนา สวน “Nhat Hanh” เปนนามทางธรรมของทาน มีความหมายวา "การกระทําเพียงหนึ่ง"
(One Action) หมูศิษยในทางตะวันตก เรียกทานวา “Thay” (ไถ) ซึ่งในภาษาเวียดนามมีความหมาย
วา “ทานอาจารย” (หมูบานพลัม, 2552)
ทาน Thich Nhat Hanh ไดจัดตั้ง “หมูบานพลัม” (Plum Village) ขึ้น ณ ประเทศ
ฝรั่งเศส อันเปนชุมชนแบบอย าง การปฏิบัติธรรมแหงพุทธบริษัท 4 ที่เนนการเจริญสติใ น
ชีวิตประจําวัน อยางตระหนักรูในแตละลมหายใจเขาออก และกลับมาอยูกับปจจุบันขณะในชุมชน
ปฏิบัติธรรมแหงหมูบานพลัม มีทั้งสิ้น 12 แหง ระดับความสัมพันธอยูใน ประเทศฝรั่งเศส อเมริกา
เยอรมัน และเวียดนาม นอกจากนี้มีกลุมปฏิบัติธรรม ตามแนวทางของทาน Thich Nhat Hanh
(สังฆะ) กระจายอยูหลาย ประเทศทั่วโลก เกือบหนึ่งพันกลุม
แนวคิดของทาน Thich Nhat Hanh คือ มนุษยมีจิตสึกนึกที่เปนสวนตัว และคนเราก็มี
จิตสํานึกที่เปนสวนรวมจิตสํานึกและจิตใตสํานึกของเรานั้นประกอบดวยเมล็ดพันธุทั้งหมดที่ถูก
หวานไวโดยกระทําในอดีตของเรา ของครอบครัวและของสังคมในแตละวันความคิด คําพูด และ
การกระทําของเรา หลั่งไหลสูทะเลแหงจิตวิญญาณใตเบื้องสํานึกของเรา สรางสรรครางกาย จิตใจ
และโลกของเราจิตสํานึกสวนตัวนั้นเกิดขึ้นจากจิตสํานึกสวนรวม และจิตสํานึกสวนรวมก็เกิดขึ้น
จากจิตสํานึกสวนตัว ทั้งสองสิ่งนี้ตางอิงอาศัยกัน เปนดั่งกันและกัน แนวคิดเรื่องความสวยงาม
ของมนุษยไมไดมาจากตัวเราเองลวนๆ ที่เราคิดวาบางสิ่งสวยงามนั้นก็เพราะหลายๆ คนเห็นวามัน
สวยงาม ความคิดของมนุษยนั้นไดรับอิทธิพลจากจิตสํานึกสวนรวม เชนเดียวกับความเปนแฟชั่น
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ทําใหเราอยากไดเสื้อผาแบบนั้นๆ เพราะคนอื่นเห็นวามันทันสมัย หากคนสวนใหญคิดวามันสวย
เราจะเห็นวามันสวยดวยเชนกันในนิทรรศการศิลปะเราเห็นภาพวาดจํานวนหนึ่ง เราไมเห็นวามัน
สวยงามเลย แตทุกคนในงานลวนกลาวสรรเสริญ ปลาบปลื้มกับภาพวาดเหลานี้ เราจึงแสรงแสดง
วาภาพเหลานี้สวยงามเชนกัน เราพยายามมองมันใหสวยงาม และไมนาน ดวยพลังของจิตสํานึก
รวม เราเห็นวามันสวยงามจริงๆ ความสวยงามและความนาเกลียด เชนเดียวกับคานิยมตาง ๆ ลวน
ถูกสรางขึ้นจากจิตสํานึกรวมของพวกเรา (Thich Nhat Hanh, 1996)
แนวความคิดของทาน Thich Nhat Hanh เชื่อวาไมวาเราจะเปนศิลปน ครูบาอาจารย
นักการเมือง หรือนักธุรกิจ เรามีอิทธิพลตอผูคน และสรางสรรคความงดงามใหเกิดขึ้นได มนุษย
ควรมีปญญาเห็นแจงของตัวเอง สามารถชวยใหความดี ความจริง และความงามที่มีอยูแลวในตัว
มนุษยปรากฏขึ้นได คนเราควรแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง ถึงแมวาคนสวนใหญยังไม
เห็นความจริงที่มี บุคคลตองกลาหาญพอที่จะดําเนินเชนนั้นตอไป คนสวนนอยที่ไดเห็นความจริง
และตื่นรูแลวจะสามารถแปรเปลี่ยนสถานการณทั้งหมดได เชนเดียวกับที่จิตสํานึกสวนตัวของเรา
ถูกสราง และไดรับอิทธิพลจากจิตสํานึกสวนรวม จิตสํานึกสวนตัวของเราก็สามารถจะสราง และ
มีอิทธิพลตอจิตสํานึกสวนรวมไดเชนกัน บุคคลอาจจะเห็นอยางชัดเจนถึงความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลงประเทศของเขา แตเขาตองกลาพอที่จะแสดงความคิดเห็นนั้นออกมา แมวาคนสวน
ใหญกําลังทําสิ่งที่ตรงกันขาม เราควรไดรับการสนับสนุนจากคนที่เรารัก จากผูรวมงานที่เห็นดวย
กับเรา เพราะการเปลี่ยนทิศทางนั้นจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีการตื่นรูรวมกัน แตละคน แตละกลุมยอย
สามารถจุดประกายการเปลี่ยนแปลงในจิตสํานึกได ถึงแมวาเราเปนเพียงคนสวนนอยหากเราเชื่อวา
เรามีปญญาเห็นทางออกของปญหา เราตองกลาหาญพอที่จะพูดสิ่งนั้นออกมา มีหลายวิธีที่จะทําให
เราพูดสิ่งนั้นออกมาไดสําเร็จ และไมใชการพูดในฐานะสวนบุคคล เพราะอาจมีหลายคนในบรรดา
พวกเราที่เห็นทางออกไดอยางชัดเจนแตไมมีโอกาสบอกใหผูอื่นไดรู เมื่อเรามาอยูรวมกัน เราจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่เราหวงใยไดอยางมีน้ําหนักและมีประสิทธิผล เพราะการตื่นรู
รว มกั น หรื อ การมี จิ ตสํ า นึ ก รว มกั น ในการทํ า ประโยชน เ พื่ อ สั ง คมเป น หนทางเดี ย วที่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงสถานการณได (Thich Nhat Hanh, 2007)
แนวคิดหลักของทาน Thich Nhat Hanh มีวามนุษยผูที่อยูในสังคมก็เหมือนมือซายกับ
มือขวามีอะไร ก็จะชวยกันถาเจอของหนัก ก็จะชวยประสานมือกันถามือขวาเจ็บ มือซายก็จะทํา
หนาที่แทนถามือขวาตอกตะปูพลาดไปโดนมือซายไมเลยที่มือซายจะแคนเคือง หยิบคอนมาทุบตี
คืนมือขวาและมือขวาก็ไมเคยรีรอที่จะทิ้งคอนลงแลวมาประคองมือซาย ราวกับปลอบโยน คนใน
สังคมตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน การทํางานเพื่อสังคมนั้นเปนการปฏิบัติธรรมไปในตัว คือ ไมมีเสน
แบงระหวางธรรมะกับชีวิตประจําวัน และไมมีเสนแบงระหวางธรรมะกับการทํางานเพื่อสังคม คํา
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สอนของทานยังมีคุณคา ไมวาเรื่องของการใชสันติวิธีและการใหอภัย หรือความสงบสุขภายในที่
ตองเผชิญกับการยั่วยุของบริโภคนิยม ถามีความสงบสุขภายในแลว ก็สามารถเผชิญกับวัฒนธรรม
แหงความโกรธเกลียด และวัฒนธรรมแหงความละโมบได (Thich Nhat Hanh, 1998)
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการฝกปฏิบัติบนหนทางแหงจิตวิญญาณ ฝกเดินอยางมีสติ ฝกลม
หายใจอยางมีสติ ฝกปฏิบัติในทางศีล 5 จะทําใหตัวเองมีความสุข ประเทศชาติมีความสุข และ
แกปญหาทุกอยางได จะตองใชวิธีฝกปฏิบัติ มีความรัก ความเมตตา ฟง เขาใจ และลดความเขาใจ
ที่ผิดลงก็จะแกปญหาได ชีวิตของนักการเมือง นักธุรกิจ มีแตความเครียด ความทุกข ไมมีเวลาใช
ชีวิตอยางลึกซึ้งที่จะดูแลตนเองได ในหลายครั้งมักใชอํานาจในทางที่เสียหาย ทําใหตนเองและคน
รอบขางมีความทุกข เนื่องจากการไมรูวิธีการใชอํานาจที่ถูกตอง ทางออกในเรื่องนี้คือ จะตองฝก
เจริญธรรมเพื่อใหเกิดอํานาจทางจิตวิญญาณ 3 ประการ ไดแก
1. การละทิ้ง หรือการตัดออก นักการเมืองหลายคนยังยึดติดกับความอยาก
โดยเฉพาะเรื่องของกามารมณ บางครั้งทําใหเกิดเสียชื่อเสียง ทําใหไมสามารถอยูบริหารงานทาง
การเมืองตอไปได
2. เรื่องปญญา ตองรูจักการเขาถึงปญญาดวยการฟงอยางลึกซึ้ง การมีปญญาจะ
สามารถแปรเปลี่ยนความทุกขความสิ้นหวังได
3. พลังแหงความรัก ความเมตตา ตองรูจักการใหอภัย ยอมรับซึ่งกันและกัน เมื่อ
ไมมีความรักใหกันและกันจะนํามาซึ่งความโกรธ เกลียด และทุกข
ทาน Thich Nhat Hanh กลาววา เมื่อมีเงินทอง มีชื่อเสียง มีอํานาจ เราก็ตกในอยูความ
ทุกข และใชอํานาจในทางที่ผิดได ถาไมมีอํานาจทางจิตวิญญาณที่ถูกตอง ในพระพุทธศาสนามีคํา
สอนที่ชวยใหนักการเมือง นักธุรกิจมีความสุขได ในขณะเดียวกันนักการเมืองยังขาดการฟงที่ลึกซึ้ง
แตถามีสติและฝกปฏิบัติอยูเสมอ ก็จะสามารถฟนคืนการสื่อสารที่ดีกลับมาได การเปลี่ยนแปลง
อยางถอนรากถอนโคนนี้จะตองใชวิธีฝกปฏิบัติ มีความรัก ความเมตตา ฟง เขาใจ และลดความ
เขาใจที่ผิดลงก็จะแกปญหาได โดยใหทุกคนปฏิบัติตามศีล 5 หลีกเลี่ยงประพฤติผิดในกาม เสพสื่อ
ลามกอนาจาร ปกปองการละเมิดทางเพศตอเด็กและเยาวชน หลีกเลี่ยงผลิตสื่อแหงความรุนแรง เรา
ควรมีกฎหมายหามผลิตสิ่งบริโภคและสื่อรุนแรงทุกอยาง เพราะหากทุกคนบริโภคสิ่งเหลานี้จะไมมี
ความสุข” (Thich Nhat Hanh, 2001)
ดังนั้นการมีจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลตามแนวคิดของ ทาน Thich Nhat Hanh
หมายถึง การมีความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร การชวยเหลือกันและกันและความสามัคคีใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ปลอบโยน คนในสังคมตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน การทํางานเพื่อ
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สังคมนั้นเปนการปฏิบัติธรรมไปในตัว ไมมีเสนแบงระหวางธรรมะกับชีวิตประจําวัน และไมมี
เสนแบงระหวางธรรมะกับการทํางานเพื่อสังคม
โดยการสรางจิตสํานึกตามแนวคิดของ ทาน Thich Nhat Hanh กระทําโดยการฝกใช
ชีวิตอยางลึกซึ้งและมีสติโดยไมตองมีพิธีตรีตรองใดๆ เชน เดินธรรมดาๆ อยางเปนธรรมชาติ แต
เดินในวิถีแหงสติ การนั่งสมาธิ การรับฟงผูอื่น การยิ้ม การแผความเมตตา การสื่อสารอยางสันติ
ความสงบสุข ความมั่นคง และความเบิกบานของเราจะสงผลตอผูอื่น โดยการมีชุมชนการฝกปฏิบัติ
เพื่อสราง “ดวงตาแหงสังฆะ” เมื่อเรารวมความรูและสติปญญาของเราเขาดวยกัน เราจะเรียนรูอะไร
ไดมากวามองจากสายตาของคนๆเดียว (Thich Nhat Hanh, 2001)
6.5.3 แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะขององคกรพุทธฉือจี้
มูลนิธิพุทธฉือจี้ตั้งขึ้น เวลาผานราว 40 ป มูลนิธิฉือจี้มีสมาชิกทั่วโลกกวา 5 ลานคน มี
อาสาสมัครหลายแสนคน และมีเงินบริจาคที่สามารถทํากิจกรรมเพื่อมนุษย ชาติ การรวมความคิด
กําลังทรัพย แรงกาย แรงใจ เพื่อชวยเหลือผูที่มีทุกขใหพนทุกขนับเปน มหาเมตตา-มหากรุณา ยิ่ง
(อําพล จินดาวัฒนะ, 2549)
มูลนิธิพุทธฉือจี้เปน องคกรพุทธในไตหวันเปนองคกรพุทธมหายานที่มีอุดมการณ
พรหมวิหาร 4 แบบโพธิสัตว มุงชวยเหลือสรรพสัตวเปนเปาหมายหลักของชีวิต องคกรศาสนา
ในไตหวันที่มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ไดแก องคกรพุทธฉือจี้ กอตั้งโดย
ทานภิกษุณีเจิ้งเหยียน ซึ่งกําหนดเปาหมายหลักขององคกรไว 4 ภารกิจ คือ (พระเดิมแท ชาวหินฟา,
2550)
1. เมตตา คือ การชวยอยางไรพรมแดน ไรขีดจํากัดดานชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม (Compassion) คือ ชวยผูยากไรทั่วโลก โดยการทํากิจกรรมสังคมสงเคราะห คือการ
ออกไปทําความดีรวมกับคนอื่นโดยเฉพาะกิจกรรมที่เปนประโยชนกับสังคม
2. กรุ ณ า คื อ การช ว ยด า นสุ ข ภาพความเจ็ บ ป ว ย สร า ง โรงพยาบาล และ
บุคลากรหมอพยาบาลที่กรุณาจริงๆ (Kindness) การจัดบริการรักษาพยาบาล มีหลักการคือ รักษา
คนไขดุจญาตตนเอง
3. มุทิตา คือ การยินดีชวยอยางมีความสุข (Joyful) คือ ใหการศึกษา สราง
สถานศึกษาตนแบบที่เพี ยบพรอมทั้งคุณธรรมและคุณภาพการจัดการศึกษา มีเปาหมายใหคน
ไตหวันและชาวฉือจี้ เรียนรูใหเขาถึง หลักธรรม 3 ขอ คือ ความรูจักประทับใจผูอื่นได รูจัก
เคารพยกยองใหเกียรติ ผูอื่น ความรักเพื่อมนุ ษย องคกรนี้ไดกอตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ
นอกจากเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรยังสอดแทรกองคความรูดานคุณธรรมรวมดวย
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4. อุเบกขา คือ การใหโดยไมหวังผลตอบแทน (Unselfish
ลงทุนทําสื่อสีขาวที่หลากหลาย เชน สถานีทีวีตาอายแพรทั่วโลก

Giving) โดยการ

พุทธฉือจี้จะพยายามสร างสื่อการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมแกคนทุกระดับอยาง
ประณีต บรรจงไมวาจะเปนสื่อหนังสือ ซีดี ดีวีดี และวิทยุ โทรทัศน เพื่อกระตุนมวลมนุษยให
เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส เปลี่ยนปญหาเปนปญญาญาณ แมจะตองมีคาใชจายมหาศาล ขาดทุน ก็
ยินดีทํา โดยไมคํานึงถึงผลกําไรตอบแทนกลับคืน เชื่อมั่นในบุญนิยมที่วา “ยิ่งใหไป ยิ่งไดมา”
โดยผานการดําเนินรายการของสถานีทีวีตาอาย เนนขาวสรางสรรค ละครชุดชีวิตจริงสถานีทีวีตา
อาย นอกจากมีรายการสาระเพื่อชีวิตและสังคม เชน รายการธรรมะสัมภาษณชาวฉือจี้ กิจกรรม 8
ภารกิจแตละวัน ยังมีรายการที่โดดเดน 2 อยางคือ
1. รายการขาวประจําวันที่เนนจริงดีงาม ไมเสนอขาวรายเลวโกง เปนการเลือก
นําสิ่งที่ดีมาเชิดชูยกยอง สรรเสริญสนับสนุน
2. รายการละครชีวิตที่สอดแทรกคุณธรรมการแกปญหาชีวิตคนยุคนี้ไวดวย ฉือจี้
เนนเรื่องจริงในปจจุบัน เพื่อใหผูชมตระหนักและทําดีทันทีตามตัวอยางที่นํามาแสดงในละครชุด
(ไมเอาเรื่องโบราณปรัมปราหรือเรื่องน้ําเนาตบจูบแยงสามีมาเลา)
มูลนิธิพุทธฉือจี้มีนโยบายที่ชัดเจน ครอบคลุม มีภารกิจที่เนนเอาหลักพรหมวิหารสี่
ของพุทธมาปฏิบัติและขยายกิจกรรมใหเปนรูปธรรมโดย แนวความคิดการหลอมรวมจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครฉือจี้มีจุดศูนยกลางอยูที่ทานธรรมาจารยเจิ้งเหยียน ผูซึ่งปฏิบัติตนเปน
ตัว อย างที่ งดงามใหสานุ ศิ ษย ไ ดเห็นแบบอยางอยูตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน ก็มี ระบบสื่อสาร
เชื่อมโยงถึงสมาชิกและอาสาสมัครเพื่อเสริมสรางกําลังใจ ความมุงมั่นและจิตวิญญาณเสียสละ
อยางสม่ําเสมอ ผานสื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออื่นๆ และการจัดกระบวนพิธีกรรมตางๆ อยาง
ตอเนื่อง จนกลายเปน “ขบวนการฉือจี้” ที่มีพลังความดีงามและสรางสรรคอยางสูง (เจือจันทร
จงสถิตอยู, 2550)
องคกรพุทธฉือจี้ บมเพาะกองทัพอาสาสมัครชาวฉือจี้ขึ้นมาเปนจํานวนนับหมื่นนับ
แสน โดยมีระบบ “แมไกและลูกไก” มีพี่เลี้ยงที่จะเอาใจใสผูเขามาเปนอาสาสมัครอยางตอเนื่องทัง้
ที่เปนระบบฝกอบรมอยางเปนทางการ และที่เปนหลักธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรมสวนตัว กอนเปน
อาสาสมัคร จะตองผานการอบรมตลอดทั้งปรวม 2 ป จะมีชั่วโมงการฝกอบรมทุกเดือนๆ ละ
ครั้งๆ ละ 1 วัน เพื่อใหเกิดการถายทอดประสบการณจากรุนเกาสูรุนใหมอยางอบอุน ถาใครได
รูจั ก ได สัม ผั ส กั บ อาสาสมั ค รฉือ จี้ แ ล ว จะประทั บใจ และจะประจั ก ษไ ดว า อาสาสมัค รฉื อ จี้
โดยทั่วไป มีจิตใจดี สุภาพออนนอม ชอบชวยเหลือผูอื่น ใหเกียรติผูอื่น นอบนอมถอมตน ยิ้มแยม
แจมใส และเปนสุขเสมอเมื่อไดบริการใครๆ เวลามีคณะไปเยี่ยมชม อาสาสมัครจะมาเขาแถว
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ตอนรับ รองเพลงตอนรับอยางอบอุน ใหขอมูลอยางไมปดบัง มอบของที่ระลึกให ชวยดูแลเปน
ธุระใหสารพัด เมื่อเวลาเราจะลากลับก็พากันออกมาสงเปนหมูคณะ โคงคารวะ ยกมือไหวและ
ขอบคุณผูดูงานอยางออนนอม จนกวาผูมาเยือนจะลับตาไป แมแตภิกษุณีที่สมณารามก็กระทํา
เชนเดียวกับอาสาสมัครทุกประการ อาสาฉือจี้ที่ไปทํางานอาสาไมวาที่ไหนๆ ก็มีบุคลิกไมแตกตาง
จากนี้ ดวยวา เขาใหรักเพื่อนมนุษยทุกคนไมแยกรวยแยกจน ไมแยกฐานะ เชื้อชาติ ฝกใหทุกคน
มีจิตใหญ (มหจิต) ที่จะรักเพื่อนมนุษยเหมือนวาทุกคนในโลกนี้เปนคนในครอบครัวเดียวกัน
(อําพล จินดาวัฒนะ, 2549)
แนวพุทธของฉือจี้มองวาคนทุกคนมีเมล็ดพันธุแหงความดีอยูในตัว มีธาตุของความ
รักความเมตตาอยูทุกคน ทุกคนจึงควรฝกฝนจิตใหรูจักรักและขอบคุณสรรพสิ่งรอบตัว ชาวฉือจี้จึง
นิ ย มฝ ก ฝนขอบคุ ณ ผู อื่น อย า งจริ ง ใจและนอบน อ ม แมไ ปช ว ยเหลื อ ใครๆ ก็ยั ง ขอบคุ ณ ผูที่ ใ ห
ชวยเหลือ การรูจักขอบคุณ (กั่นเอิน) ถือเปนการฝกที่จะรักและเคารพในผูอื่น เปนการพัฒนาจิต
ของตนอยางสม่ําเสมอ ดวยความเชื่อดวยการฝกเชนนี้ทําใหชาวฉือจี้เปนคนมีจิตใจดี มองคนในแง
บวก มองสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นดวยความเขาใจและมีความสุข
กรณีตัวอยางงานอาสาสมัครของฉือจี้ที่ทําใหอยางไมยอทอ คือ บรรดาอาสาสมัคร
ทํางานแยกขยะตามชุมชนตางๆ ที่เปรียบเหมือนมดงานโพธิสัตวหรือพระโพธิสัตวรากหญา ที่กม
หนากมตาแกปญหาสิ่งแวดลอมอยูทั่วไตหวัน กลุมอาสาสมัครเหลานี้ จะมีหนวยทํางานกระจาย
แทรกตัวอยูตามชุมชนตางๆ นัดกันทิ้งขยะในวันที่ทางการไมมาเก็บ เชน ทางการมาเก็บขยะ 5
วัน เครือข ายฉื อจี้จ ะขอใหป ระชาชนในละแวกนั้น นําขยะมาทิ้ง ใหฉือจี้ใ น 2 วัน ที่เ หลือของ
สัปดาห บรรดาอาสาสมัครฉือจี้ก็จะขนยายขยะ แยกขยะอยางไมรังเกียจวาเปนงานตอยต่ํา เอาที่
เปนประโยชนไป recycle เอาไปขายนําเงินมาเขามูลนิธิปละเปนรอยลานเหรียญ ไดทั้งเงินไดทั้ง
บุญและไดฝกฝนตนเองอยางสม่ําเสมอ
งานอาสาสมัครทํางานแยกขยะเชนนี้ เกิดประโยชนอยางนอย 5 ประการคือ หนึ่ง
ชวยทางการบรรเทาปญหาเก็บและจัดการขยะไมทัน สอง ชวยสรางนิสัยการแยกขยะ และนําขยะ
บางสวนกลับมาใชใหม สาม สรางพฤติกรรมการพิทักษสิ่งแวดลอม สี่ ปลูกฝงคานิยมไมรังเกียจ
งานสกปรก หา นําขยะ recycle ไปแปลงเปนเงินกลับมาชวยสังคม
การฝกอาสาสมัครของฉือจี้
1. ผานการฝกดูแลผูอยากไร 25 ครอบครัวในปแรก และเพิ่มเปน 40 ครอบครัว
ในปถัดไป โดยมีรุนพี่เปนทั้งพี่เลี้ยง และเพื่อนรวมงาน
2. เมื่อทํางานเปนอาสาฯ ฉือจี้อยางนอย 2 ปขึ้นไป หากที่ประชุมกลุมเห็นควรก็
จะไดรับโอกาสเขาสูพีรับรองเปน “กรรมการฉือจี้” ที่ศูนยใหญฉือจี้ที่เมืองฮัวเหลียนเกาะไตหวัน
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3. หลังเปนกรรมการฉือจี้ (ปจจุบันมีประมาณ 5 หมื่นคนทั่วไตหวัน) สามารถ
สมัครเขารับการอบรมเปนอาสาสมัครชวยงาน โรงพยาบาล ฉือจี้ (มี 6 แหงทั่วไตหวัน) หรือเปน
อาสาสมัครชวยงานการศึกษา เรียกวา “เปนพอแมอุปถัมภ” ดูแลนักเรียนนักศึกษาที่อยูเรียนใน
สถานศึกษาของฉือจี้อยางตอเนื่อง เสมือนหนึ่งเปนบุพการีชุดที่สอง และทํางานประสานงานกับ
คณะครู ผูปกครองจริงของผูเรียนดวย
ประเภทอาสาสมัครของฉือจี้ แบงออกเปน 5 ประเภทคือ
1. อาสาสมัครชุดน้ําเงินขาว ผานการอบรมอยางนอย 2 ป พัฒนาขึ้นไปเปน
อาสาสมัครโรงพยาบาล และอาสาสมัครพอแมอุปถัมภ (มี 5 หมื่นคน)
2. อาสาสมัครการศึกษาเรียนรูแนวคิดการเปนครูแบบฉือจี้ ผานการอบรมอยาง
นอย 2 ป พัฒนาขึ้นไปเปนอาสาสมัครสมาคมครู และครูรักใหญ (6 พันคน)
3. อาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม ผานการอบรมอยางนอย 1 ป ประจําอยูตาม
หนวยสาธิตการเก็บแยกขยะทั่วเกาะไตหวัน 5,000 แหง (มี 6 หมื่นคน)
4. อาสาสมัครสมาคมแพทยฉือจี้ระหวางประเทศ ชื่อยอเรียกวา “ทีมา” (มีหลัก
พันคน)
5. และยังมีอาสาสมัครในอาชีพอื่นๆ อีกไมมาก เชน อาชีพตํารวจ เปนตน
ตัวอยางการฝกอบรมของสมาชิกฉือจี้
กอนเวลาฝกอบรม ทานธรรมาจารยจะออกมา มีการฉายภาพกิจกรรมที่อาสาสมัคร
ฉือจี้ไปชวยเหลือดูแลหญิงชราที่ลูกหลานทอดทิ้งใหอยูแตในหองอับมืดในบานเปนเวลานานถึง
17 ป ดวยเหตุที่เห็นวา หญิงชรามีปญหาทางจิต ซึ่งกวาที่หญิงชราจะไววางใจอาสาสมัคร พวก
อาสาสมั ค รต อ งใช ค วามตั้ ง ใจจริ ง ความเสี ย สละและความอดทนอย า งสู ง และใช เ วลาทํ า
ความคุนเคยอยูนาน การนําภาพกิจกรรมเชนนี้มาใหอาสาสมัครอื่นๆ ดูก็เปนการตอกย้ําจิตวิญญาณ
ของอาสาสมัครใหเกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจและมุงมั่นในการมีจิตอาสาของมนุษยเพื่อเพื่อนมนุษย
จากนั้นก็มีการรองเพลงรวมกัน 1 เพลง (ทราบวาเปนเพลงที่เกี่ยวกับการอธิษฐานจิต
ของเหลาอาสาสมัคร) แลวทานธรรมาจารยก็เดินออมานั่งที่โตะกลางหอง เมื่อลูกศิษยทําความ
เคารพแลว อาจารยเริ่มทักทาย อาจารยทานพูดถึงการทํางานของอาสาสมัครที่ไดเห็นวีดิทัศน พูด
ถึงวาโลกทุกวันนี้มีภัยพิบัติมากขึ้น เพราะคนมีสวนทําใหโลกเสียสมดุล เปลือกโลกเหมือนผิวหนัง
ของคน ถามันชํารุดเสียหาย แลวเราชวยกันดูแลรักษาโลก ผิวหนังจะงอกงามขึ้นมาทดแทนได จึง
เปนหนาที่ของเราทุกคนที่จะตองชวยกันเยียวยาโลก ทาอาจารยทานพูดถึงจิตวิญญาณอาสาสมัคร
ในทํานองวา มนุษยตองมีจิตใจเมตตากรุณา ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มนุษยมีศักยภาพและชวยโลก
ไดมาก
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ทานธรรมาจารยพูดเองคนเดียวนานประมาณ 20 นาที จากนั้นก็ตัดไปที่จอภาพ
สนทนาทางไกล (Teleconference) กับบุคลากรในองคกรเครือขาย และอาสาสมัครของฉือจี้ที่อยู
ตาง ๆ กัน สลับกับการใหอาสาสมัครและผูเกี่ยวของบางคนพูดสดในหองประชุม โดยทั้งหมดนี้มี
การเตรียมคนเตรียมคิวและถายทอดสดออกทีวีตาอายดวย นับวาเปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารเชื่อมโยงรูกันทั่วถึงของเหลาสมาชิกฉือจี้ที่มีพลังอยางสูง
ผูรว มเล าประสบการณและแสดงความรูสึกสดและผานการสนทนาทางไกลรวม
ประมาณ 15 คน เปดโอกาสใหผูปฏิบัติไดถายทอดประสบการณอันเปนความรูในตัวตนสูผูอื่น
โดยทานธรรมาจารยชวยสรุปหรือเสริมความคิดใหอยางสั้นๆ นับเปนการดําเนินงานที่ทันสมัย
สมาชิกที่มีจํานวนเปนแสนคนไดเรียนรูไปพรอมๆ กันอยางสม่ําเสมอ ไดเพิ่มพูนทั้งมิติความรู
ความเขาใจ มิติทางเทคนิค และเสริมสรางมิติทางจิตวิญญาณอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เปน
การทําการตลาดเชิงสังคม (social marketing) ไปพรอมๆ กันดวย
พุทธฉือจี้ มีกิจกรรมตลอดทั้งป และมีหนวยงานแตกขยายไปทั่วทั้งในไตหวันและ
ตางประเทศ “อะไรคือกลไกบริหารระหวางอาสาสมัครที่คลองใจใหเปนหนึ่งเดียวจนขยายมวลได
หลายหมื่นคน” คําตอบคือ ความออนนอมเขาหากันของทุกฝาย เพื่อรวมงานของสวนรวมไมมี
ลักษณะศักดินา ชนชั้น ยกตนขมทาน แตจะคลายเปนญาติผูใหญดูแลผูนอย จึงเกิดการรวมรวม
พลั ง ทํ า งานได ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และที่ ใ ดทํ า ไม ไ ด ก็ ไ ม เ จริ ญ ตามกฎธรรมชาติ (พระเดิ ม แท
ชาวหินฟา, 2550)
สรุป จิตสํานึกสาธารณะตามแนวคิดของฉือจี้ หมายถึงการรูจักเคารพยกยองใหเกียรติ
ผูอื่น ความรักเพื่อมนุษย ความมุงมั่นและจิตวิญญาณเสียสละอยางสม่ําเสมอ โดยการออกไปทํา
ความดีรวมกับคนอื่นโดยเฉพาะกิจกรรมที่เปนประโยชนกับสังคม โดยการนําเอาหลักพรหมวิหารสี่
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในการทํางานชวยเหลือสังคม โดยมีวิธีการ
เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ โดยการการนําภาพกิจกรรมการชวยเหลือผูยากไรมาใหอาสาสมัคร
อื่นๆ ดูก็เปนการตอกย้ําจิตวิญญาณของอาสาสมัครใหเกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจและมุงมั่นในการ
มีจิตอาสาของมนุษยเพื่อเพื่อนมนุษย มีการสรางความตระหนักในปญหาของสังคมปจจุบัน เชน
โลกทุกวันนี้มีภัยพิบัติมากขึ้น เพราะคนมีสวนทําใหโลกเสียสมดุล มนุษยตองมีจิตใจเมตตากรุณา
ชวยเหลือเกื้อกูลกั น มนุษยมี ศักยภาพและชวยโลกไดมาก เป ดโอกาสใหผูปฏิบัติไดถายทอด
ประสบการณอันเปนความรูในตัวตนสูผูอื่น โดยมีทานธรรมาจารยเปนบุคคลตนแบบโดยชวยสรุป
หรื อ เสริ ม ความคิ ด ให อ ยา งสั้ น ๆ และใหส มาชิก ฝ ก เลื่อ นระดั บ ของสมาชิ ก แตล ะขั้น โดยการ
เสียสละทุมเททั้งเวลาและจิตใหกับการทํากิจกรรมในสังคมทองถิ่น ตามระยะเวลาที่กําหนด โดย
ตองเขารับการฝกอบรมตามตารางฝกรายปมากขึ้น โดยมีอาสาสมัครรุนพี่คอยดูแลชวยเหลือแนะนํา
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ทําใหเขาใจและลงมือปฏิบัติ โดยการยึดถือศีล 10 ของฉือจี้ พุทธฉือจี้สรางสื่อการสอนที่สอดแทรก
คุ ณ ธรรมแก ค นทุ ก ระดั บ อย า งประณี ต บรรจงไม ว า จะเป น สื่ อ หนั ง สื อ ซี ดี ดี วี ดี และวิ ท ยุ
โทรทัศน เพื่อกระตุนมวลมนุษยกระทําความดีชวยเหลือผูอื่น
6.5.4 แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะของสันติอโศก
สมบัติ จันทรวงศ ( 2531) นักปรัชญาการเมืองแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรียก
ชุมชนอโศก วา “ชุมชนพุทธยูโทเปย” หรือชุมชนพุทธในอุดมคติ
ประเวศ วะสี (2538) ไดสรุปความสําคัญของชุมชนชาวอโศกวาเปนชุมชนแหงสันติ
สุข ดังนี้“ความสําคัญสูงสุดของขบวนการสันติอโศกมิไดอยูที่การกินมังสวิรัติ แตอยูที่การสราง
ชุมชนที่มีศีลเปนระบบชีวิตใหมีความสัมพันธกับธรรมชาติ ไมกดขี่ขูดรีด ไมทําโดยหวังกําไร แต
แบงปนชวยเหลือกันเปนบุญนิยม ทําใหชุมชนสงบเย็น”
พระโพธิรักษไดยืนหยัดสรางชุมชนไทยรูปแบบใหมที่มีรากฐานบนพุทธปรัชญาที่
ไดรับการตีความใหม จนกระทั่ง ในปจจุบันจากขบวนการสันติอโศกไดเติบโตเปน “ชุมชนอโศก”
กระจายอยูทั่วประเทศไทย สมาชิกของชุมชนหรือ “ชาวอโศก” ไดยึดถือเอา “ศีล” เปนหลักชี้นําใน
การดําเนินชีวิต ตลอดจนมีทฤษฎีพัฒนาสังคมที่เรียกวา ทฤษฎี “บุญนิยม” เพื่อตอตาน ระบบ“ทุน
นิยม” ที่เปนระบบหลักครอบงําสังคมไทยในปจจุบันกระบวนการสรางและพัฒนาชุมชน ทั้งมิติ
ดานในคือภูมิธรรมและมิติดานนอกคือสังคมศานติสุข ที่มีเศรษฐกิจพอเพียง และพึ่งตนเองได ของ
ชุมชนชาวอโศก
สันติอโศกกอตั้งขึ้น โดยพระโพธิรักษและกลุมชาวพุทธ ซึ่งไมยินดีไปกับการยอ
หยอนในวินัยของภิกษุสงฆสวนใหญ จึงรวมตัวกันเปนกลุมในป 2514 เพื่อการปฏิบัติธรรมและการ
ตีความธรรมตามแนวทางของตนเอง จัดตั้งชุมชนชาวพุทธที่ถือมังสวิรัติและเครงครัดในวินัย มีการ
บวชชีซึ่งเครงครัดในศีลสิบขอ และเรียกรองใหสมาชิกถือศีลแปด หรืออยางนอยก็ตองปฏิบัติศีลหา
นอกจากนี้ยังนําเสนอการตีความหลักธรรมอยางขุดรากถอนโคนจากระบบหลัก สันติอโศกไดยืน
หยัดและเติบโตจนกระทั่งมีการจัดการและโครงสรางองคกร กลายเปน “ชุมชนอโศก” มากกวา 8
แหงทั่วประเทศไทย การที่ชาวอโศกเรียกตนเองวาเปนชุมชนนั้น เนื่องดวยมีองคประกอบหลัก 4
สวนดังนี้ (กิตติกร สุนทรารักษ, 2543)
องคประกอบที่หนึ่ง เปนแกนกลางของชุมชน คือ พุทธสถาน หรือ วัด ภายในบริเวณ
วัดประกอบดวย สมณะ (พระ) สิกขมาตุ (ชี) ผูเตรียมบวชทั้งชายและหญิง (นาค กลัก ปะ) และ
ฆราวาสที่ถือศีลแปด เรียกวา คนวัด อยูรวมกันเปนหมูบานภายในวัด ผูที่อาศัยอยูในวัดทั้งหมดจะ
ทํางานเต็มเวลาใหแกพุทธสถานและชุมชน
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องคประกอบที่สอง คือ ญาติธรรม หรือ สมาชิก ที่อาศัยอยูรอบๆวัด ซึ่งมักจะปฏิบัติ
ศีลหาเปนอยางต่ํา ญาติธรรมเหลานี้บางสวนก็ทํางานเต็มเวลาใหกับชุมชน บางสวนก็ทํางานกับ
สังคมภายนอกและมาชวยเหลืองานของชุมชนในบางโอกาสหรือวันหยุด
องคประกอบที่สาม คือ โรงเรียนสัมมาสิกขา ซึ่งจัดตั้งในชุมชนอโศกที่มีความพรอม
และบางชุมชน ไดขยายใหมีการจัดสอนสายอาชีวะ และมหาลัยวังชีวิต
องคประกอบที่สี่ คือ สมาชิกภายนอกที่สนับสนุนหลักคําสอนของชาวอโศก จะ
มารวมกิจกรรมในโอกาสพิเศษ งานพิธี และเทศกาลงานบุญตางๆสําหรับจํานวนสมาชิกนั้น
ไมสามารถระบุจํานวนแนนอนโดยเฉพาะสมาชิกภายนอก จัดประเภทสมาชิกเปน 3 กลุมดังนี้ กลุม
ที่หนึ่ง ซึ่งเปนแกนกลาง มีประมาณ 700 คน ประกอบดวย สมณะ สิกขมาตุ ผูเตรียมบวชคนวัด และ
ญาติธรรม กลุมที่สอง คือ สมาชิกผูแข็งขัน มีประมาณ 8,000 คน โดยประมาณตัวเลขจากกลุมการ
ทํางานตางๆในชุมชน และกลุมสุดทายประมาณวามีหลายหมื่นคน คือ ผูรวมอุดมการณมังสวิรัติ
พระโพธิ รั ก ษ ไ ด กํ า หนดเป า หมายสู ง สุ ด แห ง การปฏิ บั ติ ธ รรมสํ า หรั บ ทุ ก คนว า คื อ
“โลกุตตปญญา” ซึ่งสามารถรูแจงไดดวย“โลกุตตรธรรม”ในตนเองดังนั้น(ภัทรพร สิริกาญจน,
2540) พระโพธิรักษจึงตีความใหมทั้งจากคําสอนของพระพุทธเจา และจากการตีความของทานพุทธ
ทาสภิกขุ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และไดกลายเปนแนวการพัฒนาสังคมทางเลือก ที่
แตกตางจากนโยบายการพัฒนาใน “ระบบหลัก”การพัฒนาสังคมแนวทางเลือกของชุมชนอโศก
ชุมชนอโศกในตัวเอง เปนการวิพากษ “ระบบหลัก” ทั้งทางดานการเมืองและสังคม ในอโศกการ
ปฏิบัติธรรมไมไดเปนเพียงเรื่องของปจเจกบุคคลเทานั้น แตเปนเรื่องที่แขวนอยูบนสภาพการณทาง
สังคมและสภาพแวดลอม แนวคิดดังกลาวกอใหเกิดการพัฒนาสังคมที่แตกตางจาก “ระบบหลัก” ดังนี้
1. การรื้อถอน “คานิยมและโครงสรางทางสังคม” ดวยการตีความคําวา “ศิวิไลซ หรือ
ความเจริญ” ที่ชาวอโศกเรียกวา “อริยธรรม” พระโพธิรักษรื้อถอนโครงสรางสังคมปจจุบันที่ คนที่
มีความเจริญ หรือไมเจริญ แบงกันดวยความมั่งคั่งทางวัตถุและอํานาจ และสรางใหมดวยโครงสราง
แหงธรรมที่ความเจริญแบงกันดวยระดับการขัดเกลาจิตใจหรือการปฏิบัติธรรม จากเปาหมายสูงสุด
แหงชีวิตคือโลกุตตรปญญา ที่ตีความมาสูการปฏิบัติคือ ศีล ฉะนั้น ลําดับชั้นของมนุษยใน
โครงสรางสังคมของชุมชนอโศกจึงแบงกันดวยระดับของการปฏิบัติศีล อยางไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติจริงการแบงดวยศีลในชุมชนอโศกเปนไปอยางหลวมๆ ทุกลําดับชั้นทุกเพศวัยรวมพลังกัน
ดวยความสัมพันธแบบเครือญาติและ อุดมการณแหงธรรม “บุญนิยม” การแบงโครงสรางสังคมของ
ชาวอโศกนําไปสู “คานิยม” ที่ยกยองผูที่ปฏิบัติศีลสูงขึ้นอยางเครงครัด ผูซึ่งสละผลประโยชนสวน
ตน และผูซึ่งทําประโยชนใหแกสังคม“ขยัน สรางสรรค กลาจน ทนตอคําเยยหยัน” เปนคําขวัญที่
บงชี้ถึงความภาคภูมิใจของชาวอโศกตัวอยางที่เปนที่นับถือของชาวอโศก และเปนที่รูจักกันดีใน
ภาคการเมืองของประเทศไทย คือ จําลอง ศรีเมือง จําลองเปนคนวัด หรือ ผูอาศัยอยูในวัด ที่ชุมชน
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ปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม เปนผูซึ่งปฏิบัติศีลแปด และสละความสุขสวนตัว เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอ
สังคมในดานความเคลื่อนไหวทางดานการเมือง (Kaewthep, 2003)
2. การกระจายรายไดของสังคม ดวยระบบสวัสดิการชุมชนที่เรียกวา “สาธารณโภคี”
ซึ่งแปลตรงตัววา ทรัพยของสวนรวม โดยมีหลักการวา รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการทํางาน
ในชุมชนไมวาจะเปนในรูปของผลผลิตทางเกษตร หรือรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ จะเขาสู
สาธารณโภคีและสาธารณโภคีจะจัดเตรียมปจจัยพื้นฐานแกสมาชิกในชุมชน ไดแก อาหาร เสื้อผา
ยารักษาโรค คาเดินทาง เปนตน ตามความจําเปนของแตละบุคคล ซึ่งแนวคิดดังกลาว เปนระบบการ
กระจายรายไดที่แตกตางไปจากการกระจายรายไดในระบบหลัก ในขณะที่ในสังคมทุนนิยม
การกระจายรายไดแบงตามความสามารถที่หารายไดนั้น แตในชุมชนอโศกกระจายรายไดตามความ
จําเปนที่สําคัญคือตองมีความยุติธรรมและเทาเทียมกันในสังคม ซึ่งเปนแนวคิดเดียวกันแตพระโพธิรักษ
นํามาสูภาคปฏิบัติ ระบบสาธารณโภคีไดใหความเปนธรรมอยางเทาเทียมกันตอทุกคนในชุมชน
อโศก กลาวอีกนัยหนึ่ง ระบบสาธารณโภคี นอกจากจะจัดเตรียมปจจัยพื้นฐานแกชาวอโศกแลว
ยังจัดเตรียมสภาวะสังคมที่เกื้อหนุนใหชาวอโศกสามารถปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตและปญญาดวยการ
รวมพลังกลุมทํางาน กอเกิดคุณภาพทางดานวัตถุ ในขณะเดียวกันก็ เกื้อหนุนการพัฒนาตนใน
โครงสรางอริยธรรมของชุมชนดวย กลาวไดวา ระบบสาธารณโภคีแตกตางโดยสิ้นเชิงจากระบบ
ทุนนิยม แตใกลเคียงกับระบบสังคมนิยม แตเปนธรรมิกสังคมนิยม จนกระทั่งชุมชนมีเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถพึ่งตนเองไดและกลายเปนชุมชนที่เขมแข็งดวยตนเอง (สุนัย เศรษฐบุญสราง,
2544)
3. ความสัมพันธอยางเทาเทียมกันใน “สังคมยูโทเปย” หรือ สังคมในอุดมคติของชาว
พุทธจากรากฐานทางปรัชญาทั้ง โลกุตตรปญญา บุญนิยม และ การลดกิเลส ผลักดันใหชาวอโศก
เครงครัดในวินัยสวนบุคคล ในขณะเดียวกันก็ให หรือ ทําสิ่งดีๆใหแกสังคมดวยกระบวนการกลุม
ซึ่งนําไปสูสังคมที่มีความสงบสุข ขยันขันแข็ง และองคกรทางสังคมรูปแบบใหม ที่มีความพอเพียง
ทางดานเศรษฐกิจและพึ่งตนเองไดในแตละชุมชน และในขณะเดียวกัน แตละชุมชนก็มีปฏิสัมพันธ
อยางเทาเทียมกัน (egalitarian inter-relationship) ในชุมชนอโศกแตละแหงจะมีคณะกรรมการ
ทํางานของแตละชุมชนที่ไมตองพึ่งพาชุมชนอโศกแหงอื่น แตทุกชุมชนมีการติดตอสัมพันธกัน
อยางใกลชิดดวยอุดมการณกลุม “บุญนิยม” มีการแลกเปลี่ยน วัตถุดิบ ผลผลิต ผลิตภัณฑ ความรู
และ บุคลากรระหวางชุมชนในลักษณะเครือขาย ตลอดเวลา ซึ่งนําไปสูความสามารถในการจัดการ
ตนเองไดของกลุม จนกระทั่งกลุมชาวพุทธอโศกหลุดพนจากบวงบาศกการตลาดของระบบทุนนิยม
การพึ่งตนเองไดของแตละชุมชนวางอยูบนฐานของกิจกรรมตางๆในชุมชนมากกวา 30 ชนิดโดย
แตละฐานงานดําเนินไปดวยการอาสาสมัครอยางแข็งขันของสมาชิกชาวอโศก ทั้ง นักบวช ผูเตรียม
บวช คนวัด สมาชิกที่อยูรอบๆ วัด ตลอดจนผูสนับสนุนจากภายนอก โดยไมไดใหความสําคัญกับ
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ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือความฉลาด แตใหความสําคัญกับการรวมแรงรวมใจกันทํางานเปน
กลุม ซึ่งเปนแนวคิดของกลุมนักทฤษฎีการพัฒนาแนวทางเลือก ที่ใหความสําคัญกับปญญาและ
ประสบการณของชาวบาน ตลอดจนวัฒนธรรมชุมชน ในขณะเดียวกันการทํางานเปนทีมก็เปนการ
ควบคุมซึ่งกันและกันและสืบตออุดมการณรวมของกลุม ฐานงานที่สําคัญที่ถือวาเปน 3 อาชีพกูชาติ
คือ “กสิกรรมธรรมชาติไรสารพิษ ปุยสะอาด และขยะเอย” ซึ่งเปนอาชีพที่ไมไดรับคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญใดๆ แตดําเนินตามหลักธรรมในศีลขอที่หนึ่ง คือ ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น หมายถึง
การไมกอใหเกิดทุกข ทั้งตอ กสิกร ผูบริโภค สัตวโลก และสิ่งแวดลอม และอาชีพทั้งสามเปน
กิจกรรมที่ครบ วงจรในตัวเอง และตอชุมชน นับแต การผลิตผลิตผล การประกอบอาหาร และการ
กําจัดของเสียจากการบริโภค นําไปสูการพึ่งตนเองไดของชุมชน (อภิชัย พันธเสน, 2544)
4. ชุมชนอโศกไมเพียงแตสรางสังคมเขมแข็งที่มีเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองได
แตยังรื้อฟนวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย นั่นคือ “ความสัมพันธแบบเครือญาติ” ในขณะเดียวกันก็
แกไขจุดบกพรองที่แฝงตัวอยูในวัฒนธรรมไทย ตัวอยางที่เห็นเดนชัดคือ ระบบความสัมพันธใน
“โรงเรียนสัมมาสิกขา” ซึ่งมีอยูในชุมชนอโศกหลายแหง นักเรียนในโรงเรียนสัมมาสิกขาจะมี
ผูปกครองที่เปนสมาชิกหรือผูสนับสนุนอุดมการณของชาวอโศก สวนตัวนักเรียนจะตอง“ศีลเดน
เปนงาน ชาญวิชา” นั่นคือ เปาหมายของการศึกษาอยูที่ ความเปนคนดี เปนหลักสําคัญ แลวจึง
ตามมาดวยการทํางานเปนกลุมในฐานงานตางๆและความสัมพันธกับผูรวมงานซึ่งเปนการพัฒนา
ตนของชาวอโศก สวนสุดทายคือ เกงในดานวิชาการ จะเห็นไดวาปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
สัมมาสิกขาเปนกระจกที่สะทอนคานิยมและวัฒนธรรมของชาวอโศกนั่นเอง ดังนั้นระบบการศึกษา
ดังกลาวจึงเปรียบเสมือนเปนการผลิตซ้ําและสืบทอดแนวคิดอุดมการณของพระโพธิรักษดวยอีก
ทางหนึ่งสําหรับวัฒนธรรม ความสัมพันธแบบเครือญาติ เนื่องดวย นักเรียนในโรงเรียนสัมมาสิกขา
จะเรียนทั้งวิชาการและการขัดเกลาจิตใจดวยฐานการทํางานตางๆ โดยครูผูสอนก็คือ นักบวช และ
สมาชิกชุมชน ที่ปฏิบัติหนาที่ในฐานการทํางานตางๆ ดังนั้น ผูใหญทุกคนในชุมชนอโศกจึงเปนครู
ของนักเรียนสัมมาสิกขา เด็กนักเรียนจะเรียกครูหรือผูใหญทุกคนวา “อา” หรือ ลุง ปา ตามสมควร
และเรียกนักเรียนที่โตกวาวา “พี่” วัฒนธรรมในชุมชนอโศกเปนความสัมพันธแบบเครือญาติที่มี
ความทับซอนกันระหวาง วัด บาน และ โรงเรียน นักเรียนจะไดรับการกลอมเกลาทั้งในดานวิชาการ
และวิธีการทํางานในบรรยากาศแหงการขัดเกลาจิตใจตน ตลอดจนวัฒนธรรมและอุดมการณของ
ชาวอโศก ในขณะที่ผูใหญหรือพี่จะสอดสอง ดูแล และตักเตือน ผูที่เด็กกวา ผูใหญหรือพี่ก็จะตอง
ปฏิบัติตนใหดีเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกรุนนองดวย ระบบการขัดเกลาเชนนี้มิไดแตกตางไปจาก
ความสัมพันธแบบเครือญาติที่เคยมีในวัฒนธรรมไทย แตสิ่งที่แตกตางอยางเดนชัดคือ เด็กนักเรียน
ในชุมชนอโศกไดรับการสอนใหกลาที่จะวิพากษวิจารณ และแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ตลอดจนมีระบบการ “ชี้ชมขุมทรัพย” ที่ทุกคนสามารถแนะนําขอบกพรองและชื่นชมขอดีของผูอื่น
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ดวยจิตเมตตา ไมวาผูนั้นจะมีอายุมากกวาหรือนอยกวา กระบวนการดังกลาวเปนการตอตานระบบ
อํานาจนิยมที่ฝงรากลึกในสังคมไทย ชาวอโศกไดคัดสรรสิ่งดีงามจากวัฒนธรรมไทย ใน
ขณะเดียวกันก็แกไขจุดบกพรองที่เปนตนเหตุของปญหาในสังคมไทยแมนโดยภาพรวม ชุมชน
อโศกจะตอตานสังคมสมัยใหมที่ฟุงเฟอ และหลงใหลในระบบบริโภคนิยม แตในขณะเดียวกัน ชาว
อโศกก็คัดสรรสิ่งที่ดีจากสังคมสมัยใหม คือ การยอมรับในเทคโนโลยี เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอ
สังคมในสองดาน ดานที่หนึ่งคือ การใชเทคโนโลยีผลิตสื่อเพื่อเผยแผธรรมและปรัชญาบุญนิยม
ไดแก การผลิตหนังสือ วารสารหลายประเภท แผนพับ ขาวสารชุมชน ซีดี วีดีโอ เทปเว็บไซต วิทยุ
ชุมชน การสัมภาษณทางทีวี และ บทความ ดานที่สองคือ การใชเทคโนโลยีที่จําเปนเพื่อการผลิต
ผลิตภัณฑ อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีสมัยใหมถูกจํากัดเพียงเพื่อประโยชนสาธารณะ มิใชความ
สะดวกสบายสวนตน ยกตัวอยางเชน ดวยการถือศีลแปด คนวัดไมไดรับอนุญาตใหใชเครื่องไฟฟา
ใดๆ แมแตไฟสองแสงสวางก็ตองไมเกิน 10 วัตต เปนตนมีความสมัครใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติ
อยางเครงครัดในศีลหาและอุดมการณบุญนิยม
ชุมชนสันติอโศกยึดหลักมรรคมีองคแปด ในการดําเนินชีวิตที่ดีเปนแบบอยางแก
สังคม ภายในชุมชนมีทั้ง ระบบการศึกษา การเศรษฐกิจ การเกษตร การแพทยพยาบาล การเมือง ที่
อยูภายใตแนวคิดบุญนิยมปนตัวขับเคลื่อน และมีวิถีชีวิตที่เปนทางเลือกใหม สงเสริมการใชชีวิตที่
เรี ย บง า ย ฝ ก บริ โ ภคกิ น น อ ยใช น อยในด า นป จ จั ย สี่ ข องชี วิต สั น ติ อ โศกเน น เรื่อ งจิต วิ ญ ญานที่
เสียสละมากกวาวัตถุ มุงยกระดับคุณคาทางจิตสํานึก คุณธรรม และคุณคาของชีวิต
แนวทางบรรลุความสูงสุดของกลุมสันติอโศก ไมเนนใหนั่งสมาธิหลับตาเพียงอยาง
เดียว แตรวมถึงการทํางานเสียสละรับใชสังคมอยางกลมกลืนอยูกับวิถีชีวิตประจําวัน ดังที่ทาน พุทธ
ทาสภิกขุ กลาวา การปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรม หรือทานดาไลลามะแหงธิเบตกลาววา ตนธาร
แหงความสุขและอิ่มใจคือการใหบริการผูอื่น และตามทัศนะของ อัลเบิรต ไอนสไตน ที่วา มนุษย
เราจะสามารถคนพบความหมายของชีวิต ซึ่งสั้นและเต็มไปดวยอันตรายไดก็ตอเมื่ออุทิศตัวใหแก
สังคมเทานั้น (พระเดิมแท ชาวหินฟา, 2550)
สรุป แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะในแนวคิดของชุมชนสันติอโศก เปนการเปลี่ยน
“โลกทัศน” ไปสู วัฒนธรรมหมูกลุม ภายใตแนวคิดบุญนิยม คานิยมแหงการให การทํางานอยาง
ขยันขันแข็ง การทําประโยชนใหแกสวนรวมอยางเต็มที่ ความมุงมั่นที่จะพึ่งตนเองภายในชุมชน
การรวมพลังกันดวยกระบวนการกลุมแกไขและจัดการปญหาตางๆดวยความมีเมตตาตอกัน ดวย
ความเปนธรรมและความเทาเทียมกัน และที่สําคัญที่สุดคือ การลด ละ กิเลสสวนตน การเปลี่ยนโลก
ทัศนดังกลาว มีผลใหจิตใจและปญญาปราศจากความมัวหมองดวย โลภ โกรธ หลง เปนการ
ยกระดับภูมิธรรมทั้งสวนตนและสังคมโดยรวม ประเด็นนี้เปนกุญแจสําคัญที่จะไขประตูสูสังคม
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อุดมคติ และการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง “โลกทัศน” ในการพัฒนา
สังคมไทย เปนสังคมศานติสุข
การเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะในแนวคิดของชุมชนสันติอโศก โดยใชรูปแบบของ
การเรียนรูรวมกันเพื่อใหเกิดกิจกรรมกลุม ที่กอใหเกิดประโยชนแกสังคม สมาชิกในชุมชน ถือศีล
แปด ชุมชนอโศกไดรับการสอนใหกลาที่จะวิพากษวิจารณ และแสดงความคิดเห็นของตนเอง
สามารถแนะนําขอบกพรองและชื่นชมขอดีของผูอื่น ดวยจิตเมตตา การทํางานใหชุมชนก็คือการ
ทําบุญตามแนวคิดบุญนิยม วิธีการทํางานเปนบรรยากาศแหงการขัดเกลาจิตใจตน ตลอดจน
วัฒนธรรมและอุดมการณของชาวอโศก ในขณะที่ผูใหญหรือพี่จะสอดสอง ดูแล และตักเตือน ผูที่
เด็กกวา ผูใหญหรือพี่ก็จะตองปฏิบัติตนใหดีเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกรุนนองดวย สรางชุมชน
เขมแข็งที่มีเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองได
6.5.5 แนวคิดเกี่ยวกับนีโอฮิวแมนนิส
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส คือ ปรัชญาแหงโลกใหมสุด ที่ขยายแนวทางอยางชัดเจน
สําหรับการสรางความกลมกลืนที่แทจริง ระหวางจิตวิญญาณและโลกทางวัตถุ ทามกลางกระแส
ของความยุงยากที่มีตลอดไปในกระแสสังคม แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส สอนใหรูจักพินิจพิเคราะห
ความรูนิยมทุกอยางที่นําทางสังคม ชาตินิยม สังคมนิยม และมนุษยนิยม ซึ่งไดขมขูความกาวหนา
ของมนุษยชาติทั้งดานกายภาพ จิตใจ และจิตวิญญาณ ชักชวนใหเปดเผย ตีแผความงมงาย ไสยศาสตร
ตางๆ และบุคคลที่ดูนาสนใจแตเบื้องหลังคือผูกีดกัน กดขี่ผูอื่น ดวยการใชปจจัยการดํารงชีวิต
(เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2543)
เปาหมายที่สําคัญประการหนึ่งของแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสคือ การถายทอดความรูสึก
ที่สวยงาม เต็มไปดวยความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญที่เกิดจากปญญาบริสุทธิ์มาสูวิธีการดําเนินชีวิต
โดยทั่ ว ๆไป ทํ าใหค นเราสามารถแก ไ ขป ญ หาตา งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได อ ยา งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพขึ้ น โดย
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสจะมีเปาหมายหลักเพื่อการพัฒนามนุษยคือ การพัฒนาทั้งดานรางกายและ
จิตใจและการถายทอดความรูสึกที่ดีเต็มไปดวยความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญมาสูวิธีการดําเนินชีวิต
จึงสรุปไดวาเปาหมายของการพัฒนามนุษยตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมีดังนี้
(เกียรติวรรณ
อมาตยกุล, 2542)
1) การมีรางกายสมบูรณแข็งแรง (Physically Fit)
2) มีจิตใจที่มั่งคง (Mentally Strong)
2.1 ควบคุมความคิดตนเองไดทั้งดานจริยธรรม การมีระเบียบวินัย
2.2 มีจินตนาการความคิดสรางสรรค
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3) พัฒนาจิตใจขั้นสูงสุด (Spiritual Elevated) มีความรักความเมตตาหรือความรัก
ไรจําแนก
4) มีความรูทางดานวิชาชีพ วิชาการ (Academic Knowledge)
การพัฒนามนุษยตองพัฒนาใหถึงเปาหมายทั้ง 4 ดาน โดยเฉพาะการพัฒนาจิตใจใหมี
ความรัก เมตตา หรือความรักไรจําแนก ถือเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะถามนุษยมีการพัฒนารางกายให
สวยงามแข็งแรง มีความคิดจินตนาการ มีวิชาชีพเลี้ยงตนเอง แตไมมีจิตใจที่เปยมไปดวยความรัก
ความเมตตาแลว ความสงบสุขในโลกก็ยังไมเกิดขึ้นอยางแนนอน (ศตพร วิไลรัตน, 2532)
เนื้อหาของแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสจะมีสาระเกี่ยวกับการพัฒนามนุษยอยูหลายดาน
ดังตอไปนี้
1) ทางดานกายภาพ แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเสนอเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
ที่ถูกตองการบริหารกายแบบโยคะและการนวด และการประพฤติตามหลัก 16 ประการ
2) ทางดานสังคม แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเสนอเกี่ยวกับเพราท ทฤษฎีเศรษฐกิจ
และสังคมการอยูรวมกันอยางมีความสุข และหลักศีลธรรม ยามะ และนิยามะ
3) ทางดานการพัฒนาจิตใจและปญญา แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเสนอเกี่ยวกับ
อภิปรัชญาแบบนีโอฮิวแมนนิส โครงสรางของมนุษย โครงสรางของจิตมนุษย ปญหาของมนุษยใน
สังคมปจจุบัน และวิธีการพัฒนาจิตและปญญา
นอกจากนี้แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสยังไดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรูดวยวา ในภาวะ
ที่จิตปลอดโปรงเปนอิสระจะเปนจิตที่เรียนรูไดดีที่สุด มีความจําที่ดีที่สุด อันจะเปนประโยชนใน
ดานการศึกษาเปนอยางมากดวย (อุไรวรรณ ขมวัฒนา, 2539) ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้จะมีความเกี่ยว
เนื่องกับคลื่นสมอง โดยนักวิทยาศาสตรไดคนพบเกี่ยวกับคลื่นตาง ในตัวมนุษยวา สมองของมนุษย
ประกอบด ว ยเซลล ส มองนั บ ล า นๆ เซลล ที่ ส ร า งกระแสไฟฟ า เล็ ก ๆ ขึ้ น ซึ่ ง เมื่ อ รวมกั น ทํ า ให
เกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือคลื่นสมอง โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของจิตสํานึก
(เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2542)
แนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนิ ส มี ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ สํ า คั ญ 3 ประการ (เกี ย รติ ว รรณ
อมาตยกุล, 2535)
1. การพัฒนาคนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส นอกจากจะพัฒนาทางดานจิตใจโดย
การทําสมาธิแลว รางกายก็จะตองไดรับการพัฒนาอยางถูกตองดวย เริ่มตนดวยการปรับปรุงทุก
เซลลของรางกาย โดยการรับประทานอาหารที่ถูกตองและการออกกําลังกายดวยทาโยคะอาสนะซึ่ง
จะสงผลไปยังตอมไรทอตางๆ ที่ควบคุมอารมณตางๆ ของคนเรา การพัฒนารางกายและจิตใจของ
คนเราตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสนี้ ถาบุคคลใดปฏิบัติไดอยางถูกตองยอมไมสามารถจะคิดถึงเรื่อง
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ที่จะกออันตรายตอผูอื่นเลย ความคิดความรูสึกของบุคคลเหลานั้นจะมีเพียงแตการอยูดีมีสุขของทุก
สรรพสิ่งในจักรวาลเทานั้น
2. กลุมพลังแหงความรัก การทําสมาธิอยางสม่ําเสมอจะทําใหผูฝกมีจิตใจที่
ละเอียดออนขึ้น มองเห็นความบริสุทธิ์ดีงามที่มีอยูในจิตใจของตนเองและทุกสรรพสิ่งมากขึ้น การ
รวมตัวของผูทีมีจิตใจบริสุทธิ์ที่ดีงามเหลานี้ จะทําใหเกิดการรวมพลังแหงความรักความเมตตาที่
มหาศาล พลัง จิตที่งดงามที่เกิดขึ้นจะกระจายแผไปยังทุกสวนของจักรวาล พลังแหงความชั่วราย
ตางๆ ความเกลียด ความกลัว ความอิจฉา ความแบงแยก ฯลฯ จะคอยๆ จางหายไป พลังแหงความรัก
ความเมตตาที่มีอยูในจิตใจของคนทุกคน จะเปนเครื่องผลักดันใหมวลมนุษยชาติและทุกสรรพสิง่ ใน
จักรวาลกาวไปสูความสงบสุขและสันติภายในเวลาอันรวดเร็ว
3. การสรางสรรคสังคมใหมดวยความรักความเมตตา เริ่มตนจากบทบาทการ
ดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมในโลก พวกเขาจะดําเนินชีวิตเหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไป สิ่งเดียวที่
เขาแตกตางจากคนทั่วไป คือ จิตใจที่เปยมไปดวยความรัก ความเมตตา ภาระที่สําคัญที่สุดของเขา
ไดแก ภาระผูกพนในการสรางความอยูดีมีสุขของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล เมื่อแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
ไดแพรหลายและมีการนําไปปฏิบัติในที่ตางๆ มากขึ้น สังคมก็จะมีความสวยงามมากขึ้น ชีวิตของ
แตละบุคคลดําเนินไปในทิศทางเดียวกันกับชีวิตสวนรวมและทําโลกนี้กลายเปนสวรรคที่นารื่นรมย
สภาวะเชนนี้เปนสภาวะสมบูรณสูงสุดซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต สังคมในอุดมคติของแนว
นีโอฮิวแมนนิส มิใชเพียงแตทําใหเกิดความสงบสุขแกมนุษยชาติเทานั้น แตยังหมายความรวมไป
ถึงกลุมสัตวและพืชทั้งหลายอีกดวย (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2531)
เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2542) ไดอธิบายวา ธรรมชาติของมนุษยประกอบดวยสวน
ต า งๆ ที่ ไ ม ส ามารถแยกจากกั น ได อ ย า งเด็ ด ขาด ส ว นประกอบชั้ น นอกสุ ด เรี ย กว า ร า งกาย
ประกอบด ว ยอวั ย วะภายนอกที่ ส ามารถมองเห็ น ได อวั ย วะภายในและต อ มไร ท อ ต า งๆ
สวนประกอบที่ลึกเขาไป เรียกวา จิตใจ ประกอบดวย จิตสํานึก (Conscious Mind) จิตใตสํานึก
(Sub-conscious mind) และจิตใจเหนือสํานึก (Superconscious mind) ซึ่งมีความละเอียดออน
ที่สุดและเปนขุมพลังที่สูงที่สุด เปนแหลงรวบรวมความรูทั้งมวล ความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ
และปติสุข การศึกษาองคประกอบสําคัญของมนุษยชวยใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง และปฏิบัติ
ตามแนวทางการพัฒนาตนเองและสังคมตามแนวคิดนีโอฮิวแมมนิสไดอยางถูกตอง ดังนี้
1. รางกาย (Physical Body) รางกายของมนุษยประกอบดวยอวัยวะภายนอก
อวัยวะภายใน และตอมไรทอตางๆ ซึ่งตอมไรทอ (Endocrine Gland) มีหนาที่ขับฮอรโมนเขาสู
กระแสโลหิต ฮอรโมนเหลานี้มีอิทธิพลอยางมากในการควบคุมการทํางานตางๆ ของรางกาย เชน
ควบคุมการเจริญเติบโต ควบคุมการยอยอาหาร เปนตน ถาตอมเหลานี้ทํางานไมปกติก็จะสงผลให
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สวนตางๆ ของรางกายทํางานไมปกติดวย ดังนั้น การพัฒนารางกายจึงเปนพื้นฐานสําคัญของการ
พัฒนาดานจิตใจตอไป
2. จิตสํานึก (Conscious Mind) เปนจิตใจระดับแรกสุดของมนุษย ทําหนาที่ 3
หลักประการคือ ประการแรก รับความรูสึกจากสิ่งเราภายนอก โดยผานประสาทสัมผัสและ
อวัยวะตางๆ ของรางกาย ประการที่สอง ความตองการ หรือความรังเกียจสิ่งเราเกลานั้น ประการ
ที่สาม การลงมือทํา เปนการใชอวัยวะขับเคลื่อนของรางกายใหทํางาน เชน มือ เทา หลอดเสียง
อวัยวะเพศ อวัยวะขับถาย เพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ ดังนั้น การกระทําสวนใหญในชีวิตมนุษย
เกิดจากจิตสํานึกกระตุนใหบุคคลกระทําตามสัญชาตญาณของสัตวชั้นสูงทั่วไป ไดแก การกิน
การนอน การปองกันตัว การสืบพันธุ การพัฒนาจิตสํานึกของมนุษยตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
นั้น ไมใชการปฏิเสธความตองการทางธรรมชาติ แตตองหาทางควบคุมและระบายออกใหถูกทาง
เหมาะสม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสนําจริยธรรมมาเปนสิ่งควบคุมการทํางานของจิตสํานึกโดยแบง
จริยธรรมออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก ยามะ (yama) เปนหลักในการปฏิบัติตัวกับสรรพสิ่ง
ทั้งหลาย ทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต แนวการปฏิบัติ ไดแก การไมมีเจตนารายตอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
การคิด การใชคําพูดและการกระทําที่ทําใหผูอื่นไดรับประโยชนและมีความสุข การไมนําหรือคิด
ที่จะนําสมบัติของผูอื่นมาเปนของตน การระลึกถึงสิ่งที่ดีงามที่มีอยูในทุกสรรพสิ่งที่ตนเขาไป
เกี่ยวของอยูเสมอ การดําเนินชีวิตในรูปแบบเรียบงาย รูจักแบงปนสวนเกินตางๆ ของชีวิตใหแก
ผูอื่น สําหรับสวนที่สอง นิยามะ (niyama) เปนหลักในการพัฒนารางกายและจิตใจตนเอง แนว
การปฏิบัติไดแก การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์จิตใจ รางกายและสิ่งแวดลอม การพยายามรักษา
สภาวะไรกังวล ความสบายและความสงบทางจิตใจ การเสียสละความสะดวกสบายสวนตัวเพื่อลด
ความทุกขของผูอื่นโดยไมหวังสิ่งตอบแทน การเขาใจอยางชัดเจนในเรื่องที่ชวยพัฒนาจิตใจใหมี
ความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญสูงขึ้น การพัฒนาจิตหรือการทําสมาธิใหมีคลื่นสมองต่ําลงจนเปน
คลื่นเดียวกับจักรวาล
3. จิตใตสํานึก (Subconscious Mind) เปนระดับจิตใจที่มีระบบการทํางาน
ละเอียดอ อนซับซอนกวาจิตสํานึก และมีอํ านาจเหนือจิตสํานึก จิ ตใตสํานึ กมีหนาที่สําคัญ 2
ประการคือ ประการแรก บันทึกรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่ผานเขามาในชีวิต อาจกลาวไดวา เปน
สวนความทรงจําของมนุษย ประการที่สอง การนําเอาขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหและคิดอยาง
ไตรตรองลึกซึ้ง ดังนั้น ความรู ความคิด ความฝนของคนเราสวนใหญเกิดขึ้นที่จิตใตสํานึกทั้งสิ้น
เชน ความรูที่เกิดจากการวิเคราะหหาเหตุผล ความรูทางวิทยาศาสตร การคิดแกไขปญหาตางๆ
หรือแมแตการแกปญหาสังคม
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จิตใตสํานึกเปนสวนที่มีพลังมหาศาล สามารถควบคุมการทํางานของจิตสํานึกซึ่ง
สงผลตอพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย เมื่อบุคคลรับขอมูลตาง ๆ ผานเขามาทางจิตสํานึก บุคคล
จะใชพลังจิตจากจิตสํานึกเพียงรอยละ 7 เทานั้น ในขณะที่เวลาเดียวกันนี้บุคคลจะใชพลังจากจิต
ใตสํานึกมากถึงรอยละ 93 สามารถอธิบายไดดังแสดงในแผนภาพที่ 12 ดังนี้

จิตสํานึก 7%
จิตใตสํานึก 93%

แผนภาพที่ 12 พลังของจิตสํานึกและจิตใตสํานึก
นักปราชญตะวันออกเชื่อวา จิตใตสํานักของบุคคลมีหนาที่รับแตขอมูลดิบจิตใตสํานึก
ไมสามารถแยกแยะ โตแยง วิเคราะหประสบการณที่ผานเขามาทางจิตสํานึกเหมาะสมหรือไม
เหมาะสม ถูก ผิด ดี เลวอยางไร ทุกประสบการณที่ผานจิตสํานึกจะถูกบันทึกอยูในจิตใตสํานึก
ซึ่งเปนตัวกําหนดบุคลิกภาพ ทัศนคติ นิสัย พฤติกรรมตางๆ ของบุคคล สิ่งสําคัญประการหนึ่ง
คือ ถาขอมูลระหวางจิตสํานึกเดินสวนทางกัน ขอมูลจากจิตใจสํานึกจะทรงอิทธิพลมากกวาเสมอ
ดังนั้น ถาบุคคลไดสัมผัสประสบการณทางบวกอยางสม่ําเสมอทั้งการเห็น ไดยิน การพูด หรือ
การปฏิ บัติ จิตใต สํานึกของเขาก็จะบัน ทึก สิ่งดีงามนั้นไว และผลักดันใหบุคคลแสดงออกใน
ทิศทางเดียวกับขอมูลในจิตใตสํานึกของเขา ทํ าใหตนเองและบุคคลรอบขางไดรับประโยชน
ความสุข ในทางกลับกันถาบุคคลไดรับขอมูลที่ไมดี เสมอๆ ขอมูลทางลบและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้
จะซึมซับเขาไวใจจิตใตสํานึก ซึ่งสงผลใหเกิดคําพูด การคิด พฤติกรรมทางลบทั้งรูสึกตัวหรือ
เป น ไปอย า งอั ต โนมั ติ ส ง ผลบั่ น ทอนสุ ข ภาพกายสุ ข ภาพจิ ต ของตนเองและบุ ค คลรอบข า ง
(เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2543)
ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส การพัฒนาคน หมายถึง กระบวนการหรือแนวทางที่ทําให
คนเราเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย (Physical) จิตใจ (Mental) จิตวิญญาณ (Spirit) โดยเชื่อวาคนที่
สมบูรณจะตองไดรับการพัฒนาทั้ง 3 ดานควบคูกันไปอยางเหมาะสม (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2544)
1. การสร างความรูสึกที่ดี โดย เกีย รติวรรณ อมาตยกุล (2545) กลาวถึ งการสร าง
ความรูสึกดวยการ Empowerment หรือการใหความรัก การใหพลังดานบวก โดย Empowerment
(การใหความรัก การใหพลังดานบวก) คือความคิด คําพูด การกระทําที่ทําใหตัวเราและคนรอบขางมี
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พลังดานบวกมากยิ่งขึ้น ผูที่ไดพลังดานบกมากก็จะกลายเปนคนที่คิดดานบวก ทําดานบวกมาก
ในทางตรงกันขาม คนที่ไดรับความรักหรือไดรับพลังดานบวกนอยก็จะกลายเปนคนที่มีความคิด
ดานบวกทําดานบวกนอย ความสัมพันธที่ไมดีนี้เราอาจเรียกไดวา การใหพลังดานลบ (SAP) หรือ
การดูดพลัง คือการใชความคิด คําพูด และการกระทําที่ทําใหคนรอบขางของเรามีพลังดานบวกใน
ตัวลดนอยลง โดยกิจกรรมการใหความรัก การใหพลังดานบวกดวยการแสดงพฤติกรรมทั้งตอ
ตัวเองและคนรอบขาง ดังนี้
1.1 ยิ้ม รอยยิ้มเปนสัญลักษณที่สําคัญที่สุดขอหนึ่งของคนที่คิดดานบวกทําดาน
บวก การที่เรายิ้มใหกับใครก็หมายความวาเราใหเกียรติและมีความเคารพใหกับคนๆ นั้น คนทุกคน
ไมวาเด็ก ผูใหญ ผูหญิง ผูชาย มีการศึกษานอย ร่ํารวย ยากจน ฯลฯ ลวนแลวแตตองการที่จะไดรับ
เกียรติ ได รับการยอมรับ ไดรับความเคารพจากผูอื่นดวยกันทั้งนั้น ดังนั้น ถาเรายิ้มใหกับใครก็
เหมือนกับวาเรากําลังเติมพลังใหคนผูนั้น และที่สําคัญที่สุด เราก็มักจะไดรับรอยยิ้มกลับคืนมา ดัง
คํากลาวที่วา รอยยิ้มหนึ่งเกิดขึ้นหลังรอยยิ้มหนึ่งเสมอ เราจึงควรฝกยิ้มเสมอๆ ยิ้มบอยๆ และยิ้ม
ใหกับทุกคนที่เราจะยิ้มใหได และในทุกสถานการณของชีวิต
1.2 ชม ในความหมายที่ถูกตองแลว การชมใครหมายถึงการพูดถึงสวนที่ดีของ
คนๆ นั้น คนเราทุกคนมีทั้งสวนที่ดีและสวนที่ไมดี ซึ่งทุกคนตางก็อยากไดยินคนอื่นพูดถึงสวนที่ดี
ของเรา จริงๆ แลว คําชมเปรียบไดกับน้ําทิพยที่ชโลมจิตใจมนุษยเราใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
เกิดกําลังใจ เกิดพลังที่จะตอสูกับปญหาตางๆ ดังนั้นถาเราตองการใหพลังดานบวกแกใคร ตองการมี
สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ใคร เราควรที่ จ ะหมั่ น ชมคนผู นั้ น อยู เ สมอๆ ทั้ ง ต อ หน า และลั บ หลั ง โดย
หลีกเลี่ยงการตําหนิติเตียน
1.3 สบตา ดวงตาเปรี ย บเสมือ นหน าต า งของดวงใจ ความรูสึ ก ตา งๆ ของเรา
สามารถสงออกมาไดทางดวงตา เมื่อมีใครมาสบตาเรา มองเราดวยความรูสึกที่ดี ชื่นชมในตัวเรา ให
เกียรติเรา หัวใจของเราจะรูสึกพองโต รูสึกอบอุน เชื่อมั่น อยากทําสิ่งดีๆ ใหกับตัวเองและคนรอบ
ขาง เพื่อเปนการเพิ่มพลังใหกับตัวเองและผูอื่นเราควรจะฝกสบตากับคนที่เรากําลังพูดดวยใหเปน
นิสัย หรือสบตากับผูพูดในขณะที่เราเปนผูฟงดวยความรูสึกที่ดีๆ อยูเสมอ
1.4 สัมผัส การสัมผัสมีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตของคนเรา ดังที่นักจิตวิทยาผูมี
ชื่อเสียงคนหนึ่งไดกลาวไววา คนเราตองการการสัมผัสอยางนอยวันสี่ครั้งเพื่อการมีชีวิตรอดแปด
ครั้งเพื่อการมีชีวิตอยูอยางปกติ และสิบสองครั้งเพื่อการมีชีวิตอยูอยางมีความสุข ดังนั้นการสัมผัสก็
จะชวยใหเรากลายเปนคนดีและมีความสุข
1.5 สวัสดี เมื่ออุงมือทั้งสองขางของคนเราประกบกันในทาไหวจะสงพลังสูงสง
การทักทายและการลาจากันของคนเรามีไดหลายวิธี เชน การจับมือ การโอบกอด การโคงคํานับฯลฯ
แตไมมีวิธีใดที่จะเปนการเพิ่มพลังดานบวกใหกับตัวเองและผูอื่นไดเทากับการสวัสดีดวยการไหว
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แบบชาวตะวันออก เราจะรูสึกดีเมื่อมีใครมาสวัสดีเราและเราก็ควรจะสวัสดีตอบกลับทุกครั้ง การ
สวัสดีจนเคยชินเปนนิสัยทําใหเราลดอัตตาของตัวเราเองลง มีความเครารพใหกับผูอื่นและมีความ
เคารพใหกับตัวเองมากขึ้น การสวัสดีจึงเปนวิธีที่งายที่สุดวิธีหนึ่งในการใหพลังดานบวกแกผูอื่น
และตัวเราเอง
2. การสรางภาพพจนของตัวเองดานบวก กลาวถึงการสรางภาพพจนของตัวเองดาน
บวก คือความรูสึกที่เรามีตอตัวเองดานบวก โดยเรารูสึกกับตัวเองอยางไรก็รูสึกกับคนอื่นอยางนั้น
เชน รูสึกบวกกับตัวเองก็จะรูสึกบวกกับผูอื่น โดยภาพพจนของตัวเราเอง (Self image หรือ Self
concept) เปนความรูสึกที่เรามีตอตัวเราเอง ความรูสึกนี้เปนความรูสึกที่เรามีตอตัวเราเองโดยตรง
ความรูสึกที่เรามีตอตัวเราเองนี้ คือความเชื่อที่ฝงใจที่หยั่งลึกลงไปในจิตใตสํานึกของคนเราที่ทําให
เราเชื่อวาตัวเราเปนคนอยางไร โดยทุกๆ อารมณ ความรูสึก การกระทํา พฤติกรรม ทัศนคติรวมทั้ง
ความสามารถด า นต า งๆ ของคนเรา มี ค วามสั ม พั น ธ โ ดยตรงกั บ ภาพพจน ข องตั ว เราเอง และ
ภาพพจน ข องตั ว เราเองสามารถเปลี่ ย นแปลงได จึ ง สรุ ป ได ว า การเปลี่ ย นแปลงนิ สั ย ทั ศ นคติ
บุ ค ลิ ก ภาพ ความสามารถ รวมทั้ ง วิ ธี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนเรา จะเป น ไปได ง า ยขึ้ น ถ า การ
เปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มตนที่ภาพพจนของตัวเอง โดยกิจกรรมที่ใชจะชวยสรางภาพพจนของตัวเองดาน
บวก เชน ภาพพจนของตัวเอง คือ ความรูสึกที่เรามีตอตัวเราเอง ความรูสึกนี้เปนความรูสึกที่เรามี
ตอตัวเราเองโดยตรง ซึ่งอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกตางจากความรูสึกที่คนอื่นๆ รูสึกตอตัวเรา
เราอาจจะรูสึกตัวหรือไมรูสึกตัวเลยก็ไดวา เรานําความรูสึกที่เรามีตอตัวเองนี้ติดตัวเราไปตลอดเวลา
ไมวาเราจะอยูในหองน้ํา ในหองนอน ในหองสอบ ในสนามแขงขัน ในหองอาหาร และในทุกๆ
สถานที่ที่เราจะไป ความรูสึกนี้จึงเปนตัวกําหนดอารมณดานลบหรืออารมณดานบวก ความรูสึก
ดานลบหรือความรูสึกดานบวก ความรูสึกวาพอหรือความรูสึกวาไมพอ ความทุกขหรือความสุข
ของคนเราโดยตรง (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2540)
3. การทําใหคลื่นสมองต่ํา คือการทําใหคลื่นสมองเปนคลื่นอัลฟา มีความถี่ 8-13 รอบ
ตอวินาที โดยจิตใจจะสงบ เยือกเย็น เกิดอารมณดานบวก เกิดความสมดุล และชวยยังใหมีอารมณดี
ราเริง เบิกบาน มีความคิดสรางสรรคสูง มีภูมิคุมกันในรางกายสูง มีจินตภาพ ความจําดี มีการผอน
คลายสูง มีสมาธิสูง และมีพลังความคิดดานบวกสูง โดยกิจกรรมที่ใชเพื่อทําใหคลื่นสมองต่ํามี
กิจกรรมดังเชน
3.1 โยคะ วิธีการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจตามแนวนีโอฮิวแมนนิสนี้มีพื้นฐานอยูบน
หลักของโยคะศาสตร (โยคะ แปลวา UNION หรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน) ที่มีมาแตโบราณ
กระบวนการฝ ก โยคะเป น กระบวนการพั ฒ นาร า งกายและจิ ต ใจของเราที่ เ กิ ด จากการศึ ก ษา
คนควาวิจัยตนเองของนักบุญ นักบวช ที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร ตอเนื่องกันมาเปนเวลาหลาย
พันป ซึ่งเปาหมายสูงสุดของการฝกโยคะก็คือ การชําระลางจิตใจที่หยาบกระดางของคนเรา (จิตใจที่
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เต็มไปดวยความรูสึกในทางลบเชน ความเกลียด ความกลัว ความอิจฉาริษยา ความโกรธ ความหยิ่ง
ทะนงในตนเอง ความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุตางๆ) ที่เกิดจากการอบรมสั่งสอนที่ไมถูกตองใหกลับ
ไปสูจิตเดิมแทของคนเรา ที่มีแตความรักความเตตาที่ยิ่งใหญใหแกทุกสรรพสิ่งประหนึ่งวาจิตใจ
ของผูฝกแตละคน เปนศูนยกลางของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล
โยคะ หรือ “Asanas” (อาสนะ) เรียกอีกอยางไดวา “Easy Posture” (ทางายๆ) เปน
ทากายบริหารที่งายๆ ทาทางตางๆ เหลานี้มีรูปแบบที่แนนอนถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร ซึ่งพวก
โยคีไดทําการคนควาวิจัยทดลองดวยตัวเองมาเปนเวลาหลายพันป อาสนะจึงเปนกายบริหารที่คน
ทุกเพศทุกวัยสามารถฝกฝนได ซึ่งไมเพียงแตจะชวยรักษาสุขภาพกายดวยการกระตุนการหมุนเวียน
ของกระแสโลหิต เพิ่มความคลองตัวของขอตอตางๆ ปรับกลามเนื้อ นวดอวัยวะภายในและบริหาร
ตอมไรทอตางๆ เทานั้น แตอาสนะยังชวยใหจิตใจของคนเราสงบเบิกบานและสดใสขึ้นอีกดวย และ
แนนอนเมื่อคนเรามีรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคภัยไขเจ็บ การพัฒนาจิตใจก็เปนไปไดงาย
ขึ้น และการกระทําโยคะยังมีอิทธิพลอยางมากตอตอมไรทอ (Endocrine Glands) ตอมไรทอมี
อิทธิพลอยาลึกซึ้งตออารมณและสภาพจิตสํานึก การทําโยคะจึงมีผลตอตอมไรทอหลายตอมที่ทําให
เกิดการหลั่งของฮอรโมนจึงทําใหเกิดความสมดุลทางอารมณและความสงบทางใจ
การบริหารดวยทาอาสนะเหลานี้แตกตางจากการออกกําลังกายที่ตองใชกําลังและ
ความรุนแรงอยางสิ้นเชิง อาสนะเปนทาออกกําลังกายที่คอนขางชา มีการเคลื่อนไหวอยางออนโยน
ผสมกั บกั บ การสูด หายใจลึ ก ๆ และสลั บด ว ยการหยุ ด นิ่ ง ของรา งกาย เพื่ อ ทํา ให ก ล า มเนื้ อ และ
ประสาทไดรับการผอนคลายขึ้น การทําอาสนะที่ถูกตองเราแทบไมตองใชพลังงานในรางกายเลยแต
เราจะรูสึกกระปรี้กระเปราและมีพลังงานเพิ่มขึ้น ผูที่ทําอาสนะเปนประจําจึงมีรางกายที่แข็งแรง มี
จิตใจที่ราเริงเบิกบาน และที่สําคัญการฝกฝนอาสนะอยางสม่ําเสมอเปนเสมือนกับการสะสมพลัง
ภายในสําหรับนําไปใชในการพัฒนาตัวเองไปสูจิตสํานึกระดับสูงอันเปนเปาหมายในการพัฒนา
จิตใจ นอกจากนั้นการเรียนรูวิธีทําจิตใจใหสงบและการทํารางกายใหหยุดนิ่งไดเปนเวลานานจาก
การฝกฝนโยคะ ทําใหเราสามารถควบคุมระบบกลามเนื้อประสาทและความสมดุลของรางกาย ซึ่ง
จําเปนอยางยิ่งตอการทําสมาธิ (Meditation) เปนเวลานานๆ ซึ่งการฝกโยคะกอใหเกิดประโยชน
(เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2543) ดังนี้
3.1.1 การหายใจ การหายใจที่ดีเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิต การ
สูดลมหายใจเขาออกมีผลโดยตรงตอความสงบทางจิตใจ เชน ในขณะที่เราจิตใจไมปกติ คนเราจะ
หายใจเร็วและสั้น สวนในขณะที่เราจิตใจสบายเปนปกติเราจะหายใจลึกและชา ทาบริหารกายแบบ
โยคะตางๆ จะทําใหเราตองบิดและโคงงอตัว ซึ่งจะเปนการบังคับใหเราหายใจลึกและชา ปอดของ
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เราจะเพิ่มการนําออกซิเจนและพลังงานจากอากาศเขาสูรางกายไดมากขึ้น กลามเนื้อหนาอกและ
กลามเนื้อกระบังลมจะแข็งแรงมากขึ้น อันจะสงผลใหการสูดหายใจของเราคลองแคลวและลึกมากขึ้น
3.1.2 ระบบประสาท การฝกทําโยคะชวยผอนคลายความตึงเครียดของระบบ
ประสาท เพราะการทําโยคะจะชวยบริหารบริเวณกระดูกสันหลัง ซึ่งกระดูกสันหลังมีการทํางาน
เกี่ยวพันโดยตรงกับระบบประสาทสวนกลาง ดังนั้นการทําโยคะจะทําใหเสนใยประสาทบริเวณ
กระดูกสันหลังแข็งแรงมีกําลัง ผูที่ทําโยคะอยูเสมอจึงมีระบบประสาทที่ดี มีจิตใจที่เข็มเข็มแข็ง
พรอมที่จะเอาชนะอุปสรรคตางๆ ของชีวิต และไมคอยมีความเครียด
3.1.3 การไหลเวียนของโลหิต ปกติคนเรามักจะอยูในทาทางที่โลหิตไหลเวียน
มาเลี้ยงสวนลางของรางกายเปนจํานวนมากเสมอๆ เชน ในทาเดิน วิ่ง นั่ง แตการบริหารกาย แบบ
โยคะนี้สวนใหญจะมีทาทางที่ทําใหเลือดไดมีโอกาสไหลเวียนไปเลี้ยงรางกายสวนบนของเราเปน
อยางมาก เปนตนวา ทายืนดวยไหล ทากระตาย ทาปลา จะทําใหเลือดไหลไปเลี้ยงบริเวณสมองของ
เรามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การยึดแขนขาและสวนตางๆ ของรางกาย ยังเปนการชวยบริหารขอตอและ
จํากัดพวกสารตกคางออกจากเหลาขอตอนี้อีกดวย ผูที่บริหารกายดวยโยคะอยูเสมอจึงมักปลอดภัย
จากโรคขออักเสบ โรคปวดตามขอและตามกลามเนื้อไปจนตลอดชีวิต
3.1.4 อวั ย วะภายในต า ง ท า โยคะต า งๆ นอกจากมี ผ ลโดยตรงแก อ วั ย วะ
ภายนอกของเราแลว ยังมีผลโดยตรงตอวัยวะภายในเชน หัวใจ ปอด ตับ ไต กระเพาะอาหาร มาม
ลําไส ฯลฯ การทําอาสนะตางๆ จะชวยบริหารอวัยวะภายในเหลานี้ใหทําหนาที่ไดสมบูรณขึ้น
อวั ย วะที่ เ คยอ อ นแอก็ ก ลั บ แข็ ง แรงขึ้ น การทํ า โยคะยั ง มี อิ ท ธิ พ ลอย า งมากต อ ต อ มไร ท อ
นักวิทยาศาสตรปจจุบันทราบกันดีแลววา ตอมไรทอมีอิทธิพลอยางลึกซึ้งตออารมณและสภาพ
จิตใจของคนเรา การทําโยคะมีผลตอตอมไรทอหลายตอมที่ทําใหเกิดการหลั่งของฮอรโมน ซึ่งทํา
ใหเกิดความสมดุลทางอารมณและความสงบทางใจ ตัวอยางเชน ทากระตาย กระหมอมและศีรษะ
ของผูฝกจะถูกกดอยูกับพื้นซ้ําแลวซ้ําแลว ซึ่งเปนการบริหารตอมไพเนียลอยูตลอดเวลา การทํา
โยคะทานี้อยางสม่ําเสมอจะทําใหมีความอดกลั้นสูง และมีความสงบทางจิตใจมากขึ้น
ดังนั้นโยคะ จึงไมไดเปนเพียงทาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ความงาม และความ
ยืนยาวของชีวิตอยางที่คนทั่วไปเขาใจเทานั้น แตยังเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการฝกฝนรางกาย
และจิตใจ เพื่อเปนการเตรียมตัวกอนที่จะพัฒนาเขาสูจิตใจสวนลึกอีกดวย
3.2 สมาธิ กระบวนการปฏิบัติทางจิตใจเพื่อที่จะรูสึกไดถึงความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้เรียกวา Proto-Psycho-Spiritual ซึ่งใชหลักการพัฒนาทางจิตของ
นักบวชโบราณที่วาเราเปนอยางที่เราคิดหรือจิตใจของเราจะเปลี่ยนไปตามที่เราคิดซึ่งแนวคิดนี้กําลัง
เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางของนักจิตวิทยาสมัยปจจุบัน กระบวนการนี้จึงเปนการบริหารจิตใจ
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ดวยการทําสมาธิ (Meditation หรือ วิปสสนา) ดวยการสรางภาพและภาวนาคําบางคําที่มีความหมาย
เกี่ยวกับจุดศูนยกลางของจักรวาล การฝกฝนบริหารจิตใจดวยวิธีนี้เองจะทําใหแตละบุคคลสามารถที่
จะคนพบตัวเองวาตัวเองคือศูนยกลางแหงจักรวาล และจิตใจของบุคคลนั้นจะเกิดความเมตตากรุณาที่
แผกวางตอทุกสรรพสิ่ง ประหนึ่งเปนจุดศูนยกลางของจักรวาลจริงๆ
4. การมีคลื่นสมองต่ํา นักฟสิกสสมัยใหม มีความเชื่อคลายกันมากวาทุกสิ่งทุกอยาง
ในจักรวาลนี้คือ คลื่นแตละชนิดที่ทํางานแตกตางกัน คลื่นแตละชนิดจะมีการสั่นสะเทือนของตัวเอง
ที่แตกตางกัน เสียงมีคลื่นการสั่นสะเทือนชนิดหนึ่ง แสงมีคลื่นการสั่นสะเทือนอีกชนิดหนึ่ง แมแต
สีรุงแตละสีก็มีการสั่นสะเทือนของสีแตละสีแตกตาง“เปนความจําเปนอยางยิ่งของมนุษยโลกที่
จะตองทราบถึง การทํางานของคลื่นสมองของคนเราเพื่อการนําคลื่นอัลฟา และคลื่นที่มีความถี่ต่ํา
กวาคลื่นอัลฟาในสมองของคนเรามาเสริมสรางศักยภาพที่ยิ่งใหญของมนุษย และศักยภาพที่ยิ่งใหญ
นี้จะนํามาซึ่งสันติสุขอันยิ่งใหญของมนุษยชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล”
คนเราจะสงคลื่นสมองออกมาแตกตางกันตามสภาวะของจิตใจ เชน ตื่นตกใจ เยือก
เย็น สงบ กลัว เครียด วิตกกังวล สบายใจ ฯลฯ ชีวิตคนเราจะมีความสุขและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
มากถาเราสามารถควบคุมคลื่นสมองของตัวเองได การควบคุมคลื่นสมองของตัวเราเองนี้แหละ คือ
หัวใจสําคัญของจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส ซึ่งเปนพื้นฐานของจิตวิทยาที่ใชในการพัฒนาคนตาม
แนวคิดนี้
คลื่ น สมองที่ มี ค วามถี่ สู ง ๆ ของเรานอกจากจะเป น สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ค นเรามี
รางกายออนแอเปนโรคภัยไขเจ็บไดงายแลว ยังทําใหคนเรามีสมาธิ (Concentration) ที่ไมดีอีกดวย
ความคิดตางๆ มากมายที่ผานเขามาในสมองเรา จนเราไมสามารถที่จะมีสมาธิอยูกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งได ยิ่งคลื่นสมองของเรามีความถี่เกินสี่สิบรอบตอวินาที เราแทบจะไมสามารถควบคุมความคิด
และอารมณของเราไดเลย เชน เวลาที่เราโกรธใครมากๆ) เราจะไมสามารถอยูนิ่งเฉย ๆ ได ความคิด
ตาง ๆ จะผานเขามาในสมองของเราเร็วมากจนเราแทบจําไมไดวาทีความคิดอะไรที่ผานเขามาบาง
คลื่นสมองที่มีความถี่สูงมากนี้ทําใหเกิดพลังสวนเกินที่จะตองระบายออกมาทางรางกาย เชน หนา
แดง มือสั่น เหงื่อไหล พฤติกรรมที่รุนแรงตางๆ ฯลฯ ซึ่งการกระทําของเราในขณะที่คลื่นสมองมี
ความถี่สูงนี้มักจะไมคอยเหมาะสมและเรามักจะรูสึกเสียใจในภายหลัง (บางครั้งก็สายไปเสียแลว)
เมื่อคลื่นสมองความถี่สูง ๆ สามารถสรางปญหาตาง ๆแกเราไดมากมายเชนนี้ ถาเรา
สามารถควบคุมคลื่นสมองของเราใหมีความถี่ต่ําได ผลดีตาง ๆ ก็จะเกิดตามมามากมาย เชน มี
รางกายที่แข็งแรง มีภูมิคุมกันโรคสูง มีสมาธิสูง มีจินตภาพและความคิดสรางสรรคสูง มีสัมผัสที่
หกสูง (Intuitive) มีพลังแหงความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญสูง (Cosmic love) ฯลฯ จิตวิทยา
นีโอฮิวแมนนิสจึงมุงเนนใหคนเรายอนกลับมาศึกษาตนเอง คลื่นสมองของตัวเอง พรอมทั้งเสนอ
แนวคิดและวิธีการที่จะทําใหเราสามารถควบคุมคลื่นสมองของตัวเอง เชน การฝกทาโยคะสําหรับ
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การผอนคลาย การจูงจิตใจไปสูสภาวะอัลฟาดวยเสียงเพลงและคําพูด การทําสมาธิเพื่อพัฒนาคลื่น
คอสมิกพลังความคิดจินตภาพและคําพูดดานบวกที่มีผลตอคลื่นสมอง การบริโภคอาหารที่มีพลัง
ชีวิตสูง ฯลฯ และเมื่อเรามีความผอนคลายมากขึ้น ควบคุมคลื่นสมองของเราไดดีขึ้น เราก็จะมี
ความสุขมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น และสามารถที่จะทําสิ่งที่เปนประโยชนแก
มนุษยชาติไดมากยิ่งขึ้น
สรุป แนวคิดนิโอฮิวแมนนิสเปนปรัชญามนุษยนิยมแนวใหม มีลักษณะเฉพาะและมี
องคประกอบที่ โดดเดน ที่ จะสนับสนุนการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของผูเรีย น กลา วคือ
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเนนการพัฒนาคนและคุณภาพของคนใหสมบูรณแบบที่สุดแตกตางจาก
แนวคิดทางการศึกษาทั่วไปที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูดานวิชาการหรือวิชาชีพตางๆ มีการ
พัฒนาเฉพาะรางกายและจิตใจในระดับจิตสํานึกเทานั้น เปาหมายของแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสใน
การพัฒนามนุษยและสังคม เริ่มจากการพัฒนาตนเองทั้งรางกายและจิตใจและถายทอดความรูสึกที่
ดีที่เต็มไปดวยความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญเขาสูการดําเนินชีวิตเพื่อสรางสรรคสังคมที่ดีงาน ตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสบุคคลตองไดรับพัฒนารางกายใหสมบูรณแข็งแรง พัฒนาจิตใจใหมั่นคง
โดยควบคุมความคิดและการกระทําของตนเอง มีระเบียบวินัย จินตนาการ ความคิดสรางสรรค
เห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งความมั่นคงทางจิตใจชวยใหบุคลิกอยางสมเหตุสมผล มีสติเพียงพอที่จะ
รูจักควบคุมตนเองและสถานการณ พิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแกไข จํากัดความคิดเลวราย
ดวยการมองโลกในแงบวก และมีความอดทน พัฒนาจิตใจในขั้นสูงสุด คือ มีความรักความ
เมตตาหรือความรักไรจําแนก ซึ่งทําใหมีจิตใจเยือกเย็น สงบนิ่ง มั่นคง มีจิตใจที่ชวยเหลือผูอื่น
ดวยลักษณะเฉพาะของแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสดังกลาว ทําใหบุคคลตองยอนกลับมาศึกษาตนเอง
เพื่อพัฒนาและนําจิตสํานึก จิตใตสํานึก และจิตเหนือสํานึกมาสรางความสําเร็จและความสุขให
ชีวิตตนเองและผูอื่น (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2535)
ทั้งนี้ การมีจิตสํานึกสาธารณะเกิดจากกระบวนการเรียนรู และตองมีแรงจูงใจภายใน
เพื่อผลักดันใหกระทําพฤติกรรมที่ไดตั้งใจไว ซึ่งกระบวนการเรียนรูเริ่มตนจากการรับรูเหตุการณ
หรือ บุค คล แล ว แปลความหมายเข าสูร ะดั บจิต สํานึ ก ใช แ รงผลัก ดัน และแรงจูง ใจให ก ระทํ า
หลังจากคิดวิเคราะหจนซาบซึ่ง สรางสรรค และหาแนวทางในการแกไขปญหาสาธารณะเหลานั้น
บุคคลที่มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและแรงจูงใจภายใน เปดกวางตอประสบการณ จึง
เปนคุณลักษณะที่ทําใหเกิดการมีจิตสํานึกสาธารณะ ซึ่งไมไดอยูเพียงระดับจิตสํานึกเทานั้น แต
กอใหเกิดพฤติกรรมจึงทําใหปญหาตาง ๆ ไดรับการแกไข สังคมก็จะมีคุณภาพ
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โดยการสรางจิตสํานึกตามแนวคิดของนิโอฮิวแมนนิส สามารถทําไดโดย การสราง
ความรูสึกที่ดี โดยการ ยิ้ม ชม สบตา สัมผัส สวัสดี การสรางภาพพจนดานบวก การทําใหคลื่น
สมองต่ํา โดยวิธีการ ฝกโยคะ การมีคลื่นสมองต่ํา โดยการฝกสมาธิ การคิดดานบวก
6.5.6 แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะในแนวความคิดของประชาสังคม (civic society)
แนวคิดเรื่องประชาสังคม (Civil Society) เปนแนวคิดที่พัฒนามาพรอมกับการ
เติบโตของทุนนิยมและประชาธิปไตยในสังคมยุโรป ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 จากการปฏิวัติ
อุ ต สาหกรรมและการเติ บ โตของลั ท ธิ ทุ น นิ ย ม ทํ า ให ผู ค นหลุ ด จากโครงสร า งแบบเดิ ม เช น
ครอบครัว ชุมชนหรือไพรรับใชเจาของที่ดิน เขามาสูเมืองในฐานะปจเจกชน เปนคนชั้นกลางที่มี
วิถีชีวิตใหม มีอาชีพใหม (การคา บริการ) ความสัมพันธของคนเปนไปอยางเทาเทียมกัน เวลา
ผ า นไปกลุ มพ อค า เหล านี้ มั่ ง คั่ งขึ้ น จนมีอํา นาจต อ รองทางการเมื อง พยายามเข า ไปมี สว นรว ม
ทางการเมืองเพื่อผลประโยชนของตน การมีสวนรวมแสดงออกในฐานะพลเมืองที่ตองการรวม
รับผิดชอบสังคม
ชนชั้นกลางมีบทบาทมากขึ้นโดยอาศัยกลไกทางสังคม เชน สื่อมวลชน การพบปะ
สังสรรคตามรานกาแฟ การตั้งชมรมดําเนินกิจการทางการเมืองและสังคม ภาวะการณเชนนีเ้ ปนมิติ
ใหมทางการเมืองสาธารณะ มีพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ที่ไมใชพื้นที่การเมืองของรัฐหรือ
พื้นที่ทางเศรษฐกิจ เปนพื้นที่ทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของภาคประชาชน ที่เรียกวา
ประชาสังคม ซึ่งคนชั้นกลางมีบทบาทนําในการกําหนดนโนบายของสังคม เจรจาตอรองรัฐ ทําให
บาทบาทรัฐลดลง บทบาทของประชาสังคมจึงเปนรากฐานของประชาธิปไตยในตะวันตก จากเดิม
ที่ประชาธิปไตยเปนรูปแบบตัวแทน (Representative Democracy) ประชาสังคมทําใหเกิดการ
พัฒนากระบวนการประชาธิปไตยแบบทางตรง และเปดกวาง นักคิดคนสําคัญในเรื่องประชา
สังคมมีหลายคน อาทิ Rousseau Hegel และ Cramsci
Rousseau (1762) ไดใหความหมายของประชาสังคมวา คือ อํานาจทางการเมืองที่
เปนของสังคมหรือพลเมือง เปนอํานาจที่มิไดมาดวยกําลัง ประเพณี ศาสนา วัยวุฒิหรือขออางใด
ๆ ประชาสังคมเปนสังคมหรือชุมชนอิสระที่ผูคนจํานวนหนึ่งตกลงใจเขามาอยูรวมกัน ผูกพันกัน
เพื่อความสะดวกสบายปลอดภัย และสันติ ในภาวะธรรมชาติมนุษยมีอํานาจและเสรีภาพเต็มที่ใน
การคุมครองตนเองและทําลายผูอื่น ภาวะธรรมชาติของมนุษยคือการตอสู การหลีกเลี่ยงจึงตองเขา
ไปสูสังคมการเมืองหรือประชาสังคม การสรางประชาสังคมมีเงื่อนไขวา ทุกคนตองยอมสละ
เสรีภาพและอํานาจที่มีอยูใหกับชุมชน ทําใหชุมชนมีอํานาจเหนือสมาชิกทั้งหมด สามารถกระทํา
การและใชอํ านาจบังคับไดตามเจตนารมณและมติของเสีย งขางมาก แนวคิ ดประชาสังคมของ
Rousseau คือ กลาวถึง "เจตนารมณทั่วไป" ของสังคมนั้น วามิใชผลบวกของผลประโยชนของ
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แตละคน แตเปนผลรวมที่กวางกวาผลบวกดังกลาว คําคมอันนี้เปนปริศนาในวงการรัฐศาสตรตลอด
มา แทที่จริงก็คือหมายความวา เจตนารมณที่เรามาอยูรวมกัน ทําสัญญาประชาคมรวมกันเปนรัฐนั้น
ก็เพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพของเรา และเพื่อประกันใหเกิดชีวิตที่มีศีลธรรม จรรยา และความมั่นคง
ปลอดภัยของสังคม
Hegel (1991) ได ให ความหมายของประชาสังคมไววา หมายถึง สมาคม ชุ มชน
สถาบัน กลุมอาชีพ ฯลฯ ที่อยูระหวางรัฐและครอบครัว กลุมหรือองคกรที่เปนอารยสังคมนั้น
อาจเปนกลุมแบบจารีตดั้งเดิม หรือกลุมสมัยใหมที่ไมไดอยูตรงขามกับรัฐ แตอารยสังคมพัฒนาไป
เปน รั ฐ ได Hegel เชื่อว าป จเจกชนมี เสรีภ าพในการดําเนิน การ และจะตอ งไดรับผลตอบแทน
เหมาะสมเมื่อเขาอาศัยตนเองทั้งหมดในการดําเนินชีวิต Hegel เห็นวา ปจเจกแตละคนสามารถ
บรรลุเปาหมายของตนเองและมีเสรีภาพอยางเปนรูปธรรมได เฉพาะเมื่อพวกเขาสละเปาหมายเพื่อ
ประโยชนสวนตนไปสูเปาหมายสวนรวมหรือเปาหมายที่เปนสากลเทานั้น และในความหมายนี้ รัฐ
จึงมิใชกลไกในการรักษาสันติภาพ องคกรรับรองสิทธิ หรือองคกรที่สงเสริมการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว แตรัฐคือจุดสุดยอดของเปาหมายเพื่อสวนรวม รัฐประสานสิทธิและความ
ผาสุกของปจเจกใหกลมกลืนอยางมีเหตุผล รัฐจึงปลดปลอยใหชีวิตปจเจกมีความหมาย และมี
เสรีภาพอยางแทจริงการ เขาไมเห็นดวยกับแนวคิดสัญญาประชาคมที่มีกฎหมายและอํานาจผูกมัด
คนไวดวยกัน แตความเปนชุมชนตองจําลองมาจากลักษณะครอบครัว คือมีความรักเปนเครื่องมือ
เชื่อมโยงคนไวดวยกัน
Cramsci (1999) เห็น วาประชาสังคมเปน พื้ นที่ของชนชั้น ตางๆ รวมทั้งเศรษฐกิจ
การเมือง ระบบความคิด และวัฒนธรรมของคนเหลานั้น ประชาสังคมจึงเปนพื้นที่ที่มีพลังในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม โดยการเขาไปมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและกติกาของสังคม
กลยุทธของกระบวนการประชาสังคมคือการยึดครองพื้นที่ดังกลาวใหได ไมวาจะเปนการตอสูทาง
วัฒนธรรมทางสัญลักษณ หรือทางการเมือง ในยุคเกาที่ยังดํารงอยูดวยลัทธิการเมืองของชนชั้นใหม
แตกตางเพียงการยึดครองความคิดของปญญาชนนั้นสามารถทําไดงายขึ้นและรวดเร็วขึ้น ถาชนชั้น
ใหมมีสิ่งที่กรัมชีเรียกวา “ปญญาชนโดยธรรมชาติของชนชั้น(Organic or Technical Intellectual)”
ปญญาชนเหลานั้นก็จะสามารถทําใหกลุมชน มีความเปนหนึ่งผานจิตสํานึกเกี่ยวกับบทบาทของ
กลุม ทั้งในดานเศรษฐกิจและการเมือง โดยปญญาชนโดยธรรมชาติฯ จะถูกสรางขึ้นพรอมๆกับการ
กําเนิดชนชั้น โดยแตละชนชั้นจะมีความสามารถเฉพาะตนในศาสตรตางๆ เชน ชนชั้นขุนนางจะมี
ความสามารถในทางปญญาและการทําสงคราม ประเด็นที่สําคัญที่ชนชั้นขุนนางเริ่มเสียเปรียบ
ใหแกนายทุนก็คือ การที่ขุนนางไมสามารถเก็บและปกปดความรูทางการทหารไวในมือของชนชั้น
ตนเองได กรัมชี ใหขอสังเกตวา อุดมการณที่ถูกใชเปนเครื่องมือในการปกครองจะเปนอุดมการณที่
พยายามทําใหพลเมืองเชื่อวาผลประโยชนที่คนบางกลุมไดรับเปนผลประโยชนของทุกคนรวมกัน
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ซึ่งเปนผลมาจากการทํางานของกลไกทางอุดมการณ (ideological apparatus) และกลับไดผลดีกวา
การใชกลไกอํานาจรัฐบังคับโดยตรง ทําใหเกิดสังคมที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางศีลธรรม
ที่วางอยูบนหลักการที่มีรวมกัน กรัมชี่มุงเนนใหเห็นวา ระบบการเมืองและจิตสํานึกที่มีอยูในแตละ
สังคม ใชวาจะถูกกําหนดโดยระบบเศรษฐกิจ เพียงดานเดียว หากยังขึ้นกับตัวมนุษยเอง ซึ่งมี
บทบาทและกิจกรรมที่สังกัดอยูในปริมณฑลของโครงสรางสวนบน และสามารถใชโครงสราง
พื้นฐานเปนเครื่องมือใหเกิดความเปลี่ยนแปลง ประชาสังคมเปนแหลงรวมแหงความสัมพันธ
ระหวางอุดมการณ วัฒนธรรม เปนศูนยกลางของกิจกรรมทางศีลธรรมและปญญา เปนที่มาของ
จิตสํานึกและอุดมการณ ตลอดจนเปนแหลงกําเนิดของปญญาชน รวมทั้งเปนเวทีการตอสูในระดับ
อุดมการณระหวางชนชั้นหลัก (fundamental class) ผูนําที่เปนชนชั้นปญญาชน จะตองรูจักเสียสละ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของกลุม (economic-corporate kind) เพื่อที่จะกาวขามไปอีกขั้นหนึ่ง คือ
ขั้นของการตอสูทางจริยธรรมและการเมือง เพื่อสามารถแสดงใหคนทั่วไปเห็นวาผลประโยชนของ
ชนชั้นคนงานผูไรสมบัติ คือ ผลประโยชนรวมกันของประชาชนทั้งหมด นอกจากนี้ กรัมชี่ ยังถือวา
สื่อมวลชนการศึกษา การศาสนา ตางเปนสวนหนึ่งของประชาสังคมทําใหมวลชนเกิด “จิตสํานึกเชิง
วิพากษเกี่ยวกับตนเอง” (critical self – consciousness) เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ
และจิตสํานึกทางสังคม
ในประเทศไทยคําวา “ประชาสังคม” มาจากภาษาอังกฤษวา Civil Society และมีผูใช
คําภาษาไทยเทียบเคียงกันหลายคํา อาทิ "สังคมประชาธรรม" (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม) “สังคม
ราษฎร” (เสนห จามริก) “วีถีประชา” (ชัยอนันต สมุทวณิช ใชคํานี้โดยมีนัยยะของคําวา Civic
movement) “อารยสังคม” (อเนก เหลาธรรมทัศน) “และสังคมเขมแข็ง”(ธีรยุทธ บุญมี) เปนตน ทั้งนี้
นักคิดสําคัญๆ ของสังคมไทยไดอธิบายขยายความคําวา “ประชาสังคม” หรือ Civil Society นี้ใน
บริบทเงื่อนไขและการใหน้ําหนักที่แตกตางกันอันพอรวบรวมในเบื้องตนไดดังนี้
ประเวศ วะสี (2536) ไดใหแนวคิดในเรื่อง “ประชาสังคม” วา ในสภาพของสังคมไทย
ปจจุบัน ภาคสวนหลัก (Sectors) ของสังคมที่มีความเขมแข็ง และมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยาง
มากคือ ภาครัฐ หรือ "รัฐานุภาพ" และภาคธุรกิจเอกชนหรือ “ธนานุภาพ” ซึ่งปรากฏการณนี้สงผล
ทําใหสังคม ขาดดุลยภาพและเกิดความลาหลังในการพัฒนาของฝายประชาชนหรือภาคสังคมซึ่ง
เรียกวา “สังคมานุภาพ”
โดยการนําเสนอแนวคิดมุงไปที่การทําอยางไรที่จะเกื้อหนุนใหภาคสังคมหรือภาค
ประชาชนมีความเขมแข็งและเกิดดุลภาพทางสังคมขึ้น ที่เรียกวาเปน "สังคมสมานุภาพ" โดยเชื่อวา
จะตองพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งที่ชุมชน(Community Strengthening) จนเกิดคําขยายความตามมา
อาทิ ชุมชนเขมแข็ง ความเปนชุมชน เปนตน ดังการใหความหมายของการเปน “ชุมชน” ในที่นี้ วา
หมายถึง “การที่ประชาชนจํานวนหนึ่งมี วัตถุประสงครวมกัน มีอุดมคติรวมกันหรือมีความเชื่อ
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รวมกันในบางเรื่อง มีการติดตอสื่อสารกัน หรือมีการรวมกลุมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความรัก
มีมิตรภาพ มีการเรียนรูรวมกันในการ ปฏิบัติบางสิ่งบางอยางและมีระบบการจัดการในระดับกลุม”
ซึ่งโดยนัยยะนี้ประชาสังคมที่เขมแข็ง ตองมีรากฐานที่เกิดจากการมีชุมชนที่หลากหลายและเขมแข็ง
ดวย และมีขอสังเกตสําคัญตอเรื่องการเกื้อหนุนภาคสังคม ที่เสนอแนวคิดในเชิงกลยุทธที่วาดวย
“ความรวมมือเบญจภาคี” (ตอมาใชคําวา “พหุภาคี”) โดยมองวาชุมชนในปจจุบันออนแอมาก การที่
จะทําใหชุมชน มีความเขมแข็งไดนั้น จะตองเกิดจากความรวมมือและการทํางานรวมกันของภาค
สังคมตาง ๆ ซึ่งรวมทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนดวย
ธีรยุทธ บุญมี (2536) มองวาการแกปญหา พื้นฐานทางสังคมนั้นควรใหความสําคัญ
กับ “พลังที่สาม” หรือพลังของสังคม หากแมนวาสังคมโดยรวมมีความเขมแข็ง นักธุรกิจ นักวิชาชีพ
นักศึกษา ปญญาชนชาวบาน สามารถรวมแรงรวมใจกัน ผลักดันสังคม ปญหาตางๆ ที่เปนพื้นฐาน ก็
จะสามารถเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ประชาสังคมหรือสังคมที่เขมแข็งในความหมายของ ธีรยุทธ บุญมี
นั้น จะเนนที่ลักษณะที่กระจัดกระจาย (Diffuse) พลังทางสังคมที่มาจากทุกสวนทุกวิชาชีพทุกระดับ
รายได ทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งโดยนัยยะนี้ จะมีความแตกตางจากแนวคิด “ประชาชนเปนสวน
ใหญ” หรือ “อํานาจของประชาชน” ดังเชนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตเปนอยางมาก
อเนก เหล า ธรรมทั ศ น (2539) ได ใ ห ค วามหมายของ
“ประชาสั ง คม” หรื อ
“อารยสังคม” ที่ครอบคลุมทุกชนชั้นของสังคม เนนเรื่องความสมานฉันท ความกลมเกลียว ความ
กลมกลืนในภาคประชาสังคมมากกวาการดูที่ความแตกตางหรือ ความแตกแยกภายใน “ประชาสังคม”
โดยนัยยะนี้ มิไดหมายถึงความเปนชุมชนของสังคมชนบทเทานั้นแตกิน ความรวม ไปถึงคนชั้น
กลางภาคเมืองที่ไมจําเปนตองมีความ สัมพันธใกลชิดเปนเครือญาติหรือเปน แบบคุนหนา (face to
face relationship) แตเปนความผูกพัน (bond) ของผูคนที่หลากหลายตอกันบนฐาน แหงความ
รวมมือและการแสวงหาการมีสวนรวม และดวยสํานึกที่มีตอความเปนพลเมือง หรือ Citizenship ให
ความสําคัญตอการผลักดันใหเรื่อง “ประชาสังคม” ใหกลายเปนแนวคิดในเชิงอุดมการณ ทางสังคม
ชัยอนันต สมุทวณิช(2539) มองวา “ประชาสังคม” หมายถึง ทุกๆ สวนของสังคม
โดยรวมถึงภาครัฐ ภาคประชาชนดวย ถือวาทั้งหมด เปน Civil Society ซึ่งแตกตางจากความหมาย
แบบตะวันตกที่แยกออกมาจากภาครัฐ หรือนอกภาครัฐ แตหมายถึงทุกฝายเขามาเปน partnership
กัน โดยใหความสําคัญกับ Civic movement หรือ "วิถีประชา" ที่เปนการดําเนินกิจกรรม ของกลุม
องคกรตางๆ โดยเอาตัวกิจกรรมเปนศูนยกลางปราศจากการจัดตั้ง ดังขอเสนอที่สําคัญใน เชิง
ยุทธศาสตการพัฒนา ในชวงของการจัดทําแผน พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 คือ Area-Function-Participation
- AFP กลาวคือจะตองเนนที่กระบวนการมีสวนรวม ในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของ ทุกฝาย
รวมกันในระดับพื้นที่ (ยอยๆ) ซึ่งในที่นี้ อาจเปนพื้นที่จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน หรือพื้นที่ใน
เชิงเศรษฐกิจเชนเขตพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกเปนตน
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ชูชัย ศุภวงศ (2540)ใหความหมายของ “ประชาสังคม” ที่กวางขวางและผนวกเอา
แนวคิดที่กลาว มาขางตน มาผสมผสานกันอยางกลมกลืน กับบริบทของสังคมไทยวา หมายถึง "การ
ที่ผูคนในสังคม เห็นวิกฤตการณ หรือสภาพปญหาในสังคมที่สลับซับซอนยากแกการแกไข มี
วัตถุประสงครวมกันซึ่งนําไปสูการกอจิตสํานึก (Civic consciousness) รวมกัน มารวมตัวกันเปน
กลุมหรือองคกร (Civic group) ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน)
ในลักษณะที่เปนหุนสวนกัน (Partnership) เพื่อรวมกันแกปญหาหรือ กระทําการบางอยางใหบรรลุ
วัตถุประสงค ทั้งนี้ ดวยความรัก ความสมานฉันทความเอื้ออาทรตอกันภายใตระบบการจัดการโดย
มีการเชื่อมโยงเปนเครือขาย (Civic network)” และไดเสนออีกวาปจจุบันขบวนการประชาสังคม
ของไทย ไดมีพัฒนาการและความเขมแข็งเชื่อมโยงเครือขายกันมากพอสมควร โดยเฉพาะเครือขาย
ของชาวบานและเครือขายขององคกรพัฒนาเอกชนตางๆ ที่กําลังมีบทบาทสําคัญ ตอกระบวนการ
แสวงหา ทางเลือกเพื่อการแกปญหาในดานตางๆ ของสังคม เชน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาเอดส
ปญหาสาธารณสุข การทําเกษตรทางเลือก เปนตน อยางไรก็ดี นายแพทยชูขัย ศุภวงศ ไดตั้ง
ขอสังเกตที่สําคัญไววา ในเงื่อนไขของสังคมไทยปจจุบันยังคงมีกระแสเหนี่ยวรั้งที่จะฉุด มิให
กระบวนการสรางความ เขมแข็งของสังคมเติบโตขึ้น อันไดแก ระบบพรรคการเมือง รัฐไทยและ
ระบบราชการ ระบบการศึกษา ความสัมพันธแบบแนวดิ่ง และสื่อมวลชนที่ขาดอิสระเปนตน
อนุ ชาติ พวงสํ าลี และวีรบูรณ วิสารทสกุล (2540) ได ก ล า วถึงการมีจิ ตสํานึ ก
สาธารณะซึ่งเรียกอีกคําหนึ่งวา จิตสํานึกเพื่อสวนรวม วาเปนคุณลักษณะที่สําคัญและมีความหมาย
อยางยิ่งในสังคมทําใหเกิดประชาสังคมคือเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งซึ่งหมายถึงชุมชนแหงสํานึก
(Consciousness community) ที่ สมาชิกของชุม ชนตางเปน สว นหนึ่งของระบบโดยรวมที่มี
ความสัมพันธกันอยางแนบแนน ซึ่งมีองคประกอบดังนี้
1. มีวิสัยทัศนรวมกัน คนในชุมชนตองมองอนาคตรวมกัน เรียนรูและทําความ
เข า ใจร ว มกั น โดยอาศั ย การคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห ใ ห เ ห็ น ถึ ง สถานการณ แนวโน ม ความ
เปลี่ยนแปลงพรอมควบคูไปกับการปฏิบัติ
2. ประชาชนสํานึกถึงพลังของตนเองวาจะสามารถรวมแกไขเปลี่ยนแปลงสังคมได
คือ การทําใหเกิดกลุมใหความสนใจตอสาธารณะจํานวนมาก ทําใหเกิดความเขมแข็งเปนพลังทาง
สังคมไมรอคอยใหผูอื่นแกปญหาใหกับตนเอง ซึ่งการที่บุคคลจะสํานึกถึงพลังของตน ตองให
ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูรวมกันของสังคม (civic education)
3. ความรั ก เอื้ อ อาทร สามั ค คี การรวมกลุ ม ของบุ ค คลในสั ง คมมี ค วาม
หลากหลายจึงจําเปนตองสรางขึ้นบนฐานแหงความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรและความ
สามัคคี ความแตกตางระหวางบุคคลยอมเกิดขึ้นได ซึ่งความแตกตางนี้เปนสิ่งดีและไมจําเปนตอง
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นําไปสูความแตกแยกเสมอไป ดังนั้นเงื่อนไขแหงความรักสมานฉันทจะเปนสวนเชื่อมโยงใหเกิด
ความรวมมืออยางมีพลัง
4. การเรียนรูที่มีการปฏิบัติรวมกัน (interactive leaming through action) สํานึก
สาธารณะนั้นเปนนามธรรมที่ไมสามารถบังคับใหเกิดได ดังนั้นตองสรางเงื่อนไขหรือกิจกรรม
รวมกันที่จะกอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนการพัฒนาใหเกิดความตอเนื่อง
5. การมีเครือขายและการติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยน เรียนรู สื่อสาร และ
เครือขายเปนสวนที่ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู ซึ่งเปนทางซึ่งนําใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ
สมพงษ สิงหะพล (2542) ไดกลาวถึงจิตสํานึกวา มีอยู 3 ดานหลักๆ คือ
1. จิตสํานึกเกี่ยวกับตนเอง (Self Consciousness) เปนจิตสํานึกเพื่อพัฒนาตนเอง
ทําใหตนเองเปนบุคคลที่สมบูรณยิ่งขึ้น จิตสํานึกดานนี้การศึกษาไทยมุงมั่นปลูกฝงมานาน เกิดบาง
ไมเกิดบางไปตามสภาพการณ เปนจิตสํานึกแบบคลาสสิกที่ทุกสังคมพยายามเหมือนกันที่จะสราง
ใหเกิดขึ้นใหได เชน ความขยัน ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน เปนตน เปนจิตสํานึกที่ถูก
ปลูกฝงและมีมานานตามสภาพสังคมไทย
2. จิตสํานึกเกี่ยวกับผูอื่น (Others Oriented Consciousness) เปนจิตสํานึกของ
ความสัมพันธระหวางบุคคลของคนในกลุมชนชั้น สังคมหนึ่ง เชน ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ ความสามัคคี เปนตน เปนจิตสํานึกที่สังคมไทยสวนใหญถูกหลอหลอมมาจาก
พื้นฐานดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทยอยูแลงสรางกันไดไมยากนัก
3. จิ ตสํานึ กเกี่ย วกับสังคม หรือจิ ตสํานึก สาธารณะ (Social or Public
Consciousness) เปนจิตสํานึกที่ตระหนักถึงความสําคัญในการอยูรวมกัน หรือคํานึงถึงผูอื่นที่รวม
ความสัมพันธเปนกลุมเดียวกันเปนจิตสํานึกที่คนไทยยังไมคอยมี และขาดกันอยูมาก เพราะพืน้ ฐาน
ความเปนมาของสังคมไทย สมควรที่จะรีบพัฒนาโดยเร็ว เชน จิตสํานึกดานเศรษฐกิจ จิตสํานึก
ดานการเมือง จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมจิตสํานึกดานสุขภาพเปนตน
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2543) ไดใหความหมายของ “ประชาสังคม” วาหมายถึง
“สังคมที่ประชาชนทั่วไป ตางมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
ประชาชน โดยอาศัยองคกร กลไก กระบวนการ และกิจกรรมอันหลากหลายที่ประชาชนจัดขึ้น”
โดยนัยยะของความหลากหลาย ขององคกรนี้ไมวา จะเปน กลุม องคกร ชมรม สมาคม ซึ่งลวนแตมี
บทบาทสําคัญตอการผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งสิ้น จึงเปนเสมือน “สังคม” ของ
“ประชา” หรือ Society ของ Civil นั่นเอง ประชาสังคม นั้นเปนสวนของสังคม ที่ไมใชภาครัฐ ซึ่ง
ดําเนินงานโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายและก็ไมใชภาคธุรกิจซึ่งดําเนินงานโดยมุงหวังผลกําไรเปน
สําคัญ
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สุ ช าดา จั ก รพิ สุ ท ธิ์ (2544) กล า วถึ ง ประชาสั ง คมในประวั ติ ศ าสตร ช าติ ไ ทยว า
รากฐานการเมืองการปกครองของไทยในอดีต มีลักษณะของไพรทาสที่ตองขึ้นตรงตอเจาขุนมูล
นาย แมแตชีวิตก็เปนของเจาแผนดินเจามหาชีวิต ไพรทาสทุกคนตองมีสังกัดขึ้นตรงตอเจาขุนมูล
นาย ซึ่งเปนผูบงการชีวิตทุกดาน สํานึกของการขีดเสนแบงระหวางสวนตัวกับสวนรวมจึงไมใช
รากฐานทางความคิดของชนชาวไทยในอดีต สิ่งใดที่อยูนอกเหนือไปจากความสัมพันธกันในเครือ
ญาติแลว ก็ถือวาเปนของเจาแผนดินทั้งสิ้น
เมื่อมายุคของการเกิดรัฐชาติ คนไทยไดเรียนรูหนาที่พลเมืองจากสิ่งที่รัฐกําหนดให
ไมวาจะเปนการเพาะปลูก การเสียภาษี หรือแมแตการที่ตองแจงเกิดแจงตาย การเปนพลเมืองดี
ถูกนิยามไวที่ความรวมมือกับรัฐ เชื่อฟงนโยบาย และคลอยตามผูมีอํานาจ นับเปนการกอรูปของ
จิตสํานึกแบบ “คนเปนรัฐ” ที่ฝงรากลึกมาถึงปจจุบัน กลาวคือ เปนสํานึกและความเขาใจวารัฐมี
หนาที่บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล ใหบริการ และแกไขสารทุกขสุขดิบแกอาณาประชาราษฎทั้ง
ปวง ประชาชนเพียงรับผิดชอบแตภายในเขตขอบรั้วบานของตนเองเทานั้น
ขณะที่แบบเรียนในระบบการศึกษา สอนนักศึกษาแตหนาที่พลเมืองซึ่งเปนลักษณะ
พลเมืองที่ดียอมตามการปกครองของรัฐ ทําใหคิดวาหนาที่ในการแกปญหาตางๆ ของชุมชนและ
ประเทศชาติ ต องกระทํา โดยรั ฐ หรือ ผูแ ทนราษฎร เปน ค านิยมของประชาชนที่ ตองพึ่ ง พาผูอื่ น
(passive) ไมสามารถแกไขปญหาของสังคมดวยตนเองหรือรวมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมได แมมี
แนวคิดและความปรารถนาในการชวยเหลือสังคม แตก็ไมปฏิบัติ ไมรวมมือเพื่อสรางพลังในการ
แกไขปญหา เนื่องจากคิดวาเปนหนาที่ของชนชั้นปกครองเทานั้น ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจึงไมได
รับการแกไขเทาที่ควร สมบัติสาธารณะ อยางเชนโทรศัพทสาธารณะ สวนสาธารณะ หองสมุด
สาธารณะ สวมสาธารณะ ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ดิน น้ํา ปาที่เปนสาธารณะทั้งหลายจึงมักเสียหาย
ไมมีใครรูสึกเปนเจาของที่ตองดูแลรักษา แมแตขยะมูลฝอยก็มักขวางทิ้งใหพนบริเวณบานตน เมื่อ
เกิดมลพิษหรือปญหาขึ้นในสังคม คนจึงมักคิดแตเพียงวา ไมใชเรื่องของตัว เปนปญหาของรัฐที่
จะตองจัดการดูแล
วิรัตน คําศรีจันทร (2544) ทําการศึกษาจิตสํานึกสาธารณะในบริบทประชาสังคมไทย
เปนการวิจัยเชิงพัฒนาการและสังเกตการณอยางมีสวนรวมในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท พบวา
คุณลักษณะของการมีจิตสํานึกสาธารณะประกอบดวย
1. ความรัก ความเอื้ออาทร
2. ความเชื่อใจ
3. การเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง
4. การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
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สรุ ป แนวคิ ด ประชาสั ง คมยอมรั บ ผลประโยชน เ ฉพาะส ว นอยู เ หมื อ นกั น แต
ผลประโยชนเฉพาะสวนนั้นตองมีผลในทางรักษาสังคมที่ดีไวและไมทําใหเกิดความแตกแยก ทั้ง
จะตองตระหนักวาการเสียสละของพลเมืองไมใชการกระทําใน,ฐานะที่เหนือกวาผูอื่น แตเปนการ
ทําเพื่ออนาคตของตนเองและลูกหลานเพราะแนนอนวาถาสังคมไมปกติสุข บุคคลก็ยอมอยูอยาง
ปกติสุขไมได ความสัมพันธในเครือขายประชาสังคมจึงไมใชความสัมพันธเชิงอํานาจหรือการ
อุปถัมภอีกตอไป แตคือความเทาเทียมและศักดิ์ศรีที่เสมอกันพึ่งพากัน กระบวนการสรางจิตสํานึก
สาธารณะหรือประชาสังคม กระทําโดยมีเครือขายประชาสังคม ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนระหวาง
เพื่อนบาน ในที่ทํางาน สโมสร ที่สาธารณะตางๆ รวมทั้งหนวยราชการหรือองคกรพัฒนาเอกชน ก็
คือการเชื่อมโยงปจเจกที่สนใจ คุณภาพชีวิตของตน เขามาเปนกลุมที่ใสใจผูอื่น ชวยดํารงรักษา
สังคมและจริยธรรมจนถึงอาจผลักดัน เปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีกวา
จิตสํานึกสาธารณะ ในความหมายของประชาสังคม เปนคุณธรรมที่เห็นความสําคัญ
ของสวนรวมตองการชี้ใหเห็นวามนุษยมิไดอยูอยางโดดเดี่ยว จิตสํานึกสาธารณะจึงมีความสําคัญใน
การกระตุนความคิดและพฤติกรรมแตละอยางของมนุษยวา มนุษยจะทําอะไรก็ตองไมลืมวาแตละ
ชีวิตตองพึ่งพาอาศัยกัน ชีวิตของคนคนหนึ่งดํารงอยูไดโดยอาศัยครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อน
รวมงาน องคกรตางๆ และชุมชนโดยรวม ชีวิตจะอยูไดตองมีน้ํา อาหาร ตนไม ทุงนา สัตวเลี้ยง
แมน้ํา ปาเขา สะพาน ถนน ดินฟาอากาศตองไปตลาดโรงเรียนมียานพาหนะ มีตํารวจ มีรานคา
โรงพยาบาล หนวยราชการ มีผูคนที่ทํางานหลากหลายอาชีพ ผลิตสิ่งของที่แตละคนตองใช เพราะ
ไมมีใครผลิตไดหรือทําไดทุกอยาง มีงานหรือกิจกรรมสังคมที่เราไดรับเชิญ มีกิจกรรมของรัฐและ
กิจกรรมทางการเมืองที่เราตองเขารวมหรือควรเขารวม และแมเราจะไมสนใจ กิจกรรมเหลานั้นก็จะ
มีผลกระทบตอเรา ฯลฯ
คนที่มีจิตสํานึกสาธารณะก็คือคนที่รูคุณคาของผลประโยชนสวนรวม รูปญหาของ
สวนรวม ตระหนักวาหากสวนรวมไดรับประโยชนหรือผลเสีย ผลเหลานั้นก็จะตกอยูกับสมาชิกทุก
คนดวย เชน สะพานชํารุด ถนนเสียหาย เสาไฟฟาหัก หลอดไฟขางทางแตก หองสมุดประชาชนเกิด
ไฟไหม เขื่อนพัง ฯลฯ ก็จะเกิดปญหาขึ้นในชุมชน กิจการบางอยางหรือหลายอยางตองยุติ ตองใช
เวลาซอมแซมทั้งหมดนี้ก็คือ ภาษีอากรอันมาจากประชาชน หรือตองใชแรงงานอาสาสมัคร คน
จํานวนหนึ่งของชุมชนก็ตองจัดเวลาไปแกปญหาที่เกิดขึ้น และหากความเสียหายนั้นเกิดจากการ
กระทําของคน ชุมชนก็ตองจัดเวลาไปคนหาหรือไตสวนลงโทษผูทําผิด
การเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะกระทําโดย มีกระบวนการการเรียนรูรวมกัน ดวย
การรวมกลุมกันทํากิจกรรมเพื่อสังคม และการปลูกฝงจิตสํานึกโดยการถายทอดประสบการณใน
การทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม ซึ่งเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม เชน การ
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แบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม เชน การชวยเหลือผูยากไร การดูแลสาธารณสมบัติ การชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ การปองกันอาชญากรรมในชุมชน เปนตน
จิตสํานึกสาธารณะ ถือเปนสวนที่ละเอียด ออนผานการขัดเกลาและปลูกฝงใหลึกลง
ไปในจิตใจแลวเปนสํานึกที่ดีที่อยูภายใน แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะหลายๆแนวคิด ที่นํามาเปน
กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่องนี้ไมวาจะเปน Socrates Thich Nhat Hanh ฉือจี้ สันติอโศก นีโอ
ฮิวแมนนิส ประชาสังคม สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ เครื่องมือและกระบวนการตาง ๆ ในการเสริมสราง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ ควรมีการเลือกนํามาใช โดยวิธีการหลักที่ใชคือรูปแบบการ
เรียนรู เพื่อใหเกิดการสะทอนกลับ (Critical Reflection) คือการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง เปน
การทํ า ให ผู เ รี ย นซึ่ ง เคยเป น แค ผู ฟ ง เริ่ ม ตระหนั ก และมองเห็ น ป ญ หาที่ ใ นสั ง คมที่ เ ขาดํ า รงอยู
(Mezirow, 1991) และจากกระบวนการนี้เอง ผูเรียนก็จะมีการคิดอยางใครครวญ วิพากษวิจารณ
ปญหาตางๆในสังคมไดอยางลีกซึ้ง ยอมรับฟงผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง เปน
การเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง จนเขาถึงกระบวนการสรางจิตสํานึก (Conscientization) (Friere,
1970) เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ และนําแนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนใน
เรื่อง การเรียนรูประสบการณ (Experiential Learning) และ การเรียนรูรวมกัน (Collaborative
learning) มาผสมผสานในการถายทอดประสบการณและการทํากิจกรรมรวมกัน โดยการเรียนรู
ผานรูปแบบของ การฝกสมาธิ การสนทนา (Dialouge), การทําความกระจางคานิยม (Value
clarification) , การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ(Biographical reading), การเรียนรูผานละคร
(dramatization) และการทํางานชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ
จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวของกับจิตสํานึกสาธารณะพบวา ทุกแนวคิดลวนให
ความสํ า คั ญ กั บ จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะตามความหมายที่ ร าชบั ณ ฑิ ต ยสถานได นิ ย ามไว ค รบทั้ ง 2
องคประกอบ คือ การตระหนักรู และการคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542)
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ เพื่อความสอดคลองกับบริบทของการวิจัยในเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ผูวิจัยไดใหคํานิยามของมโนทัศน
เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไวดังนี้คือ
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ หมายถึง กรอบความคิด และ
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาจิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของอาสาสมั ค รตํ า รวจ อั น เกิ ด จาการได รั บ
ประสบการณจาการเรียนรู ทําใหสามารถสรุปเปนทัศนคติตอประสบการณใหมและสามารถนํา
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะไปประยุกตใช โดยแบงออกเปน 2 องคประกอบ คือ การตระหนักรู
และการคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน ราชบัณฑิตยสถาน (2542)
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การตระหนักรู หมายถึง การรับรูปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน และการรับรูแนว
ทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นวาควรทําอยางเพื่อแกปญหานั้น เปน ความคิดเห็นของบุคคลตอปญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมจากกระบวนการรับรู ทําใหเกิดการวิเคราะห วิพากษ และคัดเลือกเหตุการณนั้นวา
เปนปญหา แมปญหาเหลานั้นจะไมมีผลกระทบตอตนเองโดยตรง เกิดความปรารถนาที่จะแกไขปญหา
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและพลังของการรวมกลุมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
การคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หมายถึง การรับอาสาทํางานชวยเหลือสังคมโดยการ
อาสาชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน และ การแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม คือ การ
ใหความรวมมือในการปฏิบัติ และ/หรือการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติตามกิจกรรม
เพื่อลดและแกไขปญหาของทองถิ่น และชุมชน สังคม เชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
สังคม การดูแลสาธารณสมบัติและสิ่งของสวนรวม เปนตน
ดังสามารถจําแนกองคประกอบของมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ ไดดังแสดงตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงการจําแนกองคประกอบของมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
องคประกอบ
1.การตระหนักรู

ตัวชี้วัด
1.1 การรูปญหา
1.2 การรูแนวทางแกไขปญหา

2.การคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน

พฤติกรรมบงชี้
-การรับรูปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ชุมชน
-การรับรูแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
วาควรทําอยางเพื่อแกปญหานั้น

2.1 การรับอาสาที่จะทําบางสิ่ง
บางอยางเพื่อสังคม

-การอาสาชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจ
ในการปฏิบัติงาน

2.2 การแบงปนชวยเหลือผูอื่นใน
สังคม

- การใหความรวมมือในการปฏิบัติ และ/
หรือการสนับสนุนทรัพยากรตางๆเพิ่อ
แกไขปญหาตางๆในสังคม เชนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
สังคม การดูแลสาธารณะสมบัติ และ
สิ่งของสวนรวม

6.6 แนวคิดการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
จากแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะหลายๆแนวคิด ไมวาจะเปน Socrates, Thich Nhat Hanh
ฉือ จี้ สั น ติ อ โศก นีโ อฮิ ว แมนนิ ส และประชาสั ง คม จะเห็ น ได ว า มนุ ษ ย ใ นสมั ย แรกเริ่ ม ของ
วิวัฒนาการดําเนินชีวิตไปบนพื้นฐานของ “ความไมรู” แตความไมรูในสมัยนั้นก็ยังดําเนินไปอยาง
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สอดคลองกับธรรมชาติ แตเมื่อสังคมไดพัฒนาไป และ “ความรู” ของมนุษยคอยๆ พัฒนาขึ้น
อยางเปนระบบ มนุษยก็คอยๆ แยกตนเองออกจากธรรมชาติและใชความรูที่ตนเองพัฒนาขึ้นมา
นั้นกลับไปควบคุม จัดการ และแทรกแซงระบบของธรรมชาติ และไดเห็นกระทั่งหายนะที่เกิด
ขึ้นกั บธรรมชาติ และกับเผ าพัน ธุมนุษยดวยกันเอง ทุกวันนี้ มนุษยรูดีวาสรรพสิ่งลวนมีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน มนุษยรูดีวาเราเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติที่แยกจากกันไมได และทุกวันนี้
เราก็เชื่อตามบทกวีของ Francis Thomsan ที่กลาวไวเมื่อ 100 ปมาแลววา “เด็ดดอกไมสะเทือนถึง
ดวงดาว” และเราก็เชื่อตามปรากฏการณผีเสื้อกระพือปก (butterfly effect) ที่วาการเปลี่ยนแปลง
จากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แมเ พียงเล็กนอยและแผวเบา (ดังการกระพือปกของผีเสื้อ) ก็สามารถสงผล
กระทบออกไปสูสิ่งรอบๆ และขยายออกไปเปนวงกวางไมมีที่สิ้นสุด (ไทยโพสต, 2552)
แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะหลายๆแนวคิด ที่นํามาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่องนี้เมื่อ
พิจารณาแลวอยูภายใตบริบทความคิดความเชื่อทางศาสนา แนวคิดทางศาสนานั้นทํางานภายใต
ฐานของกระบวนทัศนแบบองครวม (holistic) ซึ่งกระบวนทัศนแบบนี้มีฐานคิดที่เชื่อวา โลกมิได
ดํารงอยูอยางแยกสวนแบบเครื่องจักรกล หากแตสรรพสิ่งในโลก มีทั้งวัตถุและจิต (รูปธรรม/
นามธรรม) ที่รวมกันอยูอยางหลากหลาย และเชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยธรรมชาติ
ของสรรพสิ่งจะตองมีการกอกําเนิดขึ้นดํารงอยู และดับสลายไปเปนวัฎจักร มีความเปนพลวัตใน
ตัวเอง โลกจึงมิไดเปนเพียงวัตถุที่รับรูไดโดยมนุษยเทานั้น หากแตมีองคประกอบอื่นๆ ที่ซับซอน
อีกมากมายที่เกินการรับรูของอายตนะมนุษย ดวยสภาพของ “ความจริง” ดังกลาว ทําใหการแยก
ส ว นลดส ว นมาศึ ก ษา จึ ง ไม อ าจถู ก ต อ งแม น ยํ า ในทุ ก กรณี หรื อ อธิ บ ายความเป น ทั้ ง หมด
(wholeness) หรือองครวมนั้นได ( Whitehead, 1967)
ขณะที่สภาพสังคมในปจจุบันเปน “สังคมแหงความรู” แตมนุษยกลับประสบกับวิกฤต
ทางความคิดหรือจิตวิญญาณ (consciousness) “การเรียนรู” ของมนุษยยังคงมีเปาหมายคือเปนไป
เพื่อความอยูรอดของตนเองเปนลําดับแรก ไมวาจะในยุคสมัยแหงความปาเถื่อน (barbarian) หรือ
ในยุคสมัยแหงความศิวิไลซ (civilization)
ก็ตาม เพื่อใหไดมาซึ่งอาหาร น้ํา ความอบอุน
ปลอดภัย ความอยากได อยากเปนตางๆ พฤติกรรม หลักของมนุษยจึงเปนการแสวงหาประโยชน
ในทุกรูปแบบเพื่อมาสนองอัตตาของตนเอง มนุษยในปจจุบันจึงถูกครอบงําไดงายดวยลัทธิบริโภค
นิยม วัตถุนิยม และอํานาจนิยม ทําใหจิตสํานึกตอธรรมชาติและโลกมนุษย หรือวิวัฒนาการทาง
จิตใจ ยังกาวไมทันกับวิวัฒนาการทางกายภาพของมนุษยและดูเหมือนจะยิ่งหางไกลกันขึ้นทุกที
ในการศึกษาที่เกี่ยวกับจิตสํานึก ที่แสดงออกมาเปนพฤติกรรมจึงตองศึกษาในรูปแบบขององครวม
(wholeness) โดยการพิจารณาถึง กาย จิต ปญญา และกระบวนการเรียนรูโคยผานการอบรมกลอม
เกลาทางสังคม ( whitehead, 1967)

134
ปญหาของมนุษยปจจุบันนี้ก็คือ ทําอยางไรจะใหเราหันกลับจากการทําลายธรรมชาติ มา
ปกปองพิทักษธรรมชาติ มนุษยที่จะสามารถปกปองคุมครองธรรมชาตินั้น ตองเปนมนุษยที่ไดรับ
การพัฒนา มิฉะนั้น เขาก็ไมสามารถไปปกปองคุมครองธรรมชาติได ขอที่วานี้เปนแนวความคิด
อยางหนึ่งที่จะตองถือเปนสําคัญ แมแตในหมูมนุษยดวยกัน คนไหนไดพัฒนาตนแลว มีคุณธรรม
มีความรัก ความเมตตากรุณา มีปญญา จึงจะสามารถคุมครองเพื่อนมนุษยดวยกันได และเขาก็จะ
สามารถคุมครองเพื่อนสัตวพืชทั้งหลายไดดวย
การแกปญหาจะตองเปนระบบและเปนกระบวนการ และเปนการแกปญหาแบบบูรณาการ
(integrated) และเปนองครวม (holistic) โดยเปนการพัฒนาทั้ง จิตใจ สติปญญา และพฤติกรรม ของ
บุคคล โดยมุงเนน ใหเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกในการกระทําเพื่อสวนรวม มีคุณธรรม มีความรัก
ความเมตตากรุณา มีปญญา สามารถคุมครองเพื่อนมนุษย สามารถปกปองคุมครองธรรมชาติได
หรือเรียกวาเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกสาธารณะ (พระธรรมปฏก, 2543)
แนวทางในการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะไดมีผูใหแนวคิดที่สอดคลองกับแนวทางการ
เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะตามแนวศาสนาพุทธ โดยพัฒนาเปนองครวม (holistic) โดยเปนการ
พัฒนาทั้ง จิตใจ สติปญญา และพฤติกรรม ของบุคคล โดยมุงเนน ใหเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกในการ
กระทําเพื่อสวนรวม มีคุณธรรม มีความรัก ความเมตตากรุณา มีปญญา สามารถคุมครองเพื่อน
มนุษย สามารถปกปองคุมครองธรรมชาติได หรือเรียกวาเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกสาธารณะ ไพบูลย
วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร (2543) สรุปวา จิตสํานึกสาธารณะ หรือสํานึกทางสังคม อยู
ภายใตอิทธิพลของปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ดังนี้
ปจจัยภายนอก เปนปจจัยที่เกี่ยวกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย ภาวะทางสังคมเปน
ภาวะที่ลึกซึ้งที่มีผลตอจิตสํานึกดานตาง ๆ ของมนุษยเปนภาวะที่ไดรับการอบรมกลอมเกลา และ
สะสมอยูในสวนของการรับรูทีละเล็กทีละนอย ทําใหเกิดสํานึกที่มีรูปแบบหลากหลาย ภาวะ
แวดลอมทางสังคมนี้เริ่มตั้งแต พอแม พี่นอง ญาติ เพื่อน ครู สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป ตลอดจน
ระดับ องค ก ร วั ฒ นธรรม ประเพณี ความเชื่ อ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้ ง ภาวะแวดลอ มด า น
สื่อสารมวลชน และสวนที่กํากับสํานึกของบุคคล คือ การไดสัมผัสจากการใชชีวิตที่มีพลังตอการ
เกิดสํานึก อาทิ การไปโรงเรียน ไปทํางาน ดูละคร ฟงผูคนสนทนากัน รับรูเหตุการณบานเมือง
ขับรถฝาการจราจรที่แออัด
ปจจัยภายใน จิตสํานึกที่เกิดจากปจจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะห ครุนคิด ไตรตรอง
ของแตละบุคคลในการพิจารณาตัดสินคุณคาความดีงาม ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมและการประพฤติ
ปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจ เพื่อขัดเกลาตนเองใหเปนไปทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดจาก
การรับรูจากการเรียนรู การมองเห็น การคิด แลวนํามาพิจารณาเพื่อตัดสินใจวาตองการสรางสํานึก
แบบใด ก็จะมีการฝกฝนและสรางสม สํานึกเหลานั้น
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สํานึกที่เกิดจากภายในเปนการจงใจ เปนการเลือกสรรหมายถึงการระลึกรูตัวเองเปนอยางดี
เปนสํานึกที่สรางขึ้นเอง แทจริงแลวในทุกขณะจิตมีการปรับเปลี่ยน มีการตอบโตกันระหวางสิ่ง
ที่มากระทบจากภายนอกและสิ่งที่คิดเองจากภายใน บางครั้งสิ่งที่กระทบจากภายนอกเปนสิ่งที่ไมดี
แตเรามีสํานึกภายในดีจึงเกิดการตอสูกันขึ้นเชนเราเชื่อวา “ทําดีไดดี” แตเมื่อมีคนมาบอกวา “ทําดี
ไมเห็นไดดี” ก็อาจทําใหภายในจิตใจเราเกิดการตอสูกันเพื่อใหไดคําตอบวาสิ่งไหนกันแนที่เปน
ความถูกตอง หรือการเชื่อวาชีวิตที่เรียบงายเปนสิ่งที่ดีแตภาวะแวดลอมลวนแตเปนความฟุมเฟอย
ฟุงเฟอ หากเปนคนที่มีสภาวะจิตไมเขมแข็งพอก็อาจถูกฉุดดึงไปได แตถาจิตใจเขมแข็งก็สามารถยึด
มั่น อยู กับการมี ชีวิ ตที่ เ รีย บงา ยได และถ าจะใหเ หนื อขึ้น ไปยิ่ง กวานั้น ก็คื อการประพฤติปฏิบั ติ
ดังกลาวไดสงผลมีอิทธิพลตอคนรอบขางและเปนแบบอยางใหผูอื่นประพฤติปฏิบัติตาม
ปจจัยภายในกับภายนอกนั้นเปนปฏิสัมพันธที่ตอเนื่องกัน ไมมีตนไมมีปลาย ดังนั้นสํานึก
ภายในจึงมีผลตอปจจัยภายนอกและปจจัยภายนอกก็มีผลตอสํานึกภายในดวยเชนกัน ถาถามวา
“ทําอยางไรใหคนมีสํานึกที่ดี และจะเนนที่ภายในหรือภายนอก” คําตอบคือจะตองทําทั้งสองทาง
พรอมกัน ทางหนึ่งตองสงเสริมใหคนเกิดความรักและสรางสํานึกที่ดีใหตนเอง พรอมกันนั้นตอง
พยายามหาวิธีการผลักดัน สงเสริม รณรงคใหสังคมโดยทั่วไปทั้งกลุมคนและองคกรมีการสราง
กิจกรรมหรือมีโครงการที่จะนําไปสูการสรางสํานึกที่ดีดวยเฉกเชนเดียวกับพระภิกษุ หากจะเทศน
สั่งสอนใหคนมีจิตสํานึกที่ดีโดยการสอนไปทีละคนก็อาจตองใชเวลายาวนาน ทานก็อาจสราง
กิจกรรมหรือโครงการหนึ่งขึ้นมาเพื่อสรางสํานึกรวมกันพรอมกันทั้ง ชุมชนหรืออาศัยสื่อในการทํา
ใหกระแสธรรมที่ทานมีเมตตาเทศนสั่งสอนนั้นแผกวางไป และมีผลทําใหคนกลุมใหญเกิดจิตสํานึก
ไดงายขึ้นรวดเร็วขึ้นใชเวลาไมนาน
การเกิดจิตสํานึกไมสามารถสรุปแยกแยะไดวาเกิดจากปจจัยภายในหรือภายนอกเพียงอยาง
ใดอยางหนึ่งเพราะทุกสรรพสิ่งมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน สํานึกที่มาจากภายนอกเปนการเขามา
โดยธรรมชาติ กระทบตอความรูสึกของบุคคล แลวกลายเปนจิตสํานึกโดยธรรมชาติ และมักไม
รูตัว แตสํานึกที่เกิดจากปจจัยภายใน และภายนอก เปนปฏิสัมพันธ ที่มีความตอเนื่องกัน ดังนั้น
การพัฒนาจิตสํานึกจะตองกระทําควบคูกันไปทั้งปจจัยภายในและภายนอก
เหมือนในชวงที่ประเทศชาติประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจถาตองการรณรงคใหผูคนใน
สังคมใชชีวิตอยางเรียบงาย ประหยัดโดยบอกใหคิดเอง รอใหเกิดสํานึกเองก็อาจชาไปและไมทัน
การ ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งสร า งกระบวนการหนุ น ช ว ย เชน พยายามรณรงค ใ ห บุค คลชั้น นํา ทํ า ตัว เป น
แบบอยาง จากนั้นใชระบบสื่อมวลชนกระพือขาวออกไปรวมทั้งจัดกิจกรรมใหเกิดการกระตุน
ทําใหเห็นตัวอยางและคุณคาตลอดจนความดีและความงามของการใชชีวิตเรียบงาย เหลานี้จะสงผล
ใหคนเกิดสํานึกใหมไดงายขึ้น กลาวคือจะตองใชยุทธศาสตรทั้งภายในและภายนอกควบคูกันจึงจะ
ไดผลดีและมีประสิทธิภาพ
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จากที่กลาวมา จะเห็นไดวาจิตสํานึกนั้นสามารถเกิดขึ้นเองหรือถูกสรางขึ้นก็ได และใน
สวนของการสรางจิตสํานึกก็สามารถสรางใหกับตนเองหรือผูอื่นก็ได สิ่งสําคัญจึงอยูที่วาสํานึกแบบ
ใดที่มีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม
สรุป การมีจิตสํานึกสาธารณะของคนในสังคมเปนที่พึงปรารถนาเปนเรื่องของทุกฝายใน
สั ง คมต อ งร ว มกั น สร า งขึ้ น โดยใชกุ ศ โลบายและวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม จากการศึ ก ษาพบวา สิ่ ง ที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนมาจากการเรียนรู ทั้งที่เปนการเรียนรูจากประสบการณ
ดวยตนเอง และการเรียนรูรวมกับคนอื่น โดยเกิดจากการรวมกันคิดวิเคราะหและวิพากษถึงปญหา
และแนวทางแกไขในปญหาในสังคม และรวมกันทํากิจกรรมชวยเหลือสังคม จนเกิดเปนความ
ตระหนักรู เกิดเปนจิตสํานึกสาธารณะ ตัวอยางเชน องคกรพุทธฉือจี้ มีการเรียนรูจาการถายทอด
ประสบการณการทํากิจกรรมชวยเหลือสังคมจากรุนพี่สูรุนนอง และมีการรวมกันทํากิจกรรมกลุมเพื่อ
ชวยเหลือสังคม เชน การชวยกันเก็บขยะ การชวยเหลือผูยากไร การชวยเหลือผูเจ็บปวยการเผยแพร
กิจกรรมขององคกรพุทธฉือจี้ในรูปแบบตางๆ เชน การทําความดีของทานธรรมาจารย เจิ้งเหยียน
การทํากิจกรรมชวยเหลือสังคมของอาสาสมัครฉือจี้ ละครเพื่อชีวิต (พระเดิมแท ชาวหินฟา, 2552)
กลไกหลักของการเสริมสรางจิ ตสํานึกสาธารณะ คือ การเรียนรูรวมกันคิดรว มกัน ทํา
รวมกันของคนในสังคม ซึ่งมีอานุภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประเพณี วัฒนธรรม และ
มาตรฐานทางสังคมตาง ๆ ยิ่งถาไดเชื่อมโยงกันเปนเครือขายหลาย ๆ เครือขาย และดําเนินการอยาง
ตอเนื่องก็จะมีการถวงดุลซึ่งกันและกัน มีการสํารวจตัวเองมีการพิสูจนวาผลลัพธในแตละชวงดี
เพี ย งพอแล ว หรื อ ยั ง และมี ค วามพยายามปรั บ ปรุ ง ให เ หมาะสมเพื่ อ นํ า สู ผ ลที่ ต อ งการ เป น
ปฏิสัมพันธในแนวราบระหวางสวนตาง ๆ ในชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมพัฒนาไป
ในแนวทางที่สมาชิกของชุมชนและสังคมเห็นรวมกันวาเปนสิ่งอันพึ่งปรารถนา
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยเรื่อง การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ ผูวิจัยไดนําหลักแนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนในเรื่อง การเรียนรูประสบการณ
(Experiential Learning) และ การเรียนรูรวมกัน (Collaborative learning) มาผสมผสานในการ
ถายทอดประสบการณและการทํากิจกรรมรวมกันโดยผานกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู เพื่อใหเกิด
การสะทอนกลับ ( Critical Reflection) เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ
การเรียนรูประสบการณ (Experiential Learning) เปนการศึกษาที่เนนใหผูเรียนเรียนรูจาก
ประสบการณตรง ผูสอนเปนผูจัดประสบการณและทําหนาที่เปนผูเอื้อใหเกิดการเรียนรูโดยให
ผูเ รี ย นมี ป ระสบการณ ต รงกั บสิ่ ง ที่ เ รี ย นโดยเชื่ อ ว า
การเรี ย นรู จ ะเกิ ด ขึ้ น ภายในตั ว ผู เ รี ย น
ประสบการณตรงจะชวยใหผูเรียนเกิด การคิดวิเคราะห วิพากษ จนเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้น ทั้งใน
แงอารมณ ความคิด จิตใจ และความรู การใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง การเผชิญกับสถานการณ
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จริงหรือสถานการณจําลองที่เหมือนจริง จะชวยใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงแบบองครวม คือ ทั้ง ความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรม
การเรียนรูรวมกัน (Collaborative learning) เปน การเปดโอกาสใหคนไดมาคิดรวมกันและ
ทํารวมกันโดยสงเสริมดวยการหากลวิธี อาทิเชน เวลาที่เรียนรูรวมกันก็ใหเรียนรูเกี่ยวกับชีวิต
เกี่ยวกับความเปนจริง และใหเห็นคุณประโยชนแลวจึงเอาสิ่งที่มีคุณคา สิ่งที่เปนธรรมะมาเปน
เครื่ องมือ ให คนเหลานี้ โดยสามัญสํ านึก ของคนเมื่อไดมี โอกาสมาคิด รว มกันทํารว มกัน สิ่ งที่ดี
ทั้งหลายมักจะปรากฎออกมาแตถาตางคนตางคิดตางคนตางทําโดยยึดตัวเองเปนหลักแลว สิ่งที่เลว
มักจะเกิดขึ้นไดงายเชน ความเห็นแตตัว การเอาแตใจตัว ฯลฯ แตพอไปคิดรวมกันทํารวมกันแลวจะ
ถูกปรากฎการณในสังคมทําใหตองคิดเผื่อแผไปถึงคนอื่น ไมใหเห็นแตตัวเองมากเกินไป เกิดการ
ปรับพฤติกรรม ปรับจิตสํานึกใหคอยๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
จิตสํานึกสาธารณะจึงถือเปนความงดงามที่ไดรับการเลือกสรรจากผูคนภายในสังคม และ
เมื่อสํานึกอันเปนสวนที่ละเอียด ออนผานการขัดเกลาและปลูกฝงใหลึกลงไปในจิตใจแลวสํานึกที่ดี
ที่อยูภายในก็จะสามารถเปนพลังขับเคลื่อนนําพาสังคมไทยไปสูความเจริญ ความสันติสุขจะดํารง
อยูกับสังคมไทยอยางยั่งยืน
แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะหลายๆแนวคิด ที่นํามาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่องนี้
ไมวาจะเปน Socrates Thich Nhat Hanh ฉือจี้ สันติอโศก นีโอฮิวแมนนิส และ ประชาสังคม
สิ่งสําคัญคือ กระบวนการตางๆที่นําไปสูการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ โดยการเรียนรูผาน
รูปแบบของการฝกสมาธิ การสนทนา (Dialouge) การทําความกระจางคานิยม (Value clarification)
การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ (Biographical reading) การเรียนรูผานละคร (dramatization) และการ
ทํางานชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ ผูวิจัยไดนํามาสรุป
เปนรายละเอียดไดดังนี้
1. การฝกสมาธิ เปนการเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการทําสมาธิและวิปสสนาใน
รูปแบบตางเปนการจูงจิตเขาสู สภาวะอัลฟา การทําใหคลื่นสมองต่ํา อาทิเชน การเรียนรูผานการ
ฝกฝนทางกาย เชน การฝกโยคะ เตนเกาชิงกิ การเคลื่อนไหวรางกายแบบตาง ๆ การใครครวญทาง
ความคิดโดยอาศัยประสบการณที่ผานมาเปนบทเรียน (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2542)
2. การสนทนา (Dialogue) เปนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนการดึงปญหา
สังคมมาขบคิดใหลึกลงไปใหถึงรากหรือสาเหตุของปญหา โดยการหยิบยกประเด็นปญหาขึ้นมา
เพื่อการเสวนาหรือการตั้งคําถามเพื่อใหกลุมมองเห็นปญหาจากประสบการณรอบตัวและจะนําไปสู
การคิดอยางวิพากษวิจารณ เรียกวา Problem-posing Method โดยผูประสานงานหยิบประเด็นที่
สมาชิกกลุมนําเสนอเพื่อใหกลุมอภิปรายและแสวงหาคําตอบ ผูประสานงานจะกระตุนใหสมาชิก
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กลุมแสวงหาความเปนจริง ชวยใหผูเรียนมองเห็นปญหาไมใชยอมรับปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมมีขอ
โตแยง โดยใหผูเรียนเปนผูคิด เปนผูกระทําเอง รูจักคิด รูจักถาม เพื่อสะทอนใหเห็นวา เขามอง
สภาพการณที่เปนอยูนี้อยางไร จนเกิดความตระหนัก และจนนําไปสูการคิดอยางวิพากษวิจารณ
และเกิดจิตสํานึกขั้นวิพากษ และเขาถึงกระบวนการจิตสํานึก (Conscientization) (Friere, 1970)
3. การทําความกระจางคานิยม (Value clarification) เปนการปลูกฝงคานิยม
จริยธรรม คือหลักการปฏิบัติตนตอสิ่งตางๆ ที่บุคคลถือวาดีงามถูกตองและควรคาแกการยึดถือ โดย
การใชคําถามเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการฉุกคิดดวยตนเองเกี่ยวกับคานิยมหรือจริยธรรมของ
ตนเองโดยผูสอนยังสามารถนํากิจกรรมอื่นๆ เชน การแสดงละคร สถานการณจําลอง การเลานิทาน
การแสดงบทบาทสมมติ ไปใชในชั้นเรียน โดยใชกิจกรรมเปนเครื่องมือกระตุนใหผูเรียนแตละคน
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ออกมาเพื่อทําความกระจางใหผูเรียนไดเกิดการ
ฉุกคิ ด และเกิดความกระจ างในคานิยมของตนเองและปฏิบัติตนตามคานิย มของตนที่ตั้งใจไว
(Knowles, 1990)และเปนการกระตุนใหผูเรียนแสวงหาคานิยมมาเปนหลักหรืออุดมการณในการ
ดํารงชีวิตของตน และชวยใหผูเรียนเกิดความกระจางในคานิยมที่ตนเองเลือกยึดถือ ซึ่งถาบุคคลเกิด
ความกระจางแลว ก็อาจปรับเปลี่ยนหรือยึดถือคานิยมนั้นอยางมั่นคงขึ้น
4. การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ (Biographical reading) การอานชีวประวัติบุคคล
สําคัญที่เกี่ยวกับการถายทอดความรูสึกหรือทัศนะของเขาออกมาเปนตัวอักษรอยางมีศิลปะ ไมวาจะ
จากประสบการณหรือแรงบันดาลใจ หรืออารมณสะเทือนใจก็ตาม หรือหนังสือเผยแพรกิจกรรม คํา
สอน ถายทอดเรื่องราวการทําประโยชนเพื่อสังคม (Knowles, 1980)
5. การเรียนรูผานละคร (dramatization) การฉายภาพกิจกรรมหรือ การแสดงเพื่อสราง
ความตระหนักรู เปนการถายทอดเรื่องราวผาน การแสดงละคร โดยใชบทบาทสมมติ และการสาธิต
เปนกระบวนการที่เปนประสบการณตรงใหแกผูเรียน เชน เหตุการณและความรูสึกนึกคิดของผูคน
ในอดีต ทําใหผูเรียน มีการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตาง ๆ อยางลึกซึ้ง (Knowles, 1980)
6. การทํางานชวยเหลือสังคม เปนการเรียนรูจากประสบการณ และการเรียนรูแบบ
รวมกัน โดยใชกระบวนการกลุม ที่มีการรวมกันทํากิจกรรมเพื่อสังคม บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
เชน การอาสาชวยเหลือสังคม และการแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน สังคม การดูแลสาธารณสมบัติและสิ่งของสวนรวม เปนตน (วิศัลย โฆษิตานนท,
2550; พระเดิมแท ชาวหินฟา, 2552)
จากการสรุปวิธีการที่นําไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ สามารถสรุปได ใน 6 กระบวนการ
ขางตน ที่นําไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ ผูวิจัยจึงไดนํามาประยุกตใชกับ การเสริมสรางมโนทัศน
เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยผานกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู การฝกสมาธิ
การสนทนา (Dialouge) การทําความกระจางคานิยม (Value clarification) การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ
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(Biographical reading) การเรียนรูผานละคร (dramatization) และการทํางานชวยเหลือสังคม เปน
กลไกในการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ ผานกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู เพื่อใหเกิดการสะทอนกลับ
(Critical Reflection) เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง มีการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณ
ปญหาตางๆ ในสังคมอยางลึกซึ้ง เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง (Friere, 1970) จนนําไปสู
การมีจิตสํานึกสาธารณะ (Public consciousness) สําหรับบริบทของการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ เพื่อใหครอบคลุม
ตามเนื้ อหาตามของการวิ จั ย ผู วิ จั ยได ใช ทั้ ง 6 กระบวนการการดั งกล าวข างต นที่ นํ าไปสู การ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ โดยใชแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณและแนวคิด
การเรี ย นรู แ บบร ว มกั น เสริ ม ด ว ยการสะท อ นความคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ มาใช ในขั้ นตอนการการ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยสามารถสรุปเปนขั้นตอน ไดดังนี้
1. เริ่มตนดวยการทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน อาสาสมัครตํารวจ
ตองมีการทบทวนความรูและประสบการณเดิม และปญหาของการปฎิบัติงานที่เกิดขึ้นในปจจุบัน จึง
ตองมีการสราง การตระหนักรูถึงประสบการณในอดีต โดยใชวิธีการการทําสมาธิและวิปสสนาใน
รูปแบบตางเปนการจูงจิตเขาสู สภาวะอัลฟา การทําใหคลื่นสมองต่ํา อาทิเชน การเรียนรูผานการ
ฝกฝนทางกาย เชน การฝกโยคะ เตนเกาชิงกิ การเคลื่อนไหวรางกายแบบตางๆ การใครครวญทาง
ความคิดโดยอาศัยประสบการณที่ผานมาเปนบทเรียน
2. ในขั้นตอน การสังเกตไตรตรอง เปนการรับรูขอมูลใหม ประสบการณใหม เสริมดวย
ทําความเขาใจในรายละเอียดของการสังเกต และใหความหมายกับสิ่งที่ไดสังเกตดวยการบรรยาย โดย
ผานรูปแบบกิจกรรม การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ (Biographical reading) และการเรียนรูผานละคร
(dramatization)
3. ในขั้นตอนการคิดวิเคราะห วิพากษ รวมแสดงความคิดเห็น โดยผานรูปแบบกิจกรรม
การสนทนา (Dialogue) เปนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนการดึงปญหาสังคมมาขบคิดใหลึก
ลงไปใหถึงรากหรือสาเหตุของปญหา โดยใหอาสาสมัครตํารวจเปนผูคิด เปนผูกระทําเอง รูจักคิด รูจัก
ถาม เพื่อสะทอนใหเห็นวา เขามองสภาพการณที่เปนอยูนี้อยางไร จนเกิดความตระหนักในปญหา และ
รั บรูแนวทางแกไขเป นการเรียนรู ที่ เกิ ดขึ้ นภายในตนเอง โดยเข าถึ งกระบวนการสร างจิ ตสํ านึ ก
(Conscientization)
4. ในขั้นตอนการเรียนรูจากการลองทํา โดยอาสาสมัครตํารวจจะลงมือทดลองปฏิบัติ
เพื่อเปนการทดสอบสมมุติฐานของตนเองโดยผาน การปลูกฝงคานิยม จริยธรรม (Value clarification)
คือหลักการปฏิบัติตนตอสิ่งตางๆ ที่บุคคลถือวาดีงามถูกตองและควรคาแกการยึดถือ โดยใชคําถาม
เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการฉุกคิดดวยตนเองเกี่ยวกับคานิยมหรือจริยธรรมของตนเองเชน ทอง
อุดมคติตํารวจ คิดบวก พูดบวก ทําบวก ยิ้ม ชม สบตา สัมผัส สวัสดี และ กินอาหารเรียบงาย
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5. ในขั้นตอนการสรุป ซึ่งเกิดจากทดลองปฏิบัติและไดผลแลว อาสาสมัครตํารวจจะ
วิเคราะหพิจารณา และตีความจากผลลัพธที่ได เพื่อลงความเห็นและสรุปเปนความรูใหม และทัศนคติ
ตอประสบการณใหม
6. จากนั้นผูเรียน จึงนําทัศนคติตอประสบการณใหมในขั้นตอนการสรุป ไปประยุกตใช
โดยผ านรู ปแบบของการร วมกั นทํากิจกรรมเพื่อสังคม เชน การอาสาชวยเหลือสั งคมช วยเหลือ
เจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน และการแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม
6.7 บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
บทบาทในการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของภาครัฐในชวงทศวรรษที่ผานมาที่เห็นไดอยาง
ชัดเจนคือการรณรงคใหคนไทยไดรูจักการเอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักเสียสละแกกันและกันรูจักเสียสละ
กันและกัน ผานสิ่งที่เปนรูปธรรมคือการบริจาคทรัพยสินสิ่งตาง ๆ ในยามที่เพื่อนรวมประเทศ
เดือดรอน เชน เกิดอุกทกภัย วาตภัย ในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธเพื่อ
หาอาสาสมัครในการชวยเหลือ เปนเสมือนหนึ่งวิธีที่ปลุกพลังแหงจิตอาสาของคนไทย
เมื่อพิจารณาถึงนโยบายของรัฐบาลนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแต
ฉบับที่ 7 ถึงฉบับปจจุบัน ปรากฏนโยบายที่นาสนใจในดานการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะดังนี้
นโยบายรัฐบาลภายใตการนําของ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี (21 ตุลาคม 2535 25 กรกฎาคม 2538) ไดมีการแถลงนโยบายตอรัฐสภาแบงออกเปน 8 สวน ที่สําคัญคือ นโยบาย
ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขอที่ 4 กลาววา รัฐบาลจะ
เรงอบรมปลูกฝงใหประชาชนมีจิตสํานึกถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม
ประชาธิป ไตยอั น มีพ ระมหากษัตริ ยท รงเปน ประมุข ปฏิบัติ ต นให เ ปน ตั ง อย า งที่ดี แ ก เ ด็ ก และ
เยาวชน ในดานคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เนนประโยชนสวนรวม โดยเนน
ความรวมมืออยางจริงจังและใกลชิดของสถาบันการศึกษา ศาสนา สังคม และครอบครัว
รัฐบาลในชวงที่นายบรรหาร ศิลปะอาชา เปนนายกรัฐมนตรี (26 กรกฎาคม 2538 - 10
ธันวาคม 2539) ไดกําหนดเปาหมายหลักของการบริหารราชการแผนดิน เพื่อพัฒนาคนในสังคม
ใหมีความสุข มีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา สามารถแขงขันในโลกยุคใหมได
โดยไมทิ้งสภาพความเปนไทย นโยบายของรัฐบาลที่กําหนดไวมีทั้งสิ้น 10 ดาน ลวนเปนวิธีการ
ไปสูเปาหมายใหคนในสังคมไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีภูมิปญญา มีสวนรวมในการพัฒนา
รวมทั้งมีจิตสํานึกและรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อันจะทําใหการพัฒนาทุกดานเปนไป
อยางสมดุล เชนเดียวกับรัฐบาลในชวงที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งมุงมั่นที่จะ
พั ฒ นาและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของคนให เ ป น คนดี มี คุ ณ ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี จิ ต สํ า นึ ก ที่
รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวมมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี พัฒนาสภาพแวดลอมทางสังคมให
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มั่นคง ตลอดจนสงเสริมวัฒนธรรมใหมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนและเปนพลัง
ในการพัฒนาประเทศ
ในป 2540 ประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทําใหรัฐบาลในสมัย
ตอมาจากนั้นไดมุงเนนการแกไขวิกฤตเศรษฐกิจเปนหลัก จึงไมไดมีนโยบายหลักๆ เหมือนทุกสมัย
แตไดมีการปฏิรูประบบราชการในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ 1(26 กุมภาพันธ
2544 - 22 มีนาคม 2548) เพื่อปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภาครัฐ ทั้งเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร
ภาครัฐแบบเดิมสูรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่เปนการทํางานใน ลักษณะองครวม
มีความรวดเร็ว คลองตัว โปรงใสในการใชอํานาจและการตัดสินใจ เพื่อสนองความตองการของ
สังคมอยางเปนระบบโดยเนน ประชาชนเปนศูนยกลาง ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา และการพัฒนาสังคม ไดมีการจัดตั้งกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกระทรวงภาคสังคมในการทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสรางความ
เปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต
สถาบันครอบครัวและชุมชน โดยรวมสวนราชการดานนโยบายและการปฏิบัติ ประกอบดวย กรม
ประชาสงเคราะห สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
และประสานงานเยาวชนแหงชาติ (สยช.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรี
แหงชาติ (กสส.) สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนา
ชุมชน การเคหะแหงชาติ (กคช.) สังกัดกระทรวงมหาดไทยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)
สังกัดกระทรวงการคลัง เปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย เพื่อเปนองคกรและกลไกดานสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาล ที่ใหประชาชนทุก
กลุมเปาหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ มีความมั่นคง
ในการดํารงชีวิต ใหมีการพิทักษ และคุมครองสิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทาง และการบริหารใหเปนระบบจากภาคีทุกภาคสวนและ
ทุ ก ระดั บ และนั บ ตั้ ง แต นั้ น มา กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ถื อ เป น
หน ว ยงานหลั ก ที่ ไ ด มี ก ารนํ า เสนอนโยบายด า นการพัฒ นาจิ ตสํ า นึ ก สาธารณะผ า นออกมาเป น
มาตรการและโครงการตางๆ ซึ่งวาระแหงชาติการใหกําหนดนโยบายการพัฒนางานอาสาสมัครดังนี้
เนื่องจากงานอาสาสมัครมีสวนเกี่ยวของกับการเกิดจิตสํานึกสาธารณะอยางมาก งาน
อาสาสมัครเปนงานที่มีคุณคาตอสังคม และบุคคลที่เขามาเปนอาสาสมัครไดเสียสละเวลาอันมีคา
ตลอดจนความสุขสวนตัว เพื่อชวยเหลือผูอื่นหรือทําประโยชนใหแกสังคมโดยไมหวังสิ่งตอบแทน
นั้นควรแกการยกยองสรรเสริญ โดยเฉพาะในสังคมไทยยุคใหมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทําใหเปนปญหาทางสังคมการที่มีอาสาสมัครเขามาชวยรัฐบาลบรรเทาปญหา
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ของบานเมืองนั้น นับวาเปนคุณประโยชนอยางยิ่งและสอดคลองกับทุกภาคสวนในการเขามามี
สว นรวมในการจั ดการกั บปญหาที่เ กิด ขึ้นในสังคม ดั งนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและพั ฒนางาน
อาสาสมัครรัฐบาลจึงกําหนดนโยบายการพัฒนางานอาสาสมัครดังนี้
1. สงเสริมสนับสนุนอาสาสมัครอยางจริงจัง โดยการพัฒนาอาสาสมัครใหมีความรู
ความสามารถ อุดมการณและคุณธรรม เพื่อจะไดเปนพลังสําคัญในการสงเคราะห ผูมีปญหาการ
ปองกัน แกไขปญหาและพัฒนาสังคมพัฒนาองคการ และการสงเสริมความมั่นคงของชาติ
2. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การบริ ห ารการจั ด การงานอาสาสมั ค ร เพื่ อ ให ภ าครั ฐ และ
ภาคเอกชนที่ มี อ าสาสมั ค ร ได บ ริ ห ารจั ด การงานอาสาสมั ค รได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
3. จั ด ตั้ ง องค ก ารอาสาสมั ค รระดั บ ชาติ โดยให มี ค ณะกรรมการส ง เสริ ม และ
ประสานงานอาสาสมัครแหงชาติ ประกอบดวย ผูแทนของหนวยงานภาครัฐ องคการเอกชน และ
อาสาสมั ค ร มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการกํ า หนดนโยบาย แผนงาน ประสานงาน ติ ด ตาม และ
ประเมินผล การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
4. สงเสริมการจัดตั้งสถาบันหรือศูนยฝกอบรมอาสาสมัคร ทั้งในระดับชาติและระดับ
จั ง หวั ด เพื่ อ จั ด ให มี ก ารฝ ก อบรมอาสาสมั ค รประเภทต า งๆ ให อ าสาสมั ค รเป น ผู มี ค วามรู
ความสามารถ อุดมการณ คุณธรรมและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
5. การตั้งศูนยอาสาสมัครระดับชาติ ระดับจังหวัดและทองถิ่น เพื่อเปนศูนยขอมูล
กลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ประสบการณ สงเสริมสนับสนุน และประสานงานของ
อาสาสมัคร รวมทั้งจัดทําทะเบียนอาสาสมัครและใหอาสาสมัครไดปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตรง
กับความสนใจ
6. จัดทําคูมือปฏิบัติงานสําหรับอาสาสมัครประเภทตางๆ เพื่อชวยใหอาสาสมัครได
ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานและมีผลงานที่เปนประโยชนตอประชาชนสังคม
และประเทศชาติ
7. ประชาสัมพันธงานอาสาสมัครใหเปนที่แพรหลายเปนที่รูจัก ยอมรับของภาครัฐ
และภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป
8. จัดใหมีสวัสดิการ สงเสริมขวัญกําลังใจและใหการยกยองอาสาสมัคร รวมทั้ง
หนวยงาน องคการที่มีอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดวยความเขมแข็ง เสียสละ มีผลงานดีเดนที่เปน
ประโยชน แ ก ป ระชาชน สั ง คม และประเทศชาติ ตลอดจนส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ใหข า ราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ไดปฏิบัติงานอาสาสมัครโดยไมถือเปนวันลา ทั้งนี้ จะตอง
ไมมีผลทําใหเกิดความเสียหายตองานราชการ
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9. ให ก ารสนั บ สนุ น การจั ด งานวั น อาสาสมั ค รไทย ทั้ ง ในระดั บ ชาติ และระดั บ
จังหวัดเพื่อสงเสริมสนับสนุน บทบาทและความสําคัญของอาสาสมัครและงานอาสาสมัคร
10. ปลูกจิตสํานึกและจิตวิญญาณของอาสาสมัคร ในบุคคลกลุมตางๆ ทั้งเด็กเยาวชน
ประชาชน ตลอดจนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชนในการทํางาน
เพื่อสังคม
11. ใหมีกฎหมายหรือกฎระเบียบรองรับสถานภาพของอาสาสมัคร ใหการคุมครอง
และเอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. จัดตั้งสภาอาสาสมัครแหงชาติเปนองคการอิสระ โดยหนวยงานและองคกรที่มี
อาสาสมัครเปนสมาชิก เปนผูบริหารงานโดยไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
สรุป บทบาทในการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของภาครัฐในชวงที่ผานมาคือการรณรงคให
คนไทยไดรูจักการเอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักเสียสละแกกันและกันรูจักเสียสละซึ่งกันและกัน และสิ่งที่
เปนรูปธรรมก็คือการชวยเหลือดานทรัพยสิน สิ่งของ และ โครงการฝกอบรมพัฒนาทางดานจิตใจ
ความรู และสติปญญา เพื่อใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่รับผิดชอบตอ
ตนเองและสวนรวม
6.8 บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะ หรือจิตอาสาไดเกิดขึ้นอยางจริงจังในประเทศไทยภายหลังเกิด
กรณีพิบัติสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เหตุการณดังกลาวเปนจุดเริ่มตนของกระแส
“อาสาสมัคร” ที่สงผลใหคนไทยไดหันมาใหความสําคัญกับความสามัคคี การมีสวนรวม และ
คุณธรรมวาดวย “การให” อีกครั้งหนึ่ง
กิจกรรมอาสาสมัครเปนกระบวนการของการฝกการใหที่ดี เพื่อขัดเกลา ละวางตัวตน และ
บมเพาะความรักผูอื่นโดยไมมีเงื่อนไข ทั้งนี้กระบวนการของกิจกรรม ซึ่งเปนการยอมสละตนเพื่อ
รั บ ใช แ ละช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ที่ ป ระสบกั บ ความทุ ก ข ย าก หรื อ ช ว ยแก ไ ขวิ ก ฤติ ป ญ หาของสั ง คม
อาสาสมัครจะไดเรียนรูสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น ไดสัมผัสความจริง สามารถเชื่อมโยงใหเห็นเหตุ
และปจจัยของความสุขและความทุกข ไดฝกปฏิบัติเจริญสติในการปฏิบัติงานในวิถีของพรหมวิหาร
4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพื่อใหเกิดการ “ให” ที่ดี กิจกรรมอาสาสมัครจึงเปน
กระบวนการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะโดยใหผูเรียนไดขัดเกลาตนเอง เรียนรูภายใน และเกิด
ปญญาได กลาวไดวา การทํางานเชิงอาสาสมัครจึงเปนการเสริมตอการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ ได
เปนอยางดี เนื่องจากงานอาสาสมัครไดชวยปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรมสําคัญของมนุษย ใหเกิด
จิตใจที่เปนกุศล มีเมตตา กรุณาตอผูอื่น
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ปจจุบันแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะมีความแพรหลายและไดรับความสนใจจากกลุมคนและ
องคการตางๆ ซึ่งจะพบวาไดเกิดกิจกรรม/โครงการจิตสํานึกสาธารณะที่หลากหลายดานขึ้นใน
ประเทศไทยจํานวนมาก โดยพบวามีภาครัฐก็ไดใหความสําคัญกับแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะดวย
เชนกัน ดังปรากฏวาไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวของคนที่มีจิตสํานึกสาธารณะใน
การปฏิบัติงานเพื่อสวนรวม เชน อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) อาสาสมัครตํารวจ เปนตน สวน
ภาคเอกชนก็ไดผลักดันและปฏิบัติการกิจกรรมจิตสํานึกสาธารณะที่หลากหลาย ทั้งดานที่อยูอาศัย
ดานสิ่งแวดลอม ดานการใหความรูและพัฒนาสังคม ดานเทคโนโลยี ดานสุขภาพและสาธารณสุข
และอื่นๆอีกมาก นอกจากนี้ยังเปนที่นาสนใจวาไดเกิดการรวมกลุมของอาสาสมัครคนเมืองเพื่อการ
ชวยเหลือสังคมดานการตอตานการคามนุษยขึ้นอีกดวย แมวากิจกรรม/โครงการจิตสํานึกสาธารณะ
ที่อาสาสมัครไดดําเนินการจะมีความแตกตางกันออกไปตามสภาพปญหา และปรากฏการณทาง
สังคมที่เกิดขึ้นในละพื้นที่ และความสนใจสวนบุคคลตอประเด็นปญหาทางสังคมและผลกระทบ
จากการพั ฒนาที่ เ กิด ขึ้น ในป จ จุ บั น แตกิ จกรรมเหลานี้ ล ว นมีความชัด เจนในดานการคํานึงถึง
ประโยชน ส ว นรวม การมี ค วามรั ก ความเอื้ อ อาทร ความสามั ค คี ใ นกลุ ม โดยมี เ ป า หมายเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อการชวยเหลือสังคม ชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอน และขัดเกลาจิตใจใหเปนผูให
สรุป บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ เปนการปลูกฝงหรือ
เสริมสรางเพื่อใหบุคคลไดรับประสบการณที่เพียงพอเปนพื้นฐานที่สามารถนําไปพัฒนาตนเอง โดย
ในการปลูกฝงนั้น จะมีกระบวนการทําใหบุคคลไดมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของ
จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะ รวมทั้ ง มี ก ารฝ ก ฝนให ไ ด ป ฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ ให เ กิ ด การกระทํ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะอยางแทจริงจนเกิดเปนลักษณะนิสัยที่นําไปสูการประพฤติปฏิบัติตน
ในสังคม
6.9 แนวทางการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะในประเทศตางๆ
การดําเนินการดานการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะนั้นไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยแต
ในสังคมโลกประเทศตางๆ ก็ไดใหความสําคัญเชนกัน โดยถือวาเปนสวนหนึ่งของระบบคุณธรรม
จริยธรรมที่ควรมีการปลูกฝงแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป จะเห็นไดวาในประเทศตางๆ ทั่วโลก
ตางก็มีมาตรการและแนวทางการดําเนินการที่แตกตางกันออกไปดังนี้ (เจือจันทร จงสถิตอยู, 2550)
ประเทศในเอเชีย
ประเทศไตหวัน เปนประเทศที่โดดเดนอยางยิ่งในการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ เมื่อ
พิจารณาคุณลักษณะเดนของคนไตหวันจะพบวา คนไตหวัน เปนตัวของตัวเอง รักอิสระ พึ่งพา
คนอื่นนอย เปนคนจริงจัง มีความเพียร ออนนอม ตื่นตัวทางการเมือง มีความสามารถในการ
ตัดสินใจและการจัดการ เชื่อมั่นในความยุติธรรมและความซื่อสัตย เครงครัดในระเบียบเพื่อสังคม
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และมีจิตสํานึกในเรื่องเวลาสูงมาก อนุรักษถนอมวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีความเคารพในคุณคา
ความเปนคน กลาให กลาบริจาค ทําบุญกับบุคคลและองคการการกุศล
บทบาทของสถาบันตางๆ ในสังคมและปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม ไดแก องคกรศาสนา องคกรพุทธในไตหวันเปนองคกรพุทธมหายานที่มี
อุดมการณ พรหมวิหาร 4 แบบโพธิสัตว มุงชวยเหลือสรรพสัตวเปนเปาหมายหลักของชีวิต
องคกรศาสนาในไตหวันที่มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ไดแก องคกรพุทธ
ฉือจี้ กอตั้งโดยทานภิกษุณีเจิ้งเหยียน ซึ่งกําหนดเปาหมายหลักขององคกรไว 4 ภารกิจ คือ
1. การทํ า กิ จ กรรมสั ง คมสงเคราะห คื อ การออกไปทํ า ความดี ร ว มกั บ คนอื่ น
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เปนประโยชนกับสังคม
2. การจัดบริการรักษาพยาบาล มีหลักการคือ รักษาคนไขดุจญาติตนเอง
3. การจั ด การศึ ก ษา มี เ ป า หมายใหค นไตห วัน และชาวฉือจี้ เรี ย นรู ใ ห เ ข าถึ ง
หลักธรรม 3 ขอ คือ ความรูจักประทับใจผูอื่นได รูจักเคารพยกยองใหเกียรติผูอื่น ความรักเพื่อน
มนุ ษ ย องค ก รนี้ ไ ด ก อ ตั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ นอกจากเรี ย นเนื้ อ หาตามหลั ก สู ต รยั ง
สอดแทรกองคความรูดานคุณธรรมรวมดวย
4. การสงเสริมวัฒนธรรม เนนการปลูกฝงคุณธรรมไปในวิถีชีวิตโดยใชสื่อตางๆ
เปนเครื่องมือ องคกรฉือจี้มีสถานีโทรทัศนเปนของตนเองชื่วา “ตาอาย” (ความรักที่ยิ่งใหญ)
ปจจุบันไดแยกงานทั้ง 4 ภารกิจ ออกเปน 8 ประการคือ งานการกุศล (Charity) งานการแพทย
(Medical) งานการศึกษา (Education) งานดานมนุษยธรรม (Humanitarian) การบรรเทาทุกข
สากล (International Relief) ธนาคารไขกระดูก (Marrow Registry) การอนุรักษสิ่งแวดลอม
(Environmental Protection) อาสาสมัครชุมชน (Community Volunteers)
นอกจากองคกรพุทธฉือจี้แลว ไตหวันยังมีองคกรศาสนาอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการ
พัฒนาคุณธรรมอีก เชน องคกรแสงพุทธธรรม (วัดฝอกวงชาน) องคกรกลองธรรมะ (ฝากูชาน)
องคกรวัดจงไถชาน มูลนิธิเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา องคกรหลิวจิวชาน องคกรวิทยาลัยสงฆ
เยเวี๋ยนกวง องคกรพุทธฝูจื้อ องคกรอิ๊กวนเตา องคกรภิกษุณีแหงไตหวัน สําหรับสถานศึกษา
องคกรทางศานาไดจัดตั้งโรงเรียนที่สอนหลักสูตรทั่วไปแตเนนการสอนหลักธรรมเพิ่มเติมจํานวน
มาก ดานสื่อสารมวลชนและแหลงเรียนรูตางๆ ไตหวันมีสถานีโทรทัศนที่ใชเปนเครื่องมือ ในการ
ปลูกฝงหลักศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธมหายานอยางกวางขวาง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คนเวียดนามมีเอกลักษณและบุคลิกลักษณะเดน ใน
ดานความขยันและอดทน รักชาติ รักการศึกษาเลาเรียน ยึดถือความกตัญู
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การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของเวียดนามมีองคประกอบและปจจัยสําคัญๆ ไดแก
ผูนํ าแหงศรัทธา หรือคําสอนของประธานาธิบดีโฮจิมิ นห ซึ่งถือวาเปนวี รบุรุษของชาติ เปน
แบบอยางสําคัญของชาติ อาทิ ความเสียสละตอชาติ สถาบันศาสนา โดยเฉพาะลัทธิขงจื้อ ซึ่ง
สอนเกี่ยวกับหนาที่ 5 อยาง คือ รักและมีมนุษยธรรม การกระทําที่ถูกตองในการแสดงออกซึ่ง
ความรัก เชื่อมั่นในตนเองและซื่อสัตยตอคนอื่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา การจัดการ
ศึ ก ษา ตั้ ง แต เ วี ย ดนามเป น อิ ส ระภาพจากการยึ ด ครองของฝรั่ ง เศส จะเน น ลั ก ษณะสํ า คั ญ 3
ประการ คือ ความเปนชาติ ความเปนวิทยาศาสตรและความเปนมวลชน และไดมีการปฏิรูป
การศึกษาเปนระยะๆ จนมาในป 2539 รัฐบาลประกาศ นโยบาย โดยเมย เพื่อพัฒนาประเทศใน
ทุกๆ ดาน ไดมีการปฏิรูปการศึกษา โดยเนนการสรางคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค การสอน
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมีวิชาคุณธรรม ซึ่งสอนเกี่ยวกับการเปนคนดีตองทําอยางไร เชน
ตองชวยเหลือผูอื่น ตองรักเพื่อนมนุษยดวยกัน สื่อมวลชนของเวียดนามทุกแขนงอยูในความ
ควบคุมของรัฐ ซึ่งสามารถควบคุมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกคนในชาติ
ประเทศศรีลังกา คนศรีลังกาเปนคนออนนอม ใหความเคารพตอผูอาวุธโส มีความ
กตัญูกตเวที มีความซื่อตรง ไมลักขโมย มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีชีวิตที่พอเพียง
และชีวิตอันอุดมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในประเทศศรีลังกา ศาสนาถือเปนปจจัยสําคัญ วัด
นอกจากจะเปนสถานที่ที่ชาวพุทธศรีลังกาเขาไปปฏิบัติธรรมและรับศีล ยังมีบทบาทในการชวยจัด
การศึกษาใหพระเณร และฆราวาส ระบบการศึกษานี่ เรียกวา ปริเวณะ ศรีลังกาเปนสังคมที่เนน
ครอบครัว กระบวนการปลูกฝงคุณธรรม เริ่มตนในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องความออนนอม
ความเคารพผูใหญ ในสวนของสถาบันการศึกษา ศรีลังกามีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยซึ่ง
มีอิทธิพลตอการปลูกฝงคุณคาทางคุณธรรมจริยธรรม ใหแกชาวพุทธสิงหลเปนอยางมาก โรงเรียน
นี้อยูภายใตการดําเนินการของ ยุวพุทธิกสมาคม
ประเทศอินเดีย คุณลักษณะเดนของคนอินเดีย คือ รูจักแยกแยะและรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย ขยันอานหนังสือและคนควาหาความรู ไมตรงตอเวลา ชอบความเรียบงาย
และความสะดวก ประหยัดอดออมและรูคุณคาของเงิน มีจิตใจออนโยน ไมเบียดเบียนซึ่งกันและ
กัน โดยยึดหลักอหิงสา เครงครัดในศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี รูจริงและพูดมาก ขยันและ
อดทน กลาออกไปเผชิญโชคในตางถิ่นหรือตางแดน
คุณลักษณะของคนอินเดียผานการกลอมเกลาทางสังคมดวยระบบศาสนาโดยเฉพาะ
ศาสนาฮินดู ระบบครอบครัว และระบบการศึกษา ปจจุบันมีการจัดตั้งโรงเรียนที่ยึดเอาพื้นฐาน
ทางศานาเปนหลัก
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ประเทศในยุโรป
ประเทศฟ น แลนด ชาวฟ น แลนด มี คุ ณ ลั ก ษณะด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ เ ป น
เอกลักษณ และเปนลักษณะเดน คือ ความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย
สถาบันครอบครั ว มี บ ทบาทสําคัญยิ่งในการอบรมสั่ ง สอนเพื่ อปลู ก ฝ ง ใหเ ด็ ก เป น
ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบตอตนเอง มีโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานเทาเทียมกัน
โดยรับและศาสนจักรมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนดานคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน เมื่อ
เด็กเขาเรียนในระดับอนุบาลก็จะเริ่มอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ประเทศฟนแลนดยังมีองคกร
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของเด็กและเยาวชนมาก ซึ่งลวนมีบทบาทสําคัญ ตอการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน เชน องคกรลูกเสือ องคกรดานกีฬา องคกรการเมืองของเด็ก
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ชาวเยอรมันไดรับการยอมรับวาเปนคนมีวินัย
สู ง รวมถึ ง การเป น คนดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รู จั ก หน า ที่ ข องตนเอง ซื่ อ ตรงต อ หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย มีความสุจริต ไมคดโกง มีความสามัคคีในการทํางาน ประหยัด ขยันขันแข็ง ตรงตอ
เวลา รักความสะอาดรวมถึงมีนิสัยเปนนักวางแผน นักคิด นักประดิษฐ
การปลูกฝงคุณธรรมของชาวเยอรมัน เปนกระบวนการที่ผสมผสานเชื่อมโยงสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน ดวยระบบสําคัญๆ คือ สถาบันครอบครัว ศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน ฯลฯ โดยทุก
สวนจะทําหนาที่ดวยสํานึก และรับผิดชอบ โดยไมมีกฏหมายบังคับ ทั้งนี้เพราะเปนหลักปฏิบัติที่
กระทํากันมายาวนาน ลงรากฝงลึกหยั่งลงในจิตใจของชาวเยอรมัน จนกลายเปนวัฒนธรรม เปน
วิถีของชาวเยอรมันมาจนถึงปจจุบัน
ประเทศสวิตเซอรแลนด เอกลักษณและลักษณะเดนดานคุณธรรม จริยธรรมที่ทั่ว
โลกไดรับรูและเปนคุณสมบัติที่สําคัญ คือ การตรงตอเวลา ความซื่อสัตยสุจริต ความเอาใจใส
ความพิถีพิถัน การมีใจบริการ (Service Mind)
ครอบครัวเปนสถาบันที่มีอิทธิพลสูงสุดตอความสําเร็จในการหลอหลอมคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชนชาวสวิส มีการปลูกฝงคุณธรรมใหลูกดวยวิถีชีวิตความเปนอยูประจําวัน
การปลูกฝงคุณธรรมในสถานศึกษาจะเนนการชวยเหลือตนเอง การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ปจจัย
สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ส ถาบั น ครอบครั ว มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในเรื่ อ งนี้ เนื่ อ งจากประเทศ
สวิตเซอรแลนดมีนักปรัชญาที่เปนนักศึกษาที่มีชื่อเสียง คือ “Johann Heinrich Pestalozzi” ได
พยายามสั่งสอน เรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดขึ้นในมนุษยตั้งแตเด็กมานานประมาณ 200 ป เขา
มีความคิดวา เปาหมายของการศึกษาคือการสรางคนใหมีคุณธรรม โดยมีแนวคิดวา ครอบครัวคือ
ฐานที่แทจริงของการศึกษาในทุกเรื่อง
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ประเทศแคนาดา คุณลักษณะที่เปนลักษณะเดนของชาวแคนาดา คือ ความมีระเบียบ
วินัย เปนคนมีเหตุผล มีจิตใจที่เขมแข็ง รักสันติ ความสงบสุข มีความอดทนอดกลั้น ไมนิยมการ
ใชความรุนแรง ใหเกียรติเพื่อนมนุษย ปฏิบัติตอทุกคนอยางมีศักดิ์ศรีเสมอกัน มีสวนรวมใน
กิ จ กรรมต า งๆ อย า งจริ ง จั ง นั บ ถื อ คนที่ ค วามดี ค วามสามารถ ชาวแคนนาดามี จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
คุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมของชาวแคนาดาไมไดเกิดขึ้นเองแตผานการขัด
เกลาจากสังคมนับแตครอบครัว สถาบันการศึกษา พรอมๆ ไปกับการสรางระบบตางๆ ที่เอื้อตอ
การบมเพาะอยางตอเนื่องเชื่อมโยง แคนาดาใหความสําคัญกับสถาบันครอบครัว ถือวาเปนพื้นฐาน
ที่สําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะของคนแคนาดาในทุกเรื่อง แคนาดาใชกลยุทธทางการศึกษาใน
ทุกรูปแบบในกระบวนการปลูกฝงและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของคนในชาติโดยใชสื่อ
ต า งๆ ทุ ก ชุ ม ชนจะมี ศู น ย กิ จ กรรมชุ ม ชน ที่ ดํ า เนิ น การโดยสมาชิ ก ของชุ ม ชนนั้ น ๆ โดยมี
อาสาสมัครเปนผูดําเนินการของศูนยในแคนาดาจึงมีกลุมอาสาสมัครมากมายที่ดําเนินการเพื่อ
สวนรวมในการดูแลสังคม
ประเทศนิวซีแลนด คนนิวซีแลนดมีนิสัยใจคอสุภาพเรียบรอย ใจดี ซื่อสัตย อดทน
ขยันหมั่นเพียร มีความเปนอยูที่เรียบงาย สมถะ รวมถึงมีความเอื้ออาทรตอคนแปลกหนา กลาที่
จะยอม รับผิด
คนนิ ว ซี แ ลนด ป ลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมโดยใช โ อกาสในชี วิ ต ประจํ า วั น ผ า น
กิจกรรมตามธรรมชาติ ของวิถีชีวิต ปฏิบัติอยางเปนประจํา สม่ําเสมอ ตระหนักวาหัวใจหลักของ
การปลูกฝงคานิยมควรเริ่มตนที่พอแม และบทบาทของพอแมจะตองสมดุลกัน การปลูกฝงใหเด็ก
และเยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคนั้นนอกจากภารกิจของสถานศึกษาโดยเฉพาะแลว โรงเรียน
จะดําเนินการอยางใกลชิดกับผูปกครองโดยถือเปนนโยบาย และใชกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การเรียนรูในวิชาตางๆ สอดแทรกการปลูกฝงเรื่องนี้อยูตลอดเวลา
สรุป จากการศึกษาแนวทางการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะในทั้งภาครัฐ เอกชนและใน
ประเทศตางๆ จิตสํานึกสาธารณจะตองเริ่มฝกฝนตั้งแตวัยเด็ก และจะพัฒนาไปเรื่อยๆ จนถึงวัยรุน
และจนกระทั่งเปนผูใหญ นอกจากนี้ ยังตองฝกฝนบุคคลใหมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ โดย
อาศัยการสั่งสอน ฝกฝน จากบุคคล สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ซึ่งเปนกฏธรรมชาติของการอยูรวมกัน
ในสังคม และการอยูรวมกันในสังคมตองมี กิจกรรมรวมกัน และใชสิ่งของรวมกันในสังคม ดังนั้น
การเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะใหแกบุคคลในการคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม ดูแลทรัพย
สมบัติสวนรวม และมีน้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกันจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในสังคมปจจุบัน
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การเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งตองปลูกฝงหรือเสริมสรางเพื่อใหบุคคล
ไดรับประสบการณที่เพียงพอเปนพื้นฐานที่สามารถนําไปพัฒนาตนเอง โดยในการปลูกฝงนั้น ควร
ใหบุคคลไดมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของจิตสํานึกสาธารณะ รวมทั้งมีการฝกฝน
ใหไดปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดการกระทําที่เกี่ยวกับการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะอยางแทจริงจน
เกิดเปนลักษณะนิสัย และควรทําใหเหมาะสมกับวัย เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เหมาะสมตามวัย และ
เกิดการพัฒนาตามลําดับ ซึ่งในการฝกอบรม ปลูกฝง หรือเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะใหแกบุคคล
นั้น ควรมีครูหรือผูสอนคอยดูแลชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง บุคคลไดยึดเปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
เหมาะสมวัย ประสบการณ และลักษณะงานที่ปฎิบัติ
7. แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครตํารวจ
7.1 ความหมายอาสาสมัครตํารวจ
อาสาสมัครตํารวจในประเทศไทย เกิดขึ้นตามการปฏิบัติงานตามแผนชุมชนและมวลชน
สัมพันธ ไดถูกกําหนดไวในแผนกรมตํารวจแมบท ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2530 - 2534) และเริ่มปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมในป พ.ศ. 2531 และยังธํารงความตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งอยูในระหวางการ
ใชแผนสํานักงานตํารวจแหงชาติแมบทฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งสอดคลองกับเนื้อความใน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยกํ า หนดไว ใ นเรื่ อ ง
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและการคุ ม ครองทางสั ง คมและได กํ า หนดไว ใ นแผนกลยุ ท ธ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ใหมีแผนดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน แผนงานแสวงหาความรวมมือจากประชาชน โดยกําหนดเปาหมายงานชุมชนและมวลชน
พันธที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและอาชญากรรมพิเศษงานสเสริม
เผยแพรความรู และแสวงหาความรูรวมมือจากประชาชนและทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหประชาชน
ไดใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งนโยบายของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไดดําเนินการตามแนวทางดังกลาว โดยมุงเนนใหมีการพัฒนางานชุมชนและมวลชน
สัมพันธเพื่อแสวงหาความรวมมือและเปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน และองคกรตางๆ มีสวนรวม
ในการใหขอมูลขาวสารตลอดจนกําหนดแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดรวมกัน
สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดนําเอาองคความรูและรูปแบบการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธปฏิบัติไดผลดีในตางประเทศ เชน ระบบ KOBAN ของญี่ปุน และระบบ Community
Policing ของประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา มาผสมผสานกับรูปแบบที่สํานักงานตํารวจ
แหงชาติดําเนินการอยูและปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
ตัวอยางเชน โครงการประชาชนอาสาสมัครรวมกับตํารวจ กรมอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
และอีกหลายๆ โครงการ
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อาสาสมัครตํารวจ ซึ่งก็คือแนวรวมภาคประชาชนที่เขามามีสวนรวมในกิจการตํารวจใน
ลักษณะปฏิ บั ติ การ เพื่ อรั กษาความสงบเรี ยบร อยและป องกั นปราบปรามอาชญากรรม (ระเบี ย บ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ,2551) ในการมีสวนรวมของประชาชน (Citizen Involvement) ในการ
ปองกันอาชญากรรม สถาบันปองกันอาชญากรรมแหงชาติ (National Crime Prevention Institute,
1986) เสนอวา โครงการและแผนงานใด ๆ ก็ตามที่เราประสงคจะใหคนหรือกลุมคนในชุมชนเขามา
มีส ว นร ว มมื อ กระทํ า ควรมี ก ารสื่ อ สาร แจกแจงรายละเอี ย ดอย า งชั ด เจนรวมถึ ง การ “จัด ตั้ ง ”
ประชาชนใหเขามามีสวนรวมปองกันอาชญากรรมในชุมชน ตองมีสิ่งเหลานี้ คือ
1. การใหความรูเกี่ยวกับวัตถุประสงค คุณคา และประโยชนของกิจกรรมนั้น
2. ให ห ลั ก การและเหตุ ผ ลว า ทํ า ไมเขาจึ ง ต อ งเข า มาเกี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น
อาชญากรรม
3. ใหทุกคนมีโอกาสเขารวมกิจกรรม โดยพยายามที่จะไมรบกวนงานการตามปกติ
ของเขา
4. ลดความกลัวที่จะถูกคนรายกลับมาแกแคน
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือ บุคคลที่ควรชักจูงเขารวมกิจกรรม ไดแก ผูนํา
ชุมชนที่มีความตระหนักถึงพิษภัยของอาชญากรรม สวนองคกรที่เปนผูริเริ่มประสานงานอาจจะ
เปนทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน เมื่อไดบุคคลที่จะมาเปนผูริเริ่มกิจกรรมปองกันอาชญากรรมใน
ชุมชนแลว ลําดับตอไปเปนการชักจูงใจใหสมาชิกในชุมชนมารวมโครงการ โดยมียุทธวิธีดังนี้
1. รณรงคสรางความรูและตระหนัก (Knowledge and Awareness Strategies) โดยใช
ขอมูลเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรมชุมชน คนในชุมชนจะเขาชวยเหลือไดอยางไร เขาจะไดรับ
ประโยชนอะไร การสรางกระแสดังกลาวตองอาศัยหนังสือพิมพทองถิ่น วิทยุโทรทัศน ปายประกาศ
การจัดนิทรรศการในโรงเรียนหรือศูนยการคา
2. โครงการกลุมยอย (Group Project Strategies) ไดแก การสรางกลุมกิจกรรมยอยๆ
กลุมในชุมชน เชน “กลุมอาสาสมัครตํารวจ” “กลุมโครงการบานปลอดภัยเพื่อเด็กเล็ก” “กลุมสาย
ตรวจเพื่อนบาน”และ “กลุมอาสาจราจร”เปนตน
3. การสรางระบบควบคุมทางสังคมแบบไมเปนทางการ (Informal Social Control
Strategies)
แนวคิดดังกลาวกับสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.)
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสงเสริมใหทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจ พ.ศ.2549
ขอ 5 และขอ 6 สรุปใจความสําคัญไดวา ลักษณะของการมีสวนรวมในกิจการตํารวจ ไดแกการมี
สวนรวมในการคิด ศึกษา และคนควาหาสภาพและสาเหตุของปญหา ตลอดจนความตองการของ
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ทองถิ่นและชุมชน การมีสวนรวมในการริเริ่มและตัดสินใจกําหนดกิจกรรมเพื่อลด และแกไขปญหาของ
ทองถิ่น และชุมชน การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และ/หรือ การใหความรวมมือในการปฏิบัติ และ/หรือ
การสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติตามกิจกรรมเพื่อลดและแกไขปญหาของทองถิ่น และ
ชุมชน การมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามการดําเนินกิจกรรม การมีสวนรวมในการเสนอแนะ
และปรับปรุง โดยทองถิ่นและชุมชนสามารถมีสวนรวมในกิจการตํารวจในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
2. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน
3. ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
4. ดานการจราจร
5. ดานการดูแลสาธารณสมบัติ
6. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
การมีสวนรวมในกิจการตํารวจทั้ง 6 ดานที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมนั้น ไดมีองคกร
ภาครัฐและเอกชนนําเครือขายตางๆ เขามามีสวนรวมในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของ
ตํารวจมากมายหลายรูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การมีสวนรวมของประชาชนทั่วไป โดยเขามาเปนอาสาสมัคร มีทั้ง
1.1 ในลักษณะของการเปนผูมีสวนรวมในการปฏิบัติการ คือ รวมทํางานกับตํารวจ
โดยตรง
1.2 ในลักษณะแนวรวม คือ รวมแจงขาวสารอาชญากรรมตางๆ
รูปแบบที่ 2 การมีสวนรวมขององคกรหรือมูลนิธิ
รูปแบบที่ 3 การมีสวนรวมของบริษัท/พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน
รูปแบบที่ 4 การมีสวนรวมขององคกรภาครัฐตางๆ โดยอาจมีลักษณะของการสนธิ
กําลัง ใหขอมูล สนับสนุนงบประมาณ เปนตน
การมีสวนรวมมีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการตางๆ ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมเปน
ปจจัยหนึ่งในการสงเสริมใหกิจกรรมนั้นๆ ประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการมีสวน
รวมกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะการกําหนดเปาหมาย
ของการเรียนรูรวมกันตองอาศัยความรวมมือ และการมีสวนรวม โดยลักษณะแนวคิดการเรียนรู
เรียนแบบมีสวนรวมนั้นมีความสําคัญตอการพัฒนาคนในสังคมอยางยิ่ง
จากการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนถึงจํานวนขอมูลของอาสาสมัครตํารวจมีจํานวนทั้งสิ้น 51
จังหวัดมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 1,077 โครงการ จํานวนผูเขารวมโครงการรวม 226,127 คน พบวา
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โดยมีชื่อเรียกแตกตางกัน เชน อาสาสมัครตํารวจ ตํารวจหมูบาน ตํารวจชุมชน สายตรวจอาสา สาย
ตรวจชุมชน สายตรวจประชาชน ตํารวจอาสา ฯลฯ (กองวิจัยและพัฒนา, 2551)
สรุป อาสาสมัครตํารวจ หมายถึง แนวรวมภาคประชาชนที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ตํารวจในลักษณะปฏิบัติการ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันปราบปรามอาชญากรรม โดย
อาจมีชื่อเรียกไดรูปแบบ ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ยกตัวอยางเชน อาสาสมัครตํารวจ ตํารวจ
หมูบาน ตํารวจชุมชน สายตรวจอาสา สายตรวจชุมชน อาสาจราจร เปนตน
7.2 การปฎิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ
ตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ ที่กําหนดใหราษฎร ไดกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการชวยเหลือ
เจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติตามหนาที่ ดังนี้ (ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2551)
1. การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาตามความผิดบัญชีทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาราษฎรมีอํานาจ ราษฎรมีอํานาจจับกุมผูกระทําผิดได (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 79, 80)
2. การตรวจคนผูถูกจับ สืบเนื่องจากการจับกุมตัวผูกระทําผิดกรณีราษฎรเปนผูจับ
โดยหลักการราษฎรไมมีอํานาจในการตรวจคนบุคคล หากราษฎรเปนผูจับ ผูจับสามารถทําการ
ตรวจคนได เพื่อพบและยึดอาวุธหรือสิ่งของที่ผูจับอาจใชเปนเครื่องมือในการตอสูทํารายราษฎร
ผูจับกุมได ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของราษฎรผูจับเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68)
3. การควบคุ มตั ว ผู ก ระทํา ความผิด เมื่ อ ราษฎรจับกุมตัว ผูถูก จับ กุม แลว ราษฎรมี
อํานาจควบคุมตัวผูถูกจับกุมไปยังที่ทําการพนักงานฝายปกครอง หรือเจาหนาที่ตํารวจ (ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83, 84)
4. การปองกันตนเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68) กฎหมายใหสิทธิแกราษฎร
ในการปองกันตนเองตอการกระทําที่เกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายถือวาเปนการ
ปฏิบั ติหนาที่ต อชุมชนอยางหนึ่งในการต อสูกั บอาชญากรรมที่เกิด ขึ้นอยางกะทันหันในสังคม
นอกจากนี้ในทางแพง กฎหมายก็กําหนดใหราษฎรสามารถใชกําลังเพื่อปองกันสิทธิของตน ถา
พฤติการณไมสามารถขอใหศาลหรือเจาหนาที่ชวยเหลือไดทันทวงทีในทันใดได(ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 451)
5. ผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคํารองขอจากเจาพนักงานผูจับตามหมาย
ราษฎรก็มีหนาที่ตามกฎหมายตองชวยเหลือเจาพนักงานผูจับตามสมควรเทาที่จะไมกอใหเกิดอันตราย
ตอตนเอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 82 หรือกรณีที่เจาพนักงานไดสั่งการตาม
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อํานาจหนาที่ชวยทํากิจการของเจาพนักงานตามกฎหมายก็ตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําบังคับนั้น
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368)
6. การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทา
ชีวิต ซึ่งตนอาจชวยได ก็ตองชวยตามความจําเปน (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374)
7. การจับกุมผูตองหาหรือจําเลย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
117) กรณีที่ราษฎรเปนนายประกันเมื่อผูตองหาหรือจําเลยมีประกัน หนีหรือจะหลบหนี ราษฎรนั้น
มีอํานาจจับกุม ควบคุมผูตองหาหรือจําเลยไดเอง
8. การเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงาน และปฏิบัติงานตาม
โครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน เชน อาสาจราจร สายตรวจ
ชุมชน อาสามัครแจงขาวอาชญากรรม ตํารวจหมูบาน อาสาสมัครตํารวจ คณะกรรมการติตตาม
งานตํารวจระดับสถานีตํารวจ
แนวทางการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
อาสาสมัครตํารวจเปนผูที่อยูในสังคม นอกจากมีบทบาทและหนาที่ในดานชีวิตสวนตัว
และบทบาททางสั งคมแล ว ยังต องส งเสริมบทบาทของผูช ว ยเหลือเจาพนั ก งานตํา รวจในการ
ปฏิบัติงาน จิตสํานึกสาธารณะจึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นในอาสาสมัครตํารวจโดยการ
เสริมสราง จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยแนวทางของสํานักงานตํารวจแหงชาติใน
การเสริมสรางอาสาสมัครตํารวจทีใหมีจิตสํานึกสาธารณะ สามารถดําเนินการดังนี้ (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์, 2543)
1. การกําหนดแบบอยางและสรางกิจกรรม โดยหาตัวอยางรูปธรรม ไดแก เจาหนาที่
ตํารวจ อาจารย และเจาหนาที่ทุกฝายเพราะเปนผูมีอิทธิพลตอผูเรียนมากที่สุด เปนผูทําใหดูเปน
แบบอยางและนําใหผูเรียนทํากิจกรรมสาธารณะประโยชนรวมดวย
2. การกํ า หนดให เ ป น เป า หมายการจั ด การศึ ก ษา โดยผู จั ด ต อ งกํ า หนดชั ด เจนว า
ตองการใหผูเรียนไดรับการสรางใหเปนคนมีจิตสํานึกสาธารณะ อันเปนภาพพึงประสงคของผูเรียน
ตั้งแตเริ่มตนการเรียน ระหวางเรียน จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา เพื่อใหเปนกรอบสําหรับปรับ
หลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมเสริม ใหเปนไปในทิศทางที่มุงสรางคนที่เห็นแกภาพรวมไดอยาง
แทจริง
3. การเปดโอกาสใหผูเรียนรวมกลุมแสดงพลังเพื่อสรางสรรคสังคม เชน การทํางาน
เพื่อสังคม
4. การปรับประบวนการเรียนการสอนรองรับปญหาทางจริยธรรมใหม ๆ ตองเตรียม
คําสอนและปรับกระบวนการใหความรูและสรางคานิยมที่ถูกตองและชัดเจน เกี่ยวกับปญหาเชิง
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คุณธรรมจริยธรรมที่สรางความสับสนใหคนในสังคม ซึ่งหลายเรื่องเปนเรื่องที่ถูกหรือผิดอยางไร
ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลตอการใหคุณคาคนในสังคมดวยกัน ฉะนั้นสถาบันการศึกษาตองมีหลักการทาง
คุณธรรมจริยธรรม ที่ชัดเจนในการสอน
5. การสรางเครือขายกิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่นในสังคม โดยอาสาสมัครตํารวจ
ทํางานรวมกับบุคคลและองคกรทองถิ่น ในรูปเครือขายที่มีวัตถุประสงคสําคัญในการสนับสนุน
สงเสริมกิจกรรมที่ผูเรียนบําเพ็ญประโยชนตอสังคมใหมากที่สุด ใหรางวัลคนทําดีตอสวนรวม
หลายรูปแบบมีการจัดทําเกณฑหรือขอตกลงรวมกันในการเลือกเฟน และประเมินคนที่ไดรับเกียรติ
และรางวั ลต างๆ ให มี ความช ว ยเหลือ ทางด า นทุ น ทรัพ ย ความรู ความเชี่ย วชาญ และอื่น ๆ ใน
กิจกรรมที่ทําเพื่อสวนรวม
6. การจัด สั ม มนาแกไ ขป ญหาชุ ม ชน สถาบัน การศึ ก ษาเปน แกนหลัก ทํา หน า ที่
ประสานงาน บริหารจัดการใหดําเนินกิจการไดจริง โดยใชสถานที่ของสถาบันการศึกษาเปนที่
แสดงความคิดเห็นใชบุคลากรทีมีในสถาบันการศึกษารวมกับคนในชุมชน จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่นาสนใจ ซึ่งชวยใหบรรยากาศการใชความรูมาพัฒนา
สังคมทําใหเปนบริบทแหงการมีจิตสํานึกสาธารณะ
สรุป แนวทางการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจคือ การสราง
กิจกรรม โดยใหอาสาสมัครตํารวจทํางานรวมกับบุคคลและองคกรทองถิ่น ในรูปเครือขายที่มี
วัตถุประสงคสําคัญในการสนับสนุน และสงเสริมกิจกรรมที่ผูเรียนบําเพ็ญประโยชนตอสังคมให
มากที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
งานวิจัยในประเทศ
สารีพันธุ ศุภวรรณ (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ย นตามแนวคิ ด การเรี ย นรู แ บบร ว มกั น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการแก ป ญ หาเด็ ก เร ร อ น
ผลการศึกษาพบวา โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบดวย การวางแผน การจัด
กิจกรรม การประเมินผล โดยมีองคประกอบของโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ประกอบดวย วัตถุประสงคของโปรแกรม กลุมเปาหมาย คุณสมบัติของผูสอน รูปแบบการเรียน
เนื้อหาสาระ กิจกรรมทางการเรียนรู สื่อการสอน การวัดและการประเมินผล และสภาพแวดลอม
ในการจัดการเรียนการสอน และผลการทดลองโปรแกรมพบวา ความสามารถในการแกปญหาหลัง
การใชโปรแกรมของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม
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ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์ (2548) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล เพื่อเสริมสรางความรู ทัศนคติ
และมโนธรรมสํานึกเพื่อสงเสริมการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นของผูออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกระเห
รี่ยง ผลการศึกษาพบวา โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมการเลือกตั้งในระดับ
ทองถิ่นมีขั้นตอนที่สังเคราะหขึ้นจากแนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรมของเปาโล แฟร และ
แพทริค จี บอยเออล 15 ขั้นตอน โดยโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นทําให
ผูเรียนมีระดับความรู ทัศนคติ และมโนธรรมสํานึก ดานการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นเพิ่มขึ้น และ
ความคิดเห็นจากการสนทนากลุม พบวา ปจจัยที่สนับสนุนโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
อาทิ โปรแกรมสามารถตอบสนองความตองการและปญหาของชุมชนดานการเลือกตั้งในระดับ
ทองถิ่น วัสดุอุปกรณประกอบการเรียนรูมีความเหมาะสมกับภูมิหลังของผูเรียน ในขณะที่ปจจัยที่
เปนอุปสรรคและปญหาของโปรแกรม อาทิ ครูผูสอนไมคุนเคยกับเทคนิควิธีการสอนตามแนวคิด
ของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออลแบบเขารหัสและถอดรหัสที่โปรแกรมใช
นันทภา ชมพูบุตร ( 2549 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนของเด็กชายในสถานสงเคราะหเด็กชายบานปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรีไดทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน กลับกลุมตัวอยางที่เปน
เด็กชายในสถานสงเคราะหเด็กชายบานปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี จํานวน 44 คน แบงเปน 2 กลุม
ทดลองเขารวมโปรแกรมฯและกลุมควบคุมไมไดเขารวมโปรแกรมนี้ กลุมทดลองเขารวมโปรแกรม
เปนเวลา 10 ชั่วโมง กระบวนการของโปรแกรม ไดแก (1) การกําหนดวัตถุประสงคทางการศึกษา
(2) การเลือกประสบการณการเรียนรู(3) การจัดประสบการณการเรียนรู (4) การประเมินผลการ
เรียนรู ผลการวิจัยพบวา ระดับการเห็นคุณคาในตนเองของกลุมทดลองที่เขารวมโปรแกรมไมมี
ความแตกตางกันทั้งกอนและหลังเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
พบว า ระดั บ การเห็ น คุ ณ ค า ในตนเองหลั ง การทดลอง ระหว า งกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 สวน ผลการประเมินโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนของเด็กชายบานปากเกร็ด พบวา กลุมทดลองมี
ความพึงพอใจในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองอยูใน
ระดับมาก
ชาลิณี เอี่ยมศรี (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหาในการปฏิบัติงานดาน
สุขภาพของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล ไดทําการศึกษากับเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลที่
ปฏิบัติงานอยูใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง การวิจัยแบงเปน4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนแรก ศึกษา
ความตองการการเรียนรูโดยใชแบบสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
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ตําบลจํานวน 107 คน ขั้นตอนที่สอง พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหสอดคลอง
กั บ ข อมู ล พื้ น ฐานและความต อ งการการเรี ย นรู ไ ด ใ นขั้ น ตอนที่ ห นึ่ง ขั้ น ตอนที่ สาม ทดลองใช
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลจํานวน 40 คน เปน
กลุมทดลอง 20 คน และกลุมควบคุม 20 คน ขั้นตอนที่สี่ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของของการนําโปรแกรม
ไปใช ผลการศึกษา ความตองการการเรียนรู (1) เนื้อหาความรูที่ตองการไดรับในเรื่องการสงเสริม
สุขภาพแบบไทยสปาและเรื่องการควบคุมปองกันโรคไขหวัดนกในคนอยูในระดับมาก (2) ทักษะที่
จะไดรับจากการเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบในเรื่อง การคิดอยางมีวิจารณญาณและ
ทักษะแกปญหาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพทุกองคประกอบอยูในระดับมาก
ผลจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจะเห็นไดวา องคประกอบที่สําคัญของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คือ วัตถุประสงค เนื้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล
งานวิจัยตางประเทศ
Thurstone (2002) ไดพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริม
ทักษะชีวิตใหกับเยาวชนชนบทในรัฐเทนเนสซี และรัฐมิสซูรี จํานวน 114 คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหเยาวชนไดมีพื้นฐานทักษะในการจัดการกับตนเอง รูจักการเอาตัวรอด และไมกอปญหา
ใหแกสังคม ผลการวิจัยพบวา หลังจากใหความรูเกี่ยวกับการแกปญหาในชีวิตประจําวันความภูมใิ จ
ในตนเอง และทักษะทางสังคมไปแลว พบวา เยาวชนที่เขารวมโปรแกรมมีคะแนนมีความรูความ
เขาใจและการนําไปประยุกตใชหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .0001
สรุป ไดวา มีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
อยางกวางขวาง ซึ่งงานวิจัยดังกลาว ทําใหพบวา องคประกอบที่สําคัญของการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ วัตถุประสงค เนื้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล
การเรียนรูจากประสบการณ
งานวิจัยในประเทศ
สุรินทร คลายรามัญ (2543) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการอบรม โดยใชการ
เรียนรูแบบเนนประสบการณ และการเรียนรูโดยรับใชสังคมเพื่อเสริมสรางความรู เจตคติ และ
การมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําชุมชนที่เปนสตรี โดยการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลอง และมี
การเปรียบเทียบความรู เจตคติและการมีสวนรวมทางเมืองของผูนําชุมชนที่เปนสตรี กอนและหลัง
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ที่ไดรับการอบรมโดยใชแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ และการเรียนรูโดยการรับใชสังคม
โดยหลังจากการจัดอบรมแลว พบวาผูเขารับการอบรมมีเจตคติ ความรู และมีการมีสวนรวม
ทางการเมืองในระดับสูงกวากลุมที่ไมไดเขารับฝกอบรม และจากการติดตามผลการมีสวนรวม
ทางการเมืองของชุมชนที่เปนสตรี พบวามีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการเขารับการอบรม
ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ (2545) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบัน
วิชาชีพการประกอบอาหารโดยอาศัยความรวมมือรวมใจเพื่อสงเสริมการเรียนรูจากประสบการณ
ผลการวิจัยพบวาการพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันวิชาชีพการประกอบอาหาร โดยอาศัยความ
รวมมือรวมใจเพื่อสงเสริมการเรียนรูจากประสบการณตรง ไดองคประกอบหลัก 4 ดาน จากผลการ
วิเคราะหตัวประกอบ บูรณาการเขากับ ยุทธศาสตร เปนรูปแบบซึ่งแสดงการดําเนินกิจกรรมความ
รวมมือรวมใจ ดานปรัชญา คุณลักษณะการเรียนรูจากประสบการณตรง และการบริหารแบบทวิ
ภาคี โดยใชยุทธศาสตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคในวิชาชีพประกอบอาหาร 5 กลุม ไดแก (1)
การจัดหลักสูตรการสอน (2) การนําทฤษฎีสูการปฏิบัติ (3) การจัดการเรียนรูจากประสบการณ (4)
การบูรณาการความผูกพันในวิชาชีพ และ (5) การประเมินและการกํากับดูแล
นิชลักษณ สุขสวัสดิ์ (2546)ไดทําการวิจัยเรื่องผลของการใชกิจกรรมแนะแนวโดย
การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทาง
อารมณ ข องกลุ ม ทดลองก อ นและหลั ง การใช ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวโดยการจั ด การเรี ย นรู เ ชิ ง
ประสบการณ ผลการวิจัยพบวานักเรียนกลุมทดลองที่ใชชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนรู
เชิงประสบการณมีความฉลาดทางอารมณสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
สวั ส ดิ์ ภู ท อง (2546) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู จ าก
ประสบการณเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูใหญในชุมชน ชนบทภาคเหนือ ผลการวิจัยพบวา
ความตองการเรียนรูของผูใหญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความตองการเรียนรูดานสุขภาพอนามัย
มากที่สุดรองลงมาเปนดานการ ศึกษา รูปแบบการเรียนรูมี 5 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นการทบทวน
ประสบการณเดิม ขั้นประสบการณใหม ขั้นการคิดวิเคราะห ขั้นการทดลอง และขั้นการนําไปใช
ผลการทดลองพบวากลุมทดลองหลังการเรียนมีคะแนนการเรียนรูสูงกวากอนเรียนทั้งดานความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 เงื่อนไขที่เปนอุปสรรค
ที่สําคัญตองการจัดรูปแบบการเรียนรูจากประสบการณ ประกอบดวยประสบการณ คานิยมความ
เชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน
พรประภัสสร ปริญชาญกุล (2546) ไดทําการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรูจากประสบการณในการสอนนักเรียนระดับอุดมศึกษา วามิไดจํากัดอยูในหองสีเ่ หลีย่ มเทานัน้
ผูเรียนจะสามารถเรียนรูสาระและกระบวนการในการเรียนรูจากสื่อและสิ่งแวดลอมทั้งในและนอก
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สถาบัน และจะตองสามารถเชื่อมโยงในชั้นเรียนกับนอกชั้นเรียน มาประยุกตในการปฏิบัติจริงได
โดยอาศัยหลักการเรียนรูที่วา การเรียนรูที่ดีมาจากการฝกปฏิบัติ ลงมือกระทําของจริง ผูเรียนซึ่ง
ปฏิบัติใหเกิดการเรียนรูแบบกลุมซึ่งมีปฏิสัมพันธ และสะทอนประสบการณของแตละบุคคล โดย
รูปแบบ การสอนอาศัยกระบวนการเรียนรูเชิงประสบการณ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
1. การสรา งประสบการณจ ากการปฏิบัติกิจ กรรม การเขา ไปมีสว นรว มและ
รับ รูประสบการณใหมๆ ผูเรียนระไดรับประสบการณหรือสรางประสบการณใหมใหมีการสราง
ปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ และใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรม หรือลงมือปฏิบัติจากสภาพจริง
2. การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนการฝกความสามารถในการสังเกต
ประสบการณที่ไดรับอยางรอบคอบ ฝกการสังเกตอยางไตรตรอง โดยการจําแนกประสบการณหา
แก นของเรื่อง ค นหาคํ าสํ าคั ญ เปนการนําเสนอและแลกเปลี่ ยนประสบการณ โดยใชการพู ดและ
การเขียน
3. การสรุป เปนการนําประสบการณที่ไดรับการสังเกตได นํามาสรุปเปนแนวคิด
หรือทฤษฎีของตัวเอง โดยการสามารถเขียนในรูปของกฎ หรือหลักการ หรือขอคําตอบ
4. การประยุกตใช เปนการนําแนวคิดหรือทฤษฎีของตนไปใชในการตัดสิน หรือ
การแก ปญหา หรื อ การประยุ ก ต ใ ช แ นวคิด โดยการปฏิบัติจ ริง จั ด เปนโครงงาน กิ จกรรม ผลิ ต
เครื่องมือ และนําสิ่งที่ผลิตคิดคนขึ้นใหมมาประชาสัมพันธ
งานวิจัยตางประเทศ
Brookfield (1986) ไดศกึ ษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญ พบวาผูใหญจะเรียนรูไ ด
ดีที่สุดเมื่อกระบวนการเรียนรูที่จัดขึ้นเปนไปตามปจจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ความสนใจ ผูใหญทุกคนไมชอบการบังคับ ในสถานการณการเรียนรูถาเนื้อหา
ไมเกี่ยวของตามความตองการผูใหญจะเกิดความอึดอัด ไมอยางเรียนรู
2. ความไววางใจ การเรียนรูจะไดผลเมื่อมีความไววางใจระหวางผูเรียนและ
ผูสอน การยอมใหผูเรียนมีสวนรวม เปดใหถามคําถาม การเปดเผยตนเอง การเรียนรูโดยปราศจาก
ความกลัว
3. ความร ว มมื อ ความร ว มมื อ เริ่ม ตั้ ง แต ก ารออกแบบ การเลื อ กวิ ชา และการ
ประเมินผล
4. การแสดงออก(การปฏิบัติ) เปนแนวคิดใหมที่ผูเรียนตองไดแสดงออกดวยการ
ปฏิบัติ ไดทดลองอยางตอเนื่องและสะทอนกลับสิ่งที่เกิดขึ้น เปนการสรางประสบการณจากการ
เรียนรู
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5. เนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผูใหญไมชอบการถูกลอเลน ถูกเรียกวาโง ชอบ
เรียนรูวิธีการคิดดวยตนเอง วิเคราะหวิพากษจากคานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรม
Jackson (1989) ศึกษาเรื่องผลประโยชนที่ไดรับจากการเรียนเชิงประสบการณตาม
การรับรูของนักศึกษาผลการวิจัยพบวา การเขารวมกิจกรรมนอกชั้นเรียนของนักศึกษา นักศึกษาได
ฝกทักษะการอยูรวมกัน ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการแกปญหา ทักษะการเปนผูนํา และฝก
ความไวใจซึ่งกันและกัน
Eisner (1993) ศึกษาเรื่องการสรางรูปแบบการประเมินการศึกษา: ดัชนีที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ ผลการวิจัยพบวา การเรียนรูที่เกิดจากการเรียนผานประสบการณสามารถชวยใหผูเรียน
ทํางานรวมกับผูอื่นไดชวยใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการเรียนการสอนทั้งกระบวนการไมใชเพียง
บางส ว นและสามารถเลื อ กการตอบสนองกลั บ ได ห ลากหลายวิ ธี
นอกจากนี้ เ ป น การฝ ก
ความสามารถในการแกปญหาและทักษะการตีความ
Richard (1998) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการสื่อสารระหวาง
บุคคลและการศึกษาดานการจัดการ ซึ่งใชหลักและวิธีการเรียนรูจากประสบการณ พบวาเปนที่นิยม
อยางแพรหลาย ในขณะที่ยุคขอมูลขาวสารรุดหนาไปอยางเต็มที่ องคกรทั้งหลายจึงใชพนักงานเปน
มาตรการในการเสริมสรางวงจรปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง การจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดจาก
การอบรมจึงตองมีการพิจารณาใหละเอียดรอบคอบ ผลการวิจัยพบวา ผูมีสมรรถภาพในการสื่อสาร
ระหว า งบุ ค คลในระดั บ สู ง จะพอใจมากขึ้ น เมื่ อ ได เ รี ย นรู จ ากประสบการณ การเรี ย นรู จ าก
ประสบการณสามารถปรับปรุงสมรรถภาพ การสื่อสารระหวางบุคคลและผูที่มีสมรรถภาพในการ
สื่อสารระหวางบุคคลจะเรียนรูไดมากจากวิธีการเรียนรูจากประสบการณ
Yan Fung Mok (1999) ไดศึกษาลักษณะบทบาทหนาที่และประสิทธิผลของการ
เรียนรูจากประสบการณ พบวา ลักษณะบทบาทหนาที่ 10 ประการ มีผลตอประสิทธิผลการเรียนรู
จากประสบการณ ไ ด แ ก ประสบการณ เ ดิ ม การทบทวนไตร ต รอง การสร า งความหมายจาก
ประสบการณ ความรูสึก การรับรูคุณคาและสังคม และอิทธิพลของวัฒนธรรม ความมุงมั่นที่จะ
ปรับปรุงใหดีขึ้น การมีอิสระในการเรียนรูของบุคคล แรงจูงใจ การเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการ
เรียนรู
Soon (1999) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี วิธีการ
บรรยายแบบดั้งเดิมเปนรูปแบบของการสอน ซึ่งใชกันโดยทั่วไปที่เนนการรับรู ภาคของความรูทํา
ใหไมสามารถศึกษาองคประกอบดานวัฒนธรรมได การใชวิธีสอนจากประสบการณ จึงเปนวิธีการ
เรียนรูซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวาวิธีอื่น เพราะเปนการเนนกระบวนการมากกวาผลที่เกิดขึ้น เนนที่
ผูเรียนมากกวาผูสอน และเนนสะทอนความคิดเห็นของผูเรียนมากกวาขอมูลที่กําหนดไว รูปแบบ
การเรียนรูจากประสบการณ เปนวิธีการสอนที่มีประสิทธิผลตอสมรรถภาพดานความสัมพันธ
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ระหวางวัฒนธรรมและมีสวนชวยเสริมการบรรยายแบบเดิมซึ่งผูสอนไดใชดวย การเรียนรูจาก
ประสบการณทําใหสมาชิกกลุมมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูดวยการพูดคุยกัน สงเสริมการ
สะทอนความคิด การประเมินตนเองและการเปดเผยตนเองชวยใหเกิดปฏิบัติกิริยาตอบรับดาน
อารมณและพฤติกรรมซึ่งแตกตางจากรูปแบบของการสอนเดิม
สรุป จากการศึกษาเอกสารวิจัยทั้งภายในและตางประเทศมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนรูจากประสบการณอยูจํานวนมาก ซึ่งงานวิจัยดังกลาว ทําใหพบวา ขั้นตอนที่สําคัญของการ
การเรียนรูจากประสบการณ มี 6 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นการทบทวนประสบการณเดิม ขั้นรับรู
ประสบการณใหม ขั้นการคิดวิเคราะห ขั้นการทดลอง ขั้นการสรุปและขั้นนําไปประยุกตใช
การเรียนรูแบบรวมกัน
งานวิจัยในประเทศ
ชูศักดิ์ สิงหอุดร (2532) ศึกษาเปรียบเทียบผลสําฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรม
การทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใชเทคนิคการสอบ
แบบศึกษากรณีตัวอยางกับการสอนตามคูมือการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
พบวามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานกลุมดวยผูนํา เลขานุการ และสมาชิกสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะที่นักเรียนกลุมควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน
กลุมดานผูนํา และเลขานุการสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมดานสมาชิกสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จารุวรรณ เพ็ญสุข (2533) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมนุษยสัมพันธของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ เ รี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาด ว ยวิ ธี ส อบแบบการเรี ย นเป น ที ม ที่ จั ด
กิจกรรมดวยวิธีการใชกรณีตัวอยางกับการสอบตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และพบวานักเรียนทัง 2 กลุมมีมนุษยสัมพันธหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุนันท กิตินรนันท (2536) ผลของการใชบทบาทสมมติที่มีตอความสามารถในการ
ทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยศึกษาจากนักเรียนที่มีคะแนนความสามารถใน
การทํางานกลุมต่ํา กวาเปอรเซนตไทลที่ 25 พบวานักเรียนมีความสามารถในการทํางานกลุมสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยพบวา การเรียนรูโดยกระบวนการกลุมใน
รูปแบบตาง ๆ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมการทํางานกลุมดีขึ้น
และสงผลตอความสามารถในการทํางานกลุมสูงขึ้น
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ปารถนา เกษนอย (2540) ทําวิจัยเรื่องผลของการเรียนแบบรวมมือในวิชาสังคมศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนและความสามารถในการวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โดยใชแผนการสอน 2 แบบคือ แผนการสอนแบบรวมมือ และแผนการสอนแบบปกติ อยางละ 11
แผน ใชเวลาทดลอง 4 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยวิธีการเรียน
แบบรวมมือกัน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนความสาสมารถดานการวิเคราะหสูง
กวานักเรียนกลุมที่เรียนแบบปกติ
สารีพันธุ ศุภวรรณ (2545) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกันเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเด็กเรรอน ที่สถาน
สงเคราะหชายบานปากเกร็ด ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกปญหาหลังการหลังการใช
โปรแกรมของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูแบบรวมกันของ
กลุมทดลอง หลังการใชโปรแกรมสูงกวากอนเขาโปรแกรม
กิจจา เวสประชุม (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสงเสริมทักษะการแกปญหาในชีวิตประจําวันสําหรับเยาวชนในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน จากสวนกลางและภูมิภาค 11 จังหวัด โดยใชแนวคิดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลักและแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกปญหา
หลังการเขารวมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และ
คะแนนพฤติกรรมดานทักษะการแกปญหาของกลุมทดลอง หลังการการเขารวมกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนอยูในระดับมาก
งานวิจัยตางประเทศ
Skon (1980) ไดศึกษาผลของสถานการณการเรียนรูแบบรวมกัน แขงขันและเอกัต
บุคคลที่มีตอผลสัมฤทธิ์และกระบวนการใหเหตุผลโดยใชนักเรียนระดับ1 จํานวน86 คน ซึ่งมีทั้ง
นั ก เรี ย นที่ เ ก ง ปานกลาง และอ อ น ตั ว อย า งประชากรทั้ ง หมดร ว มในการเรี ย นการสอนทั้ ง 3
สถานการณ สถานการณ ล ะ 45 นาที แล ว ทํ า การทดสอบ พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นใน
สถานการณการเรียนรูแบบรวมกันจะมีกระบวนการใหเหตุผลที่มีคุณภาพดีกวา แบบแขงขัน และ
แบบเอกัตบุคคล นอกจากนักเรียนในสถานการณการเรียนรูแบบรวมกันจะมีกระบวนการใหเหตุผล
ที่มีคุณภาพดีกวา เมื่อแขงขัน และเอกัตบุคคล จากการวิเคราะหคําตอบจากแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การรับรูดานการชวยเหลือจากเพื่อน พบวา นักเรียนในสภาพของการเรียนรูแบบรวมกัน รับรูวามี
การชวยเหลือจากเพื่อนมากกวาในสภาพการแขงขันและเอกัตบุคคล
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จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลของการเรียนแบบรวมกัน และการแขงขันในการสอนเหลานี้
จึงสรุปไดวา
1. นักเรียนที่อยูในกลุมแบบเรียนรวมกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมแขงขัน
2. นักเรียนที่อยูในกลุมการเรียนแบบรวมกันสวนใหญจะมีทัศนคติที่ดีตอการศึกษา
การเรียนในชั้นและมีความคิดเห็นวามีโอกาสไดชวยเหลือใหความรูแกกันและกันไดปรึกษาหารือ
กันมากกวานักเรียนในกลุมแขงขัน
3. ผลของการเรียนแบบรวมกัน และการแขงขันที่มีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
แบบสืบสวน ในความคิดเห็นเพียงอยางเดียวนั้น พบวานักเรียนในกลุมรวมมือพอใจในการเรียนที่
สนุกสนาน และเชื่อวาไดเรียนรูมากวาในกลุมแขงขัน
Sue (2003) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูของกลุมผูใหญ (Adult Peer-Group
Learning) วาโดยธรรมชาติแลวกลุมผูใหญมีการเรียนรูกันอยางไร โดยศึกษาจากประสบการณของ
ผูวิจัยเองที่ไดเขาไปมีสวนรวมปฏิสัมพันธกับกลุมการเรียนรูระดับปริญญาเอกมากกวา 2ป วิธี
การศึ ก ษาได แ บ ง ออกเป น 3 ระยะ ในระยะแรกเปน การคนควาข อมูลทั่ว ไป โดยสัง เกตการณ
สนทนาในกลุมผูใหญ เชน ศึกษามุมมอง ใครทําอะไร อยาไร เปนตน ระยะที่สองเปนการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดในเชิงคุณภาพโดยการบันทึกขอมูลจาการสนทนาตางๆลงในเครื่องบันทึกเสียง พบวา
ปจ จั ย หรื อกิ จกรรม 8 ประการที่พบในการเรียนรูของกลุมผูใ หญ เ พื่อ 1)เรีย นรู เ พื่อดํ ารงชีพ 2)
ความสัมพันธ 3)การสะทอน 4)การคาดคะเน 5)การฝกฝนและปฏิบัติ 6)การสืบคนสิ่งตางๆ 7)การ
สรางความรู 8)การสรางชองวาง ระยะที่ 3ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูเรียนผูใหญเรียนรูดวยกัน
ภายใต ป ระสบการณ เ ดิ ม รวมทั้ ง การพั ฒ นาฝ ก ฝนและผลสะท อ นกลั บ ในการทํ า งานร ว มกั น
นอกจากนั้นยังพบวาปจจัยหรือกิจกรรมที่เดนในการเรียนรูแบบรวมกันของกลุมผูเรียนคือ เพื่อสราง
ความรู
สรุป จากการศึกษาเอกสารวิจัยทั้งภายในและตางประเทศมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนรูแบบรวมกันโดยกระบวนการกลุมในรูปแบบตางๆจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ดีขึ้นและจะสงผลตอความสามารถในการทํางานกลุมให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อเปนการเสริมสรางความรูในการปฏิบัติงาน
จิตสํานึกสาธารณะ
งานวิจัยในประเทศ
พรชัย รอดสมจิต (2527) ศึกษาความสํานึกในความรับผิดชอบตอตนและสังคมของ
นักเรียนในสถานสงเคราะหและครอบครัวปกติในกรุงเทพมหานคร พบวา ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคมมีความสัมพันธกันทางบวกและเพิ่มขึ้นตามลําดับอายุ
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จันทรจิรา มูลเมือง (2535) ศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอสังคมของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 949 คน ที่ศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวานิสิต
นักศึกษาหญิงมีความรับผิดชอบสูงกวานิสิตชาย และไมพบความแตกตางระดับความรับผิดชอบตอ
สังคมของนิสิตนักศึกษา ที่เรียนตางสาขา ตางระดับชั้นป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาของ
บิดามารดาตางกัน และนิสิตที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด
กนิ ษ ฐา นิ ทั ศ น พั ฒ นา และคณะ (2541) ทํ า การศึก ษาจิ ต สํา นึ ก ทางสั ง คมของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
และสุขภาพกับสิ่งแวดลอม ในประเด็นของความรูสึกนึกคิดที่มีตอปรากฏการณตางๆ ทางสังคม
และการตระหนักถึงความสําคัญของปญหาที่มีผลกระทบตอตัวเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม
ตลอดจนแนวทางแกไขสภาวการณนั้นๆ ภายใตการวิเคราะหปรากฏการณแนวเศรษฐศาสตร
การเมืองกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยของมหาลัยมหิดล ระดับปริญญาโท ชั้นปที่ 1
ปการศึกษา 2539 โดยการใช Focus Group Discussion ผลการศึกษาพบวาดานเศรษฐกิจและ
ดานการเมือง นักศึกษาเห็นปญหาที่เกิดขึ้นและตระหนักวาเปนปญหาที่มีความรุนแรงตองแกไข
แตการแกไขอยูในระดับบุคคลมากกวาการเคลื่อนไหวใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสราง
หรือนโยบาย นัก ศึ ก ษาสามารถเสนอแนวทางแกไ ขไดอย างรอบด าน แต การมี สว นรว มของ
นักศึกษาตอการแกไขปญหา เกือบทั้งหมดไมเห็นพลังของตนที่จะรวมแกไขในดานสังคม สุขภาพ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม นักศึกษาสามารถเสนอแนวทางและเห็นวาตนเองสามารถรวมแกไข
ปญหาใน 4 ดาน
รั ตนวรรณ รุ ณ ภั ย และคณะ (2542) ศึ ก ษา จิ ตสํ า นึ ก ของนิสิ ตนั ก ศึ ก ษาที่มีต อ
สภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กลุมตัวอยางเปนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 744 คน ผลการศึกษาพบวาจิตสํานึกของนิสิต
ในภาพรว มมี จิ ตสํ า นึ ก ค อ นข า งไปทางเสรีนิย ม นิสิต ที่แ ตกตา งกัน ในเรื่ อง เพศ การเข าร ว ม
กิจกรรม การรับขอมูลขาวสาร ชั้นป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภูมิลําเนา ที่พักอาศัย อาชีพบิดา
มารดา และการนับถือศาสนา มีจิตสํานึกตอสภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไม
แตกตางกันยกเวนนิสิตที่เรียนตางวิทยาเขตและตางคณะจึงมีจิตสํานึกที่มีตอสภาวการณแตกตางกัน
สยามรัฐ เรืองนาม (2542) ทําการศึกษาความรูทางการเมืองและการรับรูขาวสาร
ทางการเมืองกับความสํานึกเชิงสังคมของประชาชนในองคกรบริหารสวนตําบล จ.กาญจนบุรี
กลุมตัวอยางเปนผูนําชุมชน และกลุมประชาชนที่อาศัยอยูใน องคการบริหารสวนตําบลทามะขาม
องคการบริหารสวนตําบลนายวังขนาย และ องคกรบริหารสวนตําบลทาไม จํานวน 237 คน เก็บ
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม พบวากลุมผูนําชุมชน เปนกลุมที่มีการรับรูขาวสารทางการเมือง มี
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ความสนใจขาวสารทางการเมืองและมีความรูทางการเมือง มีความสัมพันธดานบวก กับการเขาถึง
อํานาจทางการเมืองและความสํานึกเชิงสังคม
วิ รัตน คํ า ศรี จั น ทร (2544) ทํ า การศึก ษาจิตสํ า นึ ก พลเมื อง/สาธารณะในบริบ ท
ประชาสังคมไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเงื่อนไขการกอเกิดและปจจัยเกื้อหนุนหรือเปนอุปสรรค
ตอการมีจิตสํานึกพลเมือง/สาธารณะในบริบทประชาสังคมไทย เปนการวิจัยเชิงพัฒนาการและ
สังเกตการณอยางมีสวนรวมอยางตอเนื่องใน 2 ชุมชน คือ ชมรมบานหนองขาว อําเภอทามวง
จังหวัดกาญจนบุรี สําหรับชุมชนชนบท และไดทําการวิจัยสํารวจกับกลุมตัวอยางทั่วประเทศที่
เลือกสรรวาเปนผูที่มีจิตสํานึกพลเมือง และ/หรืออยูในกระบวนการพัฒนาสังคมในแนวทางประชา
สังคมอยางตอเนื่อง จํานวน 127 คน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของการมีจิตสํานึกพลเมือง/
สาธารณะมีหลายมิติ ไดแก การมีวินัยในตน ทั้งในเรื่องสวนตัวและสวนรวม เคารพกติกาที่
รวมกันสรางปฏิบัติสิทธิและหนาที่อยางเต็มที่ความสามารถดวยจิตใจอาสา ใหความสําคัญตอ
ผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน ใสใจกิจการสาธารณะ การมีสวนรวมและใหความ
รวมมือเพื่อประโยชนสุขของชุมชน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การมีความกลาหาญ
ทางจริยธรรม ปกปองความถูกตอง เพื่อความดี ความยุติธรรมและสันติภาพของสังคม การมี
ความผูกพันยืดมั่นในอุดมการณ ประชาธิปไตย ปฏิบัติตอผูอื่นอยางเทาเทียม เอื้อเฟอเผื่อแผ
เงื่อนไขการกอเกิดจิตสํานึกพลเมืองคือ การมีชีวิตของชุมชนที่ทําใหสมาชิกความสัมพันธกันใน
ฐานะที่เทาเทียม การปฏิบัติสํานึกพลเมืองอยูในวิถีชีวิต ความเปนชุมชนที่สมาชิกเชื่อมโยงกันใน
ฐานะพลเมือง มีความเทาเทียมและเสมอภาคในเชิงการเมือง มีความเปนเอกภาพและสมานสามัคคี
เชื่อถือและไววางใจกัน ผูกมัดตนเองกับหมูคณะ การมีทุนทางสังคม การมีสวนรวมทางการเมือง
และกระบวนการหลอหลอมทางการเมือง
อัจฉรา โฉมแฉลม ( 2544 ) ศึกษาจิตสํานึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตอการรวมกลุมกิจกรรมเพื่อสังคม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะกิจกรรมที่ทําเพื่อสังคมซึ่ง
นักศึกษาปฏิบัติในปจจุบัน เหตุผลที่นักศึกษารวมกลุมกิจกรรมเพื่อสังคม หนาที่ที่ปฏิบัติในกลุม
กิจกรรมเพื่อสังคม ปจจัยผลักดันใหเกิดจิตสํานึกและปญหาอุปสรรคและความตองการแรงเสริมใน
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม กลุมตัวอยางเปนศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่
เข า รวมกลุ ม กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมของมหาวิ ท ยาลั ย และได รั บ แต ง ตั้ ง ให ทํ า หน า ที่ ใ ดหน า ที่ ห นึ่ ง
กรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและของคณะตาง ๆ จํานวน 344 คน ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลพบวา ปจจัยดานความรักที่มีตอผูอื่นกลุม
เพื่อนและสภาพแวดลอมเปนปจจัยที่กอใหเกิดจิตสํานึกของนักศึกษาไมแตกตางกัน เพศและ
คะแนนเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธกับความตองการแรงเสริมในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม คณะมี
ความสัมพันธกับลักษณะกิจกรรมเพื่อสังคม
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นันทวัฒน ชุนชี (2546) ศึกษาการใชตัวแบบสัญลักษณผานสื่อหนังสือเรียนเลมเล็ก
เชิงวรรณกรรมเพื่อพัฒนาจิตลักษณะในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ
ระหวางการไดรับแบบสัญลักษณ ผานหนังสือ เลมเล็กเชิงวรรณกรรม ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา 3
ดาน คือ ดานการหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดการชํารุดเสียหายตอสวนรวม ดานการ
ถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแล และดานการรักษาสิทธิในการรักษาของสวนรวม กับ
นักเรียน โดยทําการแจกหนังสือใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยกลุมทดลอง จะไดอานหนังสือที่
มีตั ว แบบสั ญลั ก ษณข องการมี จิ ตสาธารณะ สว นกลุ มควบคุม จะไดอา นหนังสื อที่ไ มมีตัว แบบ
สัญลักษณ ซึ่งผลการใช พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดอานหนังสือเลมเล็กเชิงวรรณกรรม ที่มีตัวแบบ
สัญลักษณของการมีจิตสาธารณะ จะมีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม
ธรรมนันทิกา แจงสวาง (2547) ศึกษาผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการ
ใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบและตัวแปรเพศของนักเรียนที่มีตอ
จิตสาธารณะ จากผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะดวย
บทบาทสมมติกับตัวแบบมีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะ
ดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบกับตัวแปรเพศที่มีตอจิตสาธารณะของนักเรียน และพบวานักเรียน
หญิงมีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนชาย
บุ ญ ทั น
ภู บ าล (2549) ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงจิ ต สาธารณะของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่เกิดจากการใชวีดีทัศนละครหุนเชิดเปนตัวแบบจิตสาธารณะ เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ไดแก แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.890 แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ มีคาดัชนีความสอดคลองของผูสังเกตเทากับ
0.861 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา ( One- Way
Analysis of Variance :Repeated Measures) ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่
ไดรับการใชวีดีทัศนละครหุนเชิดเปนตัวแบบ มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ย
โดยรวม มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อัญ ชลี ยิ่ งรั ก พั น ธุ
(2550) ศึ ก ษาผลการพัฒ นาจิต สาธารณะของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เกิดจากการใชสถานการณจําลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพ
จริง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ไดแก โปรแกรมการใชสถานการณจําลองผสานกับเทคนิคการ
ประเมินผลจากสภาพจริง แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ แบบบันทึกพฤติกรรมจิตสาธารณะ
แฟมสะสมงาน และแบบทดสอบจิตสาธารณะ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (One-way analysis of variance : Repeated measures) ผลการศึกษา
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พบวา นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการใชสถานการณจําลองผสานกับเทคนิคการ
ประเมินผลจากสภาพจริง มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวม กอนทดลอง
หลังทดลอง และหลังทดลอง สูงขึ้น นักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ไดรับการใชสถานการณจําลอง
ผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดย
แยกตามรายองคประกอบของจิตสาธารณะ 3 องคประกอบ กอนทดลอง หลังทดลอง และหลัง
ทดลอง สูงขึ้นในองคประกอบที่ 3 คือดานการเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่ใชประโยชน
รวมกันของกลุม สวนองคประกอบที่ 1 คือดานการหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่จะทําใหเกิด
ความชํารุดเสียหายตอสมบัติของสวนรวมและองคประกอบที่ 2 ดานการถือเปนหนาที่ที่จะมีสวน
รวมในการดูแลรักษาของสวนรวม ที่ไมเปลี่ยนแปลง
งานวิจัยตางประเทศ
Maclary ( 1988 ) ทําการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคม ศึกษาการพัฒนาเครื่องมือ
และหาความสัมพันธ เปนการวัดความรูสึกของชุมชนทางดานจิตวิทยา ซึ่งเกี่ยวของกับเจตคติของ
บุ ค คลกั บ สั ง คม แบบวั ด เป น แบบสั ม ภาษณ โ ดยใช แ นวคิ ด จากฎหมายประกั น สั ง คม และ
ความสามารถในการเขาถึงสวัสดิการสังคม แบบสัมภาษณเปนเรื่องเกี่ยวกับคานิยมดานสวัสดิการ
สังคม ดานอารมณ ดานการควบคุมตนเอง และปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางเปนประชาชนใน
รัฐ Missouri สหรัฐอเมริกาซึ่งไดจากการสุมจํานวน 165 คน พบวา บุคคลที่มีรายไดต่ําจะมี
ความเห็นใจผูอื่นสูง การมีสวนรวมทางสังคมสามารถทํานายคานิยมเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมได
การศึกษานี้สรุปไดวาความเปนเหตุผล (Rationale ) และความเห็นใจ (Empathy) สามารถบงชี้
ความเปนสาธารณะและความเปนปจเจกได
Kraft (1992) ทําการศึกษาเกี่ยวกับการอบรมดานการมีจิตสํานึกทางสังคมโดย
การศึกษาทางคริสตศาสนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการอบรมดานจิตสังคม ระหวางประชาชน
ชาวอเมริกาเหนือที่นับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนท ศึกษาในเชิงจริยธรรม สังคมวิทยา
และใชกรอบแนวคิดของ Ncibuhr (1951) เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อวากระบวนการ
ทางวัฒนธรรมทําใหเกิดความเชื่อ ความศรัทธารวมกัน และโครงสรางของประสบการณการ
เรียนรูจะกระตุนความคิดอยางมีวิจารณญาณ พบวา ศาสนามีสวนสัมพันธกับคุณลักษณะทางจิต
สังคมและสิ่งที่มีผลตอจิตสํานึกทางสังคมคือ การอบรมเกี่ยวกับภาวะผูนํา การใหความสําคัญกับ
ศาสนาการพัฒนาชุมชนใหเนนกระบวนการคิด การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น และการมุนมั่นใน
การกระทํา
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Rural Development Instiute (1994) ทําการศึกษาจิตสาธารณะของประชาชนใน
Pennsylvania เปนการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมการเกิดอาชญากรรม การปฏิรูป
ระบบสุ ข ภาพ และการปฏิ รูปการศึก ษา เครื่องมือที่ใ ชคือแบบสอบถามความคิดเห็ น ต อเรื่อง
ดังกลาว และองคกรนี้ไดทําการศึกษาจิตสาธารณะของประชาชนเปนประจําทุกป ตามประเด็น
ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในแตละป ตั้งแตป 1984 - 1994 โดยใชวิธีการแตกตางกันไป เชน ใช
วิธีการสอบถามทางโทรศัพท
Shinji (2005) ไดทําการวิจัยศึกษาเรื่อง การกอตัวของจิตสํานึกสาธารณะเกี่ยวกับ
ศีลธรรมการศึกษาในโรงเรียน โดยใชทฤษฎีการพัฒนาศีลธรรมของ เจ ฮาเบอรมาส และ แอล
โคเบิรกและคณะ โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ ลั กษณะเฉพาะของจิตสํ านึกสาธารณะซึ่งเกิดจากการ
พิจารณาถึงศีลธรรมการศึกษาในโรงเรียนและวิธีปฏิบัติของศีลธรรมดังกลาว ซึ่งอางจากทฤษฎีการ
พัฒนาของเจ.ฮาเบอรมาส และ แอล.โคเบิรก ซึ่งสรุปไดวาการกอรูปของจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชนทั่วไปจะมีลักษณะเปนความหลากหลายและความรวมมือในสังคม มีเปาหมายเฉพาะ
และมีแนวทางการศึกษาบนทฤษฎีของ เจ.ฮาเบอรมาส เปนแนวการศึกษาสวนใหญในการที่จะ
บรรลุเปาหมาย
สรุปไดวา จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการมีจิตสํานึกสาธารณะทั้งในและ
ตางประเทศ มีทั้งการใชคําวา จิตสาธารณะ จิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึกทางสังคม จิตสํานึก
พลเมื อง จิ ตสํา นึก ที่ มี ตอสั งคม ซึ่ งการศึ ก ษาส ว นใหญเ ป น รูป แบบของป จ จั ย ที่สง ผลตอ การ
เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ และ จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม โดยผลการศึกษาสวนใหญ
พบวา ระดับการศึกษา เจตคติความรับผิดชอบตอสังคม และ กระบวนการเรียนรู สงผลตอการการมี
จิตสํานึกสาธารณะของบุคคล
อาสาสมัครตํารวจ
งานวิจัยในประเทศ
เดชา ศรีสุน ทร (2544) ไดศึก ษาวิจั ยเรื่อง ป ญหาและอุปสรรคในการดํ า เนิน การ
โครงการตํารวจชุมชนประจําตําบล : กรณีศึกษา ตํารวจชุมชนประจําตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูที่มีการศึกษาต่ําสวนใหญพึงพอใจตอลักษณะงานดานการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมและงานบริการดา นจราจรและรัก ษาความเป น ระเบีย บเรี ย บรอ ยของ
บานเมือง ขณะที่กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาสูงขึ้นมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติที่ไมพึงพอใจ และกลุมผู
ที่มีสวนรวมในกิจกรรมของตํารวจชุมชนประจําตําบล โดยกลุมผูที่มีสวนรวมมากและมีสวนรวม
นอยสวนใหญเปนผูที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา และมัธยมศึกษา/ปวช.สวนกลุม
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ผูมีสวนรวมในกิจกรรมตํารวจชุมชนในระดับปานกลางจะกระจายอยูในกลุมผูมีการศึกษาระดับ
ตางๆใกลเคียงกัน
สุรัตน ประทุมแกว (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของราษฎรอาสาสมัครตํารวจ
ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานของราษฎรอาสาสมัคร
ตํารวจชุมชน ผลการศึกษาพบวามูลเหตุจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ สมัครใจและมีใจรักและระดับ
การศึกษาของราษฎรอาสาสมัครตํารวจชุมชนที่ตางกันจะมีบทบาทในหนาที่การทํางานที่แตกตางกัน
จั ก รกฤช ศรี โ รจนกุ ล (2550) ได ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมการ
ปองกันอาชญากรรมของอาสาสมัครตํารวจหมูบาน- ชุมชนสัมพันธในพื้นที่รับผิดชอบของสถานี
ตํารวจยอยบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวาอาสาสมัครตํารวจหมูบาน- ชุมชน
สัมพันธที่มีปจจัยพื้นฐานไดแก การศึกษา เพศ อายุ อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่
และป จ จั ย ทางสั ง คม ได แ ก ความสนใจในป ญ หาอาชญากรรมและประสบการณ เ กี่ ย วกั บ
อาชญากรรมที่ แ ตกต า งกั น จะมี สว นร ว มในการป อ งกัน อาชญากรรมที่ ไ ม แ ตกต า งกั น ยกเว น
อาสาสมัครตํารวจที่มีปจจัยทางสังคม ไดแก ทัศนคติตอเจาหนาที่ตํารวจที่แตกตางกันจะมีสวน
รวมในการปองกันอาชญากรรมที่แตกตางกัน
ศุ ภ เดช วรรณกู ล (2550) ไดศึ ก ษาวิจัย ความรูค วามเขา ใจในการปฏิบัติ ง านของ
ราษฎร อาสาสมัครตํารวจชุมชน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานเปรียบเทียบความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจและการรับรูขอมูลขาวสารที่
ตางกัน และศึกษาปญหาและ ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของราษฎร อาสาสมัครตํารวจชุมชน
ในสังกัดสถานีตํารวจภูธรอําเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยไดพบวา ราษฎรอาสาสมัครตํารวจ
ชุมชน มีระดับความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมทั้ง 4 ดาน อยูระดับสูง ซึ่งไดแก การ
ปฏิบัติงานดานปองกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยแกประชาชน ดานการจัด
จราจร ดานเผยแพรขาวสาร และดานประสานงานและปฏิบัติหนาที่รวมกับสวนทองถิ่น ราษฎร
อาสาสมัครตํารวจชุมชน ในสังกัดสถานีตํารวจภูธรอําเภอพระนครศรีอยุธยาที่มีอายุ ระยะเวลาใน
การเปนราษฎรอาสาสมัครตํารวจชุมชน การปฏิบัติงานรวมกับตํารวจและการไดรับขอมูลขาวสาร
ตางกัน มีระดับความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน ราษฎรอาสาสมัครตํารวจชุมชน ที่
มีระดับการศึกษาและอาชีพตางกัน มีระดับความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
ราษฎรอาสาสมัครตํารวจชุมชน ในสังกัดสถานีตํารวจภูธรอําเภอพระนครศรีอยุธยามีปญหาเรื่อง
ไมไดรับการสนับสนุนดานอุปกรณในการปฏิบัติงาน เชน วิทยุสื่อสารไฟฉาย เสื้อเกราะ และไมมี
สวัสดิการดานชุดเครื่องแตงกาย โดยขอเสนอแนะใหมีการประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนเขามา
เปนราษฎรอาสาสมัครตํารวจชุมชน
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งานวิจัยตางประเทศ
Dorsey (1985) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวคิดใหมของอาสาสมัครตํารวจ กับการบังคับใช
กฎหมาย โดยการสัมภาษณจากประชาชนและอาสาสมัครตํารวจในสหรัฐอเมริกา ถึงประสิทธิภาพ
ของอาสาสมัครตํารวจในการปฏิบัติงาน เชน การปองกันอาชญากรรม การวิเคราะหอาชญากรรม
การชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหรือพยาน ผลการวิจัยพบวา อาสาสมัครตํารวจที่เป นผูใหญมี
ประสบการณ สามารถช ว ยเหลื อ งานของตํ า รวจในการป อ งกั น อาชญากรรมได เ ป น อย า งดี
Skogan (2000) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การใชหลักการตํารวจชุมชนสัมพันธในการ
แกปญหาการปฏิบัติงานของตํารวจในชิคาโก ผลการสํารวจพบวาสํานักงานตํารวจในชิคาโก ดูแล
ประชาชน 3 ลานคน ในพื้นที่ 225ตารางไมล โดยมีเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานทั้งหมด 16,600 คน
ซึ่งแตละพื้นที่มีปญหาที่ซับชอน และมีความแตกตางกัน การแกปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตองใช
เจาหนาที่ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานสูง และการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ในการ
ปองกันอาชญากรรม
Worton (2003) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง อาสาสมัครตํารวจศึกษากรณีผลของการบังคับใช
กฎหมาย ทําการสํารวจผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจในเขต เมดิสัน ไฮด รัฐมิชิแกน ผล
การสํารวจพบวา การปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจสามารถชวยเหลืองานของเจาหนาที่ตํารวจ
ไดเปนอยางดี ในดานการปองกันอาชญากรรมในชุมชนในเมืองใหญ เนื่องจากอาสาสมัครตํารวจมี
จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน และมีความพึงพอใจในงานของตน
Ling Ren (2006) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของอาสาสมัครตํารวจในการปองกัน
อาชญากรรม ไดทําการสํารวจขอมูลจากเมืองที่อยูในเขตตะวันตกของสหรัฐอเมริกา จํานวน 54
เมือง กลุมตัวอยางอาสาสมัครตํารวจ 264 คน พบวาอาสาสมัครตํารวจเขารวมชวยงานของเจาหนาที่
ตํารวจเนื่องจากตระหนักถึงภัยอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ผลการ
ศึกษาวิจัย ยังกลาววาการที่อาสาสมัครตํารวจจะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นสัมพันธกับ
ระดับการศึกษา รายได และทักษะในการปฏิบัติงาน
สรุป จากการศึกษาเอกสารวิจัยทั้งภายในและตางประเทศมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ สามารถสรุปไดวา ปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ การศึกษา และ
รายได มีผลตอการปฏิบัติงานและการมีสวนรวมของอาสาสมัครตํารวจ สวนปจจัยที่สําคัญอีกสอง
ประการก็คือ จิตสํานึกในการชวยเหลือสังคมของอาสาสมัครตํารวจและ ทัศนคติของประชาชนมี
ตอเจาหนาที่ตํารวจสงผลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมการปฏิบัติงาน
จากการศึกษา แนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของการเสริมสรางมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ผูวิจัยเห็นวา ควรใช การจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
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โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใชแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณและแนวคิดการ
เรี ย นรู แ บบร ว มกั น เสริ ม ด ว ยการสะท อ นความคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ ม าผสมผสาน เพื่ อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในดาน มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของผูเรียน โดยการเรียนรูเปนการจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติการใหทําได คิดเปนและทําเปน รวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมที่ดี โดยวิธีการที่ทําให ผูเรียนมีการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆ ใน
สังคมอยางลึกซึ้ง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับฟงผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง
รวมถึงการสรางความรูเชิงประจักษใหเกิดขึ้นกับผูเรียน รวมถึงอาศัยการเรียนรูจากประสบการณ
และการเรีย นรู แบบร ว มกันมาผสมผสาน เพื่อ เสริมสรางมโนทัศนเ ชิ งจิตสํานึก สาธารณะของ
อาสาสมั ค รตํ า รวจ โดยรู ป แบบของการเรี ย นรู เป น กระบวนการที่ อ อกมาในรู ป แบบของ
การรวมตัวของกลุมกิจกรรมทางสังคม ในรูปแบบการทํากิจกรรมเพื่อสังคม หรือการสรางสรรค
ประโยชนแกสวนรวม โดยการสรางกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมจะเปนแรงดึงดูดใหปจเจกบุคคล
ไดมารวมตัวกัน มีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวยกัน และสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันในการ
ทํากิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม เพื่อเปนการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ (วิศัลย โฆษิตานนท,
2550; พระเดิมแท ชาวหินฟา, 2552)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณคดี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในเรื่ อ งการพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ สามารถนํามาสังเคราะหเปน
กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ปจจัยนําเขา
1) ศึกษาขอมูลแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของจากเอกสาร งานวิจัย ดังนี้
1.1โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Boyle (1981) เปนแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มุงปรับปรุงพัฒนาบุคคลใหเกิดการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาโปรแกรมของ Boyle (1981) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) กําหนด
กลุมผูรับบริการ 2) ระบุเนื้อหาวิชา 3) วางแผนการเรียนรู 4) นําแผนการสอนไปปฏิบัติ และ
5) ประเมินผลโปรแกรม
1.2 กระบวนการเรียนรูจากประสบการณของ Roger (1969), Dewey (1983), Juch
(1983) Pfeiffer and Jones (1983), Kolb (1984), Evans (1994), Tittly (1994), Conner (1997) Craig
(1997) Goh (1998) มาสังเคราะห ไดดังนี้1) ประสบการณการเรียนรู 2) การสังเกตไตรตรอง รับรู
ขอมูลใหม 3) การคิดวิเคราะห วิพากษ 4)การเรียนรูจากการลองทํา 5) การสรุป 6) การประยุกตใช
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1.3 กระบวนการเรียนรูแบบรวมกัน Romer (1985), Reid and Cook (1989),
McGreger (1990), Davis (1993), Davidson (1994), Gerlach (1994), Johnson and Johnson (1994),
Gokhale (1995), Cramer (1998 ), Levin et al. (1998), Stacy (1999) มาสังเคราะห ไดดังนี้ 1)
กําหนดขนาดกลุม 2) กําหนดงานและประเด็นปญหา กําหนดหัวเรื่องตางๆ 3) การวางแผนการ
สรางโครงการและผลงาน การระดมสมอง 4) การดําเนินการสรางโครงการและผลงาน 5) การ
นําเสนอผลงาน 6) การประเมินผล
1.4 แนวคิดการสะทอนความคิดเชิงวิพากษของ De BONO (1986 ), Brookfield
(1988), Farell (1998), Boud and Walker (1990), Mezirow (1991) มาสรุปไดดังนี้ 1) การตระหนัก
รูถึงประสบการณในอดีต 2)ทําความเขาใจในรายละเอียดของการสังเกต 3)ใหความหมายกับสิ่งที่
ไดสังเกตดวยการบรรยาย 4)ตั้งคําถามที่เกี่ยวของกับความหมายความคิดเห็นสวนตนและหนาที่ที่
พึงปฏิบัติ
1.5 แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะ ของ Socrates, Thich Nhat Hanh, ฉือจี้ สันติ
อโศก นีโอฮิวแมนนิส แนวคิดประชาสังคม มาสรุป ไดดังนี้ 1)การตระหนักรู 2) การคํานึงถึง
สวนรวมรวมกัน
2. กระบวนการ
เปนขั้นตอนที่ดําเนินการนําปจจัยนําเขาทั้งหมดมากําหนดเปนโปรแกรมการฝกอบรมทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยกําหนดเปน 5 ขั้นตอนดังนี้ (Boyle, 1981)
ขั้นที่ 1 กําหนดกลุมผูรับบริการ
กําหนดคุณสมบัติของผูเรียนดังนี้คือ เปนอาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยา อายุตั้งแต 18 ปขึ้น
ไป และเคยผานการปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครตํารวจมาอยางนอย 1 ป และเคยผานการอบรม
อาสาสมัครตํารวจมากอนอยางนอย 1 ครั้ง และสมัครใจเขารวมการฝกอบรม
ขั้นที่ 2 ระบุเนื้อหาวิชา
เนื้อหาที่สอนเนนในเรื่อง การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํา รวจ โดยแบง เป น 2 ด าน ด านการสรางความตระหนัก รู คือ การรั บรูป ญหา และ การรูแ นว
ทางแกไขปญหา ดานการคํานึงถึงประโยชนสวนรวม คือ การรับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอยางเพื่อ
สังคมโดยการอาสาชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน และการแบงปนชวยเหลือผูอื่นใน
สังคม โดยการจัดเนื้อหาการเรียนรูเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจมดังนี้
1. การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
79,80
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2. การตรวจคนผูถูกจับ สืบเนื่องจากการจับกุมตัวผูกระทําผิดกรณีราษฎรเปนผูจับ
3. การควบคุมตัวผูกระทําความผิดเมื่อราษฎรจับกุมตัวผูถูกจับกุม ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83, 84
4. การปองกันตนเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68) กฎหมายใหสิทธิแกราษฎร
ในการปองกันตนเองตอการกระทําที่เกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย
5. ผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคํารองขอจากเจาพนักงานผูจับตามหมาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368
6. การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทา
ชีวิต ซึ่งตนอาจชวยได ก็ตองชวยตามความจําเปน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374
7. การจับกุมผูตองหาหรือจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117
8. เปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงาน และปฏิบัติงานตาม
โครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน เชน อาสาจราจร สายตรวจ
ชุมชน อาสามัคร แจงขาวอาชญากรรม ตํารวจหมูบาน อาสาสมัครตํารวจ คณะกรรมการติตตาม
งานตํารวจระดับสถานีตํารวจ
9. การแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม เปนการใหความรวมมือในการปฏิบัติ และ/หรือ
การสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติตามกิจกรรมเพื่อลดและแกไขปญหาของทองถิ่น และ
ชุมชน สังคม เชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม การดูแลสาธารณสมบัติและ
สิ่งของสวนรวม เปนตน
ขั้นที่ 3 กําหนดวางแผนการเรียนรู
3.1 สรางโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ โดยใชแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณและแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกันแนวคิดการ
สะทอนความคิดเชิงวิพากษมาผสมผสาน
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Boyle (1981) เปนแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มุงปรับปรุงพัฒนาบุคคลใหเกิดการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาโปรแกรมของ Boyle (1981) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) กําหนด
กลุมผูรับบริการ 2) ระบุเนื้อหาวิชา 3) วางแผนการเรียนรู 4) นําแผนการสอนไปปฏิบัติ และ
5) ประเมินผลโปรแกรม
- แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณและแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกันเสริมดวย
แนวคิ ด การสะท อ นความคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ เ พื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
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ในสวนนี้ผูวิจัยไดเลือกแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณและแนวคิดการเรียนรู
แบบรวมกันเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ เนื่องจากเมื่อ
พิจารณาจากลักษณะงานของอาสาสมัครตํารวจ จะเห็นไดวาการปฎิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ
บางครั้งอาจกระทบตอสิทธิของบุคคลอื่น หรือในบางครั้งอาจเอื้อตอการเปนผูกระทําผิดเสียเอง การ
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติการใหทําได คิดเปนและทําเปน
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดี โดยอาศัยการเรียนรูจากประสบการณเพื่อเสริมสรางจิตสํานึก
สาธารณะจึงเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 สวนแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน ทําใหเกิดการ
เรียนรู ในรูปแบบของกิจกรรมกลุม การทํากิจกรรมเพื่อสังคม หรือการสรางสรรคประโยชนใหแก
สวนรวม ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดาน ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล หรือการเกิด
จิตสํานึกสาธารณะ (ประไพพิศ โอฬารวัฒน, 2548)ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดการเรียนรูจาก
ประสบการณและแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน มาสังเคราะห เพื่อใหเกิดขั้นตอนของการเรียนรูที่
เหมาะสมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ดังนี้
- นําแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณของ Roger (1969), Dewey (1983), Juch
(1983) Pfeiffer and Jones (1983), Kolb (1984), Evans (1994) , Tittly (1994), Conner (1997), Craig
(1997), Goh (1998) มาสังเคราะห
โดยขั้ น ตอนการเรี ย นรู จ ากประสบการณ ที่ นํ า มาสั ง เคราะห ส ามารถนํ า มา
ประยุกตใชในการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจนั้น มีขั้นตอน
การเรียนรู ดังนี้
1) ประสบการณการเรียนรู เปนการทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ปฎิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ โดยอาสาสมัครตํารวจเปนผูไดรับปญหาที่เกิดขึ้นหรือประสบอยู
เปนการสรางความตระหนักในปญหา หรือไดพบประสบการณใหม แลวนําประสบการเดิมมา
พิจารณา ควบคูกับประสบการณ
2) การสังเกตไตรตรอง เปนการรับรูขอมูลใหม ประสบการณใหม อาสาสมัคร
ตํารวจจะสังเกต ศึกษาประสบการณใหม เพื่อศึกษาขอมูลรายละเอียด และปญหาอุปสรรคตางๆ ใน
การปฎิบัติงาน โดยนําประสบการณเดิมในอดีตมาเปนขอมูลในการศึกษาเพิ่มเติม
3) การวิเคราะห อาสาสมัครตํารวจจะคิดวิเคราะห วิพากษ รวมแสดงความ
คิดเห็น โดยใชประสบการณเดิมที่มีอยู หรือสิ่งที่ไดรับมาใหม การเรียนรูในเรื่องการปฎิบัติงาน
นํามาวิเคราะหวิพากษ อยางมีวิจารณญาณ วิเคราะหดวยเหตุดวยผล
4) การเรียนรูจากการลองทํา อาสามัครตํารวจจะลงมือทดลองปฎิบัติเพื่อเปน
การทดสอบสมมุติฐานของตนเอง หรือพิจารณาผลดี ผลเสียตอการพัฒนาปรับปรุง การปฎิบัติงาน

174
ของตนเอง โดยใช บ ทเรี ย นในอดี ต ประสบการณ เ ดิ ม และแนวทางการปฎิ บั ติ ง านใหม ๆ เป น
เครื่องมือชวยเสริม เปนแนวทางในการปฎิบัติงาน
5) การสรุป เปนการสรุปความรูใหม เพื่อการนําไปประยุกตใช ซึ่งเกิดจาก
ทดลองปฏิบัติและไดผลแลว อาสาสมัครตํารวจจะวิเคราะหพิจารณา และตีความจากผลลัพธที่ได
เพื่อลงความเห็นและสรุปเปนความรูใหม และทัศนคติตอประสบการณใหม
6) การประยุกตใช อาสาสมัครตํารวจจะนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
สถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปนประสบการณใหมสําหรับตนเอง
- นําแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกันของ Romer (1985), Reid and Cook (1989),
McGreger (1990), Davis (1993), Davidson (1994), Gerlach (1994), Johnson and Johnson (1994),
Gokhale (1995), Cramer (1998 ), Levin et al. (1998), Stacy (1999) มาสังเคราะห
โดยขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมกัน ที่นํามาสังเคราะหสามารถนํามาประยุกตใช
ในการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจนั้น มีขั้นตอนการเรียนรู
ดังนี้
1) กําหนดขนาดกลุมการเรียนรู จัดอาสาสมัครตํารวจเขากลุม จํานวนสมาชิก
3-5 โดยจัดกลุมคละความรู ประสบการณ เพศ อายุ ในแตละกลุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ความรูและแนวคิดซึ่งกันและกัน โดยมีการประชุมกลุม
2) กําหนดงานและประเด็นปญหากําหนดหัวเรื่องตางๆ คืองานที่ไมสามารถ
ทําใหสําเร็จไดหรือสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน ที่ตองการใหอาสาสมัครตํารวจศึกษา และ
กําหนดขอตกลงรวมกัน กําหนดเวลาในการศึกษาคนควาเพื่อสรางโครงการหรือผลงานรวมกัน
3) การวางแผนการสรางโครงการและผลงาน การระดมสมอง รวมกันแสดง
ความคิดเห็นเพื่อการวางแผนการสรางโครงการหรือผลงานโดยมีการกําหนดขอบขายเนื้อหา การ
วางแผนการนําเสนอเรื่องที่ศึกษา การมอบหมายงานใหสมาชิกในกลุมการนําเสนอขอมูลความรูที่
ไดไปศึกษามาภายในกลุม
4) การดํ า เนิ น การสร า งโครงการและผลงานงาน งานที่ ส ร า งต อ งมี ก าร
ดําเนินงานรวมกันเพื่อใหสมาชิกในกลุมไดมีปฏิสัมพันธกันใหมากที่สุด
5) การนํ า เสนอผลงานนํ า เสนอให ก ลุ ม อื่ น ๆ ได ท ราบและช ว ยกั น
วิพากษวิจารณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการและชิ้นงาน
6) การประเมินผล เป นประเมิน ผลชิ้นงานโดยตนเอง สมาชิกในกลุมและ
ผูอํานวยความสะดวกหรือครูผูสอน
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จากนั้นผูวิจัย จึงไดนํากระบวนการเรียนทั้ง 2 แบบ มาสังเคราะหเขาดวยกัน
จนเกิดเปนขั้นตอนใหม โดยวิธีการวิเคราะห เปรียบเทียบเนื้อหา (Content Analysis) โดยผูวิจัยเลือก
เนื้อหาที่มีความคลายคลึงกัน หรือเหมือนกัน นํามารวมไวดวยกัน และบูรณาการเนื้อหาเปนขั้นตอน
เดียวกัน จนไดเปน ขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณและการเรียนรูแบบรวมกัน เพื่อเสริมสราง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
วิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบเนื้อหา (Content Analysis)
1. เริ่มตนดวยการนําแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ ในขั้นตอนประสบการณการ
เรี ย นรู เป น การทบทวนเรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ การปฎิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รตํ า รวจ โดย
อาสาสมัครตํารวจเปนผูไดรับปญหาที่เกิดขึ้นหรือประสบอยู เปนการสรางความตระหนักในปญหา
หรือไดพบประสบการณใหม แลวนําประสบการณเดิมมาพิจารณา ควบคูกับประสบการณ
2. ตอมาผูวิจัยจึงนําขั้นตอนของแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณในขั้นตอน การสังเกต
ไตร ต รอง เป น การรั บ รู ข อ มู ล ใหม ประสบการณ ใ หม อาสาสมั ค รตํ า รวจจะสั ง เกตศึ ก ษา
ประสบการณใหม เพื่อศึกษาขอมูลรายละเอียด และปญหาอุปสรรคตางๆ ในการปฏิบัติงาน โดยนํา
ประสบการณเดิมในอดีตมาเปนขอมูลในการศึกษาเพิ่มเติม
3. จากนั้นจึงไดนําแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ ในขั้นตอนการคิดวิเคราะห วิพากษ
รวมแสดงความคิดเห็น โดยอาสาสมัครตํารวจ ใชประสบการณเดิมที่มีอยู หรือสิ่งที่ไดรับมาใหม
การเรียนรูในเรื่องการปฏิบัติงาน นํามาวิเคราะหวิพากษ อยางมีวิจารณญาณ วิเคราะหดวยเหตุดวยผล
4. จากนั้นผูวิจัย จึงนําขั้นตอนแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ ในขั้นตอนการเรียนรู
จากการลองทํา โดยอาสาสมัครตํารวจจะลงมือทดลองปฏิบัติเพื่อเปนการทดสอบสมมุติฐานของ
ตนเอง หรือพิจารณาผลดี ผลเสียตอการพัฒนาปรับปรุง การปฎิบัติงานของตนเอง โดยใชบทเรียน
ในอดีต ประสบการณเดิมและแนวทางการปฎิบัติงานใหมๆ เปนเครื่องมือชวยเสริม เปนแนวทางใน
การปฎิบัติงาน โดยขั้นตอนนี้ผูวิจัยเห็นวา หากมีการกําหนดขั้นตอน เพื่อสงเสริมขั้นตอนการเรียนรู
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยเห็นวาสามารถนําแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน
เขามาเสริมได ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน ในทั้ง 6 ขั้นตอน มารวมใน
ขั้นตอนการเรียนรูจากการลองทํา ตามแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ โดยสามารถแบงเปน
ขั้นตอนยอย 6 ขั้นตอนดังนี้
4.1 กําหนดขนาดกลุม โดยเปนการกําหนดขนาดกลุมของอาสาสมัครตํารวจ จัดเขา
กลุม จํานวนสมาชิก 3-5 โดยจัดกลุมคละความรู ประสบการณ เพศ อายุ ในแตละกลุมมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูและแนวคิดซึ่งกันและกัน
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4.2 กําหนดงานและประเด็นปญหากําหนดหัวเรื่องตางๆ งานที่ไมสามารถทําให
สําเร็จไดหรือสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน ที่ตองการใหอาสาสมัครตํารวจ ศึกษา โดย
กําหนดขอตกลงรวมกัน กําหนดเวลาในการศึกษาคนควาเพื่อสรางโครงการหรือผลงานรวมกัน
4.3 การวางแผนการสรางโครงการและผลงาน การระดมสมอง รวมกันแสดงความ
คิ ด เห็ น เพื่ อการวางแผนการสร า งโครงการหรือ ผลงานโดยมีการกํ าหนดขอบข า ยเนื้ อ หา การ
วางแผนการนําเสนอเรื่องที่ศึกษา การมอบหมายงานใหสมาชิกในกลุมการนําเสนอขอมูลความรูที่
ไดไปศึกษามาภายในกลุม
4.4 การดําเนินการสรางโครงการและผลงานงานที่สรางมีการดําเนิ นงานรว มกัน
เพื่อใหสมาชิกในกลุมไดมีปฏิสัมพันธกันใหมากที่สุด
4.5 การนําเสนอผลงานนําเสนอใหกลุมอื่นๆ ไดทราบและชวยกันวิพากษวิจารณ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการและชิ้นงาน
4.6 การประเมินผล เปนประเมินผลชิ้นงานโดยตนเอง สมาชิกในกลุมและผูอํานวย
ความสะดวกหรือผูสอน
5. จากนั้นผูวิจัย จึงนําขั้นตอนแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ ในขั้นตอนการสรุป ซึ่ง
เกิดจากทดลองปฏิบัติและไดผลแลว อาสาสมัครตํารวจจะวิเคราะหพิจารณา และตีความจากผลลัพธ
ที่ได เพื่อลงความเห็นและสรุปเปนความรูใหม และทัศนคติตอประสบการณใหม
6. การประยุกตใช อาสาสมัครตํารวจจะนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ
ที่เกี่ยวของและสรางเปนประสบการณใหมสําหรับตนเอง
ผูวิจัยจึงสรุปขั้นตอนที่สังเคราะหขึ้นมาใหม เปนขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณและ
การเรียนรูแบบรวมกัน เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ซึ่งมี 6
ขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประสบการณเรียนรู เปนการทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครตํารวจ เปนการสรางความตระหนักในปญหา
2. การสังเกตไตรตรอง การรับรูขอมูลใหม ประสบการณใหม
3. การวิเคราะห วิพากษ รวมแสดงความคิดเห็น ปญหาในการปฏิบัติงาน
4. การเรียนรูจาการลองทํา
4.1 กําหนดขนาดกลุมการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ
4.2 กําหนดงานและประเด็นปญหา สิ่งที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
4.3 การวางแผนการสรางโครงการและผลงาน การระดมสมอง รวมกันแสดงความ
คิดเห็น
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4.4 สรางโครงการและผลงานที่สรางมีการดําเนินงานรวมกัน
4.5 การนํ า เสนอผลงานนํ า เสนอ ให ก ลุ ม อื่ น ๆ ได ท ราบ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็น
4.6 ประเมินผลชิ้นงานโดยตนเอง สมาชิกในกลุมและผูอํานวยความสะดวกหรือ
ผูสอน
5. การสรุปความรูใหม ซึ่งจากการทดลองปฏิบัติ และไดผลแลว ผูเรียนจะวิเคราะห
พิจารณา และตีความจากผลลัพธที่ได เพื่อลงความเห็นและสรุปเปนความรูใหม และทัศนคติตอ
ประสบการณใหม
6. การนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปนประสบการณใหม
สําหรับตนเอง
สําหรับรายละเอียดของวิธีการสังเคราะหขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณและการ
เรียนรูแบบรวมกัน เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ดังปรากฏ
จากการแสดงในแผนภาพที่ 13
จากการศึกษาแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะ ในกระบวนการเสริมสรางจิตสํานึกตองผานการ
สะทอนความคิดเชิงวิพากษ (Critical Reflection) คือการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง เปนการทํา
ใหผูเรียนซึ่งเคยเปนแคผูฟง เริ่มตระหนักและมองเห็นปญหาที่ในสังคมที่เขาดํารงอยู (Mezirow,
1991) และจากกระบวนการนี้เอง ผูเรียนก็จะมีการคิดอยางใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆใน
สังคมไดอยางลีกซึ้ง ยอมรับฟงผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง เปนการเรียนรูที่
เกิดขึ้นภายในตนเอง จนเขาถึงกระบวนการสรางจิตสํานึก (Conscientization) (Friere, 1970) เพื่อ
นําไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ ผูวิจัย จึงไดนํากระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ (Critical
Reflection) มาเสริมเขาดวยกันจนเกิดเปนขั้นตอนการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ไดดังนี้
1. เริ่มตนดวยการนําแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ ในขั้นตอนประสบการณการ
เรี ย นรู เป น การทบทวนเรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ การปฎิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รตํ า รวจ โดย
อาสาสมัครตํารวจเปนผูไดรับปญหาที่เกิดขึ้นหรือประสบอยู เปนการสรางความตระหนักในปญหา
หรือไดพบประสบการณใหม แลวนําประสบการเดิมมาพิจารณา ควบคูกับประสบการณ
2. ในขั้นตอน การสังเกตไตรตรอง เปนการรับรูขอมูลใหม ประสบการณใหม เสริมดวย
การสังเกตผานกรอบแนวคิด ทําความเขาใจในรายละเอียดของการสังเกต และใหความหมายกับสิ่ง
ที่ไดสังเกต
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3. ในขั้นตอนการคิดวิเคราะห วิพากษ รวมแสดงความคิดเห็น ใหเสริมดวยการเพิ่มความ
ลึกและกวาง ของความหมาย ดวยการตั้งคําถาม ที่เกี่ยวของกับความหมายความคิดเห็นสวนตน
และหนาที่ที่พึงปฏิบัติ สวนเหตุการณที่ไดรับการวิพากษแลวสามารถนํามาวิพากษใหมหากมี
เหตุการณหรือขอมูลใหมที่ทําใหตองมีกระบวนการสะทอนกลับเชิงวิพากษ
4. ในขั้นตอนการเรียนรูจากการลองทํา อาสาสมัครตํารวจจะลงมือทดลองปฏิบัติเพื่อเปน
การทดสอบสมมุติฐานของตนเอง หรือพิจารณาผลดี ผลเสียตอการพัฒนาปรับปรุง การปฎิบัติงาน
ของตนเอง โดยใช บ ทเรี ย นในอดี ต ประสบการณ เ ดิ ม และแนวทางการปฎิ บั ติ ง านใหม ๆ เป น
เครื่องมือชวยเสริม เปนแนวทางในการปฎิบัติงาน
5. ในขั้ น ตอนการสรุ ป ซึ่ ง เกิด จากทดลองปฏิบั ติ แ ละไดผ ลแล ว อาสาสมั ค รตํ า รวจจะ
วิเคราะหพิจารณา และตีความจากผลลัพธที่ได เพื่อลงความเห็นและสรุปเปนความรูใหม และ
ทัศนคติตอประสบการณใหม
6. ในขั้นตอนการประยุกตใช อาสาสมัครตํารวจจะนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
สถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปนประสบการณใหมสําหรับตนเอง
สําหรับรายละเอียดของวิธีการสังเคราะหขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณและการ
เรียนรูแบบรวมกัน เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ดังปรากฏจากการแสดงในแผนภาพที่ 14
3.2 พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1) แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
2) แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
3) แบบประเมินโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
4) แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ขั้นที่ 4 นําแผนการเรียนรูไปทดลองใช
4.1 รั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กคุ ณ สมบั ติ ข องอาสาสมั ค รตํ า รวจที่ ป ระสงค เ ข า ร ว ม
โปรแกรมมาเปนกลุมผูเรียน
4.2 ดําเนินการฝกอบรมตามโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ โดยดําเนินการตามแผนการเรียนรูดังนี้
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1. กําหนดวัตถุประสงค
2. กลุมผูเรียน
3. ผูสอน
4. เนื้อหาสาระ
5. กิจกรรมการเรียนรู
6. ระยะเวลา
7. แหลงความรูและสื่อการเรียนรู
8. สภาพแวดลอม
9. การวัดและประเมินผล
ขั้นที่ 5 ประเมินผลโปรแกรม
5.1 กลุ มทดลองและกลุมควบคุมทําแบบวัดมโนทัศนเชิ งจิตสํ านึ กสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจกอนและหลังการทดลอง
5.2 หัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจและเจาหนาที่ตํารวจ ผูควบคุมการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครตํารวจ ทําแบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง
3. ผลลัพธ
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ผูวิจัยรวบรวมขอมูล เพื่อศึกษา
ผลลัพธ ปญหาอุปสรรคแลขอสนับสนุนของการนําโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปใช โดยสามารถนําเสนอเปนแผนภูมิกรอบแนวคิดดังนี้
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แผนภาพที่ 13 แสดงการสังเคราะหขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณ และการเรียนรูแบบรวมกันเพื่อ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
การเรียนรูจากประสบการณ

- ประสบการณเรียนรู

- การสังเกตไตรตรอง

ขั้นตอนการเรียนรูจ ากประสบการณและ
การเรียนรูแบบรวมกัน เพื่อเสริมสรางมโน
ทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ
- ประสบการณเรียนรู

การเรียนรูแบบรวมกัน

- กําหนดขนาดของกลุม

- การสังเกตไตรตรอง
- กําหนดประเด็นปญหา
- การวิเคราะหวิพากษ

- การวิเคราะหวิพากษ
-การเรียนรูจากการลองทํา

- การวางแผนการดําเนินงาน

-กําหนดขนาดของกลุม
- การเรียนรูจากการลองทํา
-กําหนดประเด็นปญหา

- โครงการและผลงาน

-การวางแผนการดําเนินงาน
-การสรุป

-โครงการและผลงาน
-การนําเสนอผลงาน

- การนําเสนอผลงาน

-การประเมินผล
-การประยุกตใช
- การประเมินผล
-

การสรุป

-

การประยุกตใช
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แผนภาพที่ 14 แสดงการสังเคราะหขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณ และการเรียนรูแบบรวมกัน
เพื่อเสริมสรางโดยการเสริมดวย ขั้นตอนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
การสะทอนความความคิด
เชิงวิพากษ

- การสังเกตผานกรอบ
แนวคิด

- ทําความเขาใจใน
รายละเอียด

ขั้นตอนการเรียนรูจ ากประสบการณและ
การเรียนรูแบบรวมกัน เพื่อเสริมสราง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
- ประสบการณเรียนรู
-การตระหนักรู

- การสังเกตไตรตรอง
- สังเกต ทําความเขาใจในรายละเอียด
- ใหความหมายกับสิ่งที่ไดสังเกต
- การวิเคราะหวิพากษ
-การสะทอนความความคิดเชิงวิพากษ

- ใหความหมายกับสิ่ง
ที่ไดสังเกต

- การสะทอนความ
ความคิดเชิงวิพากษ

- การเรียนรูจากการลองทํา
- กําหนดขนาดของกลุม
- กําหนดประเด็นปญหา
- การวางแผนการดําเนินงาน
- โครงการและผลงาน
- การนําเสนอผลงาน
- การประเมินผล

- การสรุป

-การประยุกตใช

มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของ
อาสาสมัครตํารวจ

1.การตระหนักรู
- รับรูปญหา
- รับรูแนวทางแกไข
2.การคํานึงถึงสวนรวม
ดวยกัน
- การรับอาสาที่จะทํา
บางสิ่งบางอยางเพื่อ
สวนรวม
- การแบงปนชวยเหลือ
ผูอื่นในสังคม
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ปจจัยนําเขา (Input)
แนวคิดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Boyle (1981)
1.กําหนดกลุมผูเรียน
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
2. ระบุเนื้อหาวิชา
ตํารวจ
3.การวางแผนการเรียนรู
1. การตระหนักรู
4.การนําแผนการเรียนรูไปปฏิบัติ
2.การคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน
5.การประเมินผลโปรแกรม
เดียวกัน
ขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณ
ประยุกตของ Dewey (1938), Kolb
(1984), Peiffer and Jones (1983),
Juch (1983), Goh (1998), Roger
(1969),Mark Tittly
(1994),Evans(1994), Craig(1997)
และ Conner (1997)
1. ประสบการณการเรียนรู
2. การวิเคราะห วิพากษ
3. การสังเกตไตรตรอง
4. การเรียนรูจากการลองทํา
5. การสรุป
6. การประยุกตใช

ขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมกันประยุกตของ
MacGreger (1990), Romer (1985) Johnson
and Johnson (1994), Gokhale (1995),
Stacy(1999), Davis(1993) Reidand Cook
(1989), Cramer (1998) Gerard (2004)
1. กําหนดกลุม
2. กําหนดงาน/ประเด็นปญหา
3. การวางแผนดําเนินงาน
4. โครงการ/ผลงาน
5. การนําเสนอผลงาน
6. การประเมินผล

แผนภาพที่ 15 กรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ

กระบวนการ (Process)

ผลลัพธ (Output)

โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศน
เชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ

มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ:
1.การตระหนักรู
- รับรูปญหา
- รับรูแนวทางแกไข
2.การคํานึงถึงสวนรวมดวยกัน
- การรับอาสาที่จะทําบางสิ่ง
บางอยางเพื่อสวนรวม
- การแบงปนและ ชวยเหลือผูอื่นใน
สังคม

ปญหาอุปสรรคและขอสนับสนุน
ของการนําโปรแกรมไปใช
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1.กําหนดกลุมตัวอยาง : อาสาสมัครตํารวจ
2.กําหนดเนื้อหาสาระ: มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
2.1 ความรูดานการการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
2.2 ความรูดานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ
3.การวางแผนการเรียนรู
3.1 สรางโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
3.2 พัฒนาเครื่องมือ
4.การนําแผนการเรียนรูไปทดลองใช
4.1 รับสมัครและคัดเลือกกลุมผูเรียน
4.2 ดําเนินการฝกอบรมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1. ทบทวนประสบการณเรียนรู: สรางความตระหนักรู
2. การสังเกตไตรตรอง เสริมดวย การสังเกต ทําความเขาใจ และ
ใหความหมายกับสิ่งที่ไดสังเกต
3. การวิเคราะห วิพากษ แสดงความคิดเห็น ตั้งคําถาม ปญหาใน
การปฏิบัติ เสริมดวยกระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ
4. การเรียนรูจากการลองทํา
4.1 กําหนดขนาดกลุมเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ
4.2 กําหนดงานและ ประเด็นปญหา
4.3 การวางแผนการสรางโครงการและผลงาน
4.4 การดําเนินการสรางโครงการและผลงาน
4.5 การนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.6 การประเมินผลชิ้นงาน โดยตนเอง และกลุม
5. การสรุป ความรูใหม ทัศนคติใหม
6. การประยุกตใชในสถานการณตางๆ
5. การประเมินผลโปรแกรม
- ประเมินผลการเรียนรู และ ปญหาอุปสรรคและขอสนับสนุนของ
การใชโปรแกรมไปใช
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ไดใชวิธีการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยมีการดําเนินการตามขั้นตอน
ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ตามกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่วิเคราะหขึ้น
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การสร า งโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก การพัฒนา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Boyle (1981) แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ
แนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน แนวคิดการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะ
และ แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ (ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2551) มา
เปนแนวคิดหลักของการออกแบบและพัฒนา โดยพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตามแนวคิดของ Boyle (1981) ใน 3 ขั้นตอนแรก
1. กําหนดกลุมผูเรียน
2. ระบุเนื้อวิชา
3. การวางแผนการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใชโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ ไดจัดดําเนินการไปตามขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดของ Boyle (1981) ใน 2 ขั้นตอนสุดทาย ดังนี้
1. การนําแผนการเรียนรูไปทดลองใช
2. การประเมินผลโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาปญหาอุปสรรคและขอสนับสนุนของการนําโปรแกรมเพื่อ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปทดลองใช ซึ่งขอมูลที่จะได
จากขั้นตอนนี้จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการนําไปใชปรับปรุงโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนใหเหมาะสมกับบริบทตางๆ ยิ่งขึ้น
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การดําเนินการวิจัยในแตละขั้นตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การสร า งโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนการพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของอันไดแกการพัฒนาโปรแกรมของ Boyle
(1981) แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ ของ Roger (1969), Dewey (1983), Juch (1983)
Pfeiffer and Jones (1983), Kolb (1984), Evans (1994), Tittly (1994), Conner (1997), Craig (1997)
Goh (1998) มาสังเคราะห แนวคิดการเรียนรูแบบรวมกันของ Romer (1985), Reid and
Cook(1989), MacGreger (1990), Davis (1993), Davidson (1994), Gerlach (1994), Johnson and
Johnson (1994), Gokhale (1995), Cramer (1998 ), Levin et al. (1998), Stacy (1999) มาสังเคราะห
เสริมดวยแนวคิดการสะทอนความคิดเชิงวิพากษของ De BONO (1986 ), Brookfield (1988 ),
Farell (1998 ), Boud and Walker (1990 ), Mezirow (1991 ) มาสรุป แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึก
สาธารณะของ Socrates, Thich Nhat Hanh , ฉือจี้ สันติอโศก, นีโอฮิวแมนนิส, แนวคิดประชาสังคม
มาสังเคราะห และแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ (ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ,
2551)
2. ดําเนินการสรางโปรแกรมตามแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณและแนวคิดการ
เรียนรูแบบรวมกันเสริมดวยแนวคิดการสะทอนความคิดเชิงวิพากษมาผสมผสานและดําเนินการ
ตามขั้นตอนแนวคิดของ Boyle (1981) ใน 3ขั้นแรก ซึ่งไดดําเนินการตามลําดับขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดกลุมผูเรียน
กลุมตัวอยาง ไดแก อาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยา จํานวน 60 คนโดยผูเขาอบรมตอง
เปนผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป และเคยผานการปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครตํารวจมาอยางนอย 1
ป และเคยผานการอบรมอาสาสมัครตํารวจมากอนอยางนอย 1 ครั้ง โดยคัดเลือกจากผูที่ลงทะเบียน
สมัครเขารวมฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี และ
สมัครใจเขารวมในโปรแกรมการศึก ษานอกระบบโรงเรียนที่สรางขึ้น ซึ่งถือไดวาเปนผูที่ผาน
ประสบการณการเรียนรูในการปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครตํารวจมากอน
ขั้นที่ 2 ระบุเนื้อหาวิชา
ผู วิ จั ย นํ า ผลจากการวิ เ คราะห เ นื้ อ หาด า นการเสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Boyle
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(1981) แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ และแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน เสริมดวยแนวคิด
การสะทอนความคิดเชิงวิพากษ มาจัดทําหลักสูตร และเนื้อหาในการฝกอบรม โดยจําแนกออกเปน
หมวดหมู
การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาด า นการเสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจมีจุดประสงคเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา ซึ่งสามารถแบงเปนรายละเอียดดังนี้ เนื้อหาที่สอนเนนในเรื่อง การเสริมสราง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยแบงเปน 2 ดาน ดานการสรางความ
ตระหนักรู คือ การรับรูปญหา และ การรูแนวทางแกไขปญหา ดานการคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน
คือ การรับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสังคมโดยการอาสาชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการ
ปฏิ บั ติ ง าน และการแบ ง ป น ช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ในสั ง คม โดยมี เ นื้ อ หาการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า ง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจมีดังนี้
1. การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
79, 80
2. การตรวจคนผูถูกจับ สืบเนื่องจากการจับกุมตัวผูกระทําผิดกรณีราษฎรเปนผูจับ
3. การควบคุ ม ตั ว ผู ก ระทํ า ความผิ ด เมื่ อ ราษฎรจั บ กุ ม ตั ว ผู ถู ก จั บ กุ ม ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83, 84
4. การปองกันตนเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68) กฎหมายใหสิทธิแกราษฎร
ในการปองกันตนเองตอการกระทําที่เกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย
5. ผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคารองขอ จากเจาพนักงานผูจับตามหมาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368
6. การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทา
ชีวิต ซึ่งตนอาจชวยได ก็ตองชวยตามความจําเปน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374
7. การจับกุมผูตองหาหรือจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117
8. การเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงาน และปฏิบัติงานตาม
โครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน เชน อาสาจราจร สายตรวจ
ชุมชน อาสาสมัคร แจงขาวอาชญากรรม ตํารวจหมูบาน อาสาสมัครตํารวจ คณะกรรมการติดตาม
งานตํารวจระดับสถานีตํารวจ
9. การแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม เปนการใหความรวมมือในการปฏิบัติ และ/หรือ
การสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติตามกิจกรรมเพื่อลดและแกไขปญหาของทองถิ่น และ
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ชุมชน สังคม เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม การดูแลสาธารณสมบัติและ
สิ่งของสวนรวม เปนตน
ขั้นที่ 3 การวางแผนการเรียนรู
1. สรางโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ ดําเนินการดังนี้
1.1 ผูวิจัยนําผลขอมูลที่วิเคราะหไดจากขั้นตอนที่ 2 มาประกอบการออกแบบ
โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ เพื่อนํามาใชในการ
วางแผนการเรียนรู มาสรางโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1) วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
2) กลุมผูเรียน อาสาสมัครตํารวจ ผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป และเคยผานการ
ปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครตํารวจมาอยางนอย 1 ป เคยผานการอบรมอาสาสมัครตํารวจมา
กอนอยางนอย 1 ครั้ง และมีภูมิลําเนาในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
3) ผูสอน มีคุณสมบัติดังนี้
- เปนผูทรงคุณวุฒิดานการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
- เปนผูทรงคุณวุฒิดานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ
- เปนผูทรงคุณวุฒิดานการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
- เปนผูที่มีความเขาใจกระบวนการเรียนรูจากประสบการณ แนวคิดการ
เรียนรูแบบรวมกัน และแนวคิดการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ
4) เนื้อหาสาระ แบงออกเปน 2 ดาน คือ
เนื้อหาที่สอนเนนในเรื่อง การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ โดยแบงเปน 2 ดาน ดานการสรางความตระหนักรู คือ การรับรูปญหา และ
การรูแนวทางแกไขปญหา ดานการคํานึงถึงประโยชนสวนรวม คือ การรับอาสาที่จะทําบางสิ่ง
บางอยางเพื่อสังคมโดยการอาสาชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน และการแบงปน
ชวยเหลือผูอื่นในสังคม โดยมีเนื้อหาการเรียนรูเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจมีดังนี้
1. การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 79, 80
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2. การตรวจคนผูถูกจับ สืบเนื่องจากการจับกุมตัวผูกระทําผิดกรณีราษฎร
เปนผูจับ
3. การควบคุมตัวผูกระทําความผิดเมื่อราษฎรจับกุมตัวผูถูกจับกุม ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83, 84
4. การปองกันตนเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68) กฎหมายให
สิทธิแกราษฎรในการปองกันตนเองตอการกระทําที่เกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย
5. ผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคํารองขอจากเจาพนักงานผูจับ
ตามหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368
6. การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูใน
อันตรายเทาชีวิต ซึ่งตนอาจชวยได ก็ตองชวยตามความจําเปน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374
7. การจับกุมผูตองหาหรือจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 117
8. การเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงาน และ
ปฏิบัติงานตามโครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน เชน อาสา
จราจร สายตรวจชุมชน อาสาสมัคร แจงขาวอาชญากรรม ตํารวจหมูบ าน อาสาสมั ครตํารวจ
คณะกรรมการติดตามงานตํารวจระดับสถานีตํารวจ
9. การแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม เปนการใหความรวมมือในการปฏิบตั ิ
และ/หรือการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติตามกิจกรรมเพื่อลดและแกไขปญหาของ
ทองถิ่น และชุมชน สังคม เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม การดูแลสาธารณ
สมบัติและสิ่งของสวนรวม เปนตน
5) กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูของโปรแกรมโดยใชกระบวนการ
การเรียนรูจากประสบการณผสมผสานกับ การเรียนรูแบบรวมกัน เสริมดวยแนวคิดการสะทอน
ความคิดเชิงวิพากษประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังนี้
1. ทบทวนประสบการณเรียนรู : สรางความตระหนักในปญหา
2. การสังเกตไตรตรอง การรับรูขอมูลใหม เสริมดวยการสังเกตผานกรอบ
แนวคิดทําความเขาใจในรายละเอียดของการสังเกต ใหความหมายกับสิ่งที่สังเกต
3. การวิเคราะห วิพากษ แสดงความคิดเห็น เสริมดวยการเพิ่มความลึก
และกวาง ของความหมายดวยการตั้งคําถามที่เกี่ยวของคิดเห็นสวนตนและหนาที่ที่พึงปฏิบัติ
4. การเรียนรูจากการลองทํา
4.1 กําหนดขนาดกลุมเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ
4.2 กําหนดงานและ ประเด็นปญหา
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4.3 การวางแผนการสรางโครงการและผลงาน
4.4 การดําเนินการสรางโครงการและผลงาน
4.5 การนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.6 การประเมินผลชิ้นงาน โดยตนเอง และกลุม
5. การสรุป
6. การประยุกตใช
6) ระยะเวลา
การจัดโปรแกรมใชเวลา 110 ชั่วโมง แบงออกเปน 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 2 ถึงวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ระยะที่ 2 การเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 9 ถึงวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ระยะที่ 3 การปฏิบัติดวยตนเองตามคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
รวมเปนระยะเวลา 30 วัน
7) แหลงความรูและสื่อการเรียนรู
7.1 แหลงความรูที่มีความสอดคลองกับเนื้อหา เชน วิทยากรผูเชี่ยวชาญ
ดานการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัคร
7.2 สื่อการเรียนรู ไดแก วิทยากร เอกสารประกอบการสอน วีซีดี คลิป
วีดิโอ หนังสือประวัติตํารวจกลา เครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงาน
8) สภาพแวดลอม
8.1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมควรเปนสถานที่ที่มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
การทํากิจกรรมกลุม การสาธิต การฝกปฏิบัติ
8.2 มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม เชน แสงสวาง บอรด
โปรเจคเตอร เครื่องฉาย อุปกรณ เครื่องมือในการฝก
9) การประเมินผลการเรียนรู
9.1) การประเมินผลกอนการเรียนรู ไดแก
1. แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
2. แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
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9.2) การประเมินผลหลังการเรียนรู ไดแก
1. แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
2. แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
3. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
4. แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
หลังจากการสรางโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจแลว ผูวิจัยไดดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณภาพโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การตรวจสอบคุ ณ ภาพโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ ดําเนินการดังนี้ ผูวิจัยไดให ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ดานการวิจัย ดานตํารวจ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) ความ
เหมาะสมและความเปนไปได การใชภาษาและความเหมาะสมของขอคําถาม ผูวิจัยทําการวิเคราะห
ข อ มู ลที่ ไ ด จ ากการตรวจสอบของผู ท รงคุ ณ วุฒิ โดยใชค า ดัช นี ค วามสอดคล อ ง (Index
of
Consistency : IOC) โดยมีเกณฑวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาราง
โปรแกรมมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชได (คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนา
เครื่องมือสําหรับประเมินผลการศึกษา, 2545) ไดผลคาความสอดคลองในระดับ 1.0 (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ข) แสดงวาผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นวาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของอาสาสมั ค รตํ า รวจมี ค วามเหมาะสมในด า น
1. หลักการและเหตุผล 2. แนวคิดในการจัดกิจกรรมเรียนรู 3. องคประกอบของโปรแกรม
4. แผนการจัดการเรียนรู สามารถนําไปใชดําเนินกิจกรรมได
2. การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยสรางเครื่องมือในการวิจัยโดยมีรายละเอียด
ของการพัฒนาดังตอไปนี้
2.1 ศึกษาขอมูลจาก หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของดานจิตสํานึก
สาธารณะ และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ
2.2 แบงองคประกอบของมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ตามการศึกษาขอมูลจากหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดานจิตสํานึกสาธารณะ ออกเปน 2
ดาน ดานการสรางความตระหนักรู คือ การรับรูปญหา และการรูแนวทางแกไขปญหา ดานการ
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คํานึงถึงสวนรวมร วมกัน คื อ การรับอาสาที่จ ะทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสังคม และการแบงปน
ชวยเหลือผูอื่นในสังคม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552)
2.3 พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย โดยพั ฒ นาจากเครื่ อ งมื อ ของการศึ ก ษา
การวัดดานจิตพิสัย ของลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) และศึกษาจากแบบวัดจิตสํานึก
ที่มีผูทําวิจัยไวแลวของคือ วิทยานิพนธไตรรงค เฉวียงหงส (2544) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
แบบวัดจิตสํานึก ตอการมีสวนรวมในการพัฒนาชนบทของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี (2547) ที่ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยและกระบวนการที่เอื้อตอพัฒนาจิตสํานึก
ตอสังคม ของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบวัดมโนทัศน
เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดคํานิยาม
ของจิตสํานึกสาธารณะ โดยใหคํานิยามวา จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง ความตระหนักรู ความ
คิดเห็นของบุคคลตอปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจากกระบวนการรับรู ทําใหเกิดการวิเคราะห วิพากษ
และคัดเลือกเหตุการณนั้นวาเปนปญหา แมปญหาเหลานั้นจะไมมีผลกระทบตอตนเองโดยตรง
มีความรักความเอื้ออาทรตอบุคคลทั้งที่รูจักและไมรูจัก คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมควบคูกับ
ประโยชนสวนตน มีความรูสึกเปนเจาของสวนรวม เกิดความปรารถนาที่จะแกไขปญหาเหลานั้น
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและพลังของการรวมกลุมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
รวมทั้งการปฏิบัติรวมกันกับผูอื่นเพื่อสรางพลังผลักดันในการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการ
เรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง (อนุชาติ พวงสําลี, 2543) โดยสามารถแบงเปน 2 องคประกอบ คือ
การตระหนักรู และการคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน ราชบัณฑิตยสถาน ( 2542 )
2.4 สรางแบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ มีขอคําถามทั้งหมด รวมเปน
40 ขอ ประกอบดวยขอความหมายที่เปนบวก จํานวน 33 ขอ ไดแก ขอ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 และ 39 และ
ขอความที่มีความหมายเปนลบ 7 ขอ ไดแก 5, 12, 17, 19, 21, 27 และ 40
2.5 เขียนขอคําถามของแบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะขออาสาสมัคร
ตํารวจ ใหมีความครอบคลุมตามโครงสรางนิยามเชิงปฏิบัติการ ดังแสดงตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงการจําแนกองคประกอบของจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
องคประกอบ
1.การตระหนักรู

2.ดานการคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน

ตัวชี้วัด
1.1 การรูปญหา

ประเด็นที่มุงวัด
-การรั บ รูป ญหาที่ เกิ ด ขึ้น ในสั งคม
ชุมชน
1.2 การรูแนวทางแกไขปญหา
-การรั บ รู แ นวทางแก ไ ขป ญ หาที่
เกิ ด ขึ้ นว า ค ว ร ทํ า อ ย า ง ไ ร เ พื่ อ
แกปญหานั้น
2.1 การรับอาสาที่จะทําบางสิ่ง -การอาสาช ว ยเหลื อ เจ า หน า ที่
บางอยางเพื่อสังคม
ตํารวจในการปฏิบัติงาน
2.2 การแบงปนชวยเหลือผูอื่นใน - การให ความร วมมื อในการปฏิ บั ติ
สังคม
และ/หรื อการสนั บสนุ นทรั พยากร
ต า งๆเพิ่ อ แก ไ ขป ญ หาต า งๆใน
ชุ ม ชน สั ง คม การดู แ ลสาธารณะ
สมบัติ และ สิ่งของสวนรวม

2.6 สําหรับมาตรที่จะใชวัดจิตสํานึกผูวิจัยใชมาตรวัดของลิเคิรท (Likert scale)
เปนรูปแบบในการเลือกแบบวัด เนื่องจากจิตสํานึกเปนการวัดความรูสึก ซึ่งขอดีของมาตรวัดของ
ลิเคิรท คือ ไดขอมูลจากกลุมผูตอบทุกคนทุกขอเปนฐานในการคัดเลือกขอความและการหาคา
รายขอที่มีความเขม ทําใหมาตรวัดมีทั้งความตรง มีชองคะแนนกวางและใชขอความไมมากนักเปน
การจัดลําดับวัตถุตามความรูสึก เชน มาตรประมาณคา 5 ชอง จัดแบงความรูสึกเปน 5- เห็นดวย
อยางยิ่ง 4- เห็นดวย 3- ไมแนใจ 2- ไมเห็นดวย 1- ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (อุทุมพร จามรมาน, 2537)
2.7 เครื่ อ งมื อ ในการวิจั ย ตามโปรแกรมเพื่อ เสริ ม สร า งมโนทั ศน เ ชิ งจิ ตสํ านึ ก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ มีทั้งสิ้น 4 แบบวัดดังนี้ดือ แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรม และ แบบ
สัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรม โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีขั้นตอนการดําเนินการ
พัฒนาของเครื่องมือวิจัยดังนี้ ไดแก
1) แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
1.1) วิธีการพัฒนาแบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1.1) ผูวิจัยศึกษาเนื้อหาและแนวคิดของ จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ วิเคราะหเนื้อหาสาระสําคัญของแนวคิดเพื่อนํามาใชเปนประเด็นคําถาม
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1.1.2) แบบวัดมีลักษณะคําถามเปนลักษณะการเลือกคําตอบ โดยมีตัว
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก ตามรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใชวัดผลกอนและหลังการทดลอง โดยมี
เนื้อหาสาระของแบบสอบถามประกอบดวยองคประกอบ 2 ดาน ของจิตสํานึกสาธารณะ มีจํานวน
ทั้งสิ้น 40 ขอ
ขอคําถามของแบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ ดังกลาวมีขอคําถามที่มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Likert Scale type) 5 ระดับ โดยมีความหมาย ดังนี้
5 หมายความวา ผูตอบมีระดับ มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะมากที่สุด
4 หมายความวา ผูตอบมีระดับ มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะมาก
3 หมายความวา ผูตอบมีระดับ มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะปานกลาง
2 หมายความวา ผูตอบมีระดับ มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะนอย
1 หมายความวา ผูตอบมีระดับ มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะนอยที่สุด
ขอความที่มีความหมายดานบวก จะมีวิธีการคิดคะแนนดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง ไดคะแนน 5
เห็นดวย
ไดคะแนน 4
ไมแนใจ
ไดคะแนน 3
ไมเห็นดวย
ไดคะแนน 2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไดคะแนน 1
ขอความที่มีความหมายดานลบ จะมีวิธีการคิดคะแนนดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง ไดคะแนน 1
เห็นดวย
ไดคะแนน 2
ไมแนใจ
ไดคะแนน 3
ไมเห็นดวย
ไดคะแนน 4
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไดคะแนน 5
การพิจารณาคะแนนมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะนั้น เปนคะแนนรวมจาก
แบบวัด คือตามคะแนนเฉลี่ยดังนี้ (ประคอง กรรณสูตร, 2542)
4.50-5.00
ระดับ มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะมากที่สุด
3.50-4.49
ระดับ มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะมาก
2.50-3.49
ระดับ มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะปานกลาง
1.50-2.49
ระดับ มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะนอย
1.00-1.49
ระดับ มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะนอยที่สุด
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1.2) การตรวจสอบแบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ผูวิจัยนําแบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะที่พัฒนาขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญ
ดานจิตสํานึกสาธารณะ 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานอาสาสมัครตํารวจ
2 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 1 ทาน (รายนามตามภาคผนวก ก)
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา การใช ภ าษาและความเหมาะสมของข อ คํ า ถาม ผู วิ จั ย ทํ า การ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of
Consistency : IOC) โดยมีเกณฑวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณไดมากกวา หรือเทากับ 0.5 ถือวา แบบ
วั ด นั้ น มี ค วามเหมาะสมที่ ใ ช ไ ด (คณะกรรมการผลิ ต และบริ ห ารชุ ด วิ ช าการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ
สําหรับประเมินผลการศึกษา, 2545) จากการวิเคราะหไดผลคาความสอดคลองระดับ 0.8-1.0
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข) แสดงวาผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นวาเนื้อหาในแบบวัดมโนทัศน
เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจสามารถนําไปใชประเมินโปรแกรมได
หลังจากนั้นผูวิจัยทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย เพื่อหาคาความเชื่อมั่น
โดยนําแบบวัดดังกลาวไปทดลองใชกับอาสาสมัครตํารวจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีจํานวน
30 คน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์สัมพันธ
อัลฟาของครอนบัค (Cronbach) ในโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยมีเกณฑคาความเชื่อมั่น
ไมต่ํากวา .60 หรือ 60% ขึ้นไป (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) และผลจากการวิเคราะห
ขอ มู ลด ว ยค า สัม ประสิ ท ธิ์ สั ม พัน ธ อัล ฟ า ของครอนบั ค (Cronbach) แบบวั ด นี้ มี ค า ความเชื่ อ มั่ น
ที่ 0.89 แสดงวามีความเชื่อมั่นระดับสูง
2) แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
2.1) วิธีการพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ

มีขั้นตอน

ดังตอไปนี้
2.1.1)
ผู วิ จั ย ศึ ก ษาเนื้ อ หาและแนวคิ ด ของ จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ วิเคราะหเนื้อหาสาระสําคัญของแนวคิดเพื่อนํามาใชเปนประเด็นคําถาม
2.1.2) แบบวัดมีลักษณะคําถามเปนลักษณะการเลือกคําตอบ โดยมีตัว
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก ตามรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใชวัดผลกอนและหลังการทดลอง โดยมี
เนื้อหาสาระของแบบสอบถามประกอบดวยองคประกอบ 2 ดาน ของจิตสํานึกสาธารณะ มีจํานวน
ทั้งสิ้น 33 ขอ
ขอคําถามของแบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ ดังกลาวมีขอคําถาม
ที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (LikertScale type) 5 ระดับ โดยมีความหมาย ดังนี้

194
5
4
3
2
1

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

ผูตอบมีระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะมากที่สุด
ผูตอบมีระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะมาก
ผูตอบมีระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะปานกลาง
ผูตอบมีระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะนอย
ผูตอบมีระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะนอยที่สุด

และมีการพิจารณาแปลผลตามเกณฑคะแนนเฉลี่ยดังนี้
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

ระดับ พฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะมากที่สุด
ระดับ พฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะมาก
ระดับ พฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะปานกลาง
ระดับ พฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะนอย
ระดับ พฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะนอยที่สุด

2.2) การตรวจสอบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ผูวิจัยนําแบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะที่พัฒนาขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญ
ดานจิตสํานึกสาธารณะ 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานอาสาสมัครตํารวจ
2 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 1 ทาน (รายนามตามภาคผนวก ก.)
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา การใช ภ าษาและความเหมาะสมของข อ คํ า ถาม ผู วิ จั ย ทํ า การ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of
Consistency : IOC) โดยมีเกณฑวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณไดมากกวา หรือเทากับ 0.5 ถือวา แบบ
วัดนั้นมีความเหมาะสมที่ใชได (คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสําหรับ
ประเมินผลการศึกษา, 2545) จากการวิเคราะหไดผลคาความสอดคลองระดับ 0.8-1.0 (รายละเอียด
ตามภาคผนวก ข.) แสดงวาผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นวาเนื้อหาในแบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจสามารถนําไปใชประเมินโปรแกรมได
หลังจากนั้นผูวิจัยทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย เพื่อหาคาความเชื่อมั่น
โดยนํ า แบบวั ด ดั ง กล า วไปทดลองใช กั บ อาสาสมั ค รตํ า รวจในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี
จํานวน 30 คน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์
สัมพันธอัลฟาของครอนบัค (Cronbach) ในโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยมีเกณฑคาความ
เชื่อมั่นไมต่ํากวา .60 หรือ 60% ขึ้นไป (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) และผลจากการ
วิเคราะหขอมูลดวยคาสัมประสิทธิ์สัมพันธอัลฟาของครอนบัค (Cronbach) แบบวัดนี้มีคาความ
เชื่อมั่นที่ 0.95 แสดงวามีความเชื่อมั่นระดับสูง
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3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรม เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
3.1) วิธีการพัฒนา แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสราง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ มีขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1.1) ผูวิจัยศึกษาเอกสารและตําราเกี่ยวกับองคประกอบของโปรแกรม ของ
Zinser (1995) และรูปแบบการจัดทําแบบประเมินผลของ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543)
3.1.2) สรางแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสราง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ดานหลักสูตร เนื้อหา และการจัดการ
สําหรับแบบสอบถามความพึงพอใจนั้น ผูวิจัยจะใชเปนเครื่องมือเก็บรวบรวม
ขอมูลเรื่องความพึงพอใจของผูเขาฝกอบรมในการฝกอบรมในดานตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดใชสอบถาม
ในชวงสุดทายของขั้นการใชงานและการประเมินผลของกระบวนการการฝกอบรม หลังจากที่
ผูเขาอบรมไดผานการทดสอบหลังการฝกอบรมแลว โดยแบบสอบถามนี้เปนลักษณะมาตราสวน
ประเมินคา 5 ระดับ (LikertScale type) 5 ระดับ โดยมีความหมาย ดังนี้
5 หมายความวา ผูตอบมีระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายความวา ผูตอบมีระดับ ความพึงพอใจมาก
3 หมายความวา ผูตอบมีระดับ ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายความวา ผูตอบมีระดับ ความพึงพอใจนอย
1 หมายความวา ผูตอบมีระดับ ความพึงพอใจนอยที่สุด
และมีการพิจารณาแปลผลตามเกณฑคะแนนเฉลี่ยดังนี้
4.50-5.00
ระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด
3.50-4.49
ระดับ ความพึงพอใจมาก
2.50-3.49
ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง
1.50-2.49
ระดับ ความพึงพอใจนอย
1.00-1.49
ระดับ ความพึงพอใจนอยที่สุด
3.2) การตรวจสอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรม เพื่อเสริมสราง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ผูวิจัยนําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศน
เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจที่พัฒนาขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญดานจิตสํานึกสาธารณะ
1 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานอาสาสมัครตํารวจ 2 ทาน ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 1 ทาน (รายนามตามภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงตาม
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เนื้อหา การใชภาษาและความเหมาะสมของขอคําถาม ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
ตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency : IOC) โดยมี
เกณฑวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณไดมากกวา หรือเทากับ 0.5 ถือวา แบบวัดนั้นมีความเหมาะสม
ที่ใชได (คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสําหรับประเมินผลการศึกษา,
2545) จากการวิเคราะหไดผลคาความสอดคลองระดับ 1.0 (รายละเอียดตามภาคผนวก ข.) แสดง
ว า ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส ว นใหญ เ ห็ น ว า เนื้ อ หาในแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ โปรแกรมเพื่ อ
เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของอาสาสมั ค รตํ า รวจสามารถนํ า ไปใช ป ระเมิ น
โปรแกรมได
4) แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ผูวิจัยใชเครื่องมือชุดนี้ เปนกรอบในการสัมภาษณ สําหรับกลุมตัวอยางที่เขารวม
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่
ไดไปศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของไดแก ปจจัยสนับสนุน และปจจัยอุปสรรค ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
หลังการฝกอบรมสิ้นสุดลง โดยผลที่ไดรับ ผูวิจัยจะนําไปเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาโปรแกรม
การฝกอบรมมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศน
เชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของอาสาสมั ค รตํ า รวจ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ดั ด แปลงจากแบบประเมิ น ของ
ชนินทร สุขเจริญ (2551) โดยผูวิจัยทําการเปลี่ยนเนื้อหาใหเหมาะสม และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ดานจิตสํานึกสาธารณะ 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานอาสาสมัครตํารวจ
2 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 1 ทาน (รายนามตามภาคผนวก ก)
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา การใช ภ าษาและความเหมาะสมของข อ คํ า ถาม ผู วิ จั ย ทํ า การ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of
Consistency : IOC) โดยมีเกณฑวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณไดมากกวา หรือเทากับ 0.5 ถือวา แบบ
ประเมิ น นั้ น มี ค วามเหมาะสมที่ ใ ช ใ ช ไ ด (คณะกรรมการผลิ ต และบริ ห ารชุ ด วิ ช าการพั ฒ นา
เครื่องมือสําหรับประเมินผลการศึกษา, 2545) จากการวิเคราะหไดผลคาความสอดคลองระดับ 1.0
(รายละเอี ยดตามภาคผนวก ข) แสดงวาผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเ ห็น วาเนื้อหาในแบบสัมภาษณ
ความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรม เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจสามารถ
นําไปใชประเมินโปรแกรมได
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3. กลุมทดลองสําหรับตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ผูวิจัยเลือกกลุมทดลองเปนอาสาสมัครตํารวจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จํานวน 30 คน เนื่องจากมีลักษณะการปฏิบัติงาน การดํารงชีวิต คานิยม ลักษณะสภาพแวดลอม ที่
คลายกับประชากรในเมืองพัทยา นอกจากนั้นกลุมทดลองที่ผูวิจัยคัดเลือกนั้น เปนกลุมทดลองที่
ไมไดเขารวมโปรแกรมที่ผูวิจัยจัดขึ้น
4. การประชาสัมพันธโครงการ
การประชาสัมพันธโครงการจัดกิจกรรม ผูวิจัยรวมมือกับสถานีตํารวจภูธร
เมืองพัทยา ในการจัดโปรแกรมการฝกอบรม โดยประกาศประชาสัมพันธอาสาสมัครตํารวจเพื่อ
เขารวมโครงการ โดยมีการประชาสัมพันธเปนระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแตพฤษภาคม-มิถุนายน 2553
โดยประชาสัมพันธทางเว็บไซดของสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา และแจงทางวิทยุสื่อสารของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา
5. การจัดตั้งทีมงานผูรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม
ผูวิจัยจัดตั้งทีมงานผูรับผิดชอบออกเปน 3 ฝาย คือ 1) ฝายวิชาการ ประกอบดวย
วิทยากรดานการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ วิทยากรดานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ
2) ฝายดูแลและอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม 3) ฝายดูแลเรื่องอาหารและสถานที่ ผูวิจัย
เปนหัวหนาโครงการและเปนวิทยากรดานการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ รวมทั้งชวยดูแลอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ในขั้นตอนที่ 2 นี้ เปนการนําโปรแกรม และกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยผูทรงคุณวุฒิแลวไปดําเนินการทดลองใช โดยดําเนินการตามลําดับขั้นตอน
แนวคิดของ Boyle (1981) ใน 2 ขั้นตอนสุดทาย ดังนี้ คือ ขั้นที่ 4 การนําแผนการเรียนรูไปทดลอง
ใช และขั้นที่ 5 การประเมินผลโปรแกรม ดังตอไปนี้
ขั้นที่ 4 การนําแผนการเรียนรูไปทดลองใช
1. คัดเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในขั้นตอนนี้คือ อาสาสมัครตํารวจของสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีทั้งหมด จํานวน 250 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก อาสาสมัครตํารวจ ผูที่ลงทะเบียนสมัครเขารวมฝกอบรม
อาสาสมั ครตํารวจของสถานี ตํ า รวจภูธรอํ า เภอเมื องพั ท ยา จัง หวัดชลบุรี และสมั ค รใจเข ารว ม
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โปรแกรมจํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คนโดยตองเปนผูมีอายุตั้งแต
18 ปขึ้นไป และเคยผานการปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครตํารวจมาอยางนอย 1 ป และเคยผาน
การอบรมอาสาสมัครตํารวจมากอนอยางนอย 1 ครั้ง
2. การออกแบบทดลอง
ผูวิจัยใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมทดลองและกลุมประเมินผลกอนและหลัง
การทดลอง (Pre-Post-Test Design) มีผังการทดลองดังนี้
E – Group

O1E

C – Group

O1C

โดยที่ E – Group
C – Group
X
O1
O2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

X

O2E
O2E

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
การจัดกระทํา (Treatment) ตามการทดลอง
การวัดผลกอนการทดลอง
การวัดผลหลังการทดลอง

3. การดําเนินการทดลอง
3.1 ขออนุมัติโครงการการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ จากผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยาและผูวาราชการ
จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ณ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
3.2 หลังจากไดรับอนุมัติจากโครงการแลว เปดรับสมัครผูเขารวมโครงการ โดย
สงหนังสือเปนทางการและประกาศทางเว็บไซดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา แจงการจัดโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนไปยังกลุมประชากรไดจํานวน 250 คน โดยมีผูสมัครใจเขารวม
โปรแกรม จํานวน 60 คน โดยแบงเปนเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน เปนกลุมควบคุม จํานวน
30 คน
3.3 จัดเตรียมการดําเนินการอบรมตามกําหนดการของโครงการ โดยผูวิจัยจะเปน
ผูประสานงานเตรีย มแหลงความรูแ ละสื่อสารการเรีย นรูอํา นวยความสะดวกดา นต างๆ โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการฝกอบรมดังนี้
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1. ผู วิ จั ย ไดใ หผูเ ขารับการฝกอบรม กลุมทดลองและกลุ มควบคุม ทํา
แบบสอบถามซึ่ งเป นขอมูลภู มิห ลัง ซึ่งประกอบดว ย ข อคําถามที่มี ใ หเ ลื อกตอบหรือเติมคํา ใน
ชองวางเพื่อใหอาสาสมัครตํารวจ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของตนเอง
2. กอนฝกการอบรมผูวิจัยดําเนินการวัดระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
กับกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยแบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
และใหผูควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ (หัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจ และเจาหนาที่
ตํารวจ) ทําแบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม เพื่อรวบรวมคําตอบไวเปนขอมูลพื้นฐาน โดยในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดทําการคัดแยก กลุม
ทดลองและกลุมควบคุม โดย จัดระดับคะแนนระดับจิตสํานึกสาธารณะ เปน 3 กลุม สูง กลาง ต่ํา
และเฉลี่ยคะแนนใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีจํานวนที่ตอบไดคะแนนแตละระดับในจํานวนที่
ใกลเคียงกัน และทําการคละผูเขารวมการทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยแบงกลุมจาก
การคละกันของ คุณลักษณะสวนบุคคล
3. ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู โดยใชการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิด การเรีย นรู จ ากประสบการณแ ละแนวคิ ด การเรีย นรูแ บบร ว มกั น เสริม ดว ยการสะท อ น
ความคิดเชิงวิพากษเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดย
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นแรก เปนการสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนการจัดกิจกรรมที่เนนใหผู
เขารับการอบรมมีคลื่นสมองต่ํา จิตใจจะสงบเยือกเย็น เกิดความสมดุล อารมณดี มีการผอนคลายสูง
มีสมาธิสูง มีพลังความคิดดานบวกสูง มีสวนรวมในการทํางาน และสรางสัมพันธภาพที่ดี ไดแก
กิจกรรมฝกสมาธิ กิจกรรมพลังคําพูด กิจกรรมเตนเกาชิงกิ และกิจกรรมโยคะอาสนะ จนจิตเขาสู
สภาวะอัลฟา ทําใหผูเรียนตระหนักถึงปญหาในการปฏิบัติงานและการทํางานชวยเหลือสังคม หรือ
ไดพบประสบการณใหม แลวนําประสบการณเดิมมาพิจารณา ควบคูกับประสบการณใหม และ
กระตุนใหผูเรียนออกมาเลาประสบการณของตน แสดงความรู ความคิดเห็นอยางอิสระ โดยขั้น
ตอนนี้ผูสอนใชวิธีการ บรรยาย และการอภิปราย สนทนากลุม
ขั้ น ที่ ส อง เป น การนํ า เสนอข อ มู ล ใหม ประสบการณ ใ หม ผ า นกิ จ กรรม
การศึกษาชีวประวัติบุคคลสําคัญที่ทําประโยชนเพื่อสังคม (Biographical reading) กิจกรรมการ
เรียนรูผานละคร (dramatization) กิจกรรมบทบาทสมมติ และกิจกรรมการสาธิต โดยขั้นตอนนี้
ผูสอนใชวิธีการ บรรยาย การอภิปราย และ สนทนากลุม และเนนถึงการสรางความตระหนัก เพือ่ ให
อาสาสมัครตํารวจปฏิบัติงานและการทํางานชวยเหลือสังคม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสังคม
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โดยรวมในฐานะเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการปฏิบัติหนาที่ ในการรักษาความปลอดภัย
ใหคนในชุมชน
ขั้นที่สาม ผูสอนใหผูเรียนคิดวิเคราะห วิพากษ รวมแสดงความคิดเห็น โดย
ใชประสบการณเดิมที่มีอยู หรือสิ่งที่ไดรับมาใหม เรื่องการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นสวนตน
และกลุมของตน นํามาวิเคราะหวิพากษ อยางมีวิจารณญาณ วิเคราะหด วยเหตุดวยผล โดยใน
ขั้นตอนนี้ผูสอนใชเทคนิคการอภิปรายกลุม เพื่อใหผูเรียนไดรวม คิดวิเคราะห ผานกิจกรรม การ
สนทนา (Dialouge) เพื่อนําไปสูการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆ ในสังคมอยางลึกซึ้ง
ขั้นที่สี่ เปนการใหผูเรียนลงมือทดลองปฏิบัติเพื่อเปนการทดสอบสมมุติฐาน
ของตนเอง หรือพิจารณาผลดี ผลเสียตอการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงานของตนเองและการ
ทํางานชวยเหลือสังคม โดยใชบทเรียนในอดีต ประสบการณเดิมและแนวทางการปฏิบัติงานใหมๆ
ตาม กระบวนการกระจางคานิยม (Value Clarification) โดยใชคําถามเพื่อทําความกระจางให
ผูเรียนไดเกิดการฉุกคิด และเกิดความกระจางในคานิยมของตนเอง และนํากิจกรรมอื่นๆ เชน การดู
ละคร สถานการณจําลอง การเลานิทาน การแสดงบทบาทสมมติ มาใชในชั้นเรียนโดยให ผูเรียน
มีการเลือกคานิยมนั้นอยางเสรี แลวนําสิ่งที่เลือกมาผานกระบวนการคิด การพิจารณาไตรตรองถึง
ขอดีขอเสียและตัดสินใจดวยตนเองอยางรอบคอบ เสริมดวย กิจกรรมพลังคําพูด ทองอุดมคติตํารวจ
คิดบวก พูดบวก ทําบวก ยิ้ม ชม สบตา สัมผัส สวัสดี และกินอาหารเรียบงาย แสดงความเปนมิตร มี
ความสามัคคี เอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน ของสมาชิกในกลุม
ขั้นที่หา เปนขั้นตอนการสรุป ซึ่งเกิดจากทดลองปฏิบัติและไดผลแลว ผูเรียนจะ
วิเคราะหพิจารณา และตีความจากผลลัพธที่ได เพื่อลงความเห็นและสรุปเปนความรูใหม และ
ทัศนคติตอประสบการณใหม ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและการทํางานชวยเหลือสังคม
ขั้ น ที่ หก เป น ขั้น ที่ ผูเ รี ย นนํ า ทั ศ นคติ ต อ ประสบการณ ใ หม ไ ปประยุ ก ตใ ช ใ น
สถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปนประสบการณใหมสําหรับตนเอง
4. ดําเนินการฝกอบรม ตามตารางการฝกอบรมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโน
ทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยดําเนินการฝกดังนี้
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนระยะเวลาการฝกอบรมการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ
กิจกรรมที่จัด
1. อาสาสมัครตํารวจ พบวิทยากร เพื่อสรางความคุนเคย
2. แจงกําหนดการฝกอบรม รวมทั้งการทดสอบแบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะกอนการฝกอบรม
3. หน ว ยการเรี ย นที่ 1 การเสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในการจับกุมผูกระทําผิด
4. หน ว ยการเรี ย นที่ 2 การเสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในการตรวจคนผูถูกจับ
5. หนวยการเรียนที่ 3 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในการควบคุมตัวผูกระทําผิด
6. หนวยการเรียนที่ 4 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในการปองกันตนเอง
7. หนวยการเรียนที่ 5 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในการชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจ
8. หนวยการเรียนรู 6 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในการชวยเหลือผูประสบอันตราย
9. หนวยการเรียนรู 7 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสา
สมัครตํารวจในการจับกุมผูตองหา หรือจําเลย
10.. หนวยการเรียนรู 8 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในการปฏิบัติตามโครงการปองกันอาชญากรรม
11. หนวยการเรียนรู 9 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในเรื่องการแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม
12 หนวยที่ 10 การฝกปฏิบัติในพื้นที่ตามคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
13. ผูเรียนพบผูสอนหลังการฝกอบรม เพื่อประเมินผลตามโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
รวม

1-2

จํานวน
ชั่วโมง
2

3-5

3

6-11

6

12-17

6

18-23

6

24-29

6

30-35

6

36-41

6

42-47

6

48-53

6

54-77

24

78-105

28

106-110

5

ชั่วโมงที่

110
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4.1 อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองและกลุมควบคุมจํานวน 60 คนเขารับการฝก
ตามโครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจประจําป 2553 รวมกับอาสาสมัคร
ตํารวจเมืองพัทยาจํานวน 190 คน ที่สมัครเขารวมการฝกอบรมตามโครงการ (รวมจํานวนผูเขา
อบรมตามโครงการทั้งสิ้น 250 คน) ในระหวางวันที่ 26 ถึงวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ไดทํากิจกรรมรวมกัน เปนการ
สร างความสามั คคี และความร ว มมือ ระหวา งเจา หนาที่ตํา รวจกั บประชาชน และ เพื่ อเปน การ
ทบทวนความรูของอาสาสมัครตํารวจในการชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปองกันปราบปราม
อาชญากรรมประเภทตางๆ โดยมีเนื้อหาการเรียนรูตามภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครตํารวจที่กําหนดไวตาม ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการสงเสริมใหประชาชน ชุมชนทองถิ่นและ
องค ก รมี ส ว นร ว มในกิ จ การของตํ า รวจ พ.ศ.2551 ซึ่ ง มี ก ารฝ ก อบรมเป น ปกติ ป ระจํ า ทุ ก ป
(รายละเอียดโครงการดูตาม ภาคผนวก ง)
4.2 อาสาสมัครตํารวจกลุมควบคุม จํานวน 30 คน หลังจากเขารวมการฝกอบรม
ตามโครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจประจําป 2553 ในระหวางวันที่ 26 ถึง
วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 แลว ใหมีการฝกปฏิบัติงานตามคูมือประชาชน ที่ใหความรูใน
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ ดวยตนเอง และทําการประเมินผลอาสาสมัครตํารวจกลุม
ควบคุ ม พร อ มกั บ อาสาสมั ค รตํ า รวจกลุ ม ทดลอง เมื่ อ กลุ ม ทดลองเสร็ จ สิ้ น การฝ ก อบรมตาม
โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
4.3 อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลอง จํานวน 30 คนหลังจากเขารวมการฝกอบรม
ตามโครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจประจําป 2553 ในระหวางวันที่ 26 ถึง
วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 แลว ใหอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองเขารับการฝกอบรมตาม
โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยมีระยะเวลา
ในการฝกอบรม แบงออกเปน 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 2 ถึง วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ระยะที่ 2 การเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 9 ถึงวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ระยะที่ 3 การปฏิบัติดวยตนเองตามคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที 10 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2553 รวมเปนระยะเวลา 30 วัน และทําการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

203
โดยมีเนื้อหาที่สอนตามโปรแกรมเนนในเรื่อง การเสริมสรางมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยแบงเปน 2 ดาน ดานการสรางความตระหนักรู คือ
การรับรูปญหา และ การรูแนวทางแกไขปญหา ดานการคํานึงถึงประโยชนสวนรวม คือ การรับ
อาสาที่จะทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสังคมโดยการอาสาชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน
และการแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม โดยการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ เนนตามภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ
ตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระเบียบสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ วาดวยการสงเสริมใหประชาชน ชุมชนทองถิ่นและองคกรมีสวนรวมในกิจการของตํารวจ
พ.ศ.2551 และระเบียบคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ส งเสริ มให ท องถิ่ นและชุ มชนมี ส วนร วมในกิ จการตํ ารวจ พ.ศ. 2549 โดยวิ ธี ก ารหลั ก ที่ ใ ช ใ น
กระบวนการเรียนรู คือ การนําหลักแนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนในเรื่อง การเรียนรู
ประสบการณ (Experiential Learning) และ การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) มา
ผสมผสานในการถายทอดประสบการณและการทํากิจกรรมรวมกัน โดยการเรียนรูผานรูปแบบของ
การฝกสมาธิ การสนทนา (Dialouge) การทําความกระจางคานิยม(Value Clarification) การศึกษา
ประวัติบุคคลสําคัญ(Biographical reading) การเรียนรูผานละคร (Dramatization) และการทํางาน
ชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ เสริมดวยกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู เพื่อใหเกิดการสะทอนกลับ
(Critical Reflection) คือการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง เปนการทําใหผูเรียนซึ่งเคยเปนแคผูฟง
เริ่มตระหนักและมองเห็นปญหาที่ในสังคมที่เขาดํารงอยู ( Mezirow, 1991) และจากกระบวนการนี้
เอง ผูเรียนก็จะมีการคิดอยางใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆ ในสังคมไดอยางลีกซึ้ง ยอมรับ
ฟงผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง จนเขาถึง
กระบวนการสรางจิตสํานึก (Conscientization) (Friere, 1970) เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ
(รายละเอี ย ดดู ด ามภาคผนวก จ)ซึ่ ง แตกต า งจากเนื้ อ หาสาระเดิ ม ตามโครงการฝ ก อบรมการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจประจําป 2553 ที่เนนการสอนเฉพาะตามภารกิจและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ ตามประมวลกฎหมายอาญา กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2551 (รายละเอียดดูดามภาคผนวก ง)
ในสวนของโครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจนั้น การฝกอบรมเปนไปตามโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ซึ่งผูวิจัยไดให ผูทรงคุณวุฒิดาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ดานจิตสํานึกสาธารณะ ดานการวิจัย ดานตํารวจ และดานอาสาสมัคร
ตํารวจ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) ความเหมาะสมและความ
เปนไปได การใชภาษาและความเหมาะสมของขอคําถาม ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
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ตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency : IOC) โดยมี
เกณฑวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวารางโปรแกรมมีความเหมาะสม
สามารถนําไปใชได (คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสําหรับประเมินผล
การศึกษา, 2545) ไดผลคาความสอดคลองในระดับ 1.0 (รายละเอียดในภาคผนวก ข) แสดงวา
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส ว นใหญ เ ห็ น ว า โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจมีความเหมาะสมในดาน 1.หลักการและเหตุผล 2.แนวคิดในการจัดกิจกรรม
เรียนรู 3.องคประกอบของโปรแกรม 4.แผนการจัดการเรียนรู สามารถนําไปใชดําเนินกิจกรรมได
และโครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจเมือง
พัทยานี้ไดผานการตรวจสอบและไดรับความเห็นชอบจาก ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี คณะผูบริหาร
เมืองพัทยา หัวหนาสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา และผูควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ
เมืองพัทยา (คณะกรรมการชุมชนและเจาหนาที่ตํารวจ)โดยผูวิจัยไดทําเปนโครงการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณในการฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยา จากผูวาราชการ
จังหวัดชลบุรี ผานตามลําดับขั้นตอน (เอกสารตามภาคผนวก ฉ)
นอกจากนี้ผูวิ จัยไดนํากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะ ไปทดลองสอนเปนโครงการทดลอง (Pilot Study) กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร
และรั ฐ ศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พาโดยสอดแทรกเข า ไปในเนื้ อ การเรี ย นรู ใ นวิ ช าสื บ สวนและ
สอบสวนคดีอาญา (Criminal Process) ภาคปลายปการศึกษา 2552 ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ในชั้นปที่ 4 เปนเวลา 36 ชั่วโมงและนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี(ภาคบัณฑิต)ในชั้นปที่ 4 เปน
เวลา 36 ชั่วโมง โดยใชการเรียนรูผานกิจกรรม การฝกสมาธิ การสนทนา (Dialouge) การเรียนรู
ผานละคร (Dramatization) ผลการทดลองนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรทั้งหมด จํานวน 120 คน หลัง
ทําการสอนตามกิจกรรมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน จากการสัมภาษณนักศึกษาที่เขา
เรียนวิชา สืบสวนและสอบสวนคดีอาญาจํานวน 20 คน พบวา นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงปญหา
อาชญากรรมในสังคมและมีความรูสึกอยากชวยเหลือผูอื่น อยากทํางานเพื่อชวยเหลือสังคม คํานึงถึง
ผลประโยชนของสังคมโดยรวมมากขึ้น และอยากเปนตํารวจมากกวาตอนเขาเรียนวิชาสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญาในชั่วโมงแรกๆ
5. ระยะเวลาในการทดลอง แบงออกเปน 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที 5 เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2553
ระยะที่ 2 การเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที 11 เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2553
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ระยะที่ 3 การปฏิบัติดวยตนเองตามคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.
2553 รวมเปนระยะเวลา 30 วัน โดยใหผูควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ เปนผู
ประเมินพฤติกรรมของอาสาสมัครตํารวจที่เขารวมโปรแกรม (หัวหนาชุดของอาสาสมัครตํารวจ
และเจาหนาที่ตํารวจ) จํานวน 2 ครั้ง คือกอนเริ่มโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเสริมสราง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมที่ผูวิจัย
สรางขึ้น และการสัมภาษณกลุมทดลองหลังเสร็จสิ้นโครงการ
6. การสํารวจความพึงพอใจของผูเขาฝกอบรม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝกอบรม เปนเครื่องมือเก็บรวบรวม
ขอมูลเรื่องความพึงพอใจของกลุมทดลองในดานตางๆ ซึ่งผูวิจัยใชแบบสอบถามในชวงสุดทายของ
การฝกอบรม โดยแบบสอบถามมีลักษณะมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ เพื่อนํามาปรับปรุงระบบ
การฝกอบรมใหดีขึ้นตอไป
ขั้นที่ 5 การประเมินผลโปรแกรม
ผูวิจัยประเมินผลกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยเครื่องมือที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นดังนี้
1) แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
2) แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
3) แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
4) แบบสั ม ภาษณ ค วามคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยกําหนดแนวทางในการวิเคราะหขอมูลระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ กอนและหลังการทดลอง ดวยการทดสอบคาสถิติที่คํานวณดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ดังตอไปนี้
1) วิเคราะหความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ กอนการทดลอง ดวยการทดสอบคาที (t-test independent) คํานวณดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อพิจารณาความเทาเทียมกันของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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2) วิเคราะหความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํา รวจ ก อนและหลั งการทดลองของกลุมทดลอง ด วยการทดสอบคาที (t-test
dependent) คํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3) วิเคราะหความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ หลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยการทดสอบคาที (t-test
independent) คํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
4) วิเคราะหคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอการฝกอบรมของกลุมทดลอง คํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ขั้ น ตอนที่ 3 เพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาอุ ป สรรคและข อ สนั บ สนุ น ของการนํ า โปรแกรมเพื่ อ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปทดลองใช
เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอสนับสนุนของการนําโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศน
เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปใช ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้
1. พัฒนาแบบสัมภาษณ โดยกําหนดประเด็นไว คือ วัตถุประสงค กลุมผูเรียน ผูสอน
เนื้อหาสาระ ระยะเวลา กิจกรรมการเรียนรู แหลงขอมูลและสื่อการเรียนรู สภาพแวดลอม การวัด
และประเมินผล ปญหาที่เกิดขึ้นพรอมขอเสนอแนะ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
2. ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิง
จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของอาสาสมั ค รตํ า รวจ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ดั ด แปลงจากแบบประเมิ น ของชิ น ทร
สุขเจริญ (2551) โดยผูวิจัยทําการเปลี่ยนเนื้อหาใหเหมาะสม และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานจิตสํานึก
สาธารณะ 1 ทาน ผูเทรงคุณวุฒิดานการวิจัย 1 ทาน ผูเทรงคุณวุฒิดานอาสาสมัครตํารวจ 2 ทาน
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 1 ทาน (รายนามตามภาคผนวก ก) ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา การใชภาษาและความเหมาะสมของขอคําถาม ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล
ที่ไดจากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency :
IOC) โดยมีเกณฑวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณไดมากกวา หรือเทากับ 0.5 ถือวา แบบประเมินนั้น
มีความเหมาะสมที่ใชใชได(คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสําหรับ
ประเมินผลการศึกษา, 2545) จากการวิเคราะหไดผลคาความสอดคลองระดับ 1.0 (รายละเอียด
ตามภาคผนวก ข) แสดงวาผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นวาเนื้อหาในแบบสัมภาษณความคิดเห็น
ที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจสามารถ
นําไปใชประเมินโปรแกรมได
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3. ผู วิ จัย นําหั ว ขอการอภิปรายกลุมที่ไ ดรับการพัฒนาแลว ไปจัดการอภิปรายกลุม
รวมกับกลุมทดลองภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝกภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจแลว
4. ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลการอภิปรายกลุมโดยการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis)
ในประเด็นที่เปน องคประกอบของโปรแกรม ไดแก วัตถุประสงค กลุมผูเรียน ผูสอน เนื้อหาสาระ
ระยะเวลา กิจกรรมการเรียนรู แหลงขอมูลและสื่อการเรียนรู สภาพแวดลอม การวัดและประเมินผล
ผูวิจัยสังเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดเปน ปญหาอุปสรรคและขอสนับสนุนเพื่อนํามา แกไขและพัฒนา
โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ

208

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ จัย เรื่องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทั ศนเ ชิ งจิ ตสํ านึ กสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาปญหาอุปสรรคและขอสนับสนุนของการนําโปรแกรมเพื่อ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ตอนที่ 1 ผลการพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สรา งมโนทั ศ น เชิ ง จิต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจที่พัฒนาขึ้น
มีองคประกอบคือ 1. วัตถุประสงค 2. กลุมผูเรียน 3.ผูสอน 4. เนื้อหาสาระ 5. กิจกรรมการเรียนรู
6. ระยะเวลา 7. แหล ง ความรู แ ละสื่ อ การสอน 8. สภาพแวดล อ ม 9. การประเมิ น ผล และมี
กระบวนการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ ไดแก 1. การสนทนา 2. การฝกสมาธิ
3. การทํ า ความกระจ า งค า นิ ย ม 4. การเรี ย นรู ผ า นละคร 5. การอ า นชี ว ประวั ติ บุ ค คลสํ า คั ญ
6. การทํางานชวยเหลือสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
2. ผูเรียน
เปนผูมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป และเคยผานการปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครตํารวจ
มาอยางนอย 1 ป และเคยผานการอบรมอาสาสมัครตํารวจมากอนอยางนอย 1 ครั้ง
3. ผูสอน
ผูสอนมีคุณสมบัติดังนี้
1) เปนผูทรงคุณวุฒิดานการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ
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2) เปนผูทรงคุณวุฒิดานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ
3) เปนผูทรงคุณวุฒิดานการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
4) เปนผูที่มีความเขาใจกระบวนการเรียนรูจากประสบการณและแนวคิดการ
เรียนรูแบบรวมกัน และแนวคิดการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ
4.เนื้อหา
เนื้ อ หาที่ ส อนเน น ในเรื่ อ ง การเสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ โดยแบงเปน 2 ดาน ดานการสรางความตระหนักรู คือ การรับรูปญหา และ การรู
แนวทางแกไขปญหา ดานการคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน คือ คือ การรับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอยาง
เพื่อสังคมโดยการอาสาชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน และการแบงปนชวยเหลือผูอื่น
ในสังคม โดยมีเนื้อหาการเรียนรูเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจมีดังนี้
1. การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
79,80
2. การตรวจคนผูถูกจับ สืบเนื่องจากการจับกุมตัวผูกระทําผิดกรณีราษฎรเปนผูจับ
3. การควบคุ ม ตั ว ผู ก ระทํ า ความผิ ด เมื่ อ ราษฎรจั บ กุ ม ตั ว ผู ถู ก จั บ กุ ม ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83, 84
4. การปองกันตนเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68) กฎหมายใหสิทธิแกราษฎร
ในการปองกันตนเองตอการกระทําที่เกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย
5. ผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคารองขอ จากเจาพนักงานผูจับตามหมาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368
6. การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทา
ชีวิต ซึ่งตนอาจชวยได ก็ตองชวยตามความจําเปน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374
7. การจับกุมผูตองหาหรือจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117
8. การเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงาน และปฏิบัติงานตาม
โครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน เชน อาสาจราจร สายตรวจ
ชุมชน อาสาสมัคร แจงขาวอาชญากรรม ตํารวจหมูบาน อาสาสมัครตํารวจ คณะกรรมการติดตาม
งานตํารวจระดับสถานีตํารวจ
9. การแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม เปนการใหความรวมมือในการปฏิบัติ และ/หรือ
การสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติตามกิจกรรมเพื่อลดและแกไขปญหาของทองถิ่น และ
ชุมชน สังคม เชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม การดูแลสาธารณสมบัติและ
สิ่งของสวนรวม เปนตน
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5. กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูของโปรแกรมเปนรูปแบบการเรียนรูเพื่อใหเกิดการสะทอนกลับ
(Critical Reflection) คือการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง เปนการทําใหผูเรียนซึ่งเคยเปนแคผูฟง
เริ่มตระหนักและมองเห็นปญหาที่ในสังคมที่เขาดํารงอยู (Mezirow, 1991) และจากกระบวนการนี้
เอง ผูเรียนก็จะมีการคิดอยางใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆในสังคมไดอยางลีกซึ้ง ยอมรับ
ฟงผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง จนเขาถึง
กระบวนการสรางจิตสํานึก (Conscientization) (Friere, 1970) เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ
โดยกิจกรรมการเรียนรูของโปรแกรมมีการดําเนินการตามขั้นตอนของการเรียนรูจากประสบการณ
และขั้นตอนของการเรียนรูแบบรวมกัน โดยเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของ การฝก
สมาธิ การสนทนา (Dialouge), การทําความกระจางคานิยม(Value clarification), การศึกษาประวัติ
บุคคลสําคัญ (Biographical reading), การเรียนรูผานละคร(dramatization) และการทํางานชวยเหลือ
สังคมในรูปแบบตางๆ สําหรับโปรแกรมที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุป
กระบวนการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ไดดังนี้คือ
1. การฝกสมาธิ เปนการใหอาสาสมัครตํารวจเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการทํา
สมาธิและวิปสสนาในรูปแบบตางเปนการจูงจิตเขาสู สภาวะอัลฟา การทําใหคลื่นสมองต่ํา อาทิ
เชน การเรียนรูผานการฝกฝนทางกาย เชน การฝกโยคะ เตนเกาชิงกิ การเคลื่อนไหวรางกายแบบ
ตาง ๆ การใครครวญทางความคิดโดยอาศัยประสบการณของอาสาสมัครตํารวจที่ผานมาเปน
บทเรียน
2. การสนทนา(Dialogue) เปนการพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิด เห็น เปน การให
อาสาสมัครตํารวจดึงปญหาสังคมมาขบคิดใหลึกลงไปใหถึงรากหรือสาเหตุของปญหา โดยการ
หยิบ ยกประเด็ น ป ญ หาขึ้น มาเพื่อ การเสวนาหรื อการตั้ งคํ า ถามเพื่อให ก ลุม มองเห็ น ปญ หาจาก
ประสบการณรอบตัวและจะนําไปสูการคิดอยางวิพากษวิจารณ เรียกวา Problem-posing Method
โดยให อ าสาสมั ค รตํ า รวจผู ป ระสานงานกลุ ม หยิ บ ประเด็ น ที่ ส มาชิ ก กลุ ม นํ า เสนอเพื่ อ ให ก ลุ ม
อภิปรายและแสวงหาคําตอบ ผูประสานงานจะกระตุนใหสมาชิกกลุมแสวงหาความเปนจริง ชวยให
คนมองเห็นปญหาไมใชยอมรับปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมมีขอโตแยง โดยใหอาสาสมัครตํารวจเปนผู
คิด เปนผูกระทําเอง รูจักคิด รูจักถาม เพื่อสะทอนใหเห็นวา เขามองสภาพการณที่เปนอยูนี้อยางไร
จนเกิดความตระหนัก และจนนําไปสูการคิดอยางวิพากษวิจารณ และเกิดจิตสํานึกขั้นวิพากษ และ
เขาถึงกระบวนการจิตสํานึก (Conscientization) (Friere, 1970)
3. การทําความกระจางคานิยม (Value clarification) เปนการปลูกฝงคานิยม จริยธรรม
คือหลักการปฏิบัติตนตอสิ่งตางๆ ที่บุคคลถือวาดีงามถูกตองและควรคาแกการยึดถือ โดยการใช
คําถามเปนการกระตุนใหอาสาสมัครตํารวจเกิดการฉุกคิดดวยตนเองเกี่ยวกับคานิยมหรือจริยธรรม
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ของตนเองโดยผูสอนยังนํากิจกรรมอื่น ๆ เชน การแสดงละคร สถานการณจําลอง การเลานิทาน
การแสดงบทบาทสมมติ ไปใชในชั้นเรียน โดยใชกิจกรรมเปนเครื่องมือกระตุนใหอาสาสมัคร
ตํารวจแตละคนแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ออกมาเพื่อทําความกระจางให
อาสาสมัครตํารวจไดเกิดการฉุกคิด และเกิดความกระจางในคานิยมของตนเองและปฏิบัติตนตาม
คานิยมของตนที่ตั้งใจไว (Knowles, 1990)และเปนการกระตุนใหอาสาสมัครตํารวจแสวงหาคานิยม
มาเปนหลักหรืออุดมการณในการคํารงชีวิตของตน และชวยใหเกิดความกระจางในคานิยมที่ตนเอง
เลือกยึดถือ ซึ่งถาเกิดความกระจางแลว ก็อาจปรับเปลี่ยนหรือยึดถือคานิยมนั้นอยางมั่นคงขึ้น
4. การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ (Biographical reading) ใหอาสาสมัครตํารวจอาน
ชีวประวัติบุคคลสําคัญที่เกี่ยวกับการถายทอดความรูสึกหรือทัศนะของเขาออกมาเปนตัวอักษรอยาง
มีศิลปะ ไมวาจะจากประสบการณหรือแรงบันดาลใจ หรืออารมณสะเทือนใจก็ตาม หรือหนังสือ
เผยแพรกิจกรรม คําสอน ถายทอดเรื่องราวการทําประโยชนเพื่อสังคม
5. การเรียนรูผานละคร (dramatization) เปนการฉายภาพกิจกรรมหรือ การแสดงเพื่อ
สรางความตระหนักรู เปนการถายทอดเรื่องราวผานละคร โดยใชบทบาทสมมติ และการสาธิต เปน
กระบวนการที่สรางประสบการณตรงใหแกอาสาสมัครตํารวจ เชน เหตุการณและความรูสึกนึกคิด
ของผูคนในอดีต ทําใหอาสาสมัครตํารวจมีการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆ อยางลึกซึ้ง
6. การทํางานชวยเหลือสังคม เปนการใหอาสาสมัครตํารวจรวมกันทํากิจกรรมเพื่อ
สังคม โดยการแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม เชน การชวยเหลือผูยากไร คนเจ็บปวย คนชรา และ
รวมกันดูแลสาธารณสมบัติ เปนตน
สํ า หรั บการศึ กษาวิ จั ย เรื่ องการพั ฒนาโปรแกรมเพื่ อเสริ มสร างมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ตสํ านึ ก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ มีขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม สรุปเปน 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นแรก เปนการสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเขารับ
การอบรมมี คลื่นสมองต่ํา จิ ตใจจะสงบเยือกเย็น เกิ ดความสมดุล อารมณดี มี การผอนคลายสูง
มีสมาธิสูง มีพลังความคิดดานบวกสูง มีสวนรวมในการทํางาน และสรางสัมพันธภาพที่ดี ไดแก
กิจกรรมฝกสมาธิ กิจกรรมพลังคําพูด กิจกรรมเตนเกาชิงกิ และกิจกรรมโยคะอาสนะ จนจิตเขาสู
สภาวะอัลฟา ทําใหผูเรียนตระหนักถึงปญหาในการปฏิบัติงานและการทํางานชวยเหลือสังคม หรือ
ไดพบประสบการณใหม แลวนําประสบการณเดิมมาพิจารณา ควบคูกับประสบการณใหม และ
กระตุนใหผูเรียนออกมาเลาประสบการณของตน แสดงความรู ความคิดเห็นอยางอิสระ โดยขั้น
ตอนนี้ผูสอนใชวิธีการ บรรยาย และการอภิปราย สนทนากลุม
ขั้นที่สอง เปนการนําเสนอขอมูลใหม ประสบการณใหม ผานกิจกรรม การศึกษา
ชีวประวัติบุคคลสําคัญที่ทําประโยชนเพื่อสังคม (Biographical reading) กิจกรรมการเรียนรูผาน
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ละคร (dramatization) กิจ กรรมบทบาทสมมติ และกิ จ กรรมการสาธิ ต โดยขั้น ตอนนี้ผู ส อนใช
วิ ธี ก าร บรรยาย การอภิ ป ราย และ สนทนากลุ ม และเน น ถึ ง การสร า งความตระหนั ก เพื่ อ ให
อาสาสมัครตํารวจปฏิบัติงานและการทํางานชวยเหลือสังคม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสังคม
โดยรวม ในฐานะเป น ผู ช ว ยเหลื อ เจ า พนั ก งานตํ า รวจในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ในการรั ก ษาความ
ปลอดภัยใหคนในชุมชน
ขั้น ที่ สาม ผู สอนใหผูเ รีย นคิดวิเคราะห วิพากษ ร วมแสดงความคิดเห็น โดยใช
ประสบการณเ ดิมที่มีอยู หรื อสิ่งที่ไ ดรับมาใหม เรื่องการปฏิบัติงาน และความคิดเห็น สวนตน
และกลุมของตน นํามาวิเคราะหวิพากษ อยางมีวิจารณญาณ วิเคราะหดวยเหตุดวยผล โดยใน
ขั้นตอนนี้ผูสอนใชเทคนิคการอภิปรายกลุม เพื่อใหผูเรียนไดรวม คิดวิเคราะห ผานกิจกรรม การ
สนทนา (Dialouge) เพื่อนําไปสูการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆ ในสังคมอยางลึกซึ้ง
ขั้นที่สี่ เปนการใหผูเรียนลงมือทดลองปฏิบัติเพื่อเปนการทดสอบสมมุติฐานของ
ตนเอง หรือพิจารณาผลดี ผลเสียตอการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงานของตนเองและการทํางาน
ชวยเหลือสังคม โดยใชบทเรียนในอดีต ประสบการณเดิมและแนวทางการปฏิบัติงานใหมๆ ตาม
กระบวนการกระจางคานิยม (Value Clarification) โดยใชคําถามเพื่อทําความกระจางใหผูเรียนได
เกิดการฉุกคิด และเกิดความกระจางในคานิยมของตนเอง และนํากิจกรรมอื่นๆ เชน การดูละคร
สถานการณจําลอง การเลานิทาน การแสดงบทบาทสมมติ มาใชในชั้นเรียนโดยใหผูเรียนมีการ
เลือกคานิยมนั้นอยางเสรี แลวนําสิ่งที่เลือกมาผานกระบวนการคิด การพิจารณาไตรตรองถึงขอดี
ขอเสียและตัดสินใจดวยตนเองอยางรอบคอบ เสริมดวย กิจกรรมพลังคําพูด ทองอุดมคติตํารวจ คิด
บวก พูดบวก ทําบวก ยิ้ม ชม สบตา สัมผัส สวัสดี และกินอาหารเรียบงาย แสดงความเปนมิตร
มีความสามัคคี เอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน ของสมาชิกในกลุม
ขั้นที่ห า เปนขั้นตอนการสรุป ซึ่งเกิดจากทดลองปฏิบัติและไดผลแลว ผูเรียนจะ
วิเคราะหพิจารณา และตีความจากผลลัพธที่ได เพื่อลงความเห็นและสรุปเปนความรูใหม และ
ทัศนคติตอประสบการณใหม ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและการทํางานชวยเหลือสังคม
ขั้ น ที่ ห ก เป น ขั้ น ที่ ผู เ รี ย นนํ า ทั ศ นคติ ต อ ประสบการณ ใ หม ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ น
สถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปนประสบการณใหมสําหรับตนเอง
6. ระยะเวลา
การจัดโปรแกรมใชเวลาทั้งสิ้น 110 ชั่วโมง แบงออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553
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ระยะที่ 2 การเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553
ระยะที่ 3 การปฏิบัติดวยตนเองเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจในวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 รวมเปนระยะเวลา 30 วัน
โดยใหผูควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ เปนผูประเมินพฤติกรรมของอาสาสมัคร
ตํารวจที่เขารวมโปรแกรม (หัวหนาชุดของอาสาสมัครตํารวจ และเจาหนาที่ตํารวจ) จํานวน 2 ครั้ง
คือกอนเริ่มโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น และการสัมภาษณกลุมทดลองหลังเสร็จสิ้นโครงการ
7. แหลงความรูและสื่อการสอน
1) แหลงที่มีความรูสอดคลองกับเนื้อหา เชน วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการ
เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
2) สื่อการเรียนรู ไดแก สื่อบุคคล คือ วิทยากร สื่อการสอน คือ เอกสารประกอบการสอน
วิดีทัศน หนังสือประกอบการสอนประวัติตํารวจกลา ซีดี
8. สภาพแวดลอม
1) สถานที่ในการจัดกิจกรรมควรเปนสถานที่ที่มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมที่ตองการมี
การเคลื่อนไหวและการทํากิจกรรมกลุม เชนการฝกโยคะ และสมาธิ การสาธิต
2) เปนที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ มีอากาศถายเท มีความเงียบสงบ ไมรบกวนสมาธิใน
การทํากิจกรรม
3) บรรยากาศมีความเปนกันเอง ผอนคลาย ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมยืดหยุนได
ตามความเหมาะสม
4) มีอุปกรณในการทํากิจกรรม เชน สื่อโสตทัศน ปากกา ดินสอ กระดาษ ไวทบอรด
เครื่องเลนแผนเสียง คอมพิวเตอรโนตบุก
5) มีที่พักคางแรมเนื่องจากตองมีกิจกรรมชวงกลางคืน
9. การประเมินผล
9.1 การประเมินผลกอนการเรียนรู ไดแก
1) แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
2) แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
9.2 การประเมินผลหลังการเรียนรู ไดแก
1) แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
2) แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
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3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อ
เสริมสรางระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
4) แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
เสริมสรางระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
จากการวิเคราะหขอมูลภูมิหลังของกลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศน
เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ จากการใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชกับ
อาสาสมัครตํารวจ ไดรับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางอาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยาดังนี้
2. 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของอาสาสมัครตํารวจ
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายไดระยะเวลาปฏิบัติหนาที่อาสาสมัคร และ จํานวนครั้งที่ผานการฝกอบรม
ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง

รอยละ

58

96.67
3.33
100.00

2
รวม

2. อายุ
20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60

จํานวน

60
17
23
19

ป
ป
ป
ป
รวม

3. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตร
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

1
60
2
15
34
1
4
4
60

28.33
38.33
31.67
1.67
100.00
3.33
25.00
56.67
1.66
6.67
6.67
100.00
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ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายไดระยะเวลาปฏิบัติหนาที่อาสาสมัคร และ จํานวนครั้งที่ผานการฝกอบรม(ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล
4. อาชีพ
รับจาง
สวนตัว
รวม
5. รายได
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 ขึ้นไป

จํานวน

รอยละ

46
14
60

76.67
23.33
100.00

42
7
5
3
1
2

70.00
11.67
8.33
5.00
1.67
3.33

รวม
6. ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่อาสาสมัคร
1 ป
2 ป
3 ป
4 ป
5 ป
6 ป
7 ป

60

100.00

15
12
14
9
8
1
1

25.00
20.00
23.33
15.00
13.33
1.67
1.67

รวม
7. จํานวนครั้งที่ผานการฝกอบรม
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง

60

100.00

15
19
16
6
4

25.00
31.67
26.67
10.00
6.67

60

100.00

รวม
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จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญในครั้งนี้ เปนเพศชาย 58 คน รอยละ 96.7
เพศหญิง 2 รอยละ 3.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 23 คน รอยละ 38.3
อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 19 คน รอยละ 31.7 อายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 17 คน รอยละ 28.3
อายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 1 คน รอยละ 1.7 กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน35 คน รอยละ 58.3 ประถมศึกษา จํานวน15 คน รอยละ 25.0 อนุปริญญา
จํานวน 4 คน รอยละ 6.7 ปริญญาตรี จํานวน 4 คน รอยละ 6.7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 1 คน
รอยละ 1.7 ต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 1 คน รอยละ 1.7 กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพ
รับจาง จํานวน 46 คน รอยละ 76.7 ประกอบอาชีพสวนตัว จํานวน 14 คน รอยละ 23.3 กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 42 คน รอยละ 70.0 รายได 10,001 – 15,000 บาท
จํานวน 7 คน รอยละ 11.7 รายได 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 5 คน รอยละ 8.3 รายได 20,001 –
25,000 บาท จํานวน 3 คน รอยละ 5.0 รายได 30,001 ขึ้นไป จํานวน 2 คน รอยละ 3.3 รายได 25,001
– 30,000 บาท จํานวน 1 คน รอยละ 1.7 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ 1 ป
จํานวน 15 คน รอยละ 25.0 ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ 3 ป จํานวน 14 คน รอยละ 23.3 ระยะเวลา
ปฏิบัติหนาที่ 2 ป จํานวน 12 คน รอยละ 20.0 ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ 4 ป จํานวน 9 คน รอยละ
15.0 ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ 5 ป จํานวน 8 คน รอยละ 13.3 ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ 6 ป จํานวน
1 คน รอยละ1.7 ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ 7 ป จํานวน 1 คน รอยละ 1.7 กลุมตัวอยางสวนใหญ
ผานการฝกอบรม 2 ครั้ง จํานวน 19 คน รอยละ 31.7 ผานการฝกอบรม 3 ครั้ง จํานวน 16 คน
รอยละ 26.7 ผานการฝกอบรม 1 ครั้ง จํานวน 15 คน รอยละ 25.0 ผานการฝกอบรม 1 ครั้ง จํานวน
15 คน รอยละ 25.0 ผานการฝกอบรม 1 ครั้ง จํานวน 15 คน รอยละ 25.0 ผานการฝกอบรม 4
ครั้ง จํานวน 6 คน รอยละ 10.0 ผานการฝกอบรม 5 ครั้ง จํานวน 4 คน รอยละ 6.7
2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลกอนการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลกอนการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
มโนทัศน
1. ปจจุบันสถิติการเกิดอาชญากรรมมีแนวโนมสูงขึ้นและมีความ
ซับซอนและรุนแรงมากขึ้น
2. ความเติบโตทางดานวัตถุที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว กอใหเกิด
วัฒนธรรมบริโภคนิยมวัตถุนิยมแบบตัวใครตัวมันขาดจิตสํานึก
สาธารณะ
3. ทานเห็นดวยวาการสนทนาหรือการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหา
ของสังคมและชุมชนเปนสิ่งที่เปนประโยชน
4. ทานสนใจรับรูขาวสารดานที่เปนปญหาของสังคมและชุมชน
สม่ําเสมอ
5. ปจจุบันอาชญากรรมที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆไมมีผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิตของทาน
6. ทานมักเขามีสวนรวมในการพูดคุยถึงปญหาในชุมชนสังคมของ
ทานอยางสม่ําเสมอ
7. การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมทําให
อาชญากรรมในชุมชนลดลง
8. หลักการทําประโยชนตอสังคมที่สําคัญคือ การเรียนรูรวมกันคิด
รวมคิดรวมกันของคนในสังคมใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
มากกวาประโยชนตอตนเอง
9. การปลูกฝงจิตสํานึกในการปองกันดูแลและมีสวนรวม ตระหนักใน
สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของประชาชนทุกกลุมเปนสิ่งที่
จําเปน
10. เมื่อมีบอรดหรือโปสเตอรประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํา
ประโยชนตอสังคม ทานสนใจที่จะเขาไปอานทุกครั้ง
11. เมื่อมีโอกาสทานจะติดตามรายการโทรทัศน หนังสือพิมพที่
เกี่ยวกับการแกไขปญหาอาชญากรรมอยางสม่ําเสมอ
12. การปองกันอาชญากรรมเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจเทานั้น
13. เมื่อทานประสบเหตุการณกระทําผิดซึ่งหนาการเขาไปชวยเหลือผู
ประสบเหตุเปนสิ่งที่ควรกระทํา

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.73
0.44
3.66
0.71
3.66

0.60

3.56

0.77

3.83

0.46

3.76

0.43

3.66

0.54

3.83

0.37

3.46

0.62

3.36

0.76

3.50

0.50

3.70

0.53

3.93

0.69

3.80

0.55

3.96

0.55

3.76

0.50

4.03

0.61

3.86

0.34

3.63

0.61

3.90

0.40

3.76

0.50

3.73

0.52

3.10
4.03

0.92
0.71

3.73
3.80

0.52
0.48
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะกอนการทดลอง
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (ตอ)
มโนทัศน
14. การชวยเหลือผูประสบภัยอันตรายอันอาจถึงแกชีวิตเปนสิ่งที่ทาน
พึงกระทํา
15. เมื่อพบผูประสบเหตุราย ทานจะเขาไปชวยเหลือโดยไมคํานึงถึง
ภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น
16. การชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจควบคุมตัวผูกระทําผิดไปยังที่สถานี
ตํารวจเปนสิ่งที่ควรกระทํา
17. อาสาสมัครตํารวจควรมีอํานาจตรวจคนตัวผูกระทําผิดเชนเดียวกับ
เจาหนาที่ตํารวจ
18. ทานยินดีชวยเหลือเจาพนักงานผูจับตามหมายจับ เมื่อไดรับคํารองขอ
19. ทานเห็นดวยวาอาสาสมัครตํารวจควรมีอํานาจจับกุมและควบคุม
ผูตองหาหรือจําเลยไดเองทุกกรณี
20. การปฏิบัติงานตามโครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความ
สงบเรียบรอยของชุมชนเปนหนาที่ของอาสาสมัครตํารวจ
21. ทานคิดวาไมจําเปนที่ตองเขาไปชวยเหลือผูประสบเหตุทุกครั้ง
เพราะไมใชหนาที่
22.ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจนั้น การปองกันตนเองตอง
คํานึงถึงสิทธิของผูอื่นดวยเสมอ
23. การที่ทานเห็นความสําคัญของการทําประโยชนตอสังคมจะทําให
การทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเกิดไดงาย
24. การที่ทานเขาไปมีสวนรวมในการทําประโยชนตอสังคมเปนการ
ชวยใหคนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
25. การชวยเหลือผูยากไร การดูแลสาธารณสมบัติ เปนการทํางานเพื่อ
สวนรวม เปนสิ่งที่ควรทํา
26. การทําประโยชนตอสังคมของทาน คือการที่ทานเขารวมใน
กิจกรรมการทําประโยชนตอสังคมอยางสม่ําเสมอ
27. การรวมกิจกรรมที่ทําประโยชนตอสังคมไมไดทําใหทานเกิด
ความรูสึกเสียสละเพื่อผูอื่นมากขึ้น
28. ทานมักเสียสละ แรงกาย เวลา ทรัพยสินเพื่อชวยเหลือสังคมอยา
สม่ําเสมอ

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.50
1.07
3.80
0.61
3.16

0.98

3.30

0.91

3.76

0.62

3.83

0.46

3.03

1.06

3.46

0.77

3.83
3.53

0.69
0.89

3.93
3.53

0.52
0.73

3.66

0.60

3.83

0.59

3.03

1.15

3.46

0.68

4.10

0.54

3.83

0.59

3.93

0.63

3.90

0.48

4.23

0.85

3.86

0.43

4.33

0.80

3.73

0.44

3.86

0.86

3.76

0.50

3.10

1.12

3.56

0.62

3.56

0.97

3.83

0.64
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะกอนการทดลอง
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (ตอ)
มโนทัศน
29. ทานมักรับอาสาทํางานใหสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน เชน
การเปนอาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการหมูบาน กรรมการ
ชุมชน และอื่นๆ
30. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลวแลวทานจะจัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใชเขาในที่เก็บใหเหมือนเดิมเสมอ
31. การเก็บสิ่งของเครื่องใชอยางมีระบบชวยใหคนในกลุมของทาน
ปฏิบัติงานอยางมีความคลองตัวมากขึ้น
32. การใชอุปกรณอยางระมัดระวังเปนการยืดอายุการใชงานอยาง
หนึ่ง
33. การปดไฟพัดลมหรือแอร กอนออกจากหองประชุมเปนการการ
ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกรอน
34. ทานคิดวาทุกคนมีหนาที่ในการดูแลสิ่งของและสมบัติของ
สวนรวม
35. การแบงปนสิ่งของ เครื่องใช ใหกับผูอื่นในกลุมเดียวกันเปนสิ่งที่
ทานทําอยาสม่ําเสมอ
36. การปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจเปนการชวยเหลือชุมชนและ
สังคมในการปองกันอาชญากรรม
37. ทานสามารถจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนของทานให
บรรลุตามจุดมุงหมายได
38. ทานยินดีเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนของทานอยาง
ตอเนื่อง
39. ทานเสียสละทรัพยสินสวนตัวชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอนใน
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ
40. ทานมีความรูสึกวาการชวยเหลือผูอื่น ในการทํางานรวมกันเปน
การเพิ่มภาระใหกับทาน

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.87
0.86
3.70
0.46

4.13

0.81

3.80

0.40

4.03

0.76

3.70

0.53

4.20

0.71

3.70

0.53

4.06

0.58

3.76

0.62

4.10

0.75

3.76

0.56

3.56

0.67

3.83

0.59

4.06

0.63

3.86

0.43

3.70

0.79

3.90

0.54

4.03

0.71

3.80

0.55

3.60

0.81

3.56

0.72

3.60

0.93

3.23

0.50
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ตารางที่ 8

เปรียบเทียบระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมกอนการทดลอง

กลุมตัวอยาง
3.74

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
S.D
0.33

3.72

0.10

Χ

กลุมควบคุม
n = 30
กลุมทดลอง
n = 30

T - test
.649

** p < 0.01
จากตารางที่ 7 และ 8 พบวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนจากแบบประเมินตนเอง
ที่มีระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
แสดงวากอนการทดลองผูเขารวมโปรแกรมทั้งสองกลุมมีระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ไมแตกตางกัน
2.3 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลกอนและ
หลังการทดลองของกลุมทดลอง
ตารางที่ 9

เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลกอนและ
หลังการทดลองของกลุมทดลอง
มโนทัศน

1. ปจจุบันสถิติการเกิดอาชญากรรมมีแนวโนมสูงขึ้นและมีความ
ซับซอนและรุนแรงมากขึ้น
2. ความเติบโตทางดานวัตถุที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว กอใหเกิด
วัฒนธรรมบริโภคนิยมวัตถุนิยมแบบตัวใครตัวมันขาดจิตสํานึก
สาธารณะ
3. ทานเห็นดวยวาการสนทนาหรือการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหา
ของสังคมและชุมชนเปนสิ่งที่เปนประโยชน
4. ทานสนใจรับรูขาวสารดานที่เปนปญหาของสังคมและชุมชน
สม่ําเสมอ
5. ปจจุบันอาชญากรรมที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆไมมีผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิตของทาน

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.66
0.71
4.53
0.50
3.56

0.77

4.56

0.50

3.76

0.43

4.80

0.40

3.83

0.37

4.46

0.50

3.36

0.76

4.46

0.47
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ตารางที่ 9

เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลกอนและ
หลังการทดลองของกลุมทดลอง (ตอ)
มโนทัศน

6. ทานมักเขามีสวนรวมในการพูดคุยถึงปญหาในชุมชนสังคมของ
ทานอยางสม่ําเสมอ
7. การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมทําให
อาชญากรรมในชุมชนลดลง
8. หลักการทําประโยชนตอสังคมที่สําคัญคือ การเรียนรูรวมกันคิด
รวมคิดรวมกันของคนในสังคมใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
มากกวาประโยชนตอตนเอง
9. การปลูกฝงจิตสํานึกในการปองกันดูแลและมีสวนรวม ตระหนักใน
สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของประชาชนทุกกลุมเปนสิ่งที่
จําเปน
10. เมื่อมีบอรดหรือโปสเตอรประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํา
ประโยชนตอสังคม ทานสนใจที่จะเขาไปอานทุกครั้ง
11. เมื่อมีโอกาสทานจะติดตามรายการโทรทัศน หนังสือพิมพที่
เกี่ยวกับการแกไขปญหาอาชญากรรมอยางสม่ําเสมอ
12. การปองกันอาชญากรรมเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจเทานั้น
13. เมื่อทานประสบเหตุการณกระทําผิดซึ่งหนาการเขาไปชวยเหลือผู
ประสบเหตุเปนสิ่งที่ควรกระทํา
14. การชวยเหลือผูประสบภัยอันตรายอันอาจถึงแกชีวิตเปนสิ่งที่ทาน
พึงกระทํา
15. เมื่อพบผูประสบเหตุราย ทานจะเขาไปชวยเหลือโดยไมคํานึงถึง
ภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น
16. การชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจควบคุมตัวผูกระทําผิดไปยังที่สถานี
ตํารวจเปนสิ่งที่ควรกระทํา
17. อาสาสมัครตํารวจควรมีอํานาจตรวจคนตัวผูกระทําผิดเชนเดียวกับ
เจาหนาที่ตํารวจ
18. ทานยินดีชวยเหลือเจาพนักงานผูจับตามหมายจับ เมื่อไดรับคํารอง
ขอ
19. ทานเห็นดวยวาอาสาสมัครตํารวจควรมีอํานาจจับกุมและ ควบคุม
ผูตองหาหรือจําเลยไดเองทุกกรณี

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.70
0.53
4.50
0.50
3.80

0.55

4.70

0.46

3.76

0.50

4.66

0.47

3.86

0.34

4.63

0.49

3.90

0.40

4.50

0.50

3.73

0.52

4.63

0.49

3.73
3.80

0.52
0.48

4.56
4.80

0.56
0.40

3.80

0.61

4.80

0.40

3.30

0.91

4.76

0.43

3.83

0.46

4.66

0.47

3.46

0.77

4.76

0.43

3.93

0.52

4.76

0.43

3.53

0.73

4.53

0.50

222
ตารางที่ 9

เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลกอนและ
หลังการทดลองของกลุมทดลอง (ตอ)
มโนทัศน

20. การปฏิบัติงานตามโครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความ
สงบเรียบรอยของชุมชนเปนหนาที่ของอาสาสมัครตํารวจ
21. ทานคิดวาไมจําเปนที่ตองเขาไปชวยเหลือผูประสบเหตุทุกครั้ง
เพราะไมใชหนาที่
22.ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจนั้น
การปองกันตนเองตองคํานึงถึงสิทธิของผูอื่นดวยเสมอ
23. การที่ทานเห็นความสําคัญของการทําประโยชนตอสังคมจะทําให
การทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเกิดไดงาย
24.การที่ทานเขาไปมีสวนรวมในการทําประโยชนตอสังคมเปนการ
ชวยใหคนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
25.การชวยเหลือผูยากไร การดูแลสาธารณสมบัติ เปนการทํางานเพื่อ
สวนรวม เปนสิ่งที่ควรทํา
26. การทําประโยชนตอสังคมของทาน คือการที่ทานเขารวมใน
กิจกรรมการทําประโยชนตอสังคมอยางสม่ําเสมอ
27. การรวมกิจกรรมที่ทําประโยชนตอสังคมไมไดทําใหทานเกิด
ความรูสึกเสียสละเพื่อผูอื่นมากขึ้น
28. ทานมักเสียสละ แรงกาย เวลา ทรัพยสินเพื่อชวยเหลือสังคมอยา
สม่ําเสมอ
29. ทานมักรับอาสาทํางานใหสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน เชน การเปน
อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการหมูบาน กรรมการชุมชน และอื่นๆ
30. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลวแลวทานจะจัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใชเขาในที่เก็บใหเหมือนเดิมเสมอ
31. การเก็บสิ่งของเครื่องใชอยางมีระบบชวยใหคนในกลุมของทาน
ปฏิบัติงานอยางมีความคลองตัวมากขึ้น
32. การใชอุปกรณอยางระมัดระวังเปนการยืดอายุการใชงานอยาง
หนึ่ง
33. การปดไฟพัดลมหรือแอร กอนออกจากหองประชุมเปนการการ
ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกรอน

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.83
0.59
4.76
0.43
3.46

0.68

4.80

0.40

3.83

0.59

4.73

0.44

3.90

0.48

4.83

0.37

3.86

0.43

4.73

0.44

3.73

0.44

4.80

0.40

3.76

0.50

4.73

0.44

3.56

0.62

4.63

0.49

3.83

0.64

4.40

0.49

3.70

0.46

4.60

0.49

3.80

0.40

4.26

0.52

3.70

0.53

4.16

0.46

3.70

0.53

4.36

0.55

3.76

0.62

4.33

0.47
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ตารางที่ 9

เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลกอนและ
หลังการทดลองของกลุมทดลอง (ตอ)
มโนทัศน

34. ทานคิดวาทุกคนมีหนาที่ในการดูแลสิ่งของและสมบัติของ
สวนรวม
35. การแบงปนสิ่งของ เครื่องใช ใหกับผูอื่นในกลุมเดียวกันเปนสิ่งที่
ทานทําอยาสม่ําเสมอ
36. การปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจเปนการชวยเหลือชุมชนและ
สังคมในการปองกันอาชญากรรม
37. ทานสามารถจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนของทานให
บรรลุตามจุดมุงหมายได
38. ทานยินดีเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนของทานอยาง
ตอเนื่อง
39. ทานเสียสละทรัพยสินสวนตัวชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอนใน
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ
40. ทานมีความรูสึกวาการชวยเหลือผูอื่น ในการทํางานรวมกันเปน
การเพิ่มภาระใหกับทาน

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.76
0.56
4.36
0.61
3.83

0.59

4.73

0.44

3.86

0.43

4.70

0.44

3.90

0.54

4.56

0.50

3.80

0.55

4.60

0.49

3.56

0.72

4.40

0.67

3.23

0.50

4.56

0.50

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของกลุมทดลองกอนและหลังการ
ทดลอง
กลุมตัวอยาง
Χ

กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

3.72
4.61

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
S.D
0.10
0.12

T - test
.000**

** p < 0.01
จากตารางที่ 9 และ 10 พบวากลุมทดลองมีคะแนนจากแบบประเมินตนเองมีระดับมโน
ทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะกอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวาผูเขารวมโปรแกรมกลุมทดลองมีระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
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2.4 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลกอนและ
หลังการทดลองของกลุมควบคุม
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลกอน
และหลังการทดลองของกลุมควบคุม
มโนทัศน
1. ปจจุบันสถิติการเกิดอาชญากรรมมีแนวโนมสูงขึ้นและมีความ
ซับซอนและรุนแรงมากขึ้น
2. ความเติบโตทางดานวัตถุที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว กอใหเกิด
วัฒนธรรมบริโภคนิยมวัตถุนิยมแบบตัวใครตัวมันขาดจิตสํานึก
สาธารณะ
3. ทานเห็นดวยวาการสนทนาหรือการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาของ
สังคมและชุมชนเปนสิ่งที่เปนประโยชน
4. ทานสนใจรับรูขาวสารดานที่เปนปญหาของสังคมและชุมชน
สม่ําเสมอ
5. ปจจุบันอาชญากรรมที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆไมมีผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตของทาน
6. ทานมักเขามีสวนรวมในการพูดคุยถึงปญหาในชุมชนสังคมของทาน
อยางสม่ําเสมอ
7. การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมทําให
อาชญากรรมในชุมชนลดลง
8. หลักการทําประโยชนตอสังคมที่สําคัญคือ การเรียนรูรวมกันคิดรวม
คิดรวมกันของคนในสังคมใหเกิดประโยชนตอสวนรวมมากกวา
ประโยชนตอตนเอง
9. การปลูกฝงจิตสํานึกในการปองกันดูแลและมีสวนรวม ตระหนักใน
สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของประชาชนทุกกลุมเปนสิ่งที่
จําเปน
10. เมื่อมีบอรดหรือโปสเตอรประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํา
ประโยชนตอสังคม ทานสนใจที่จะเขาไปอานทุกครั้ง
11. เมื่อมีโอกาสทานจะติดตามรายการโทรทัศน หนังสือพิมพที่เกี่ยวกับ
การแกไขปญหาอาชญากรรมอยางสม่ําเสมอ
12. การปองกันอาชญากรรมเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจเทานั้น

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.73
0.44
4.20
1.15
3.66

0.60

3.46

0.73

3.83

0.46

4.30

0.70

3.66

0.54

3.86

0.86

3.46

0.62

3.36

0.71

3.50

0.50

3.70

0.70

3.93

0.69

4.03

0.76

3.96

0.55

4.03

0.71

4.03

0.61

4.20

0.71

3.63

0.61

3.93

0.78

3.76

0.50

4.06

0.82

3.10

0.92

3.53

0.73
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลกอน
และหลังการทดลองของกลุมควบคุม (ตอ)
มโนทัศน
13. เมื่อทานประสบเหตุการณกระทําผิดซึ่งหนาการเขาไปชวยเหลือผู
ประสบเหตุเปนสิ่งที่ควรกระทํา
14. การชวยเหลือผูประสบภัยอันตรายอันอาจถึงแกชีวิตเปนสิ่งที่ทาน
พึงกระทํา
15. เมื่อพบผูประสบเหตุราย ทานจะเขาไปชวยเหลือโดยไมคํานึงถึง
ภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น
16. การชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจควบคุมตัวผูกระทําผิดไปยังที่สถานี
ตํารวจเปนสิ่งที่ควรกระทํา
17. อาสาสมัครตํารวจควรมีอํานาจตรวจคนตัวผูกระทําผิดเชนเดียวกับ
เจาหนาที่ตํารวจ
18. ทานยินดีชวยเหลือเจาพนักงานผูจับตามหมายจับ เมื่อไดรับคํารองขอ
19. ทานเห็นดวยวาอาสาสมัครตํารวจควรมีอํานาจจับกุมและ ควบคุม
ผูตองหาหรือจําเลยไดเองทุกกรณี
20. การปฏิบัติงานตามโครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความ
สงบเรียบรอยของชุมชนเปนหนาที่ของอาสาสมัครตํารวจ
21. ทานคิดวาไมจําเปนที่ตองเขาไปชวยเหลือผูประสบเหตุทุกครั้ง
เพราะไมใชหนาที่
22.ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจนั้นการปองกันตนเองตอง
คํานึงถึงสิทธิของผูอื่นดวยเสมอ
23. การที่ทานเห็นความสําคัญของการทําประโยชนตอสังคมจะทําให
การทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเกิดไดงาย
24. การที่ทานเขาไปมีสวนรวมในการทําประโยชนตอสังคมเปนการ
ชวยใหคนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
25. การชวยเหลือผูยากไร การดูแลสาธารณสมบัติ เปนการทํางานเพื่อ
สวนรวม เปนสิ่งที่ควรทํา
26. การทําประโยชนตอสังคมของทาน คือการที่ทานเขารวมใน
กิจกรรมการทําประโยชนตอสังคมอยางสม่ําเสมอ
27. การรวมกิจกรรมที่ทําประโยชนตอสังคมไมไดทําใหทานเกิด
ความรูสึกเสียสละเพื่อผูอื่นมากขึ้น

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
4.03
0.71
4.03
0.71
3.50

1.07

3.50

0.86

3.16

0.98

3.13

1.00

3.76

0.62

3.93

0.90

3.03

1.06

3.53

1.04

3.83
3.53

0.69
0.89

4.33
3.26

0.75
0.98

3.66

0.60

3.93

0.90

3.03

1.15

3.20

0.76

4.10

0.54

3.96

0.49

3.93

0.63

3.93

0.44

4.23

0.85

4.06

0.73

4.33

0.80

4.00

0.69

3.86

0.86

4.00

0.90

3.10

1.12

3.50

0.73
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลกอน
และหลังการทดลองของกลุมควบคุม (ตอ)
มโนทัศน
28. ทานมักเสียสละ แรงกาย เวลา ทรัพยสินเพื่อชวยเหลือสังคมอยา
สม่ําเสมอ
29. ทานมักรับอาสาทํางานใหสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน เชน การ
เปนอาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการหมูบาน กรรมการชุมชน
และอื่นๆ
30. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลวแลวทานจะจัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใชเขาในที่เก็บใหเหมือนเดิมเสมอ
31. การเก็บสิ่งของเครื่องใชอยางมีระบบชวยใหคนในกลุมของทาน
ปฏิบัติงานอยางมีความคลองตัวมากขึ้น
32. การใชอุปกรณอยางระมัดระวังเปนการยืดอายุการใชงานอยาง
หนึ่ง
33. การปดไฟพัดลมหรือแอร กอนออกจากหองประชุมเปนการการ
ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกรอน
34. ทานคิดวาทุกคนมีหนาที่ในการดูแลสิ่งของและสมบัติของ
สวนรวม
35. การแบงปนสิ่งของ เครื่องใช ใหกับผูอื่นในกลุมเดียวกันเปนสิ่งที่
ทานทําอยาสม่ําเสมอ
36. การปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจเปนการชวยเหลือชุมชนและ
สังคมในการปองกันอาชญากรรม
37. ทานสามารถจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนของทานให
บรรลุตามจุดมุงหมายได
38. ทานยินดีเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนของทานอยาง
ตอเนื่อง
39. ทานเสียสละทรัพยสินสวนตัวชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอนใน
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ
40. ทานมีความรูสึกวาการชวยเหลือผูอื่น ในการทํางานรวมกันเปน
การเพิ่มภาระใหกับทาน

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.56
0.97
3.63
0.96
3.87

0.86

3.86

0.68

4.13

0.81

4.16

0.83

4.03

0.76

4.06

0.78

4.20

0.71

4.13

0.93

4.06

0.58

4.23

0.81

4.10

0.75

4.40

0.62

3.56

0.67

3.73

0.82

4.06

0.63

3.90

0.75

3.70

0.79

3.96

0.76

4.03

0.71

3.90

0.92

3.60

0.81

3.56

0.72

3.60

0.93

3.50

0.57
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ตารางที่ 12 เปรียบเทียบระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณของกลุมควบคุมกอนและหลังการ
ทดลอง
กลุมตัวอยาง
Χ

กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

3.74
3.85

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
S.D
0.33
0.41

T - test
.295

** p < 0.01
จากตารางที่ 11 และ 12 พบวากลุมควบคุมมีคะแนนจากแบบประเมินตนเองที่มีระดับ
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะกอนการทดลองและหลังการทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวาผูเขารวมโปรแกรมมีระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะกอน
การทดลองและหลังการทดลองไมแตกตางกัน
2.5 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลหลังการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลหลังการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
มโนทัศน
1. ปจจุบันสถิติการเกิดอาชญากรรมมีแนวโนมสูงขึ้นและมีความ
ซับซอนและรุนแรงมากขึ้น
2. ความเติบโตทางดานวัตถุที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว กอใหเกิด
วัฒนธรรมบริโภคนิยมวัตถุนิยมแบบตัวใครตัวมันขาดจิตสํานึก
สาธารณะ
3. ทานเห็นดวยวาการสนทนาหรือการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหา
ของสังคมและชุมชนเปนสิ่งที่เปนประโยชน
4. ทานสนใจรับรูขาวสารดานที่เปนปญหาของสังคมและชุมชน
สม่ําเสมอ
5. ปจจุบันอาชญากรรมที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆไมมีผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิตของทาน

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
4.20
1.15
4.53
0.50
3.46

0.73

4.56

0.50

4.30

0.70

4.80

0.40

3.86

0.86

4.46

0.50

3.36

0.71

4.46

0.47
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ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลหลังการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (ตอ)
มโนทัศน
6. ทานมักเขามีสวนรวมในการพูดคุยถึงปญหาในชุมชนสังคมของ
ทานอยางสม่ําเสมอ
7. การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมทําให
อาชญากรรมในชุมชนลดลง
8. หลักการทําประโยชนตอสังคมที่สําคัญคือ การเรียนรูรวมกันคิด
รวมคิดรวมกันของคนในสังคมใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
มากกวาประโยชนตอตนเอง
9. การปลูกฝงจิตสํานึกในการปองกันดูแลและมีสวนรวม ตระหนักใน
สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของประชาชนทุกกลุมเปนสิ่งที่
จําเปน
10. เมื่อมีบอรดหรือโปสเตอรประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํา
ประโยชนตอสังคม ทานสนใจที่จะเขาไปอานทุกครั้ง
11. เมื่อมีโอกาสทานจะติดตามรายการโทรทัศน หนังสือพิมพที่
เกี่ยวกับการแกไขปญหาอาชญากรรมอยางสม่ําเสมอ
12. การปองกันอาชญากรรมเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจเทานั้น
13. เมื่อทานประสบเหตุการณกระทําผิดซึ่งหนาการเขาไปชวยเหลือผู
ประสบเหตุเปนสิ่งที่ควรกระทํา
14. การชวยเหลือผูประสบภัยอันตรายอันอาจถึงแกชีวิตเปนสิ่งที่ทาน
พึงกระทํา
15. เมื่อพบผูประสบเหตุราย ทานจะเขาไปชวยเหลือโดยไมคํานึงถึง
ภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น
16. การชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจควบคุมตัวผูกระทําผิดไปยังที่สถานี
ตํารวจเปนสิ่งที่ควรกระทํา
17. อาสาสมัครตํารวจควรมีอํานาจตรวจคนตัวผูกระทําผิดเชนเดียวกับ
เจาหนาที่ตํารวจ
18. ทานยินดีชวยเหลือเจาพนักงานผูจับตามหมายจับ เมื่อไดรับคํารองขอ
19. ทานเห็นดวยวาอาสาสมัครตํารวจควรมีอํานาจจับกุมและ ควบคุม
ผูตองหาหรือจําเลยไดเองทุกกรณี

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.70
0.70
4.50
0.50
4.03

0.76

4.70

0.46

4.03

0.71

4.66

0.47

4.20

0.71

4.63

0.49

3.93

0.78

4.50

0.50

4.06

0.82

4.63

0.49

3.53
4.03

0.73
0.71

4.56
4.80

0.56
0.40

3.50

0.86

4.80

0.40

3.13

1.00

4.76

0.43

3.93

0.90

4.66

0.47

3.53

1.04

4.76

0.43

4.33
3.26

0.75
0.98

4.76
4.53

0.43
0.50
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ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลหลังการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (ตอ)
มโนทัศน
20. การปฏิบัติงานตามโครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความ
สงบเรียบรอยของชุมชนเปนหนาที่ของอาสาสมัครตํารวจ
21. ทานคิดวาไมจําเปนที่ตองเขาไปชวยเหลือผูประสบเหตุทุกครั้ง
เพราะไมใชหนาที่
22. ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจนั้นการปองกันตนเองตอง
คํานึงถึงสิทธิของผูอื่นดวยเสมอ
23. การที่ทานเห็นความสําคัญของการทําประโยชนตอสังคมจะทําให
การทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเกิดไดงาย
24. การที่ทานเขาไปมีสวนรวมในการทําประโยชนตอสังคมเปนการ
ชวยใหคนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
25. การชวยเหลือผูยากไร การดูแลสาธารณสมบัติ เปนการทํางานเพื่อ
สวนรวม เปนสิ่งที่ควรทํา
26. การทําประโยชนตอสังคมของทาน คือการที่ทานเขารวมใน
กิจกรรมการทําประโยชนตอสังคมอยางสม่ําเสมอ
27. การรวมกิจกรรมที่ทําประโยชนตอสังคมไมไดทําใหทานเกิด
ความรูสึกเสียสละเพื่อผูอื่นมากขึ้น
28. ทานมักเสียสละ แรงกาย เวลา ทรัพยสินเพื่อชวยเหลือสังคมอยา
สม่ําเสมอ
29. ทานมักรับอาสาทํางานใหสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน เชน การ
เปนอาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการหมูบาน กรรมการชุมชน
และอื่นๆ
30. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลวแลวทานจะจัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใชเขาในที่เก็บใหเหมือนเดิมเสมอ
31. การเก็บสิ่งของเครื่องใชอยางมีระบบชวยใหคนในกลุมของทาน
ปฏิบัติงานอยางมีความคลองตัวมากขึ้น
32. การใชอุปกรณอยางระมัดระวังเปนการยืดอายุการใชงานอยาง
หนึ่ง
33. การปดไฟพัดลมหรือแอร กอนออกจากหองประชุมเปนการการ
ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกรอน

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.93
0.90
4.76
0.43
3.20

0.76

4.80

0.40

3.96

0.49

4.73

0.44

3.93

0.44

4.83

0.37

4.06

0.73

4.73

0.44

4.00

0.69

4.80

0.40

4.00

0.90

4.73

0.44

3.50

0.73

4.63

0.49

3.63

0.96

4.40

0.49

3.86

0.68

4.60

0.49

4.16

0.83

4.26

0.52

4.06

0.78

4.16

0.46

4.13

0.93

4.36

0.55

4.23

0.81

4.33

0.47
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ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของบุคคลหลังการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (ตอ)
มโนทัศน
34. ทานคิดวาทุกคนมีหนาที่ในการดูแลสิ่งของและสมบัติของ
สวนรวม
35. การแบงปนสิ่งของ เครื่องใช ใหกับผูอื่นในกลุมเดียวกันเปนสิ่งที่
ทานทําอยาสม่ําเสมอ
36. การปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจเปนการชวยเหลือชุมชนและ
สังคมในการปองกันอาชญากรรม
37. ทานสามารถจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนของทานให
บรรลุตามจุดมุงหมายได
38. ทานยินดีเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนของทานอยาง
ตอเนื่อง
39. ทานเสียสละทรัพยสินสวนตัวชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอนใน
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ
40. ทานมีความรูสึกวาการชวยเหลือผูอื่น ในการทํางานรวมกันเปน
การเพิ่มภาระใหกับทาน

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
4.40
0.62
4.36
0.61
3.73

0.82

4.73

0.44

3.90

0.75

4.70

0.44

3.96

0.76

4.56

0.50

3.90

0.92

4.60

0.49

3.56

0.72

4.40

0.67

3.50

0.57

4.56

0.50

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมหลังการทดลอง
กลุมตัวอยาง
Χ

กลุมควบคุม
กลุมทดลอง

3.85
4.61

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
S.D
0.40
0.12

T - test
.000**

** p < 0.01
จากตารางที่ 13 และ14 พบวาหลังการทดลองกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนจาก
แบบประเมินตนเองที่มีระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 แสดงวาหลังการทดลองโดยกลุมทดลองมีระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะสูง
กวากลุมควบคุม
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ผลการประเมินระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะตามการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสราง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ซึ่งนําเสนอการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ตารางที่ 15 การประเมินระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจกอนการ
ทดลอง(ประเมินโดยหัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจ)
พฤติกรรม
1. รับรูปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน
2. สนใจติดตามขาวสาร ที่เกิดขึ้นในสังคม
3. สนทนาถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
4. รับรูถึงปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
5. สนทนาถึงปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
6. รับรูแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นวาควรทําอยางเพื่อแกปญหานั้น
7. ยินดีเขารวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
8. แนะนําผูอื่นถึงวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
9. รับรูแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรม
10. สามารถแนะนําผูอื่นถึงแนวทางปองกันอาชญากรรม
11. การชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจเมื่อไดรับการรองขอ
12. เขารวมทุกกิจกรรมของอาสาสมัครตํารวจ
13. ความพรอมในการชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการปฏิบัติงาน
14. การชวยเหลื่อเจาหนาที่ตํารวจในการจับกุมผูกระทําผิด
15. การใหความรวมมือปฏิบัติตามโครงการปองกันอาชญากรรม
16. ความสามารถในการแจงเหตุเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้น
17. ความสามารถในการเขาระงับเหตุดวน เหตุรายเมื่อประสบเหตุ
18. การชวยเหลื่ออยูประสบอันตรายเฉพาะหนาที่ตนสามารถชวยได
19. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
20. เห็นความสําคัญและเขารวมในกิจกรรมการทําประโยชนตอสังคม
21. มุงมั่นที่จะทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมใหคนในชุมชน
22. ชวยดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของสวนรวม
23. แนะนําใหคนในชุมชนดูแลสาธารณะสมบัติ
24. เมื่อใชสิ่งของตางๆแลวมีการเก็บรักษา
25. ทําความสะอาดเครื่อง เครื่องใชทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน

ระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.86
0.68
3.73
0.52
3.66
0.84
3.66
0.54
3.90
0.71
3.80
0.48
3.76
0.67
3.70
0.53
3.70
0.74
3.43
0.49
3.63
0.66
3.63
0.49
4.03
0.76
3.66
0.60
4.13
0.68
3.76
0.50
4.16
0.69
3.76
0.43
3.76
0.77
3.86
0.34
3.96
0.55
3.86
0.43
3.13
1.10
3.20
0.71
4.06
0.86
3.70
0.53
3.86
0.97
3.86
0.57
3.33
0.95
3.26
0.73
3.83
0.59
3.80
0.48
2.96
1.06
3.36
0.71
3.96
0.76
3.76
0.43
2.60
1.03
3.53
0.57
3.83
0.87
3.83
0.46
3.13
1.16
3.60
0.56
3.96
0.80
3.80
0.48
4.06
0.69
3.90
0.48
4.20
0.88
3.90
0.48
4.26
0.78
3.96
0.49

232
ตารางที่ 15 การประเมินระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจกอนการ
ทดลอง(ประเมินโดยหัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจ) (ตอ)
ระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.86
0.62
3.90
0.60

พฤติกรรม
26. แนะนําผูอื่นใหดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชทุกครั้งหลังการ
ปฏิบัติงาน
27. ศึกษาหาความรูใหมๆ ในการเก็บรักษาเครื่องมือเสมอ
28. หมั่นตรวจเช็คความสมบรูณของเครื่องมือ เครื่องใชเปนประจํา
29. เสียสละทรัพยสินสวนตัวชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอน
30. ชวยเหลือผูอื่น ในการทํางานรวมกัน
31. เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนสม่ําเสมอ
32. แบงปนสิ่งของเครื่องมือเครื่องใชใหเพื่อนรวมงาน
33. เสียสละเวลาแรงกายในการชวยงานของกลุมอยางสม่ําเสมอ

4.16
4.33
3.36
3.76
3.96
3.96
4.26

0.74
0.66
0.99
0.77
0.92
0.88
0.78

3.90
3.83
3.66
3.93
4.00
3.96
4.06

0.40
0.37
0.47
0.63
0.52
0.31
0.58

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมกอนการทดลอง (ประเมินโดยหัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจ)
กลุมตัวอยาง
3.80

ระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
S.D
0.30

3.74

0.12

Χ

กลุมควบคุม
n = 30
กลุมทดลอง
n = 30

T - test
.354

** p < 0.01
จากตารางที่ 15 และ 16 การประเมินโดยหัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจ พบวากลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีระดับคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวากอนการทดลองผูเขารวมโปรแกรมทั้งสองกลุมมีระดับคะแนน
พฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 17 การประเมินระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจกอนการ
ทดลอง(ประเมินโดยเจาหนาที่ตํารวจ)
พฤติกรรม
1. รับรูปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน
2. สนใจติดตามขาวสาร ที่เกิดขึ้นในสังคม
3. สนทนาถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
4. รับรูถึงปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
5. สนทนาถึงปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
6.รับรูแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นวาควรทําอยางเพื่อแกปญหานั้น
7. ยินดีเขารวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
8. แนะนําผูอื่นถึงวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
9. รับรูแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรม
10. สามารถแนะนําผูอื่นถึงแนวทางปองกันอาชญากรรม
11. การชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจเมื่อไดรับการรองขอ
12. เขารวมทุกกิจกรรมของอาสาสมัครตํารวจ
13. ความพรอมในการชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการปฏิบัติงาน
14. การชวยเหลื่อเจาหนาที่ตํารวจในการจับกุมผูกระทําผิด
15. การใหความรวมมือปฏิบัติตามโครงการปองกันอาชญากรรม
16. ความสามารถในการแจงเหตุเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้น
17. ความสามารถในการเขาระงับเหตุดวน เหตุรายเมื่อประสบเหตุ
18. การชวยเหลื่ออยูประสบอันตรายเฉพาะหนาที่ตนสามารถชวยได
19. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
20. เห็นความสําคัญและเขารวมในกิจกรรมการทําประโยชนตอ
สังคม
21. มุงมั่นที่จะทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมใหคนในชุมชน
22. ชวยดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของสวนรวม
23. แนะนําใหคนในชุมชนดูแลสาธารณะสมบัติ
24. เมื่อใชสิ่งของตางๆแลวมีการเก็บรักษา
25. ทําความสะอาดเครื่อง เครื่องใชทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน
26. แนะนําผูอื่นใหดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชทุกครั้งหลังการ
ปฏิบัติงาน
27. ศึกษาหาความรูใหมๆ ในการเก็บรักษาเครื่องมือเสมอ

ระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.80
0.61
3.80
0.55
3.70
0.70
3.63
0.71
3.86
0.68
3.80
0.48
3.73
0.63
3.73
0.58
3.66
0.71
3.33
0.60
3.60
0.62
3.70
0.59
3.96
0.71
3.76
0.56
4.10
0.66
3.73
0.52
4.10
0.66
3.96
0.41
3.73
0.73
3.93
0.25
3.93
0.58
3.83
0.46
3.20
1.03
2.83
0.74
3.90
0.75
3.66
0.47
3.80
0.76
3.83
0.53
3.36
0.92
3.06
0.78
3.76
0.50
3.83
0.46
3.06
0.98
3.10
0.80
3.90
0.71
3.80
0.48
2.90
0.84
2.80
0.76
3.86
0.81
3.80
0.48
3.50
4.03
4.03
4.13
4.16
3.83
4.03

0.77
0.61
0.66
0.57
0.74
0.59
0.66

3.26
3.76
3.90
3.83
3.96
3.86

0.58
0.43
0.60
0.59
0.49
0.34

4.13

0.62
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ตารางที่ 17 การประเมินระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจกอนการ
ทดลอง (ประเมินโดยเจาหนาที่ตํารวจ) (ตอ)
ระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.93 0.36
4.10
0.60
3.53 0.73
3.50
0.57
3.80
0.66
3.76
0.77
4.03
0.71
4.03
0.55
4.03
0.71
4.10
0.48
4.10
0.71
4.26
0.69

พฤติกรรม
28. หมั่นตรวจเช็คความสมบรูณของเครื่องมือ เครื่องใชเปนประจํา
29. เสียสละทรัพยสินสวนตัวชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอน
30. ชวยเหลือผูอื่น ในการทํางานรวมกัน
31. เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนสม่ําเสมอ
32. แบงปนสิ่งของเครื่องมือเครื่องใชใหเพื่อนรวมงาน
33. เสียสละเวลาแรงกายในการชวยงานของกลุมอยางสม่ําเสมอ

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมสํานึกสาธารณะระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กอนการทดลอง (ประเมินโดยเจาหนาที่ตํารวจ)
กลุมตัวอยาง
3.79

ระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
S.D
0.24

3.71

0.12

Χ

กลุมควบคุม
n = 30
กลุมทดลอง
n = 30

T - test
.113

** p < 0.01
จากตารางที่ 17 และ 18 การประเมินโดยเจาหนาที่ตํารวจ พบวากลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีระดับคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะไม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 แสดงวากอนการทดลองผูเขารวมโปรแกรมทั้งสองกลุมมีระดับคะแนนพฤติกรรม
จิตสํานึกสาธารณะไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 19 การประเมินระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจหลังการ
ทดลอง (ประเมินโดยหัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจ)
พฤติกรรม
1. รับรูปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน
2. สนใจติดตามขาวสาร ที่เกิดขึ้นในสังคม
3. สนทนาถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
4. รับรูถึงปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
5. สนทนาถึงปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
6. รับรูแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นวาควรทําอยางเพื่อแกปญหานั้น
7. ยินดีเขารวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
8. แนะนําผูอื่นถึงวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
9. รับรูแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรม
10. สามารถแนะนําผูอื่นถึงแนวทางปองกันอาชญากรรม
11. การชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจเมื่อไดรับการรองขอ
12. เขารวมทุกกิจกรรมของอาสาสมัครตํารวจ
13. ความพรอมในการชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการปฏิบัติงาน
14. การชวยเหลื่อเจาหนาที่ตํารวจในการจับกุมผูกระทําผิด
15. การใหความรวมมือปฏิบัติตามโครงการปองกันอาชญากรรม
16. ความสามารถในการแจงเหตุเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้น
17. ความสามารถในการเขาระงับเหตุดวน เหตุรายเมื่อประสบเหตุ
18. การชวยเหลืออยูประสบอันตรายเฉพาะหนาที่ตนสามารถชวยได
19. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
20. เห็นความสําคัญและเขารวมในกิจกรรมการทําประโยชนตอสังคม
21. มุงมั่นที่จะทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมใหคนในชุมชน
22. ชวยดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของสวนรวม
23. แนะนําใหคนในชุมชนดูแลสาธารณะสมบัติ
24. เมื่อใชสิ่งของตางๆแลวมีการเก็บรักษา
25. ทําความสะอาดเครื่อง เครื่องใชทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน
26. แนะนําผูอื่นใหดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชทุกครั้งหลังการ
ปฏิบัติงาน
27. ศึกษาหาความรูใหมๆ ในการเก็บรักษาเครื่องมือเสมอ

ระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
4.06
1.08
4.03
0.31
3.53
0.57
4.23
0.50
4.10
0.88
4.20
0.48
3.93
0.73
4.23
0.50
3.40
0.49
4.16
0.46
3.66
0.60
4.13
0.34
4.06
0.44
4.40
0.49
4.13
0.62
4.33
0.54
4.23
0.62
4.50
0.57
4.00
0.74
4.43
0.50
4.10
0.75
4.43
0.50
3.60
0.67
4.56
0.50
4.03
0.71
4.56
0.50
3.53
0.81
4.60
0.49
3.13
0.86
4.53
0.50
3.96
0.76
4.50
0.50
2.70
1.02
4.60
0.49
3.90
0.71
3.80
0.48
2.90
0.84
2.80
0.76
3.86
0.81
3.80
0.48
3.50
0.77
3.26
0.58
4.03
0.61
3.76
0.43
4.03
0.66
3.90
0.60
4.13
0.57
3.83
0.59
4.16
0.74
3.96
0.49
3.83
0.59
3.86
0.34
4.03

0.66

4.13

0.62
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ตารางที่ 19 การประเมินระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจหลังการ
ทดลอง (ประเมินโดยหัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจ) (ตอ)
ระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.93
0.36
4.10
0.60
3.53
0.73
3.50
0.57
3.80
0.66
3.76
0.77
4.03
0.71
4.03
0.55
4.03
0.71
4.10
0.48
4.10
0.71
4.26
0.69

พฤติกรรม
28. หมั่นตรวจเช็คความสมบรูณของเครื่องมือ เครื่องใชเปนประจํา
29. เสียสละทรัพยสินสวนตัวชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอน
30. ชวยเหลือผูอื่น ในการทํางานรวมกัน
31. เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนสม่ําเสมอ
32. แบงปนสิ่งของเครื่องมือเครื่องใชใหเพื่อนรวมงาน
33. เสียสละเวลาแรงกายในการชวยงานของกลุมอยางสม่ําเสมอ

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมสํานึกสาธารณะระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
หลังการทดลอง (ประเมินโดยหัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจ)
กลุมตัวอยาง
3.85

ระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
S.D
0.40

4.42

0.09

Χ

กลุมควบคุม
n = 30
กลุมทดลอง
n = 30

T - test
.000**

** p < 0.01
จากตารางที่ 19 และ 20 การประเมินโดยหัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจพบวากลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีระดับคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 แสดงวาหลังการทดลองผูเขารวมโปรแกรมทั้งสองกลุมมีระดับคะแนนพฤติกรรม
จิตสํานึกสาธารณะแตกตางกัน โดยหลังการทดลองกลุมทดลองมีระดับคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึก
สาธารณะสูงกวากลุมควบคุม
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ตารางที่ 21 การประเมินระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจหลังการ
ทดลอง(ประเมินโดยเจาหนาที่ตํารวจ)
พฤติกรรม
1. รับรูปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน
2. สนใจติดตามขาวสาร ที่เกิดขึ้นในสังคม
3. สนทนาถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
4. รับรูถึงปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
5. สนทนาถึงปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
6. รับรูแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นวาควรทําอยางเพื่อแกปญหานั้น
7. ยินดีเขารวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
8. แนะนําผูอื่นถึงวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
9. รับรูแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรม
10. สามารถแนะนําผูอื่นถึงแนวทางปองกันอาชญากรรม
11. การชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจเมื่อไดรับการรองขอ
12. เขารวมทุกกิจกรรมของอาสาสมัครตํารวจ
13. ความพรอมในการชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการปฏิบัติงาน
14. การชวยเหลื่อเจาหนาที่ตํารวจในการจับกุมผูกระทําผิด
15. การใหความรวมมือปฏิบัติตามโครงการปองกันอาชญากรรม
16. ความสามารถในการแจงเหตุเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้น
17. ความสามารถในการเขาระงับเหตุดวน เหตุรายเมื่อประสบเหตุ
18. การชวยเหลื่ออยูประสบอันตรายเฉพาะหนาที่ตนสามารถชวยได
19. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
20. เห็นความสําคัญและเขารวมในกิจกรรมการทําประโยชนตอสังคม
21. มุงมั่นที่จะทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมใหคนในชุมชน
22. ชวยดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของสวนรวม
23. แนะนําใหคนในชุมชนดูแลสาธารณะสมบัติ
24. เมื่อใชสิ่งของตางๆแลวมีการเก็บรักษา
25. ทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใชทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน
26. แนะนําผูอื่นใหดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชทุกครั้งหลังการ
ปฏิบัติงาน
27. ศึกษาหาความรูใหมๆ ในการเก็บรักษาเครื่องมือเสมอ

ระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.66
0.60
4.16
0.53
3.66
0.54
4.33
0.60
3.83
0.64
4.40
0.67
3.83
0.64
4.30
0.59
3.50
0.57
4.33
0.54
3.73
0.69
4.16
0.53
3.90
0.40
4.40
0.62
3.86
0.50
4.36
0.61
4.06
0.52
4.46
0.57
3.96
0.55
4.13
0.50
4.00
0.69
4.26
0.63
3.73
0.52
4.23
0.56
3.90
0.60
4.60
0.49
3.60
0.72
4.66
0.47
3.60
0.67
4.53
0.57
3.93
0.73
4.46
0.50
3.26
0.86
4.43
0.56
4.13
0.57
4.56
0.56
3.43
0.81
4.53
0.50
3.93
0.69
4.70
0.46
3.60
0.72
4.66
0.54
4.00
0.58
4.60
0.56
3.83
0.46
4.56
0.50
3.96
0.61
4.53
0.50
3.86
0.57
4.56
0.50
3.86
0.62
4.53
0.50
4.00

0.58

4.53

0.62
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ตารางที่ 21 การประเมินระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจหลังการ
ทดลอง(ประเมินโดยเจาหนาที่ตํารวจ) (ตอ)
ระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
( n = 30)
( n = 30)
S.D
S.D
Χ
Χ
3.76
0.43
4.40
0.62
3.63
0.49
4.46
0.57
3.66
0.75
4.46
0.57
3.83
0.53
4.33
0.54
3.83
0.53
4.33
0.56
3.83
0.46
4.46
0.55

พฤติกรรม
28.
29.
30.
31.
32.
33.

หมั่นตรวจเช็คความสมบรูณของเครื่องมือ เครื่องใชเปนประจํา
เสียสละทรัพยสินสวนตัวชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอน
ชวยเหลือผูอื่น ในการทํางานรวมกัน
เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนสม่ําเสมอ
แบงปนสิ่งของเครื่องมือเครื่องใชใหเพื่อนรวมงาน
เสียสละเวลาแรงกายในการชวยงานของกลุมอยางสม่ําเสมอ

ตารางที่ 22 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมสํานึกสาธารณะระหวางกลุม ทดลองและกลุมควบคุม
หลังการทดลอง (ประเมินโดยเจาหนาที่ตาํ รวจ)
กลุมตัวอยาง
กลุมควบคุม
n = 30
กลุมทดลอง
n = 30

ระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
S.D
Χ
3.86
0.39
4.43

T - test
.000**

0.12

** p < 0.01
จากตารางที่ 21 และ 22 การประเมินโดยเจาหนาที่ตํารวจพบวาหลังการทดลองกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีระดับคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยหลังการทดลองกลุมทดลองมีระดับคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะสูงกวา
กลุมควบคุม
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบความแตกตางของระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะกอนและหลังการ
ทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ระดับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
S.D
T - test
Χ

ผูประเมิน

กลุมตัวอยาง

หัวหนาชุด

กลุมทดลอง
กอนการทดลอง

3.74

0.11

หลังการทดลอง

4.42

0.09

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง

3.80

0.30

หลังการทดลอง

3.85

0.40

กลุมทดลอง
กอนการทดลอง

3.71

0.12

หลังการทดลอง

4.43

0.12

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง

3.79

0.24

หลังการทดลอง

3.86

0.39

หัวหนาชุด

เจาหนาที่
ตํารวจ
เจาหนาที่
ตํารวจ

.000**

.581

.000**

.388

** p < 0.01
จากตารางที่ 23 จากการประเมินโดยเจาหนาที่ตํารวจและหัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจ
พบว า ก อ นการทดลองและหลั ง การทดลอง กลุ ม ควบคุ ม มี ร ะดั บ คะแนนพฤติ ก รรมจิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และจากการประเมินโดย
เจาหนาที่ ตํารวจและหัวหน าชุดอาสาสมัครตํารวจพบวา กอนการทดลองและหลังการทดลอง
กลุมทดลองมีระดับคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยหลังการทดลอง กลุมทดลองมีระดับคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะสูงขึ้น
กวากอนทดลอง
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ซึ่งนําเสนอการวิเคราะหขอมูลดังนี้
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ตารางที่ 24 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
องคประกอบโปรแกรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ดานหลักสูตร
เนื้อหาวิชาที่ฝกอบรมครอบคลุมวัตถุประสงคของโครงการ
วิทยากรมีความรอบรูและสามารถถายทอดไดดี
ความเหมาะสมของเวลาในแตละหัวขอ
เอกสารประกอบบรรยายมีความสมบูรณและเหมาะสม
ความรูตอหลักสูตรเปนประโยชนตอการนําไปใช
ในภาพรวมทานพึงพอใจตอหลักสูตร
การใชสื่อมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหา
ดานการฝกภาคปฏิบัติ
ความเหมาะสมของกิจกรรมตางๆในภาคปฏิบัติ
การฝกปฏิบัติกอใหเกิดการเรียนรู
ระยะเวลาที่ใชในการฝกภาคปฏิบัติ
ดานการจัดการ
ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัด
ความเหมาะสมของสถานที่และสิ่งแวดลอม
ความเหมาะสมอาหารเย็น, อาหารวาง
การตอนรับและการใหบริการ

ระดับความพีงพอใจ
กลุมทดลอง ( n = 30)
S.D
Χ
4.83
4.76
3.96
4.43
4.86
4.70
4.40

0.37
0.43
0.61
0.50
0.34
0.46
0.62

4.53
4.76
3.73

0.43
0.43
0.82

4.06
4.70
4.66
4.73

0.58
0.46
0.54
0.44

ตารางที่ 25 สรุปผลการประเมินโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
องคประกอบโปรแกรม
1. ดานหลักสูตร
2. ดานการฝกภาคปฏิบัติ
3. ดานการจัดการ
รวม

ระดับความพีงพอใจ
กลุมทดลอง( n = 30)
S.D
Χ
4.56
0.27
4.34
0.42
4.54
0.37
4.51
0.25
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จากตารางที่ 24 และ 25 ผูวิจัยไดทําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม
กลุมทดลองที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
ความพึ ง พอใจของผู เ ข า รั บ การอบรมกลุ ม ทดลองที่ มี ต อ ด า นหลั ก สู ต ร เรี ย งจากมาก
ไปหานอย
ความรูตอหลักสูตรเปนประโยชนตอการนําไปใช ( Χ = 4.86) เนื้อหาวิชาที่ฝกอบรม
ครอบคลุมวัตถุประสงคของโครงการ ( Χ = 4.83) วิทยากรมีความรอบรูและสามารถถายทอด
ไดดี ( Χ = 4.76 ) ในภาพรวมทานพึงพอใจตอหลักสูตร ( Χ = 4.70) เอกสารประกอบบรรยาย
มีความสมบูรณและเหมาะสม ( Χ = 4.43) การใชสื่อมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ
เนื้อหา ( Χ = 4.40) ความเหมาะสมของเวลาในแตละหัวขอ ( Χ = 3.96) ดานการฝก
ภาคปฏิบัติ เรียงจากมากไปหานอย การฝกปฏิบัติกอใหเกิดการเรียนรู ( Χ = 4.76) ความ
เหมาะสมของกิจกรรมตางๆในภาคปฏิบัติ ( Χ = 4.53)
ระยะเวลาที่ใชในการฝกภาคปฏิบัติ ( Χ = 3.73) ดานการจัดการ เรียงจากมากไปหานอย
การตอนรับและการใหบริการ ( Χ = 4.73) ความเหมาะสมของสถานที่และสิ่งแวดลอม ( Χ =
4.70) ความเหมาะสมอาหารเย็น,อาหารวาง ( Χ = 4.66) ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัด ( Χ
= 4.06) ตามลําดับ
สรุปความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมกลุมทดลองในภาพรวม ( Χ = 4.51) และแยก
รายดาน เรียงจากมากไปหานอย ความพึงพอใจตอดานหลักสูตรระดับมากที่สุด ( Χ = 4.56) ความ
พึงพอใจตอดานการจัดการ ( Χ = 4.54) ความพึงพอใจตอดานการฝกภาคปฏิบัติ ( Χ = 4.34)
ตามลําดับ
จากการอภิปราย กลุมอาสาสมัครตํารวจที่เปนกลุมทดลองไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและขอควรปรับปรุงขององคประกอบของโปรแกรมดังนี้
1. วัตถุประสงคของโปรแกรม
กลุมทดลองมีความเห็นวาวัตถุประสงคของโปรแกรมมีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถ
ทําใหผูเรียน เกิดสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม และ ตองการชวยเหลือผูอื่นในสังคม ดังจากการ
แสดงความคิดเห็นของกลุมทดลองดังตอไปนี้
“ในปจจุบันเปนสังคมของการดิ้นรน นอยคนที่จะมีจิตสํานึกสาธารณะบําเพ็ญประโยชน
ตอสังคม วัตถุประสงคของโครงการนี้เหมาะแกการนําไปใชในชีวิตประจําวัน”
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“วัตถุประสงคของโปรแกรมสามารถทําใหผูเรียนไดความรูเพิ่มเติมในการนําไปพัฒนา
จิตใจ เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนในการทํางานเพื่อสังคม”
2. ผูเรียน
กลุมทดลองมีความเห็นวาจํานวนผูเรียนมีความเหมาะสม ไมมากหรือนอยจนเกินไป มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณกันระหวางรุนพี่และรุนนอง และเกิดความรูสึกผูกผันและชวยเหลือกันใน
กลุม ไดขอสรุปใหมในการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังจากการแสดงความคิดเห็นของ
กลุมทดลองดังตอไปนี้
“กลุมผูเรียนเปนอาสาสมัครตํารวจที่เคยมีประสบการณการทํางานมากอนแลว ทําใหมีการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานชวยเหลือสังคม ไดมุมมองใหมๆในการใชชีวิต
มากขึ้น”
“ผูเขารับการอบรมมาจากหลากหลายสถานที่มาอยูรวมกัน ทําใหรูจักที่จะใชชีวิตรวมกับ
ผูอื่นแบงปนชวยเหลือกัน การแบงเปนกลุมชวยกันคิดและทํากิจกรรมรวมกันกลุมละ 5 คน มีความ
เหมาะสมดี ทําใหรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวย จํานวนผูเรียน 30 คนถือวาเหมาะสมแลว”
“อาสาสมัครตํารวจเปนผูมีจิตใจที่อยากชวยเหลือสังคมอยูแลว เพียงแตมาเสริมสรางและ
พัฒนาจิตใจมีความบริสุทธิ์ไมหลงตอสิ่งยั่วเยา และใหทํางานเพื่อสังคมมากกวาตนเองหรือพวกพอง”
3. ผูสอน
กลุมทดลองมีความเห็นวา ผูสอนเปนผูที่มีความรูและมีประสบการณ มีอุปกรณในการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมในการฝกอบรม สามารถถายทอดประสบการณการเรียนรูที่มาจากชีวิต
จริง นํามาถายทอดใหกับผูเรียนไดเขาใจอยางลึกซึ้ง สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตไดจริง การถายทอดในลักษณะของความเปนกันเอง และผอนคลาย ทําใหผูเรียนไดคิดไดดวย
ตนเอง และอาศั ย การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น เองในกลุ ม โดยใช สื่ อ การสอน เช น
ภาพยนตร การฝกสถานการณจําลอง ดังผลจากการแสดงความเห็นของกลุมทดลองดังตอไปนี้
“ผูสอนมีประสบการณในเนื้อหาวิชาที่สอนสูงมาก”
“ไดความรูเพิ่มเติมทั้งทางดานการพัฒนาจิตใจ และรางกาย มีความหลากหลายในเนื้อหาแต
สามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางดี เนื่องจากผูสอนมีเทคนิคการถายทอดที่สามารถทํา
ใหผูสอนคิดและเขาใจไดดวยตนเอง”
“ผูสอนถายทอด แนะนํา บอกเลาสิ่งตางๆ ดวยคําที่งายๆ เขาใจงาย และเปนกันเอง ทําใหมี
จิตสํานึกที่จะทํางานเพื่อสังคมมากขึ้น”
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“การที่ผูสอนมีการแบงกลุมผูเรียนในการเรียนรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําใหเกิดการ
เรียนรูรวมกันของคนในกลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางอาสาสมัครตํารวจรุนพี่กับรุน
นอง เปนเทคนิคในการสอนที่ดี
“ผูสอนมีอุดมคติ และมีจิตใจที่ดีทุกทาน ถายทอดความรูจากประสบการณจริง ทําใหผูเรียน
ประทับใจ และสามารถนํามาถายทอดไดดี เขาใจงาย
4. เนื้อหา
กลุมทดลองมีความเห็นวา เนื้อหาอยูบนความเปนจริงสามารถนํามาใชไดในชีวิตปจจุบัน
ไดสาระกระตุนจิตใจ จากการดูหนัง ดูละครแลวยอนดูตัวเอง หรือจากสิ่งที่คนเรามองขามก็ใหแง
คิดในมุมมองอื่นได เหมาะสมกับการเรียนรูของอาสาสมัครตํารวจ ดังผลจากการแสดงความเห็น
ของกลุมทดลองดังตอไปนี้
“เปนเนื้อหาที่ดี และดีมากๆ ภาพ และเนื้อหา สอดคลองกันดีทําใหเขาใจงาย ประทับใจอยู
ในความรูสึกตลอดเวลา”
“ตรงกับงานที่ปฏิบัติอยูสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสาธารณะจริงๆ”
“เนื้อหาเขาใจงายและสามรถนําไปปฏิบัติไดเลย ไดเห็นและคําบรรยายแลวซาบซึ้ง ปลุก
จิตสํานึกไดดี ทําใหทุกคนมีจิตใจที่จะมารวมกันทําความดี”
“เนื้อหาที่อบรมสามารถขัดเกลาจิตใจใหเปนไปในทางที่ดีและมีคุณภาพ มีสาระและตรง
ตามเปาหมาย เปนเนื้อหาที่นําไปเผยแพรกับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อใหเกิดประโยชนได”
5. กิจกรรม
กลุมทดลองมีความเห็นวากิจกรรมการเรียนรู มีการเรียนรูและการทํากิจกรรมรวมกันผาน
การสนทนากลุม การชมภาพยนตร การบรรยาย การฝกสมาธิ การฝกโยคะ การทัศนศึกษาใน
สถานที่และนอกสถานที่ เชน การชวยเหลือ เด็กเรรอนบานบางละมุง บานการุณยเวช คนพิการบาน
การุ ณ ยเวช และคนชราบ า นบางละมุ ง ทํ า ให ไ ด เ ห็ น สภาพความจริ ง เกี่ ย วกั บ สั ง คมป จ จุ บั น ที่
ก อ ใหเ กิด ประโยชน สูงสุ ด ในการเรีย นรู ทํา ใหผู เ รีย นเขา ใจเนื้อหาไดง าย ดั งผลจากการแสดง
ความเห็นของกลุมทดลองดังตอไปนี้
“การเรียนและการทํากิจกรรมในสถานที่จริงนั้นกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน”
“ไดเรียนรูกับการบําเพ็ญประโยชนเสียสละกับผูอื่นมากขึ้นเชน การชวยเหลือ เด็กเรรอน
คนพิการ และคนชราทําใหไดเห็นสภาพความจริงเกี่ยวกับสังคมปจจุบัน”
“มีวิธีการถายทอดกิจกรรมที่ดี เชนการชมภาพยนตรแลวเปรียบเทียบกับชีวิตจริง ใหผูเรียน
คิดถาม มีการสอบถามผูเรียนถึงความคิดเห็น จนไดขอสรุปใหมๆ”
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“ทํากิจกรรมจริง ไดรูเห็นความเปนจริงทําใหคิดได สํานึกได คิดถึงคนอื่นมากขึ้น ทําใหเรา
รูวา การอยูในสังคมตองพึ่งพาอาศัยกัน และควรเอื้อเฟอตอผูดอยโอกาส”
“ไดเรียนรูที่อยูรวมกับคนหมูมาก มีความรักความสามัคคีเอื้อเฟอเผื่อแผ ตอคนอื่นในสังคม
สวนการไปเยี่ยมคนพิการ เปนการแบงปนความสุข และยิบยื่นน้ําใจใหแกผูดอยโอกาส ทําใหรูสึก
อยากทําความดีขณะที่เรายังมีโอกาสที่จะทําได”
“กิจกรรมจูงจิตเขาสูสภาวะอัลฟา โดยการฝกโยคะ และนั่งสมาธิ ดีมาก ทําใหใจเย็นขึ้นมี
สติเขาใจผูอื่นไดดีขึ้น ฝกแลวรางการและจิตใจเข็มแข็งขึ้น อีกทั้งใหหายตึงเครียด พูดจาดีขึ้นใสใจ
คนรอบขางมากขึ้น”
“การไดสนทนากลุม พูดคุยถึงปญหาในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดใน
การทํางาน เขาใจผูอื่นมากขึ้น เขาใจเพื่อนมนุษย เขาใจผูรวมงาน อยากทํางานชวยเหลือสังคม
“เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนรวมแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ไมมีผิดถูก ใชสามัญ
สํานึกตัดสิน มีการกลอมเกลาจิตใจโดยอาศัยการดูละครแลวยอนดูตนเอง โดนใจมาก”
6. ระยะเวลา
กลุมทดลองมีความเห็นวาระยะเวลาในการเรียนรูมีความเหมาะสมดี การแบงเปนสองชวง
ทําใหไดกลับไปปฏิบัติมีโอกาสคิดทบทวนฝกชวงวันหยุดเหมาะสมดีเพราะอาสาสมัครตํารวจมี
ภาระงานประจําดวยจะไดรูสึกผอนคลายนอกจากนั้นเมื่ออบรมเสร็จแลวอีกหนึ่งเดือนยังมีการ
ประเมินพฤติกรรมตอ ทําใหไดมีโอกาสฝกฝนอยางตอเนื่องดังจากการแสดงความคิดเห็นของกลุม
ทดลองดังตอไปนี้
“ระยะเวลาเรียนในแตละวิชามีความเหมาะสมดีมาก ควรจัดตอไปเรื่อยๆ และควรมีเวลาให
วิชาที่นาสนใจอื่นๆ เพิ่มขึ้น”
“มี ก ารให ก ลั บ ไปฝ ก ฝนด ว ยตนเองอี ก หนึ่ ง เดือ นถื อว า เหมาะสมเพราะ จะได เ ปน การ
กระตุนตนเองใหหมั่นทําความดีอยางตอเนื่อง ชอบกิจกรรมที่ใหไปทํามาก”
“ไดมาอยูรวมกันในชวงเวลาหนึ่ง ถือเปนโอกาสที่ดีที่จะไดรูจักคนอื่นมากขึ้น แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ระยะเวลากําลังดีไมนาเบื่อ”
“อยากใหมีเวลาในการฝกปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานตํารวจเพิ่มขึ้น สวนระยะเวลาการฝกดาน
อื่นๆ ก็ดีอยูแลว เมื่อฝกแลวสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง”
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7. แหลงความรูและสื่อการสอน
7. 1 แหลงความรู
กลุมทดลองมีความเห็นวาแหลงความรูชวยทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงเสริม
จากเนื้อหาการเรียนรู กอใหเกิดประโยชนในเสริมสรางจิตสํานึก ดังผลจากการแสดงความเห็นของ
กลุมทดลองดังตอไปนี้
“การไดเขาไปชวยเหลือคน พิการ แบงปนความสุขใหแกเด็กพิการและคนเรรอน
ทําใหไดเห็นสัจธรรมของมนุษย เกิด แก เจ็บตาย เกิดความคิดไมยึดติดกับตนเอง อยากทําความดี
ชวยเหลือผูอื่นมากขึ้น”
“ไดฟงอาจารยกฤษณะ เลาเรือ่ งการปวยเปนมะเร็งของอาจารยแลว ตัดสินใจที่จะ
เลิกบุหรี่อยางเด็ดขาดเพราะ คิดถึงครอบครัวและคนรอบขาง”
“เมื่อไดชมภาพยนตรเรื่องครูคํานอยแลว รูสึกอยากทําความดีเพิ่มขึน้ อีก เพราะ
รูสึกวาคนเรามีเวลาในชีวิตไมมากนัก”
“วิทยาการทุกทานมีความรู มีประสบการณตรงสามารถถายทอดไดอยางเขาใจงาย
แตรูสึกประทับใจมีทั้งความรูในเรื่องการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน”
7.2 สื่อการสอน
กลุมทดลองมีความเห็นวาสื่อการสอนสามารถทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดอยางลึกซึ้ง
เขาใจงายนาสน นาติดตาม และนาประทับใจ มีคูมือสําหรับการปฏิบัติตนทั้งในเรื่องงานและการ
พัฒนาดานจิตใจ ดังผลจากการแสดงความเห็นของกลุมทดลองดังตอไปนี้
“ภาพ สี สวย นาประทับใจ ละครสามารถสะทอนชีวิตจริงดูแลวน้ําตาไหล นึกถึง
ครอบครัวของตนเอง รักครอบรัวมากขึ้น เขาใจและเห็นใจผูอื่นมากขึ้น”
“การได ไ ปทํ า กิ จ กรรมช ว ยเหลื อ ผู ด อ ยโอกาส มี ก ารเตรี ย มสิ่ ง ของไปบริ จ าค แล
อุปกรณสําหรับการแสดง เปดโอกาสใหมีการทํากิจกรรมรวมกัน เกิดความสามัคคีในหมูคณะ
ชวยเหลือกันจัดเตรียมอุปกรณตางๆ นับเปนสิ่งที่ดีในการสรางความสามัคคี”
“คูมือการปฏิบัติหลังจากฝกอบรมเสร็จมีความสมบรูณ นําไปใชไดจริง สวนหนังสือ
ประวัติตํารวจผูเสียสละ เรื่อง ของผูกองแคน หมวดตี้ ผูการนพดล นาเก็บไว เปนสิ่งที่มีคุณคาควร
แกการศึกษา
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8. สภาพแวดลอม
กลุมทดลองมีความเห็นวาสภาพแวดลอม เหมาะสม สภาพเงียบสงบ ไมมีการรบกวน
อากาศบริสุทธิ์ เปนธรรมชาติ ทําใหจิตใจผอนคลาย มีสมาธิในการเรียนรู ดังผลจากการแสดง
ความเห็นของกลุมทดลองดังตอไปนี้
“ดีมากเลยอากาศปลอดโปรง เปนสถานที่ที่สวยงาม สถานที่กวาง เหมาะแกการทําสมาธิ”
“อาหารดี ไมเคยกินอาหารชีวจิต รสชาติดีมาก ติดใจ กลับไปทํากินเองที่บานรูสึกวามี
ประโยชนตอสุขภาพ”
“หองพักอยูรวมกัน สี่คน ก็ดีนะไดเพื่อนใหมและเรียนรูที่จะชวยเหลือกัน นึกถึงผูอื่นใน
กลุมเดียวกัน”
“สถานที่ดี ครูดี อากาศดี ไดผอนคลาย อยากใหมีจัดแบบนี้ทุกป ใหคนที่ไมเคยมาไดมาเพื่อ
พัฒนาจิตใจของตนเอง เพิ่มพูนความรูและไดรับการผอนคลาย”
9. การประเมินผล
กลุมทดลองมีความเห็นวาการประเมินผล แบบวัดมีความเหมาะสม เขาใจงาย สามารถ
ประเมินไดวาตนเอง มีจิตสํานึกสาธารณะและพฤติกรรมที่สอดคลองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะที่
เพิ่มขึ้นหรือไม ดังผลจากการแสดงความเห็นของกลุมทดลองดังตอไปนี้
“แบบทดสอบเขาใจงาย จํานวนขอไมมากหรือนอยจนเกินไป ไมนาเบื่อ สามารถตอบได
ตามขอเท็จจริง ตามความคิดเห็น มีทั้งการทํางานของอาสาสมัครตํารวจ และ การใชชีวิตในสังคม
ทําสามารถประเมินไดวาตนเอง มีจิตสํานึกสาธารณะและพฤติกรรมที่สอดคลองกับการมีจิตสํานึก
สาธารณะที่เพิ่มขึ้นหรือไมเพียงใด”
“การประเมิ น พฤติ ก รรมที่ ส อดคล องกั บ การมีจิ ตสํา นึก สาธารณะ โดยหั ว หน าชุด ของ
อาสาสมัครตํารวจซึ่งเปนกรรมการชุมชนของอาสาสมัครตํารวจผูนั้นจะทําไดไดขอมูลที่มาจาก
ความเปนจริง สวนการประเมินพฤติกรรมที่สอดคลองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะ โดยเจาหนาที่
ตํารวจผูควบคุมการปฏิบัติ ทําใหไดทราบผลการปฏิบัติในอีกแงมุมหนึ่งอยางครบถวน”
ภาพรวมของโปรแกรม
กลุมทดลองมีความเห็นวาโปรแกรมมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ทั้งในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน และในการทํางานของอาสาสมัครตํารวจเอง ทั้งยังมีประโยชนตอ
สุขภาพกายและจิตใจ ทําใหมีการผอนคลาย มีสมาธิ ในการทําสิ่งตาง มีความเขาใจและเห็นใจผูอื่น
มากขึ้น เห็นความสําคัญของการชวยเหลือผูอื่นและสังคม ดังผลจากการแสดงความเห็นของกลุม
ทดลองดังตอไปนี้
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“เปนการอบรมที่ทําใหมีจิตใจที่ดีและมีความสํานึกในการทํางานเพื่อสวนรวมมากขึ้น”
“เปนโครงการที่ดี ตรงกับกลุมเปาหมาย อาสาสมัครตํารวจตองมีการขัดเกลาจิตใจ ยังมีคน
ที่จิตใจไมดีอยูพอควร ตองใหมาเขาอบรม”
“เปนเรื่องที่ไมเคยรูมากอน หรือรูแลวแต คาดไมถึง”
“จบโปรแกรมนี้ทําใหกินเนื้อสัตวนอยลงเลย หลีกเลี่ยง เกิดสงสาร มีผลทางจิตใจสอนลูกดวย”
“สามารถนําความรูไปถายทอดใหเพื่อนรวมงานได รุนนอง เอาหนังเรื่องคุณคํานอยไปเปด
ใหลูกๆดู พฤติกรรมลูกเปลี่ยนไปดูรักพอแมมากขึ้น”
“ไดพัฒนาทั้งความรูในการทํางานที่ถูกตอง รวมถึงการใชชีวิตที่เหมาะสม รูจักเอื้อเฟอกับ
คนในกลุมและบุคคลอื่นๆ”
“เปนสิ่งที่ดีมากๆ ที่เขารวมการอบรม อยากใหจัดตอไปเรื่อยๆ จะไดชวยทําใหสังคมดีขึ้น
ครูผูสอนเปน บุคคลที่มีคุณคามาก ถายทอดไดดีทุกทาน”
ผลจากการอภิปรายกลุมไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและขอควรปรับปรุง
ขององคประกอบของโปรแกรมดังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหและสรุปออกเปนตารางไดดังตอไปนี้
ตารางที่ 26 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและขอควรปรับปรุงขององคประกอบของ
โปรแกรม
ประเด็น

เหมาะสม

1.วัตถุประสงคของโปรแกรม

1. มีความเหมาะสม
2.สามารถทําใหผูเรียน เกิดสํานึกความ
รับผิดชอบตอสังคม และ ตองการชวยเหลือ
ผูอื่นในสังคม
1. ผูเรียนมีความเหมาะสม ไมมากหรือนอย
จนเกินไป
2. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณกันระหวางรุน
พี่และรุนนอง
3. เกิดความรูสึกผูกผันและชวยเหลือกันในกลุม
4.ไดขอสรุปใหมในการทํางานและการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

2.ผูเรียน

ควรปรับปรุง
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ตารางที่ 26 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและขอควรปรับปรุงขององคประกอบของ
โปรแกรม (ตอ)
ประเด็น
3.ผูสอน

4.เนื้อหา

5.กิจกรรม

เหมาะสม
1.เปนผูที่มีความรูและมีประสบการณสามารถ
ถายทอดประสบการณการเรียนรูที่มาจากชีวิต
จริง
2.มีอุปกรณในการเรียนการสอนที่เหมาะสมใน
การฝกอบรม
3.สามารถถายทอดเนื้อหาใหกับผูเรียนไดเขาใจ
อยางลึกซึ้ง
4.ทําใหผูเรียนไดคิดไดดวยตนเอง และอาศัยการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเองในกลุม
5.การถายทอดในลักษณะของความเปนกันเอง
และผอนคลายเอื้อตอการเรียนรู
6.ผูสอนมีอุดมติ และมีจิตใจที่ดีทุกทานถายทอด
ความรูจากประสบการณจริง ทําใหผูเรียน
ประทับใจ
1.เนื้อหาสามารถนํามาใชไดในชีวิตปจจุบัน
2.กระตุนจิตใจ จากการดูหนัง ดูละครแลวยอนดู
ตัวเอง
3.เหมาะสมกับการเรียนรูของอาสาสมัครตํารวจ
4.ภาพ และเนื้อหา สอดคลองกันดีทําใหเขาใจ
งาย ประทับใจ
5.เนื้อหาที่อบรมสามารถขัดเกลาจิตใจให
เปนไปในทางที่ดี
1.มีการเรียนรูและการทํากิจกรรมรวมกัน
2.ไดเห็นสภาพความจริงเกี่ยวกับสังคมปจจุบัน
ที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู
3.ไดเรียนรูกับการบําเพ็ญประโยชนเสียสละกับ
ผูอื่น
4. เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนรวมแสดง
ความรูสึกความคิดเห็น ไมมีผิดถูก
5.การฝกโยคะ และนั่งสมาธิทําใหเกิดบรรยากาศ
ที่ผอนคลาย

ควรปรับปรุง
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ตารางที่ 26 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและขอควรปรับปรุงขององคประกอบของ
โปรแกรม (ตอ)
ประเด็น
6.ระยะเวลา

7.แหลงความรู และสื่อการ
สอน
7.1แหลงความรู

7.2สื่อการสอน

8.สภาพแวดลอม

9.การประเมินผล

เหมาะสม
1. ระยะเวลาในการเรียนรูมีความเหมาะสมดี
2. ฝกชวงวันหยุดเหมาะสมดีจะไดรูสึกผอน
คลาย
3. มีระยะเวลาในการประเมินพฤติกรรมตอ
ทําใหไดมีโอกาส ฝกฝนอยางตอเนื่อง

1.การถายทอดประสบการณตรงสามารถได
เขาใจงาย
2.แหลงความรูมีความหลากหลายนาสนใจ นา
ประทับใจ
1.สามารถถายทอดความรูไดดี
2.สามารถสรางความประทับใจใหกับผูเรียน
3.ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ และ
ความคิดของผูเรียน
4.สามารถนํามาใชกระตันจิตสํานึกของผูเรียนได
1.มีความสงบ เปนธรรมชาติ
2.อาหารดี มีประโยชน ตอรางกาย
3.สถานที่พัก สะดวก เอื้อตอการเรียนการสอน
4.บรรยากาศโดยรอบมีความผอนคลาย
1. แบบวัดมีความเหมาะสม เขาใจงาย
2. จํานวนขอไมมากหรือนอยจนเกินไป ไมนา
เบื่อ
3.สามารถตรวจสอบไดวาผูเรียนไดมีการเปลี่ยน
ปลงเกิดขึ้นจริงหรือไม
4.ทําใหผูเรียนมีพัฒนาการจากการฝกปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง
5.มีการรวบรวมขอมูลการปฏิบัติอยางรอบดาน
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาปญหาอุปสรรคและขอสนับสนุนของการนําโปรแกรมเพื่อเสริมสราง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปใช
ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาป ญ หาอุ ป สรรคและข อ สนั บ สนุ น ของการนํ า โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า ง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปทดลองใช โดยการอภิปรายกลุมผูเขารวมโปรแกรมที่
เปนกลุมทดลองหลังจากที่ผูเขารวมโปรแกรมไดรับความรูและผานการฝกปฏิบัติดวยตนเองเพื่อ
เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะแลว จากการอภิปรายกลุมทําใหทราบถึงปจจัยที่เกี่ยวของของการนํา
โปรแกรมดังกลาวไปใชดังตอไปนี้
3.1 ขอสนับสนุนของการนํ าโปรแกรมเพื่อเสริมสรางจิตสํ านึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจไปใช
1. ผูเรียน
จากการอภิปรายกลุมพบวาอาสาสมัครตํารวจที่เปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คนมี
ความคิ ด เห็ น ตรงกั น ว า จํ า นวนผู เ รี ย นมี ค วามเหมาะสม การที่ กํ า หนดให ก ลุ ม ผู เ รี ย นต อ งมี
ประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป และผานการฝกอบรมมาแลวอยางนอย 1 ครั้ง ทําใหผูเรียนมี
ประสบการณ แ ตกต างกันตามประสบการณของการทํา งานและจํา นวนการเขารับการอบรมที่
แตกตางกัน ทําใหสามารถเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวารุนพี่และรุนนอง รามทั้งการ
กําหนดใหผูเขารับการอบรมตองมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ทําใหผูเขารับการอบรมในแตละกลุมมีอายุ
ที่คละกันไป สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินชีวิตและเรียนรูที่จะอยูรวมกับบุคคล
อื่นชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการอบรมมีการแบงเปนกลุมยอยกลุมละ 5 คนทําใหเกิดการเรียนรูที่
จะทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนและถายทอดประสบการณซึ่งกันและกัน จนไดขอสรุปเกิดความรูใหม
ดังนั้นผูเรียนจึงเปนสิ่งที่สนับสนุนในการจัดโปรแกรม ที่ผูจัดโปรแกรมตองจัด
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโปรแกรมมีความเหมาะสมทั้งจํานวนผูเรียนและประสบการณ
ของผูเรียน
2. ผูสอน
จากการอภิปรายกลุมพบวาอาสาสมัครตํารวจที่เปนกลุมทดลอง มีความคิดเห็น
ตรงกันวา ผูสอนเปนผูที่มีความรูและมีประสบการณ มีอุปกรณในการเรียนการสอนที่เหมาะสมใน
การฝกอบรมสามารถถายทอดประสบการณการเรียนรูที่มาจากชีวิตจริงนํามาถายทอดใหกับผูเรียน
ไดเขาใจอยางลึกซึ้ง สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตไดจริง การถายทอดในลักษณะ
ของความเปนกันเองและผอนคลาย ใหผูเรียนไดคิดไดดวยตนเองโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันเองในกลุมโดยใชสื่อการสอน เชนภาพยนตร การฝกสถานการณจําลอง
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ดั ง นั้ น ผู ส อนจึ ง เป น สิ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น ในการจั ด โปรแกรม ผู ส อนเป น ผู ดํ า เนิ น
กิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจะเรียนรูไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการถายทอดและความเชื่อถือในตัว
ผูสอนเปนสําคัญ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง มีการเรียนรูรวมกัน
ในการทํากิจกรรม ฝกใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นรวมกันคิดวิเคราะห วิพากษ ตอประสบการณ
ในการเรียนรูที่ไดรับผูสอนตองมีเทคนิคการถายทอดที่ทําใหผูเรียนไดคิดไดดวยตนเอง จนเกิดเปน
สํานึกที่ดีในการทํางานชวยเหลือสังคม มีจิตใจที่เอื้อเฟอเพื่อแผ ตอเพื่อนมนุษย เพื่อที่จะไดขอสรุป
ในการนําไปใชชีวิตประจําวัน
3. เนื้อหา
จากการอภิปรายกลุมพบวาอาสาสมัครตํารวจที่เปนกลุมทดลอง มีความคิดเห็น
ตรงกันวา เนื้อหาตั้งอยูบนความเปนจริงสามารถนํามาใชไดในชีวิตปจจุบัน ไดสาระกระตุนจิตใจ
จากการดูหนัง ดูละครแลวยอนดูตัวเอง หรือจากสิ่งที่คนเรามองขามก็ใหแงคิดในมุมมองอื่นได
เหมาะสมกับการเรียนรูของอาสาสมัครตํารวจ มีการเรียนรูจากสภาพเหตุการณจริงทําใหเกิด
ประสบการณตรงในการรับรูสรางความประทับใจในการเรียนรู
ดังนั้นเนื้อหาจึงเปนสิ่งที่สนับสนุน ที่ผูจัดโปรแกรมตองจัดเนื้อหาใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงค สามารถตอบสนองความตองการไดและปญหาของผูเรียนได สามารถนําไปใชใน
การทํางานและชีวิตประจําวันไดจริง การถายทอดเนื้อหาตองใหเขาใจงายและมีความนาสนใจ
สามารถสรางความประทับใจใหกับผูเรียนได
4. กิจกรรมการเรียนรู
จากการอภิปรายกลุมพบวาอาสาสมัครตํารวจที่เปนกลุมทดลอง มีความคิดเห็น
ตรงกันวา กิจกรรมการเรียนรูของโปรแกรมมีการดําเนินการทํากิจกรรมรวมกันผานการสนทนา
กลุม การบรรยาย การฝกสมาธิ การฝกโยคะการชมภาพยนตร และการอานชีวประวัติบุคคลสําคัญ
การทํางานชวยเหลือสังคม เชน การชวยเหลือ เด็กเรรอน คนพิการ คนชรา และการเก็บขยะริม
ชายหาด ทําใหไดเห็นสภาพความจริงเกี่ยวกับสังคมปจจุบัน การทัศนศึกษาในสถานที่และนอก
สถานที่ โดยดําเนินการตามขั้นตอนของการเรียนรูจากประสบการณและขั้นตอนของการเรียนรู
แบบรวมกัน เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ
ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรูจึงเปนสิ่งสนับสนุนที่ทําผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน มี
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไดรับความรูและประสบการณใหม มีการใหผูเรียนนําความรูและ
ประสบการณเดิมในการทํางานของอาสาสมัครตํารวจ ที่แตกตางและหลายหลายมาเชื่อมโยงกับ
ประสบการณใหมที่ไดรับ มีการทํางานและเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
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ความรูระหวางกัน ผูเรียนมีการฝกคิดวิเคราะหรวมกันเปนกลุม ทําใหรูจักรับฟงความคิดเห็นที่แตก
แตกตางเพื่อที่จะไดขอสรุปที่เปนมุมมองใหมๆ ซึ่งเปนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษในเรื่องการ
ทํางานและวิถีชีวิตเพื่อใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ
5. ระยะเวลา
จากการอภิปรายกลุมพบวาอาสาสมัครตํารวจที่เปนกลุมทดลอง มีความคิดเห็น
ตรงกันวาระยะเวลาในการเรียนรูมีความเหมาะสมดี การแบงเปนสองชวงทําใหไดกลับไปปฏิบัติมี
โอกาสคิดทบทวน ฝกชวงวันหยุดเหมาะสมดีเพราะอาสาสมัครตํารวจมีภาระงานประจําดวย จะได
รูสึกผอนคลาย นอกจานั้นเมื่ออบรมเสร็จแลวอีกหนึ่งเดือนยังมีการประเมินพฤติกรรมตอ ทําใหได
มีโอกาสฝกฝนอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นผูเรียนครึ่งหนึ่งอยากใหมีเวลาในการฝกปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
งานตํารวจเพิ่มขึ้น สวยระยะเวลาการฝกดานอื่นๆก็ดีอยูแลว เมื่อฝกแลวสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
ดั ง นั้ น ระยะเวลาจึ ง เป น สิ่ ง สนั บ สนุ น ที่ จ ะต อ งจั ด ระยะเวลาให ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคและสอดคลองกับความสะดวกของผูเรียนในการเขามารวมกิจกรรมไดเต็มเวลา ตอง
จัดระยะเวลาใหเพียงพอตอการเรียนรูและฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความปรับเปลี่ยนทั้งในดานจิตสํานึก
และพฤติกรรมที่แสดงออก ระยะเวลาในการฝกตองไมมากหรือนอยเกินไปตองใหผูเขารับการ
อบรมรูสึกผอนคลาย และมีความพึงพอใจสามารถเขารวมอบรมไดเต็มเวลา
6. แหลงความรูและสื่อการสอน
จากการอภิปรายกลุมพบวาอาสาสมัครตํารวจที่เปนกลุมทดลอง มีความคิดเห็น
ตรงกันวา แหลงความรูมีความนาสนใจและหลากหลาย ไดรับประสบการณตรงจากการทํากิจกรรม
รวมกันเสริมจากเนื้อหาการเรียนรู กอใหเกิดประโยชนในเสริมสรางจิตสํานึก สวนสื่อการสอน
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดอยางลึกซึ้ง เขาใจงายนาสน นาติดตาม และนาประทับใจ มีคูมือ
สําหรับการปฏิบัติตนทั้งในเรื่องงานและการพัฒนาดานจิตใจ
ดังนั้นแหลงความรูและสื่อการสอนจึงเปนสิ่งที่สงเสริมและกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความอยากเรียนรู เกิดความประทับใจ เกิดการเรียนรูขึ้นดวยตนเองจากาการสัมผัสประสบการณ
ตรง ทั้งสื่อบุคคลที่เปนวิทยากร ละครและภาพยนตร ที่นํามาสูการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ
เปนการผสมผสานระหวางความรูและประสบการณ เดิม กับประสบการณใหมผานการเรียนรู
รวมกันของอาสาสมัครตํารวจ และกาสะทอนความคิดเชิงวิพากษ โดยอาศัยแหลงความรูและสื่อ
การสอน ที่มีความสมบูรณพรอมและเขาถึงจิตใจผูเรียน
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7. สภาพแวดลอม
จากการอภิปรายกลุมพบวาอาสาสมัครตํารวจที่เปนกลุมทดลอง มีความคิดเห็น
ตรงกันวาสภาพแวดลอม มีความเหมาะสม สภาพเงียบสงบ ไมมีการรบกวน อากาศบริสุทธิ์ เปน
ธรรมชาติ ทําใหจิตใจผอนคลาย มีสมาธิในการเรียนรู สงเสริมตอการทํากิจกรรมเพื่อเสริมสราง
จิตสํานึกสาธารณะ มีหองจัดสัมมนาที่เงียบสงบ เหมาะแกการทําสมาธิ อาหารดีมีประโยชนตอ
รางกาย สถานที่สามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลาย มีการฝกโยคะ นั่งสมาธิ ฝกยุทธวิธี สถานการณ
จําลอง และการบรรยาย
ดังนั้นสภาพแวดลอมจึงเปนสิ่งที่สนับสนุนที่ผูจัดโปรแกรมตองใหความสําคัญ
เพราะเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น การเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี และผอน
คลายปนกันเอง มีสภาพแวดลอมที่เงียบสงบ จะชวยสงเสริมการเรียนรูไดดีขึ้น
3.2 ปญหาอุปสรรคของการนําโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปใช
ในการวิจัยครั้งนี้ไมพบปญหาอุปสรรคของการนําโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศน
เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปใชกับกลุมตัวอยางที่เปนอาสาสมัครตํารวจกลุม
ทดลองในการวิจัย
ผลจากการสัมภาษณอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองตามแบบสัมภาษณของคูมือเสริมสราง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะภายหลังจบโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองหลังจากเขารับการฝกอบรมตาม
โปรแกรมเพื่อการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ กิจกรรมใดที่
อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองไดกระทํามากขึ้นกวากอนเขารับการฝกอบรม และอธิบายถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วามีสวนเกี่ยวของกับเนื้อหาในแตละรายวิชาที่ไดรับจากการเขา
อบรมตามโครงการ หรือไมอยางไร ซึ่งเปนขั้นตอนที่ผูเรียนนําทัศนคติตอประสบการณใหมไป
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปนประสบการณใหมสําหรับตนเอง สรุปตาม
แบบสัมภาษณของคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยผูวิจัยได
สรุปจากคําใหสัมภาษณของอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลอง จํานวน 30 คน ดังผลการสัมภาษณ
อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองมีรายละเอียดดังสรุปแยกตามองคประกอบของมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจใน 2 ดาน องคประกอบดานความตระหนักรู ในดานของการรับรู
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ปญหาและรับรูแนวทางแกไข และองคประกอบดานการคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน ในดานการรับ
อาสาทํางานบางอยางเพื่อสังคมและการแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม ไดดังนี้
การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะองคประกอบดานความตระหนักรู ในดาน
ของการรับรูปญหาและรับรูแนวทางแกไข เปนการรับรูปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน และการ
รับรูแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นวาควรทําอยางเพื่อแกปญหานั้น อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลอง
จํานวน 10 คนไดใหความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงพอสรุปไดดังนี้
“การใหดูภาพยนตร ทาฟาลิขิต เปนการทําใหตระหนักวาเวลาในชีวิตคนเรามีอยูไมมากนัก
ควรหมั่ น ทํ า ความดี เชื่ อ ในเรื่ อ งบุ ญ กรรม ทํ า ดี ไ ด ดี ทํ า ชั่ ว ได ชั่ ว ทํ า ให คิ ด ได ว า การทํ า ความดี
ชวยเหลือผูอื่นนั้นเปนการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่ง ”
“ความคิดของตนเองเปลี่ยนแปลง คือแตกอนนั้นเนนการปราบปราม แตตอนนี้มีจิตสํานึก
ทางดานสาธารณะมีมากขึ้นถูกใจที่สุด คือเรื่อง ธรรมะของผูสอน บวกกับการใหผูเรียนไดรวมกัน
คิดการฝกแกปญหาในการปฏิบัติงานรวมกัน ทําใหไดเรียนรูวาอาสาสมัครตํารวจไมจําเปนตอง
ตรวจคนอยางเดียว ไมใชทํางานแบบรีบรอน ทําใหตนใจเย็นขึ้นมีขอมูลอีกหลายอยางนอกจากการ
ตรวจคน ชื่นชมผูสอน ไดปลูกจิตสํานึกในหลายๆดาน และทําใหมีกําลังใจในการสูชีวิตตอไป
หลังจากที่ลมเหลวมาแลว”
“ผูสอนเปนคนเปลี่ยนความคิด จากการเลาเรื่องชีวิตของอาจารยเองที่ประสบกับโรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิต จนเกือบเอาชีวิตไมรอด แตสามารถมีชีวิตอยูจนถึงทุกวันนี้โดย การทําความดี
ชวยเหลือสังคม การฝกโยคะ การนั่งสมาธิ การกินอาหารธรรมชาติ ทําใหเห็นคุณคาของการมีชีวิต
และการทําความดีชวยเหลือสังคม อยากใชชีวิตที่เหลืออยูอยางมีคุณคา สวนการไดดูคลิปวิดีโอ
การทํางานของตํารวจและอาสาสมัครตํารวจ ทําไหไดเรียนรูถึงสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา ตระหนัก
ถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองละผูอื่น และคํานึงถึงสิทธิของผูอื่นมากขึ้น”
“เรื่องธรรมะของผูสอน เชนคุณคํานอย การฆาสัตว สอนใหเรามีความรักเมตตากลับเพื่อน
และหนวยงานของตํารวจอาสา รูจักใหความรัก รูจักใหอภัยกับเพื่อนที่ทําผิดกับเรารูจักการให
แบงปนสิ่งที่มีอยูใหใชรวมกับเราได มีเมตตาธรรม ไมเบียดเบียนผูอื่น รักสิ่งมีชีวิตและรูสึกสงสาร
สิ่งที่มีชีวิตเชนเรา เชน การฆาสัตวฯลฯ ทําใหเรารูไดวาการฆาสัตวตัดชีวิตเปนสิ่งที่ไมสมควร
กระทําอยางยิ่งเพราะมันจะเปนบาปติดตัวของเราไปการไดดูคลิปวิดีโอ ที่ผูสอนสอนในเรื่องการ
ทํางาน หัดใหทํางานเปนกลุมปรึกษาหารือทําใหไดขอสรุปที่ดี หัดรับฟงความคิดของคนอื่น ทําให
เกิดความระมัดระวัง มากขึ้น ในการทํางานไมประมาท มักจะคิดกอน เหมือนตอนเรียน คํานึงถึง
สิทธิของผูอื่นมากขึ้น”
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“การใหดูคลิปการทํางานชวยเหลือประชาชนของเจาหนาที่ตํารวจและพลเมืองดีและภัยจาก
อาชญากรรมในปจจุบันประกอบการสอนเรื่องการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ ทําใหยิ่งคิดได
วาสังคมยังตองการคนดีคนที่ที่เสียสละมาชวยเหลือดูแลปกปอง คนในชุมชนลําพังตํารวจทํางานาย
เดียวคงไมเพียงพอ”
“ไดออกไปชวยเหลือ คนพิการ คนชรา และเด็กเรรอน ทําใหเห็นวายังมีคนที่ลําบากกวาเรา
และตองการความชวยเหลืออีกมากในสังคม เราโชคดีที่ยังมีโอกาสทําอะไรไดอีกมาก ทําใหเกิด
กําลังใจในการทําความดีชวยเหลือสังคม และคิดไดวาชีวิตคนเราเปลี่ยนแปลงเร็วถามีโอกาสควร
ชวยเหลือผูอื่นที่ดอยกวา คิดวาทําดียอมไดดี”
สรุปพฤติกรรมของอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเปนขั้นตอนที่ผูเรียนนํา
ทั ศ นคติ ต อ ประสบการณ ใ หม ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ นสถานการณ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งและสร า งเป น
ประสบการณใหมสําหรับตนเอง ในองคประกอบดานความตระหนักรู ในดานของการรับรูปญหา
และรับรูแนวทางแกไข อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลอง มีความคิดเห็นสอคลองกันวา การทําความดี
ชวยเหลือผูอื่นนั้นเปนการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่ง ไดเรียนรูถึงสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา คํานึงถึง
สิทธิของผูอื่นมากขึ้น เห็นคุณคาของการมีชีวิตและการทําความดีชวยเหลือสังคม รูจักใหความรัก
รูจั ก ให อ ภั ย กั บ เพื่ อนที่ ทํ าผิ ด กั บ เรา รู จัก การใหแ บง ปน สิ่ง ที่มี อยู แ ก ผูอื่ น ตระหนัก ว า สัง คมยั ง
ตองการคนดีคนที่ที่เสียสละมาชวยเหลือ อยากทํางานชวยเหลือสังคมมากขึ้น
การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะองคประกอบดานการคํานึงถึงสวนรวม
รวมกัน ในดานการรับอาสาทํางานบางอยางเพื่อสังคม โดยการอาสาชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจใน
การปฏิบติงาน และ การแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลอง จํานวน 10
คน มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงพอสรุปไดดังนี้
“ละครเรื่องครูคํานอยเปนละครที่ตรงกับชีวิตตนอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดที่มี
อยู เพราะไดยอนอดีตมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองรักครอบครัวมากขึ้น เห็นอกเห็นใจคนที่มี
ปญหาในสังคมมากขึ้นผูที่กระทําผิดจะตองดูวา เคาทําผิดเพราะสาเหตุใด โดยนิสัยหรือสภาพแวด
ลอมบีบบังคับ ยกตัวอยางเชนการเปลี่ยนวาจาในการจับกุมผูกระทําความผิด ตัวอยาง การจับกุม
ผูหญิงที่คาประเวณีจากเคยใชวาจาไมดีก็ใชวาจาที่นุมนวลขึ้น ใชวิจารณญาณในการแยกแยะมาก
ขึ้น วาเคามากระทําความผิดเพราะอะไร และจากการดู ภาพยนตรเรื่องการบําเพ็ญเพียรของ
พระพุทธเจา ทําใหเห็นคุณคาของการตั้งมั่นในการทําความดีชวยเหลือเพื่อนมนุษย”
“ เห็นใจอาสาสมัครตํารวจรุนนองมากขึ้น สอนงานคอยตักเตือนเมื่อเห็นการกระทําที่ไม
ถูกตองพูดดีขึ้น จากแตกอนพูดจาไมสุภาพ จากที่ผานการเรียนที่ใหมีการ ชม ยิ้ม สบตา สัมผัส
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สวัสดี ในการทํากิจกรรมในหอง และการไดใชชีวิตอยูรวมกันระยะหนึ่ง กิน นอนหองเดียวกัน ทํา
ใหเกิดความรูสึกที่ดีระหวางรุนพี่รุนนองมากกวาแตกอนไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยเหลือ
กัน เขาใจกันมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองคือใสใจในระเบียบการแตงตัวมากยิ่งขึ้น เชน
เมื่อกอนไมคอยขัดรองเทา เดี๋ยวนี้ขัดตลอดที่ใสเครื่องแบบ แลวก็เห็นเพื่อนรอบขางก็ดีขึ้น”
“เปลี่ยนไปมาก หลังจากชมภาพยนตรแนวคุณธรรม เชน เรื่องคุณคํานอย การบําเพ็ญเพียร
ของพระพุทธเจา และการฝกวิชาโยคะของผูสอนเมื่อเสร็จสิ้นการฝก ก็กลับมาปฏิบัติเปนประจํา
โดยการฝกสมาธิ นั่ง 15 นาที กอนและหลังตื่นนอน ทําใหมีสมาธิยิ่งขึ้นทําใหสุขภาพดีและใจ
เย็นขึ้น การปฏิบัติงานเมื่อเจอคนไมดีก็อาจเรียกมาอบรมแตในกรณีที่ไมสามารถพูดคุยกันรูเรื่อง ก็
มีบางแตไมรุนแรงเหมือนแตกอน ใหคําปรึกษาเพื่อใหเคากลับมาเปนคนดีจากเปนคนไมดี เขาใจ
ในชีวิตมนุษยที่มีฐานะต่ํากวา ออกทํางานชวยเหลือสังคมมากขึ้น อดีตเคยพูดจาไมดีกับขอทานก็
พูดจาดีขึ้นคิดวาเราเปนมนุษยเหมือนกันไมแบงแยก”
“ความคิดเปลี่ยนแปลงมาจากเรื่องเกี่ยวกับธรรมะที่ผูสอนใหความรูสูชีวิต ละครเรื่องครู
คํานอย หนังเรื่องการฆาสัตว หนังเรื่องฟาลิขิต ใหรูวาทําดีควรทําอยางไร ไมเบียดเบียนผูอื่นการ
กินเนื้อสัตวก็รูสึกไมอยากกินเนื้อ เนื่องจากภาพที่สัตวถูกฆายังติดตาอยู เลยหันมากินผักหรือสิ่ง
อื่นแทน เกิดความรูสึกไมอยากเบียดเบียนผูอื่น รักครอบครัว เพื่อนพองมากขึ้น ละครเรื่องครูคํา
นอยเปดใหลูกดู แลวก็เปลี่ยนแปลง คือ ชวยพอแมทํางาน ใหความเคารพพอแมจากที่ไมคอยทํา
การขอแผนซีดี เพลง บาบานัม ฟงกอนนั่งสมาธิ ทําใหจิตใจสงบ เยือกเย็นขึ้น สนใจดูแลเครื่องมือ
เครื่องใช เชน แตกอนคิดวามอเตอรไซดที่ใชงานไมใชของเราเปนของราชการ แตพอมาฝกไดอยู
รวมกันกับอาสาสมัครรุนนอง รุนพี่ ไดอยูดวยกันทํากิจกรรมรวมกัน เห็นใจกันมากขึ้น ยิ่งไดเห็น
เด็กเรรอน ที่บานบางละมุง ยังอยูแบบขาดแคลนไมคอยมีขางของเครื่องใช ทําใหนึกถึงคุณคาของ
สิ่งที่มีอยูมากขึ้น”
“การฝกดานปองกันตัว และการจับกุม คนตัวผูตองหาเพื่อความปลอดภัยตอตัวเรา และ
ตองคํานึงถึงสิทธิของผูอื่นดวย ซึ่งเปนวิชาที่นาเรียนรู แตกตางจากที่เคยเรียนมาที่เนนการฝกปฏิบัติ
เพียงอยางเดียว แตครั้งนี้มีการสอนใหเรียนรูถึงความปลอดภัยของผูฝกในการทํางานและความ
ปลอดภัยของผูตองหาดวย เปนประโยชนในการนําไปใชในเหตุการณจริง วิชาของผูสอน ทั้งหมด
ไมวาจะเปนการใชสื่อเปดแผนเรื่องการฆาสัตว ทําใหนึกถึงความทรมาน,ความเจ็บปวด,ความรักตัว
กลัวตายของสัตวทุกชีวิตอบรมกลับไปพยายามงดเนื้อสัตวโดยเฉพาะหมูและสัตวเนื้อใหญก็ไมทาน
เลยตอนกอนนอนก็นั่งสมาธิ,อุทิศ,โอนบุญใหสิ่งมีชีวิตที่เราไดเบียดเบียนหรือใหทานเปนอาหาร
เรื่องคุณคํานอยดีมากนํามาปรับใชในการใชชีวิตประจําวันไดทุกสถานการณการชวยเหลือสังคม
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และการเผื่อแผใหผูดอยกวา มีโอกาสที่ไดปฏิบัติสม่ําเสมอดวยความจริงใจ ทําใหทุกคนคํานึงถึง
ศีลธรรมกันมากขึ้น รูสึกรักและอภัยใหกันมากขึ้นทําใหคิดไดวาชีวิตเปนสิ่งที่มีคุณคา
“ผูสอนนําเรื่องราวของมูลนิธิพุทธฉือจี้ของไตหวันมาใหเรียนรูเรื่องของการชวยเหลือ
แบงปนใหกับผูดอยโอกาสในสังคม การเก็บขยะ การชวยเหลือผูเจ็บปวย ผูยากไร การทําความดี
รวมกันเปนหมูคณะ ทําใหเห็นภาพ และอยากทําใหเมืองพัทยาเปนเมืองที่มีแตความสงบ ทุกคน
ชวยเหลือกันดูแลชายหาดไมใหสกปรก ทุกวันเวลาเจอขยะตกอยูบนถนนจะเก็บทิ้ง จากแตกอนไม
คอยสนใจเพราะเห็นเปนเรื่องเล็กนอย แตหลังจากไดเรียนและชมภาพยนตรรูสึกวาการทําความดี
ตองทําไดทุกเรื่องชวยกัน บานเมืองก็จะดีขึ้นหากทุกคนชวยกันดูแลรักษา ไตหวันยังทําได พัทยาก็
ทําได และหลังจากฝกอบรมทางกลุมไดรวมกันกําลังดําเนินการจัดตั้ง มูลนิธิอาสาสมัครตํารวจ
เมืองพัทยาขึ้น โดยไดดูตัวอยางจากผูสอนที่เชิญ ประธานมูลนิธิตํารวจอาสามาบตาพุด จังหวัด
ระยองมาบรรยาย วิธีการดําเนินการของมูลนิธิ การชวยเหลืออาสาสมัครตํารวจที่บาดเจ็บจาการ
ปฏิบัติงาน และครอบครัวของสมาชิกอาสาสมัครตํารวจที่ไดรับความเดือดรอน และการดําเนินงาน
ของมูลนิธิในการชวยเหลือชุมชนของตน นับวาเปนสิ่งที่กระตุนใหอาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยาที่
เขาอบรมไดริเริ่มการจัดตั้งองคกรมูลนิธิอาสาสมัครตํารวจของเราขึ้นมา”
“การฝ ก โยคะเป น การบริ ห ารสมองได อี ก ด า นและร า งกายแข็ ง แรง และมี ส ติ ใ นการ
ปฏิบัติงาน การฝกศิลปะปองกันตัวดีมากในการเรียนรูจะไดรูการปองกันตัวเองและการเขาจับกุม
การใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกตองโดยยึดคุณธรรมและอุดมคติตํารวจ ทําใหมีหลักยึดใน
การปฏิบัติงาน แตกอนไมเคยรูเดี๋ยวนี้ทองได และพยายามปฏิบัติตามทุกขอเพราะคิดวาเปนสิ่งที่ดีที่
ควรทํา การไดไปเยี่ยมคนพิการดอยโอกาสและคนชราซึ่งอยูในที่สงเคราะห ทําใหมีจิตใจ
สงสารเพื่อนมนุษยดวยกันที่เปนคนไรจุดหมายปลายทางของความฝน ทําใหคนชรามีความรูสึก
อบอุนเสมือนมีลูกชายไดดูแลและไดรับการเยี่ยมและการที่เราไดกระทํา หลังจากฝกอบรมก็ยังแวะ
ไปเยี่ยมเยียนบาง รูสึกสุขใจเมื่อเจอคนแก ที่ไหนก็จะพูดคุยดวยดี เพราะเห็นวาชีวิตคนเราก็เทานี้ แต
กอนกินเที่ยว ทํางานไมคอยสนใจคนรอบขางในสังคมเทาไร ไมคิดถึงความเจ็บปวยหลังจากไดไป
เยี่ยมเยียนและเห็นภาพก็ปลงไดมากขึ้น ทุกวันนี้พยายามชวยผูดอยโอกาสมากขึ้น”
“การไดมาทํากิจกรรมรวมกันชวยเหลือ คนชรา เด็กเรรอน คนพิการ ที่การฝกครั้งกอนไม
เคยมี ทํ า ใหไ ด รูจั ก การเรีย นรู ที่จ ะอยูรว มกับ คนอื่ น รั บฟง ผูอื่น มากขึ้น การใชข องสว นรวมจะ
ระมัดระวังมากขึ้นนึกถึงคนอื่น ชวยเหลือรุนนองในการทํางานไมแบงแยก จากการไดเห็นคุณคา
ของการมีชีวิตอยูครบไมพิการ เจ็บปวยก็เพียงพอแลว แบงปนใหคนอื่นมากขึ้น”
“หลังอบรมมาแลวฝกโยคะ เกือบทุกวันเพราะเปนการออกกําลังกายและเปนการฝกสมาธิ
เปนการฝกความพรอมของรางกาย มีสติในการทํางานรูจักระงับอารมณมากขึ้น นั่งสมาธิบาง
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อารมณเย็นขึ้น ออกทํางานมากขึ้นจากอาทิตยละ 2 ครั้งเปน 3 ครั้งหรือมากวาผลการทํางานดีขึ้น
ชอบอานประวัติตํารวจผูเสียสละเพราะอานแลวทําใหมีจิตใจที่มุงมั่นในการทํางานใหสังคม”
“ทุ ก วั น นี้ ห ลังจากจบการอมรมรับฟงคนอื่นมากขึ้น เปลี่ย นทัศนคติกั บเพื่อ นร ว มงาน
หลายๆคน เปนฝายยิ้มใหกอน ทักทายกอน รักษาของสวนกลางมากขึ้น ไดความรูสึกที่ดีจากผูสอน
ในกิจกรรมยิ้ม สบตา สัมผัส สวัสดี เห็นใจ ใหอภัยผูอื่นมากขึ้นแมแตผูกระทําผิด ไดคิดวาชีวิต
คนเราก็เทานี้ หลังจากไดไปทํากิจกรรมชวยเหลือคนชรา ที่อยูโดดเดี่ยว บางคนก็เจ็บปวย เห็นคน
พิการก็คิดวาเรายังดีกวาคนอื่นๆอีกเยอะ แบงปนใหคนอื่นมากขึ้น แตกอนเห็นขอทานจะไล เดี๋ยวนี้
สงสารใหเงินบาง ใหขาวกินบาง”
สรุปพฤติกรรมของอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเปนขั้นตอนที่ผูเรียนนํา
ทั ศ นคติ ต อ ประสบการณ ใ หม ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ นสถานการณ ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งและสร า งเป น
ประสบการณใหมสําหรับตนเอง ในองคประกอบดานการรับอาสาทํางานบางอยางเพื่อสังคม และ
การแบงปนชวยเหลือสังคม อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงพอสรุปได
ดังนี้ เห็นอกเห็นใจคนที่มีปญหาในสังคมมากขึ้น ออกทํางานชวยเหลือสังคมมากขึ้น พูดจากับคน
อื่นสุภาพมากขึ้น มีสมาธิมากขึ้น สุขภาพดีและใจเย็นขึ้น ดูแลสิ่งของใชสวนรวมมากขึ้น ชวยดูแล
สาธารณะสมบัติ เชน ชวยเก็บขยะ แบงปนสิ่งที่ตนมีอยูใหผูอื่นมากขึ้น ฝกโยคะ ฝกสมาธิ พยายาม
ชวยผูดอยโอกาส คนพิการ คนชรามากขึ้น รวมกันจัดตั้งมูลนิธิตํารวจอาสาเมืองพัทยาเพื่อชวยเหลือ
สังคม
จากสรุปการสัมภาษณตามคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ พบวาเนื้อหาในแตละรายวิชานั้น สอนใหผูเรียนคัดเลือกเหตุการณที่เปนปญหา แมปญหา
เหลานั้นจะไมมีผลกระทบตอตนเองโดยตรง คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมควบคูกับประโยชน
สวนตน มีความรูสึกเปนเจาของสวนรวม เกิดความปรารถนาที่จะแกไขปญหาของสังคม เชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเองและพลังของการรวมกลุมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและสอน
ใหมีความรักความเอื้ออาทรตอบุคคลทั้งที่รูจักและไมรูจัก โดยการเรียนรูจะเกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน
เอง การเรียนรูจากประสบการณตรงชวยให ผูเรียนเกิด การคิดวิเคราะห วิพากษ จนเกิดความเขาใจ
ที่ลึกซึ้งขึ้น ทั้งในแงอารมณ ความคิด จิตใจ และความรู การใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง
การเผชิญกับสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองที่เหมือนจริง จะชวยใหผูเรียนเปลี่ยนแปลง
แบบองครวม คือ ทั้ง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม จนเกิดเปนสํานึกที่ดี และนําไปสูชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจและชวยเหลือสังคม ของอาสาสมัครตํารวจที่เพิ่มมากขึ้นกวากอนเขา
รับการอบรมตามโครงการ ซึ่งเปนขั้นตอนที่ผูเรียนนําทัศนคติตอประสบการณใหมไปประยุกตใช
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ในสถานการณ ต างๆ ที่ เ กี่ย วของและสรา งเปนประสบการณ ใ หมสํา หรั บตนเอง ภายหลั งจาก
การเรียนรูผานรูปแบบของ การฝกสมาธิ การสนทนา(Dialouge) การทําความกระจางคานิยม
(Value Clarification) การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ(Biographical reading), การเรียนรูผานละคร
(Dramatization) และการทํางานชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ เสริมดวยกิจกรรมรูปแบบ
การเรียนรู เพื่อใหเกิดการสะทอนกลับ ( Critical Reflection) คือการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง
เปนการทําใหผูเรียนซึ่งเคยเปนแคผูฟง เริ่มตระหนักและมองเห็นปญหาที่ในสังคมที่เขาดํารงอยู
(Mezirow, 1991) และจากกระบวนการนี้เอง ผูเรียนก็จะมีการคิดอยางใครครวญ วิพากษวิจารณ
ปญหาตางๆในสังคมไดอยางลึกซึ้ง ยอมรับฟงผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง เปนการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง จนเขาถึงกระบวนการสรางจิตสํานึก (Conscientization) (Friere,
1970) เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ โดยวิธีการนําหลักแนวคิดทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยนในเรื่ อง การเรีย นรูประสบการณ (Experiential Learning) และ การเรียนรูรว มกัน
(Collaborative Learning) มาผสมผสานในการถายทอดประสบการณและการทํากิจกรรมรวมกัน
ดังนั้นการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ ตองทําแบบบูรณาการ (integrated) และเปนองครวม
(holistic) โดยเปนการพัฒนาทั้ง จิตใจ สติปญญา และพฤติกรรม ของบุคคล โดยมุงเนน ใหเปน
บุคคลที่มีจิตสํานึกในการกระทําเพื่อสวนรวม มีคุณธรรม มีความรัก ความเมตตากรุณา มีปญญา
สามารถคุมครองเพื่อนมนุษย สามารถปกปองคุมครองธรรมชาติได หรือเรียกวาเปนบุคคลที่มี
จิตสํานึกสาธารณะ (พระธรรมปฏก, 2543)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จัย เรื่องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทั ศนเ ชิ งจิ ตสํ านึ กสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
3. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอสนับสนุนของการนําโปรแกรมเพื่อเสริมสราง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปใช
การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก การพัฒนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Boyle (1981) แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ แนวคิดการ
เรียนรูแบบรวมกัน แนวคิดการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะ มาเปน
แนวคิดหลักของการออกแบบและพัฒนา โดยพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดของ Boyle (1981) ใน 3 ขั้นตอนแรก ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดกลุมผูเรียน
กําหนดกลุมประชากร ไดแก อาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จํานวน
250 คน กลุมตัวอยาง ไดแก อาสาสมัครตํารวจ จํานวน 60 คนโดยผูเขาอบรมตองเปนผูที่มีอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป และเคยผานการปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครตํารวจมาอยางนอย 1 ป และเคย
ผานการอบรมอาสาสมัครตํารวจมากอนอยางนอย 1 ครั้ง โดยคัดเลือกจากผูที่ลงทะเบียนสมัครเขา
รวมฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและสมัครใจ
เขารวมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่สรางขึ้น ซึ่งถือไดวาเปนผูที่ผานประสบการณ
การเรียนรูในการปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครตํารวจมากอน
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ขั้นที่ 2 ระบุเนื้อหาวิชา
ผูวิจัยนําผลจากการวิเคราะหเนื้อหาดานการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Boyle
(1981) แนวคิ ด การเรี ย นรู จ ากประสบการณ แนวคิ ด การเรี ย นรู แ บบร ว มกั น และแนวคิ ด
การสะท อ นความคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ แนวคิ ด จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะและแนวทางการปฏิ บั ติ ง านของ
อาสาสมัครตํารวจ มาจัดทําหลักสูตร และเนื้อหาในการฝกอบรม โดยจําแนกออกเปนหมวดหมู
การวิเคราะหเนื้อหาดานการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะมีจุดประสงคเพื่อการ
เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ โดยการวิเคราะหเนื้อหา ซึ่งสามารถแบงเปนรายละเอียดดังนี้
เนื้อหาที่สอนเนนในเรื่อง การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ โดยแบงเปน 2 ดาน ดานการสรางความตระหนักรู คือ การรับรูปญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคม ชุมชน และการรับรูแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นวาควรทําอยางเพื่อแกปญหานั้น ดาน
การคํานึ งถึ งสวนรวมรว มกัน คื อ การรับอาสาที่ จะทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสังคมโดยการอาสา
ชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ และ การแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคมโดยเปนการให
ความรวมมือในการปฏิบัติ และ/หรือการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติตามกิจกรรมเพื่อ
ลดและแกไขปญหาของทองถิ่น และชุมชน สังคม เชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม
การดูแลสาธารณสมบัติและสิ่งของสวนรวม เปนตน
ขั้นที่ 3 การวางแผนการเรียนรู
1. สรางโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ ดําเนินการดังนี้
1.1 ผูวิจัยนําผลขอมูลที่วิเคราะหไดจากขั้นตอนที่ 2 มาประกอบการออกแบบ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใชแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณและแนวคิดการ
เรียนรูแบบรวมกันเสริมดวยแนวคิดการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ เพื่อนํามาใชในการวางแผนการเรียนรู มาสรางโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ประกอบดวย วัตถุประสงค ผูเรียน ผูสอน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนรู ระยะเวลา แหลงความรูและสื่อการเรียนรู สภาพแวดลอม การประเมินผล
จากนั้นนําโปรแกรมที่พัฒนาไปให ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ดานการวิจัย ดานตํารวจ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity)
ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปใช
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1.2 การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัย ผูวิจัยพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัย
ซึ่งประกอบดวย
1.2.1 แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
1.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
1.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศน
เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
1.2.4แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศน
เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ผูวิจัยนําแบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ แบบประเมิน
พฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรม
เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ และแบบสัมภาษณความคิด
เห็นที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ให
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ซึ่งประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานจิตสํานึกสาธารณะ ผูเชี่ยวชาญดานการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมั ครตํารวจ และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการ
ฝกอบรม ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา การใชภาษาและความเหมาะสมของขอคําถาม และความ
เปนไปไดของการนําไปใช
การทดลองใช เ ครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การวิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย ทดลองใช เ ครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ผู วิ จั ย กั บ
อาสาสมัครตํารวจของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีที่ไมไดเขารวมโปรแกรม และมี
คุณสมบัติใกลเคียงกับ อาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยาเปนกลุมทดลองของการจัดโปรแกรมในครั้งนี้
1.3 ประชาสัมพันธโครงการจัดกิจกรรม ผูวิจัยรวมมือกับสถานีตํารวจภูธร
เมืองพัทยา ในการจัดโปรแกรมการฝกอบรม โดยประกาศประชาสัมพันธอาสาสมัครตํารวจเพื่อเขา
รวมโครงการ โดยมีการประสัมพันธเปนระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแตพฤษภาคม-มิถุนายน 2553
1.4 จั ด ตั้ ง ที ม งานผู รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น กิ จ กรรม ผู วิ จั ย จั ด ตั้ ง ที ม งาน
ผูรับผิดชอบออกเปน 3 ฝาย คือ 1) ฝายวิชาการ ประกอบดวย วิทยากรดานการเสริมสรางจิตสํานึก
สาธารณะ วิทยากรดานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ 2) ฝายดูแลและอํานวยความสะดวก
ในการทํากิจกรรม 3) ฝายดูแลเรื่องอาหารและสถานที่ ผูวิจัยเปนหัวหนาโครงการและเปนวิทยากร
ดานการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ รวมทั้งชวยดูและอํานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใชโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ
ผูวิจัยไดจัดดําเนินการไปตามขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดของ Boyle (1981) ใน 2 ขั้นตอนสุดทาย ในขั้นที่ 4 และ 5 ดังนี้
ขั้นที่ 4 การนําแผนกิจกรรมไปปฏิบัติ
4.1 คัดเลือกผูเรียน ผูวิจัยตรวจสอบคุณสมบัติ กลุมตัวอยาง ไดแก อาสาสมัคร
ตํารวจ จํานวน 60 คนโดยผูเขาอบรมตองเปนผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป โดย และเคยผานการ
ปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครตํารวจมาอยางนอย 1 ป โดยคัดเลือกจากผูที่ลงทะเบียนสมัครเขา
รวมฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและสมัครใจ
เขารวมในโปรแกรม
4.2 การออกแบบการทดลอง ผูวิจัยออกแบบการทดลอง โดยใชรูปแบบการ
ทดลอง ที่มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง
4.3 ผูวิจัยจัดเตรียมสถานที่ เนื้อหา สื่อการสอน วิทยากรดานการเสริมสราง
จิตสํานึกสาธารณะ สถานที่จัดกิจกรรม ณ บานพักตํารวจ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
4.4 แบงกลุมในการทําวิจัยโดยอาสาสมัครตํารวจทั้ง 60 คนที่เขารวม
โปรแกรม ทํ า แบบวั ด มโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะ และ ให ผู ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของ
อาสาสมั ค รตํ า รวจ ทํ า แบบประเมิ น พฤติ ก รรมของอาสาสมั ค รตํ า รวจที่ เ ข า ร ว มโปรแกรม
(หัวหนาชุดของอาสาสมัครตํารวจ และเจาหนาที่ตํารวจ)
4.5 อาสาสมั ค รตํ า รวจกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม จํ า นวน 60 คนเข า รั บ
การฝ ก ตามโครงการฝ ก อบรมการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รตํ า รวจประจํ า ป 2553 ร ว มกั บ
อาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยาจํานวน 190 คน ที่สมัครเขารวมการฝกอบรมตามโครงการ (รวม
จํานวนผูเขาอบรมตามโครงการทั้งสิ้น 250 คน) ในระหวางวันที่ 26 ถึงวันที่ 27 เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2553
4.6 อาสาสมัครตํารวจกลุมควบคุม จํานวน 30 คน หลังจากเขารวมการ
ฝ ก อบรมตามโครงการฝ ก อบรมการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รตํ า รวจประจํ า ป 2553
ในระหวางวันที่ 26 ถึงวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 แลว ใหมีการฝกปฏิบัติงานตาม
คู มื อ ประชาชน ที่ ใ ห ค วามรู ใ นการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รตํ า รวจ ด ว ยตนเอง และทํ า การ
ประเมิ น ผลอาสาสมั ค รตํ า รวจกลุ ม ควบคุ ม พร อ มกั บ อาสาสมั ค รตํ า รวจกลุ ม ทดลอง
เมื่ อ กลุ ม ทดลองเสร็ จ สิ้ น การฝ ก อบรมตามโครงการฝ ก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น
เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ

264
4.7 อาสาสมั ค รตํ า รวจกลุ ม ทดลอง จํ า นวน 30 คน หลั ง จากเข า ร ว มการ
ฝ ก อบรมตามโครงการฝ ก อบรมการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รตํ า รวจประจํ า ป 2553
ให อ าสาสมั ค รตํ า รวจกลุ ม ทดลองเข า รั บ การฝ ก อบรมตามโครงการฝ ก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร า ง
มโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของอาสาสมั ค รตํ า รวจ โดยมี ร ะยะเวลาในการฝ ก อบรม
แบงออกเปน 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การเขารว มโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเ ชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที่ 5 เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2553
ระยะที่ 2 การเขาร ว มโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเ ชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553
ระยะที่ 3 การปฏิบัติดวยตนเองตามคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที่ 10 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2553 รวมเปนระยะเวลา 30 วัน โดยใหผูควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ
เปนผูประเมินพฤติกรรมของอาสาสมัครตํารวจที่เขารวมโปรแกรม (หัวหนาชุดของอาสาสมัคร
ตํารวจ และเจาหนาที่ตํารวจ) จํานวน 2 ครั้ง คือกอนเริ่มโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมที่
ผูวิจัยสรางขึ้น และการสัมภาษณกลุมทดลองหลังเสร็จสิ้นโครงการ
ขั้นที่ 5 การประเมินผลโปรแกรม
หลังการทดลองผูวิจัยประเมินผลกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยเครื่องมือที่
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นดังนี้
1) แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
2) แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
3) แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
4) แบบสั ม ภาษณ ค วามคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
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ขั้นตอนที่ 3 เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอสนับสนุนของการนําโปรแกรมเพื่อ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปทดลองใช
ผู วิ จั ย ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น โดยการสั ม ภาษณ และการอภิ ป รายกลุ ม ของผู เ รี ย น
อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองที่เขารวมโปรแกรม เกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ที่ไดทดลองใช เพื่อนําผลที่ไดรับไปปรับปรุง แกไขโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมใน
การใชตอไป
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทัศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจที่
พัฒนาขึ้นมีองคประกอบคือ 1.วัตถุประสงค 2.กลุมผูเรียน 3.ผูสอน 4.เนื้อหาสาระ 5.กิจกรรมการ
เรียนรู 6. ระยะเวลา 7. แหลงความรูและสื่อการสอน 8.สภาพแวดลอม 9.การประเมินผล และมี
กระบวนการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะไดแก 1. การสนทนา 2. การฝกสมาธิ 3.
การทําความกระจางคานิยม 4. การเรียนรูผานละคร 5. การอานชีวประวัติบุคคลสําคัญ 6.การทํางาน
ชวยเหลือสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
2.1 ขอมูลภูมิหลังของผูเรียน
ผู เ รี ย นส ว นใหญ เป น เพศชาย มี อ ายุ ตั้ ง แต 20-51 ป ขึ้ น ไป และเคยผ า นการ
ปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครตํารวจมาอยางนอย 1 ป และเคยผานการอบรมอาสาสมัครตํารวจ
มากอนอยางนอย 1 ครั้ง สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และมี
รายไดต่ํากวา 10,000 บาท ปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครตํารวจของสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
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2.2 ผลการทดลองใชโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
ผูวิจัยนําโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจนําไปทดลองใชกับอาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยา ไดผลการทดลองดังนี้
1. หลังการเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ ระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง
มีความแตกตางที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นกวากอน
การทดลอง ( Χ กอนการทดลอง = 3.72, Χ หลังการทดลอง = 4.61)
2. หลังการเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมั ค รตํ า รวจ ระดั บ มโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม
หลังการทดลอง มีความแตกตางที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยหลังการทดลอง กลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นกวากลุมควบคุม ( Χ กลุมทดลอง = 4.61, Χ กลุมควบคุม = 3.85)
ตอนที่ 3
ผลการศึกษาปญหาอุปสรรคและขอสนับสนุนของการนําโปรแกรมเพื่อ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ผูวิจัยจัดการอภิปรายกลุมที่เปนกลุมทลองในการวิจัยครั้งนี้ เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มี
ตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไดขอสรุปดังนี้
3.1 ขอสนับสนุนการนําโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจไปใช
1. ผูเรียน
ผูเรียนมีจํานวนเหมาะสม การที่กําหนดใหกลุมผูเรียนตองมีประสบการณ
การทํางานอยางนอย 1 ป และผานการฝกอบรมมาแลวอยางนอย 1 ครั้ง ทําใหผูเรียนมีประสบการณ
แตกตางกันตามประสบการณของการทํางานและจํานวนการเขารับการอบรมที่แตกตางกัน ทําให
สามารถเรี ย นรู แ ละแลกเปลี่ ย นประสบการณ ร ะหว า งรุ น พี่แ ละรุน น อง รวมทั้ ง การกํ า หนดให
ผูเขารับการอบรมตองมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ทําใหผูเขารับการอบรมในแตละกลุมมีอายุที่คละกัน
ไป สามารถแลกเปลี่ ย นประสบการณ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต และเรี ย นรู ที่ จ ะอยู ร ว มกั บ บุ ค คลอื่ น
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการอบรมมีการแบงเปนกลุมยอยกลุมละ 5 คนทําใหเกิดการเรียนรู
ที่ จ ะทํ า งานร ว มกั น แลกเปลี่ ย น และถ า ยทอดประสบการณ ซึ่ ง กั น และกั น จนได ข อ สรุ ป เกิ ด
ความรูใหม
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2. ผูสอน
ผูสอนเปนผูที่มีความรูและมีประสบการณ มีอุปกรณในการเรียนการสอน
ที่ เ หมาะสมในการฝ ก อบรมสามารถถ า ยทอดประสบการณ ก ารเรี ย นรู ที่ ม าจากชี วิ ต จริ ง
นํามาถายทอดใหกับผูเรียนไดเขาใจอยางลึกซึ้ง สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได
จริง การถายทอดในลักษณะของความเปนกันเองและผอนคลาย ใหผูเรียนไดคิดไดดวยตนเองโดย
การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น เองในกลุ ม โดยใช สื่ อ การสอน เช น ภาพยนตร การฝ ก
สถานการณจําลอง
3. เนื้อหา
เนื้อหาตั้งอยูบนความเปนจริงสามารถนํามาใชไดในชีวิตปจจุบัน ไดสาระ
กระตุนจิตใจ จากการดูหนัง ดูละครแลวยอนดูตัวเอง หรือจากสิ่งที่คนเรามองขามก็ใหแงคิดใน
มุมมองอื่นได เหมาะสมกับการเรียนรูของอาสาสมัครตํารวจ มีการเรียนรูจากสภาพเหตุการณจริงทํา
ใหเกิดประสบการณตรงในการรับรูสรางความประทับใจในการเรียนรู
4. กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูของโปรแกรมเปนรูปแบบการเรียนรู เพื่อใหเกิดการ
สะทอนกลับ (Critical Reflection) คือการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง เปนการทําใหผูเรียนซึ่งเคย
เปนแคผูฟง เริ่มตระหนักและมองเห็นปญหาที่ในสังคมที่เขาดํารงอยู (Mezirow, 1991) และจาก
กระบวนการนี้เอง ผูเรียนก็จะมีการคิดอยางใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆในสังคมไดอยาง
ลีกซึ้ง ยอมรับฟงผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง
จนเขาถึงกระบวนการสรางจิตสํานึก (Conscientization) (Friere, 1970) เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึก
สาธารณะ มีการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของ การฝกสมาธิ การสนทนา (Dialouge),
การทําความกระจางคานิยม(Value clarification), การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ (Biographical
reading), การเรียนรูผานละคร(dramatization) และการทํางานชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ เชน
ทํ า กิ จ กรรมการบํ า เพ็ ญ ประโยชน ใ ห กั บ ส ว นรวมร ว มกั น ตามขั้ น ตอนของการเรี ย นรู จ าก
ประสบการณและขั้นตอนของการเรียนรูแบบรวมกัน โดยใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันและ
เรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการฝกคิดวิเคราะหรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและ
กัน ผูเรียนมีการฝกคิดวิเคราะหรวมกันเปนกลุม ทําใหผูเรียนรูจักรับฟงความคิดเห็นที่แตกแตกตาง
เพื่อที่จะไดขอสรุปที่เปนมุมมองใหมๆ และเพื่อใหเกิดจิตสํานึกที่ดี
5. ระยะเวลา
ระยะเวลาในการเรีย นรูมี ความเหมาะสมดี การแบง เปนสองชว งทํา ใหไ ด
กลับไปปฏิบัติมีโอกาสคิดทบทวน ฝกชวงวันหยุดเหมาะสมดีเพราะอาสาสมัครตํารวจมีภาระงาน
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ประจําดว ย จะได รูสึกผ อนคลาย นอกจานั้นเมื่ออบรมเสร็จแลว อีกหนึ่ งเดือนยั งมีการประเมิน
พฤติกรรมตอ ทําใหไดมีโอกาสฝกฝนอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นผูเรียนครึ่งหนึ่งอยากใหมีเวลาใน
การฝกปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานตํารวจเพิ่มขึ้น สวยระยะเวลาการฝกดานอื่นๆก็ดีอยูแลว เมื่อฝกแลว
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
6. แหลงความรูและสื่อการสอน
แหลงความรูมีความนาสนใจและหลากหลาย ไดรับประสบการณตรงจาก
การทํากิจกรรมรวมกันเสริ มจากเนื้อหาการเรียนรู กอใหเกิดประโยชนในเสริมสรางจิ ตสํ านึก
สวนสื่อการสอนสามารถทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดอยางลึกซึ้ง เขาใจงายนาสน นาติดตาม และ
นาประทับใจ มีคูมือสําหรับการปฏิบัติตนทั้งในเรื่องงานและการพัฒนาดานจิตใจ
7. สภาพแวดลอม
สภาพแวดลอม มีความเหมาะสม สภาพเงียบสงบ ไมมีการรบกวน อากาศ
บริสุทธิ์ เปนธรรมชาติ ทําใหจิตใจผอนคลาย มีสมาธิในการเรียนรู สงเสริมตอการทํากิจกรรมเพื่อ
เสริ ม สร า งจิต สํ า นึ ก สาธารณะ มี หอ งจั ด สัม มนาที่ เ งี ย บสงบ เหมาะแก ก ารทํา สมาธิ อาหารดี มี
ประโยชนตอรางกาย สถานที่สามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลาย มีการฝกโยคะ นั่งสมาธิ ฝกยุทธวิธี
สถานการณจําลอง และการบรรยาย
3.2 ปญหาอุปสรรคของการนําโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปใช
ในการวิจัยครั้งนี้ไมพบปญหาอุปสรรคของการนําโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปใชกับกลุมตัวอยางที่เปนอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลอง
ในการวิจัย
อภิปรายผล
การวิ จัย เรื่ องการพัฒนาโปรแกรมเพื่ อเสริ มสรางมโนทั ศนเ ชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ ผูวิจัยมีประเด็นที่นํามาอภิปราย 3 ประเด็นคือ
1. ผลการพั ฒ นาโปรแกรม เพื่ อเสริมสร างมโนทั ศนเ ชิง จิตสํานึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
2. ผลการทดลองใชโปรแกรมที่พั ฒนาขึ้น เพื่ อเสริ มสรางมโนทัศน เ ชิ งจิตสํ านึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
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3. ผลการศึ ก ษาป ญ หาอุ ป สรรคและข อ สนั บ สนุ น ของการนํ า โปรแกรมเพื่ อ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปใช
1. ผลการพัฒนาโปรแกรม เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ
การพัฒนาโปรแกรม เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ เนื่องจาก
อาสาสมัครตํารวจเปนเพียงประชาชนไมไดผานการฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจมากอน มีแตเพียงการฝกอบรมในระยะสั้นๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับกฎหมายและ
ขอควรปฏิบัติที่เกี่ยวของใหกับอาสาสมัครตํารวจในการชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งในบางครั้ งการปฏิบั ติงานของอาสาสมัครตํารวจอาจกระทบตอสิทธิของบุ คคลอื่น หรื อ ใน
บางครั้งอาจเอื้อตอการเปนผูกระทําผิดเสียเอง ดังนั้นการใหการศึกษาแกอาสาสมัครตํารวจ จึง
จําเปน ตองมี การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจใหคํ านึงถึง
ประโยชนสวนรวมเปนหลัก
โปรแกรมที่ ผู วิ จั ย ได พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ เริ่มดําเนินการหลังจากอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองเขารวมการฝกอบรม
ตามโครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจประจําป 2553 ในระหวางวันที่ 26 ถึง
วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 แลว จากนั้นใหอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองเขารับการ
ฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
และเสริมเนื้อหาการเรียนรู โดยใหอาสาสมัครตํารวจฝกปฏิบัติรวมกันตามกิจกรรมเสริมสราง
มโนทัศน เชิงจิตสํานึกสาธารณะในดาน การอาสาชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน
การแบ ง ป น ช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ในสั ง คม และการฝ ก ด ว ยตนเองตามคู มื อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ นเชิ ง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งแตกตางจากเนื้อหาสาระ
เดิม ตามโครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจประจําป 2553 ที่มีวัตถุประสงค
เพื่อเปน การทบทวนความรูของอาสาสมัครตํารวจในการชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมประเภทตางๆ เชน ยาเสพติด การโจรกรรมและอาชญากรรมอื่นๆ โดยมี
เนื้อหาการเรียนรู เกี่ยวกับกฎหมายและขอควรปฏิบัติที่เกี่ยวของใหกับอาสาสมัครตํารวจ ในการ
ชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงานรวมทั้งการฝกภาคปฏิบัติดานยุทธวิธีตํารวจ ในการ
ชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญา และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการฝกอบรมเปนปกติประจําทุกป (รายละเอียด
โครงการดูดามภาคผนวก ง)
โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจที่พัฒนาขึ้น
มีองคประกอบคือ 1.วัตถุประสงค 2. กลุมผูเรียน 3.ผูสอน 4.เนื้อหาสาระ 5.กิจกรรมการเรียนรู
6. ระยะเวลา 7. แหล ง ความรู แ ละสื่ อ การเรี ย นรู 8. สภาพแวดล อ ม 9.การประเมิ น ผล และมี
กระบวนการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ ไดแก 1.การสนทนา 2.การฝกสมาธิ
3.การทํ า ความกระจ า งค า นิ ย ม
4.การเรี ย นรู ผ า นละคร 5.การอ า นชี ว ประวั ติ บุ ค คลสํ า คั ญ
6.การทํางานชวยเหลือสังคม โดยสามารถอธิบายแยกตามองคประกอบของโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงคของโปรแกรม คือ การพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ดังนั้นโปรแกรมที่จัดขึ้นตอง
เปนการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมาใชเพื่อจัดกิจกรรมใหกับอาสาสมัครตํารวจ
เนื่องจากโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบมีความเหมาะสมและเปนประโยชนกับกลุมเปาหมาย
เพราะวากลุมเปาหมายคือ อาสาสมัครตํารวจและอยูในวัยผูใหญ ซึ่งสอดคลองแนวคิดในเรื่องการ
ใหการศึกษาแกผูใหญของ Knowles (1980) ที่เนนประสบการณเดิม และความตองการที่จะการ
เรี ย นรู ข องผู เ รี ย นเองและสอดคล อ งกั บ ความหมายของการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น
(อาชัญญา รัตนอุบล, 2540) ที่วา “กิจกรรมทางการศึกษาและมวลประสบการณความรูใดๆ ก็ตามที่
ไดจัดขึ้นโดยบุคคล หนวยงาน และสถาบันตางๆ ในสังคม โดยไดจัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษา
ในระบบโรงเรียนภาคปกติ เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่พึงประสงคของ
กลุมเปาหมายตางๆ โดยยึดหลักการที่วา เปนการสนองความตองการความสนใจและแกปญหา
ใหแกกลุมเปาหมายนั้น” ฉะนั้นการศึกษานอกระบบโรงเรียนดังกลาวจึงเปนการศึกษาที่เหมาะ
สําหรับกลุมอาสาสมัครตํารวจ นี้ โดยมีลักษณะที่ยืดหยุนในการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนตัวผูสอน
ผูเรียน สถานที่ เวลา หลักสูตร และการประเมินผล ซึ่งเปนกลุมที่เปนผูใหญ และยังสอดคลองกับ
อุนตา นพคุณ (2546) ที่วา “การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะตองตอบสนองความตองการและ
ปญหาของกลุมเปาหมายได”
2. ผูเรียน
ผูเรียนตองมีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป และผานการฝกอบรมมา แลว
อยางนอย 1 ครั้ง ทําใหผูเรียนมีประสบการณแตกตางกันตามประสบการณของการทํางานและ
จํา นวนการเข า รั บ การอบรมที่ แ ตกต า งกัน ทํ า ให สามารถเรี ย นรูแ ละแลกเปลี่ ย นประสบการณ
ระหวางรุนพี่และรุนนอง รวมทั้งการกําหนดใหผูเขารับการอบรมตองมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ทํา
ใหผูเขารับการอบรมในแตละกลุมมีอายุที่คละกันไป โดยแบงเปนกลุมๆ ละ 5 คน ทําใหสามารถ
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แลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินชีวิตและเรียนรูที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่นชวยเหลือซึ่งกันและ
กันสอดคลองกับ ชาญ สวัสดิ์สาลี (2539) ที่วาผูเรียนควรมีจํานวนเหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อให
สามารถทํ ากิ จ กรรมได อย างทั่ ว ถึง และจากการที่ผูเ รียนมาจากที่ตางๆ กัน ก็ จ ะทํา ใหผูเ รี ย นได
แลกเปลี่ยนประสบการณเกิดความรวมมือในการทํากิจกรรม การเห็นความสําคัญของการเขารวม
โปรแกรมและการฝกฝนดวยตนเองมีผลตอการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของผูเรียน
3. ผูสอน
ผู ส อนจึง เป น ป จ จั ย ที่ สํา คัญ ในการจั ด โปรแกรม เปน ผูดํ า เนิ น กิจ กรรมการเรีย นรู
ผูเ รียนจะเรียนรู ไ ด ดีห รือไม นั้ นขึ้ น อยูกับการถายทอดและความเชื่อถือในตัวผู สอนเปนสําคัญ
รวมถึ ง การจัด กิ จ กรรมที่ ใ ห ผู เ รี ย นเรี ย นรู จ ากประสบการณจ ริง มี ก ารเรี ย นรูร ว มกั น ในการทํ า
กิจกรรม ฝกใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นรวมกันคิดวิเคราะห วิพากษ ตอประสบการณในการ
เรียนรูที่ไดรับ จนเกิดเปนสํานึกที่ดีในการทํางานชวยเหลือสังคม มีจิตใจที่เอื้อเฟอเพื่อแผ ตอเพื่อน
มนุษย ผูสอนตองมีเทคนิคการถายทอดที่ทําใหผูเรียนไดคิดไดดวยตนเองโดยผานกิจกรรมเรียนรู
จากประสบการณจริงและการสอนในรูปแบบของการรวมแสดงความคิดเห็นกันในกลุมที่มีตอ
เนื้อหาการเรียนรูเพื่อที่จะไดขอสรุปในการนําไปใชชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับการจัดการ
เรีย นรู จ ากประสบการณ สํ า หรับผู ใ หญที่ เ ป น รูป แบบการจัด การเรีย นรูที่ แ ตกตา งจากอดี ต และ
แตกตางจากรูปแบบการเรียนรูของกลุมอื่น ผูสอนจะไมใชศูนยกลางของการเรียนรู ผูเรียนไมใช
ผูรับ แตจะเปนกระบวนการที่ผูเรียนที่เปนผูใหญไดใชประสบการณเดิมหรือความรูเดิมผนวกกับ
ความรูใหม สรางเปนความรูของผูเรียนเอง(Lee and Caffarella, 1994) โดยเปนความพยายามในการ
เชื่อมโยงระหวาง ทฤษฎีและปฏิบัติ เปนการบูรณาการความรูใหมหรือประสบการณใหมกับความรู
เดิมหรือประสบการณเดิม เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของบุคคล (อาชัญญา รัตนอุบล, 2547)
4. เนื้อหา
เนื้ อ หาที่ ส อนเน น ในเรื่ อ ง การเสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ โดยแบงเปน 2 ดาน ดานการสรางความตระหนักรู คือ การรับรูปญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคม ชุมชน และการรับรูแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นวาควรทําอยางเพื่อแกปญหานั้น ดาน
การคํานึ งถึ งสวนรวมรว มกัน คื อ การรับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสังคมโดยการอาสา
ชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ และการแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคมโดยเปนการให
ความรวมมือในการปฏิบัติ และ/หรือการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติตามกิจกรรมเพื่อ
ลดและแกไขปญหาของทองถิ่น และชุมชน สังคม เชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม
การดูแลสาธารณสมบัติและสิ่งของสวนรวม เปนตน
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เนื้อหาจึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูจัดโปรแกรมตองจัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
สามารถตอบสนองความตองการไดและปญหาของผูเรียนได สามารถนําไปใชในการทํางานและ
ชีวิตประจําวันไดจริง (อาชัญญา รัตนอุบล, 2540) การถายทอดเนื้อหาตองใหเขาใจงายและมีความ
นาสนใจสามารถสรางความประทับใจใหกับผูเรียนได
5. กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูของโปรแกรมเปนกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู เพื่อใหเกิดการ
สะทอนกลับ (Critical Reflection) คือการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง เปนการทําใหผูเรียนซึ่งเคย
เปนแคผูฟง เริ่มตระหนักและมองเห็นปญหาที่ในสังคมที่เขาดํารงอยู (Mezirow, 1991) และจาก
กระบวนการนี้เอง ผูเรียนก็จะมีการคิดอยางใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆในสังคมไดอยาง
ลีกซึ้ง ยอมรับฟงผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง
จนเขาถึงกระบวนการสรางจิตสํานึก (Conscientization) (Friere, 1970) เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึก
สาธารณะ มีการดําเนินกิจกรรมการตามขั้นตอนของการเรียนรูจากประสบการณและขั้นตอนของ
การเรี ย นรู แ บบร ว มกั น โดยมี ก ระบวนการเสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ดังนี้คือ การฝกสมาธิ เปนการสรางบรรยากาศที่ผอน
คลาย โดยการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเขารับการอบรมมีคลื่นสมองต่ําจน จิตเขาสูสภาวะอัลฟา จิตใจ
จะสงบเยือกเย็น เกิดความสมดุล อารมณดี มีการผอนคลายสูง มีสมาธิสูง มีพลังความคิดดานบวก
สูง มีสวนรวมในการทํางาน และสรางสัมพันธภาพที่ดี การสนทนา (Dialouge) เปนการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนการใหอาสาสมัครตํารวจดึงปญหาสังคมมาขบคิดใหลึกลงไปใหถึง
รากหรือสาเหตุของปญหา โดยการหยิบยกประเด็นปญหาขึ้นมาเพื่อการเสวนาหรือการตั้งคําถาม
เพื่อใหกลุมมองเห็นปญหาจากประสบการณรอบตัวและจะนําไปสูการคิดอยางวิพากษวิจารณ
เรียกวา Problem-posing Method โดยใหอาสาสมัครตํารวจผูประสานงานกลุมหยิบประเด็นที่
สมาชิกกลุมนําเสนอเพื่อใหกลุมอภิปรายและแสวงหาคําตอบ ผูประสานงานจะกระตุนใหสมาชิก
กลุมแสวงหาความเปนจริง ชวยใหคนมองเห็นปญหาไมใชยอมรับปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมมีขอ
โตแยง โดยใหอาสาสมัครตํารวจเปนผูคิด เปนผูกระทําเอง รูจักคิด รูจักถาม เพื่อสะทอนใหเห็นวา
เขามองสภาพการณ ที่ เ ป น อยู นี้ อ ย า งไร จนเกิ ด ความตระหนั ก และจนนํ า ไปสู ก ารคิ ด อย า ง
วิพากษวิจารณ และเกิดจิตสํานึกขั้นวิพากษ และเขาถึงกระบวนการจิตสํานึก (Conscientization)
(Friere, 1970) การทําความกระจางคานิยม(Value clarification) เปนการปลูกฝงคานิยม จริยธรรม
คือหลักการปฏิบัติตนตอสิ่งตางๆ ที่บุคคลถือวาดีงามถูกตองและควรคาแกการยึดถือ โดยการใช
คําถามเปนการกระตุนใหอาสาสมัครตํารวจเกิดการฉุกคิดดวยตนเองเกี่ยวกับคานิยมหรือจริยธรรม
ของตนเองโดยผูสอนยังนํากิจกรรมอื่น ๆ เชน การแสดงละคร สถานการณจําลอง การเลานิทาน
การแสดงบทบาทสมมติ ไปใชในชั้นเรียน โดยใชกิจกรรมเปนเครื่องมือกระตุนใหอาสาสมัคร
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ตํารวจแตละคนแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ออกมาเพื่อทําความกระจางให
อาสาสมัครตํารวจไดเกิดการฉุกคิด และเกิดความกระจางในคานิยมของตนเองและปฏิบัติตนตาม
คานิยมของตนที่ตั้งใจไว (Knowles, 1990)และเปนการกระตุนใหอาสาสมัครตํารวจแสวงหาคานิยม
มาเปนหลักหรืออุดมการณในการคํารงชีวิตของตน และชวยใหเกิดความกระจางในคานิยมที่ตนเอง
เลื อกยึด ถือ ซึ่งถาเกิดความกระจางแลว ก็อาจปรับเปลี่ย นหรื อยึ ดถื อค านิย มนั้ นอยางมั่น คงขึ้น
การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ(Biographical reading) เปนการนําเสนอขอมูลใหม ประสบการณใหม
ผานกิจกรรม การศึกษาชีวประวัติบุคคลสําคัญที่ทําประโยชนเพื่อสังคม การเรียนรูผานละคร
(dramatization) เปนการฉายภาพกิจกรรมหรือ การแสดงเพื่อสรางความตระหนักรู เปนการถายทอด
เรื่องราวผาน การแสดงภาพยนตร หรือ ละคร ที่เปนการกระตุนจิตสํานึก การใหอาสาสมัครตํารวจ
ทํ า งานช ว ยเหลื อ สั ง คมในรู ป แบบต า งๆ ร ว มกั น ทํ า เช น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม และการบํ า เพ็ ญ
ประโยชนเพื่อสังคม
6. ระยะเวลา
ระยะเวลาการจัดโปรแกรมใชเวลาทั้งสิ้น 110 ชั่วโมง แบงออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที่ 5 เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2553
ระยะที่ 2 การเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที่ 11 เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2553
ระยะที่ 3 การปฏิบัติดวยตนเองตามคูมือเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ ในวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 รวมเปนระยะเวลา 30
วัน โดยใหผูควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ เปนผูประเมินพฤติกรรมของอาสาสมัคร
ตํารวจที่เขารวมโปรแกรม (หัวหนาชุดของอาสาสมัครตํารวจ และเจาหนาที่ตํารวจ) จํานวน 2 ครั้ง
คือกอนเริ่มโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
โดยใช แ บบประเมิ น พฤติ ก รรมที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น และการสั ม ภาษณ ก ลุ ม ทดลองหลั ง เสร็ จ สิ้ น
โครงการ
ผูเรียนมีความเห็นวาระยะเวลาในการเรียนรูมีความเหมาะสมดี การแบงเปนสองชวง
ทําใหไดกลับไปปฏิบัติมีโอกาสคิดทบทวน ฝกชวงวันหยุดเหมาะสมดีเพราะอาสาสมัครตํารวจมี
ภาระงานประจําดวย จะไดรูสึกผอนคลาย นอกจานั้นเมื่ออบรมเสร็จแลวอีกหนึ่งเดือนยังมีการ
ประเมินพฤติกรรมตอ ทําใหไดมีโอกาสฝกฝนอยางตอเนื่อง
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ระยะเวลาจึ ง เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะต อ งจั ด ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
สอดคลองกับความสะดวกของผูเรียนในการเขามารวมกิจกรรมไดเต็มเวลา ตองจัดระยะเวลาให
เพียงพอตอการเรียนรูและฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความปรับเปลี่ยนทั้งในดานจิตสํานึกและพฤติกรรม
ที่แสดงออก ระยะเวลาในการฝกตองไมมากหรือนอยเกินไปตองใหผูเขารับการอบรมรูสึกผอน
คลาย และมีความพึงพอใจสามารถเขารวมอบรมไดเต็มเวลา ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ Matin
(1990) ที่กลาววาการจัดกิจกรรมการศึกษาผูใหญที่ดีตองคํานึงถึงความสะดวกของผูเรียนและ
ความพรอมในดานเวลา
7. แหลงความรูและสื่อการสอน
แหลงความรูและสื่อการสอนจึงเปนปจจัยที่สงเสริมและกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
อยากเรียนรู เกิดความประทับใจ เกิดการเรียนรูขึ้นดวยตนเองจากาการสัมผัสประสบการณตรง ทั้ง
สื่อบุคคลที่เปนวิทยากร ละครและภาพยนตร ที่นํามาสูการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ เปนการ
ผสมผสานระหวางความรูและประสบการณเดิม กับประสบการณใหมผานการเรียนรูรวมกันของ
อาสาสมัครตํารวจ และการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ โดยอาศัยแหลงความรูและสื่อการสอน ที่มี
ความสมบูรณพรอมและเขาถึงจิตใจผูเรียนสอดคลองกับ Evans (1994) ที่กลาววาทางการเรียนรูจาก
ประสบการณจะทําใหเกิดประโยชนอยางมากมายตอบุคคล เปนทรัพยากรที่มีคุณคามากมายของ
บุคคล การเรียนรูจากประสบการณเปนการเรียนรูเพิ่มความรู เพิ่มทักษะที่ไดรับผานชีวิตและการ
ปฏิบัติ จากการทํางาน เปนการศึกษาที่ไมเปนทางการจากการศึกษาทุกประเภท และ การเรียนรู
จากประสบการณของผูใหญจะเกิดขึ้นไดเมื่อ บุคคลไดเกี่ยวของกับกิจกรรม และวิพากษวิจารณ
อยางมีเหตุผล จะเปนประโยชนตอการทํางานและการดํารงชีพ Pfeiffer (1983)
8. สภาพแวดลอม
สภาพแวดลอมเปนปจจัยที่สําคัญที่ผูจัดโปรแกรมใหความสําคัญ เพราะเปนปจจัยที่ทํา
ให เ กิ ด การเรี ย นรู ที่ ดี ขึ้ น การเสริ ม สร า งบรรยากาศการเรี ย นรู ที่ ดี และผ อ นคลายเป น กั น เอง
มีสภาพแวดลอมที่เงียบสงบ จะชวยสงเสริมการเรียนรูไดดีขึ้น สอดคลองกับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
ยังไดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรูดวยวา ในภาวะที่จิตปลอดโปรงเปนอิสระจะเปนจิตที่เรียนรู
ไดดีที่สุด มีความจําที่ดีที่สุด อันจะเปนประโยชนในดานการศึกษาเปนอยางมากดวย (อุไรวรรณ
ขมวัฒนา, 2539) ซึ่งสอดคลองกับเกียรติวรรณ อมาตยกุล (2543) ที่กลาววา คนเราจะมีการเรียนรู
สิ่งตางๆ ไดสูงสุด เมื่อจิตใจอยูในสภาวะผอนคลายที่สุด ปราศจากความตึงเครียดและความวิตกกังวล
9. การประเมินผล
การวั ด และประเมิ น ผล โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเพื่ อ เสริ ม สร า ง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ มีวิธีการประเมินหลายรูปแบบ เชน แบบวัดจิตสํานึก
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สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
แบบประเมินพฤติกรรมที่สอดคลองกับจิตสํานึกสาธารณะ
แบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
แบบวัดมีความเขาใจงาย จํานวนขอไมมากหรือนอยจนเกินไป ไมนาเบื่อ สามารถ
ตอบไดตามขอเท็จจริง ตามความคิดเห็น มีทั้งการทํางานของอาสาสมัครตํารวจ และ การใชชีวิตใน
สังคม ทําสามารถประเมินไดวาตนเอง มีจิตสํานึกสาธารณะและพฤติกรรมที่สอดคลองกับการมี
จิตสํานึกสาธารณะที่เพิ่มขึ้นหรือไมเพียงใด
การประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ โดยหัวหนาชุดของอาสาสมัครตํารวจซึ่ง
เปนกรรมการชุมชนของอาสาสมัครตํารวจผูนั้นจะทําไดไดขอมูลที่มาจากความเปนจริง สวนการ
ประเมินพฤติกรรมที่สอดคลองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะ โดยเจาหนาที่ตํารวจผูควบคุมการ
ปฏิบัติ ทําใหไดทราบผลการปฏิบัติในอีกแงมุมหนึ่งอยางครบถวน สอดคลองกับ Kolb (1995) ที่
กลาววาการประเมินผลควรมีหลายรูปแบบ มีการประเมินกระบวนการเรียนรู กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินการปฏิบัติ และยังใหบุคคลภายนอกเขารวมประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเรียน ทั้งกอนและหลังเขาเรียนตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดังที่
นิศา ชูโต (2536) กลาวา การประเมินที่ดี สามารถทําใหงานวิจัยมีคุณคานาเชื่อถือ
2. ผลการทดลองใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ
1. หลังการเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมั ค รตํ า รวจ ระดั บ มโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะก อ นและหลั ง การทดลองของกลุ ม
ทดลอง มีความแตกตางที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงวากลุมทดลองมีระดับมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะแตกตางกันระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นกวากอนการทดลอง ( Χ กอนการทดลอง = 3.72, Χ หลังการทดลอง = 4.61)
2. หลังการเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ ระดับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการ
ทดลอง มีความแตกตางที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงวากลุมทดลองมีระดับมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะแตกตางกันกับกลุมควบคุมโดยหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยที่
สูงขึ้นกวากลุมควบคุม ( Χ กลุมทดลอง = 4.61, Χ กลุมควบคุม = 3.85)
จากผลการวิ จั ย อาสาสมั ค รตํ า รวจกลุ ม ทดลองที่ ไ ด เ ข า ร ว มโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า ง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ปจจัยสําคัญที่สงผลใหอาสาสมัครตํารวจ
กลุมทดลองมีมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะสูงกวาอาสาสมัครตํารวจกลุมควบคุม เนื่องมาจาก
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โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจนี้ ใชกระบวนการ
เสริมสรางมโนทัศน เ ชิงจิตสํ านึก สาธารณะโดยมีกระบวนการเรี ยนรูใ นรู ปแบบต างๆ ดั งนี้คือ
การฝกสมาธิ เปนการสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย โดยการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเขารับการอบรมมี
คลื่นสมองต่ําจน จิตเขาสูสภาวะอัลฟา จิตใจจะสงบเยือกเย็น เกิดความสมดุล อารมณดี มีการ
ผอนคลายสูง มีสมาธิสูง มีพลังความคิดดานบวกสูง มีสวนรวมในการทํางาน และสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี การสนทนา (Dialouge) เปนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนการใหอาสาสมัครตํารวจ
ดึงปญหาสังคมมาขบคิดใหลึกลงไปใหถึงรากหรือสาเหตุของปญหา โดยใหอาสาสมัครตํารวจเปน
ผูคิด เปนผูกระทําเอง รูจักคิด รูจักถาม เพื่อสะทอนใหเห็นวา เขามองสภาพการณที่เปนอยูนี้อยางไร
จนเกิ ด ความตระหนั ก ในป ญหา และรั บรู แนวทางแก ไ ขเป นการเรี ยนรู ที่ เ กิ ดขึ้ น ภายในตนเอง
โดยเข า ถึ ง กระบวนการสร า งจิ ต สํ า นึ ก (Conscientization)
การทํ า ความกระจ า งค า นิ ย ม
(Value clarification) คือการนําเสนอหลักการปฏิบัติตนตอสิ่งตางๆ ที่บุคคลถือวาดีงามถูกตองและ
ควรคาแกการยึดถือ เปนการกระตุนใหอาสาสมัครตํารวจเกิดการฉุกคิดดวยตนเองเกี่ยวกับคานิยม
หรือจริยธรรมของตนเองเชน การตั้งคําถามทางจริยธรรมใหเกิดการฉุกคิด การศึกษาประวัติบุคคล
สําคัญ (Biographical reading) เปนการนําเสนอขอมูลใหม ประสบการณใหม ผานกิจกรรม
การศึกษาชีวประวัติบุคคลสําคัญที่ทําประโยชนเพื่อสังคม การเรียนรูผานละคร(dramatization)
เปนการฉายภาพกิจกรรมหรือ การแสดงเพื่อสรางความตระหนักรู เปนการถายทอดเรื่องราวผาน
การแสดงภาพยนตร หรือ ละคร ที่เปนการกระตุนจิตสํานึก และการใหอาสาสมัครตํารวจทํางาน
ชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ รวมกันทําเชน กิจกรรมเพื่อสังคม และการบําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สังคม ซึ่งกระบวนการตางๆ ในการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํ า รวจ ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนการเรี ย นรู จ ากประสบการณ และการเรี ย นรู แ บบร ว มกั น มา
ผสมผสาน และ เสริมดวยกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู เพื่อใหเกิดการสะทอนกลับ (Critical
Reflection) คือการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง เปนการทําใหผูเรียนซึ่งเคยเปนแคผูฟง เริ่ม
ตระหนักและมองเห็นปญหาที่ในสังคมที่เขาดํารงอยู (Mezirow, 1991) และจากกระบวนการนี้เอง
ผูเรียนก็จะมีการคิดอยางใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆในสังคมไดอยางลีกซึ้ง ยอมรับฟง
ผูอื่นและไมห ลี กเลี่ย งภาวะหนาที่ของตนเอง เปนการเรียนรูที่ เกิด ขึ้นภายในตนเอง จนเข าถึง
กระบวนการสรางจิตสํานึก (Conscientization) (Friere, 1970) เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ
สอดคลองกับ ประภาภัทร นิยม และมิรา ชัยมหาวงศ (2549) ที่กลาววาในการจัดการเรียนรูโดยใช
สถานการณจําลอง และโดยใชวีดิทัศนพฤติกรรมแมแบบผูวิจัยจัดใหนั่งสมาธิกอนเรียนเพื่อใหเกิด
การฝกฝนการรับรูผานการฟงอยางลึกซึ้ง การฝกฝนการรูคิดดวยหลักการใชเหตุผลและการรูปฏิบัติ
อยางเหมาะสม เนนกระบวนการกลุมโดยกําหนดเปนกลุมเล็ก 4-6 คน ทุกคนมีสวนรวมในการ
เรียนรูและความสําเร็จของกลุม ไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบงปนทรัพยากรการ
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เรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน มีการพัฒนาเสริมสรางพฤติกรรมเชิงจิตสํานึก
สาธารณะให เ กิ ด ขึ้ น ในกลุ ม
และที่ สํ า คั ญ คื อ นั ก เรี ย นได ทํ า แผนที่ ค วามคิ ด ของตนเอง
(Mind Mapping) ไดลําดับความคิด ไดทบทวนสิ่งตางๆ เพราะแผนที่ความคิดดานนอกเปนสื่อให
เกิดแผนที่ความคิดดานใน เปนการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูเขาดวยกัน สอดคลองกับนันทวัฒน ชุนชี
(2546); มุทิตา หวังคิด (2547) และธรรมนันทิกา แจงสวาง (2547) ที่จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
จิตสํานึกสาธารณะดวยบทบาทสมมติ ตัวแบบและสื่อคอมพิวเตอร โดยการซึมซับเอากฎเกณฑรวม
ของสังคมมาเปนสวนหนึ่งของผูเรียนซึ่งสอดคลองกับ Burnard
(1996) กลาววา การมี
ประสบการณอยางเดียวไมเพียงพอที่จะมั่นใจวามีการเรียนรูเกิดขึ้น ความสําคัญอยูที่การบูรณาการ
ประสบการณใหมกับประสบการณเดิมโดยผานกระบวนการคิดทบทวน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในตัว
ผูเรียนโดยลําพัง หรือเกิดขึ้นโดยกระบวนการกลุมจากการอภิปราย และลักษณะของกิจกรรมที่ทํา
ใหนักเรียนไดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม ไดเรียนรูโดยการสังเกตจากตัวแบบตางๆ
สอดคลองกับ Bandura, 1977; Lefrancois, 1994 กลาววา การใหผูเรียนไดอภิปรายรวมกันในกลุม
ใหญ โดยใหตัวแทนจากกลุมเล็กเปนผูรวมอภิปราย และเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมเสนอสิ่งที่ได
คนพบจากกิจกรรม ทําใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนกับคนอื่นๆ การไดขอมูล
ปอนกลับจากบุคคลรอบดานยังเปนการสงเสริมการระลึกรูดวยตนเองแกผูเรียนผานความคิดเห็น
ของผูอื่น สอดคลองกับกลยุทธการสื่อสารของกองทัพบกเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะเรื่องสิทธิ
มนุษยชนดานสิ่งแวดลอม กลยุทธหลักคือการใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและการฝกอบรมชี้แจง
การใชเหตุผล เนนการใหความรูเพิ่มมากขึ้นเปนหลัก (ลัลธริมา เกื้อสกุล. 2547 ) สอดคลองกับ
กลยุทธการพิทักษสิ่งแวดลอมประเทศไทย ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ใชแนวคิด
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม เรื่องการสรางพื้นที่สาธารณะของ ฮาเบอรมาส ซึ่ง
หมายถึง การสรางพื้นที่ใหสาธารณชนไดมาถกเถียง แสดงความคิดเห็น โดยมีกระบวนการ
ใหความรู การสรางความเชื่อชุดใหม และการสรางความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดลอม ในระดับบุคคล
อยางอาสาสมัคร และในภาคสวนตางๆ สูสาธารณชน ผานกิจกรรมการอบรม เอกสาร และ
วิดีทัศนตางๆ (พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ, 2548)
3. เมื่อวิเคราะหระดับคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
หลังเสร็จสิ้นโปรแกรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจในระยะที่ 3 จาก
การประเมินโดยหัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจ(กรรมการของชุมชนแตละชุมชนที่อาสาสมัครตํารวจ
ผูนั้นอาศัยอยู ) และเจาหนาที่ตํารวจ(ผูควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ) ของ กลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง สามารถสรุปไดดังนี้
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1. กอนและหลังการทดลองพบวาระดับคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองสูงขึ้นกวากอนทดลอง (หัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจประเมิน Χ
กอนการทดลอง = 3.74, Χ หลังการทดลอง = 4.42) ( เจาหนาที่ตํารวจประเมิน Χ กอนการ
ทดลอง = 3.71, Χ หลังการทดลอง = 4.43)
2. หลังการทดลองพบวา อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองมีระดับคะแนนพฤติกรรม
จิตสํานึกสาธารณะสูงขึ้นกวาอาสาสมัครตํารวจกลุมควบคุม (หัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจประเมิน
Χ กลุมทดลอง= 4.42, Χ กลุมควบคุม = 3.85) ( เจาหนาที่ตํารวจประเมิน Χ กลุมทดลอง= 4.43 ,
Χ กลุมควบคุม = 3.86)
ผลจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว า ระดั บ คะแนนพฤติ ก รรมจิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองหลังการทดลอง ที่ประเมินโดยหัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจ และ
เจาหนาที่ตํารวจ สูงขึ้นกวากอนการทดลอง เมื่อทําการประเมินหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมเพื่อ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจในระยะที่ 3 ที่เปนระยะในการฝก
ปฏิบัติดวยตนเอง รวมเปนระยะเวลา 30 วัน ตามคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ซึ่งแตกตางกับ อาสาสมัครตํารวจกลุมควบคุม หลังจากเขารวมการฝกอบรมตามโครงการฝกอบรม
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจประจําป 2553 ในระหวางวันที่ 26 ถึงวันที่ 27 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2553 แลว ใหมีการฝกปฏิบัติงานตามคูมือประชาชน ที่ใหความรูในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครตํารวจ ดวยตนเอง และทําการประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจกลุมควบคุม พรอมกับ อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองโดย เมื่อกลุมทดลองเสร็จสิ้นการ
ฝกอบรม (30 สิงหาคม 2553)โดยใชผูประเมินชุดเดียวกับกลุมทดลองตาม ผลการประเมินพบวา
กอนการทดลองและหลังการทดลอง กลุมควบคุมมีระดับคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจที่ใหอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองฝกเพิ่มเติมจากโปรแกรมปกติ สงผลตอระดับ
พฤติ ก รรมจิ ตสํา นึ ก สาธารณะของอาสาสมั ค รตํา รวจกลุม ทดลองที่เ พิ่ มสูง ขึ้น หลัง การทดลอง
สอดคลองกับผลการวิจัยในเรื่องนี้ ที่พบวาอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองมีระดับมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะแตกตางกันกับกลุมควบคุมโดยหลังการทดลอง อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นกวาอาสาสมัครตํารวจกลุมควบคุม ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวที่วาจิตสํานึก
สาธารณะเมื่ อ ปฏิ บั ติ ไ ด จ นปลู ก ฝ ง ใหลึ ก ลงไปในจิต ใจแล ว จะกลายสํ า นึ ก ที่ ดี ที่ อยู ภ ายในก็ จ ะ
สามารถกลายเปนพฤติกรรมที่ยั่งยืนได (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543) สอดคลอง
กับ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539) กลาววา การพัฒนาจริยธรรมในวัยรุนและวัยผูใหญนั้น ควร
พัฒนาจิตใจโดยตรง คือ พัฒนาความรู ความคิด อารมณ ทัศนคติ และบุคลิกภาพตางๆ เพื่อให
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เกิดผลตอพฤติกรรมมากกวาจะไปพัฒนาพฤติกรรมโดยตรง สอดคลองกับวิศิษฐ วังวิญู (2548)
กลาววาการเรียนรูที่แทเกิดจากสภาวะจิตที่โปรงสบาย ไดสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงกับ
ชีวิตตนเอง การเรียนรูดังกลาวจึงเปนการเรียนรูที่มีความหมายและมีความคงทน สอดคลองกับ
บทสัมภาษณตามคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยการ
สัมภาษณอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลอง หลังเสร็จสิ้นการโปรแกรม พบวาเนื้อหาในแตละรายวิชา
นั้น สอนใหผูเรียนคัดเลือกเหตุการณที่เปนปญหา แมปญหาเหลานั้นจะไมมีผลกระทบตอตนเอง
โดยตรง คํานึงถึ งประโยชนของสวนรวมควบคูกั บประโยชนสวนตน มี ความรูสึกเปนเจาของ
สวนรวม เกิดความปรารถนาที่จะแกไขปญหาของสังคม เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและ
พลังของการรวมกลุมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและสอนใหมีความรักความเอื้ออาทรตอ
บุ ค คลทั้งที่ รูจัก และไม รูจั ก โดยการเรีย นรูจ ะเกิด ขึ้น ภายในตั ว ผู เ รี ย นเอง
การเรี ย นรู จ าก
ประสบการณตรงชวยให ผูเรียนเกิด การคิดวิเคราะห วิพากษ จนเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้น ทั้งใน
แงอารมณ ความคิด จิตใจ และความรู การใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง การเผชิญกับสถานการณ
จริงหรือสถานการณจําลองที่เหมือนจริง จะชวยใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงแบบองครวม คือ ทั้ง ความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรม จนเกิดเปนสํานึกที่ดี และนําไปสูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจและชว ยเหลือสังคม ของอาสาสมัครตํ ารวจที่เ พิ่มมากขึ้นกวากอนเขารับการอบรมตาม
โครงการ ซึ่งเปนขั้นตอนที่ผูเรียนนําทัศนคติตอประสบการณใหมไปประยุกตใชในสถานการณ
ตางๆ ที่เ กี่ยวของและสรางเปนประสบการณใหมสําหรับตนเอง ภายหลังจาก การเรียนรูผาน
รู ป แบบของ การฝ ก สมาธิ การสนทนา (Dialouge)
การทํ า ความกระจ า งค า นิ ย ม (Value
Clarification) การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ(Biographical reading), การเรียนรูผานละคร
(Dramatization) และการทํางานชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ โดยเปนรูปแบบการเรียนรู เพื่อให
เกิดการสะทอนกลับ (Critical Reflection) คือการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง เปนการทําใหผูเรียน
ซึ่งเคยเปนแคผูฟง เริ่มตระหนักและมองเห็นปญหาที่ในสังคมที่เขาดํารงอยู ( Mezirow, 1991)
และจากกระบวนการนี้เอง ผูเรียนก็จะมีการคิดอยางใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆ ในสังคม
ไดอยางลีกซึ้ง ยอมรับฟงผูอื่น และไมหลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้น
ภายในตนเอง จนเขาถึงกระบวนการสรางจิตสํานึก (Conscientization) (Friere, 1970) เพื่อนําไปสู
การมีจิตสํานึกสาธารณะ ดังนั้นการเสริมสราง มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ ตองทําแบบบูรณา
การ (integrated) และเปนองครวม (holistic) โดยเปนการพัฒนาทั้ง จิตใจ สติปญญา และพฤติกรรม
ของบุคคล โดยมุงเนน ใหเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกในการกระทําเพื่อสวนรวม มีคุณธรรม มีความรัก
ความเมตตากรุณา มีปญญา สามารถคุมครองเพื่อนมนุษย สามารถปกปองคุมครองธรรมชาติได
หรือเรียกวาเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกสาธารณะ (พระธรรมปฏก, 2543)
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ดังนั้นการที่อาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองไดเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศน
เชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของอาสาสมั ค รตํ า รวจโดยดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนการเรี ย นรู จ าก
ประสบการณ และ การเรียนรูแบบรวมกัน เสริมดวยกิจกรรมรูปแบบการเรียนรูเพื่อใหเกิดการ
สะทอนกลับ (Critical Reflection) เปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหอาสาสมัครตํารวจกลุมทดลองมี
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะและพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะสูงกวาอาสาสมัครตํารวจกลุม
ควบคุม
3. ผลการศึก ษาป ญ หาอุ ป สรรคและขอ สนับ สนุน ของการนํา โปรแกรมเพื่อ เสริม สรา ง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปใช
3.1 ขอสนับสนุนของการนําโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ
1. ผูเรียน
ผู เ รี ย นเปน สิ่งสําคั ญที่ สนั บสนุน ในการจัด โปรแกรม การคั ด เลือก ผู เ รีย นที่ มี
ประสบการณการทํางาน และการเขารับการอบรม ทําใหผูเรียนมีประสบการณแตกตางกันตาม
ประสบการณของการทํางานและจํานวนการเขารับการอบรมที่แตกตางกัน ทําใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางรุนพี่และรุนนอง รามทั้งการกําหนดใหผูเขารับการ
อบรมในแตละกลุมมีอายุที่คละกันไป ทําใหสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินชีวิต
และเรียนรูที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่นชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยในการอบรมมีการแบงเปนกลุม
ยอย ทําใหเกิดการเรียนรูที่จะทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนและถายทอดประสบการณซึ่งกันและกัน
จนไดขอสรุปเกิดความรูใหม (ชาญ สวัสดิ์สาลี, 2539)
2. ผูสอน
ผูสอนเปนสิ่งสําคัญที่สนับสนุนในการจัดโปรแกรม ผูสอนเปนผูดําเนินกิจกรรม
การเรียนรู ผูเรียนจะเรียนรูไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการถายทอดและความเชื่อถือในตัวผูสอนเปน
สําคัญ ผูสอนตองมีประสบการณตรงในเรื่องที่สอน รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนเรียนรู
จากประสบการณ จ ริ ง ฝ ก ให ผู เ รี ย นได แ สดงความคิ ด เห็ น ร ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห วิ พ ากษ ต อ
ประสบการณในการเรียนรูที่ไดรับ จนเกิดเปนสํานึกที่ดีในการทํางานชวยเหลือสังคม มีจิตใจที่
เอื้อเฟอเพื่อแผ ตอเพื่อนมนุษย ผูสอนตองมีเทคนิคการถายทอดที่ทําใหผูเรียนไดคิดไดดวยตนเอง
โดยผานกิจกรรมเรียนรูจากประสบการณจริงและการสอนในรูปแบบของการรวมแสดงความ
คิ ด เห็ น กั น ในกลุ ม ที่ มี ต อ เนื้ อ หาการเรี ย นรู เ พื่ อ ที่ จ ะได ข อ สรุ ป ในการนํ า ไปใช ชี วิ ต ประจํ า วั น
สอดคลองกับ ชาญ สวัสดิ์สาลี (2539) ที่วาผูสอนตองมีความรอบรู มีประสบการณในเนื้อหาที่จะ
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ถายทอดไดอยางดี และมีความสามารถในการถายทอดความรู ประสบการณ และเนื้อหา สามารถ
สรางบรรยากาศในการเรียนรูที่เปนกันเอง
3. กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญที่สนับสนุนในการจัดโปรแกรม มีการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรูผานรูปแบบของ การฝกสมาธิ การสนทนา(Dialouge) การทําความกระจาง
คานิยม (Value clarification) การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ (Biographical reading) การเรียนรูผาน
ละคร (dramatization) และการทํางานชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ เชน ทํากิจกรรมการบําเพ็ญ
ประโยชนใหกับสวนรวมรวมกัน โดยมีการดําเนินการตามขั้นตอนของการเรียนรูจากประสบการณ
และขั้นตอนของการเรียนรูแบบรวมกัน เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ เมื่อดําเนินการ
ตามขั้นตอนแลว ผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไดรับความรูและ
ประสบการณ ใหม นําความรูและประสบการณ เดิม ที่แตกตางและหลายหลายมาเชื่อมโยงกับ
ประสบการณเดิมที่ไดรับ มีการทํางานและเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ความรูระหวางกัน ผูเรียนมีการฝกคิดวิเคราะหรวมกันเปนกลุม ทําใหรูจักรับฟงความคิดเห็นที่
แตกตางเพื่อที่จะไดขอสรุปที่เปนมุมมองใหมๆ เพื่อใหเกิดจิตสํานึกที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ Mezirow
(1991) ที่กลาววาการเรียนรู เปนกระบวนการที่บุคคล ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดที่เคยยึดถือมา
(เชน นิสัย สิ่งที่บุคคลยึดถือ) ไปเปนมโนทัศนใหมที่มีความครอบคลุมกวาเดิม เปดกวาง มีความ
ชัดเจน กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงความรูสึกนึกคิดได เปนมโนทัศนที่เกิดจากการวิพากษอดีต
ที่กอใหเกิดความเชื่อขึ้นมาใหม และความคิดความเชื่อนี้ไดรับการยอมรับวาเหมาะสม และสามารถ
เปนแนวทางปฏิบัติไดตอไป ซึ่งสอดคลองกับ Kasl and Lyle York (2002) เนนความสําคัญของการ
ใชการเรียนรูแบบรวมกัน เปนกระบวนการที่กลุมบุคคลกลุมเล็กๆ รวมมือกันแสวงหาคําตอบของ
ปญหาที่มีความสนใจรวมกัน บุคคลจะเกิดการเรียนรูจากประสบการณของคนในกลุมและสราง
องคความรูขึ้นมาใหมจากการวิเคราะหวิพากษอดีตดวยกัน และรวมกันแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมจากการวิเคราะหนั้น นอกจากนี้ยังพบวาสัมพันธภาพที่ดีภายในกลุมจะชวยทําใหเกิดการ
เรียนรูในบุคคลที่ดี
4. เนื้อหา
เนื้ อ หาเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ส นั บ สนุ น การจั ด โปรแกรม ผู จั ด โปรแกรมต อ งจั ด ให
สอดคลองกับวัตถุประสงค สามารถตอบสนองความตองการไดและปญหาของผูเรียนได สามารถ
นําไปใชในการทํางานและชีวิตประจําวันไดจริง การถายทอดเนื้อหาตองใหเขาใจงายและมีความ
นาสนใจสามารถสรางความประทับใจใหกับผูเรียนได สอดคลองกับ ประชิด เชยกีวงศ (2541) ที่วา
ทุกคนเรียนไดดีที่สุดเมือบทเรียนนั้นสนองตอความตองการของตนมากที่สุด และตองเปนเรื่องที่
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เขาใจไดงายเพื่อที่จะนําไปพัฒนาตนเอง จะทําใหการจัดโปรแกรมเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ดังที่
Boyle (1981) กลาววา การเรียนรูก็คือการไดรับแบบแผนทางดานพฤติกรรมใหมทางประสบการณ
ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวนี้ รวมไปถึง วิธีคิด ความรูสึก และการปฏิบัติดวย
5. ระยะเวลา
ระยะเวลาเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ส นั บ สนุ น การจั ด โปรแกรม ที่ ผู จั ด จะต อ งจั ด ให
สอดคลองกับวัตถุประสงคและสอดคลองกับความสะดวกของผูเรียนในการเขามารวมกิจกรรมได
เต็มเวลา ตองจัดระยะเวลาใหเพียงพอตอการเรียนรูและฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความปรับเปลี่ยนทั้งใน
ดานจิตสํานึกและพฤติกรรมที่แสดงออก ระยะเวลาในการฝกตองไมมากหรือนอยเกินไปตองใหผู
เขารับการอบรมรูสึกผอนคลาย และมีความพึงพอใจสามารถเขารวมอบรมไดเต็มเวลา สอดคลอง
กับ Martin (1990) ที่กลาววาการจัดกิจกรรมการศึกษาผูใหญที่ดีจะตองคํานึงถึงความพรอมของ
ผูเรียน ความสะดวกในดานเวลา การเดินทาง และความสมัครใจในการเขารวมกิจกรรม การจัด
กิจกรรมจะตองจัดใหมีระยะเวลาพอเพียงในการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ โดยเฉพาะโปรแกรมที่
เนนการใหความรูและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งหากผูจัดโปรแกรมสามารถจัดโปรแกรมใหมี
ระยะเวลาที่เหมาะสมสงผลใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจสามารถมาเขารวมกิจกรรมไดเต็มเวลาและ
สามารถเรียนรูและปรับพฤติกรรมใหมีจิตสํานึกสาธารณะได
6. แหลงความรูและสื่อการสอน
แหลงความรูและสื่อการสอนเปนสิ่งสําคัญที่สนับสนุนการจัดโปรแกรม และ
กระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรู เกิดความประทับใจ เกิดการเรียนรูขึ้นดวยตนเองจากการ
สัมผัสประสบการณตรง ทั้งสื่อบุคคลที่เปนวิทยากร ละครและภาพยนตร ที่นํามาสูการเสริมสราง
จิตสํานึกสาธารณะ เปนการผสมผสานระหวางความรูและประสบการณเดิม กับประสบการณใหม
ผานการเรียนรูรวมกันของอาสาสมัครตํารวจ และการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ โดยอาศัยแหลง
ความรูและสื่อการสอน ที่มีความสมบูรณพรอมและเขาถึงจิตใจผูเรียนสอดคลองกับ Zinser (1995)
ที่กลาววา ในการจัดกิจกรรมเรียนรูนั้น ผูสอนตองจัดสรรสื่อการสอนที่มีความนาสนใจและมี
จํานวนเพียงพอตอผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ Rogers (1996) ที่วาผูสอนจะตองจัดทรัพยากรในการ
เรียนรูใหเหมาะสม
7. สภาพแวดลอม
สภาพแวดลอมเปนสิ่งสําคัญที่สนับสนุนการจัดโปรแกรม ที่ผูจัดโปรแกรมตอง
ใหความสําคัญ เพราะเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น การเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี
และผอนคลายเปนกันเอง มีสภาพแวดลอมที่เงียบสงบ จะชวยสงเสริมการเรียนรูไดดีขึ้น สอดคลอง
กับ Rogers (1996) ที่กลาววาผูสอนตองจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเหมาะสมและสนับสนุนการ
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เรียนรูของผูเรียน สภาพของสถานที่จัดกิจกรรมควรจัดใหมีความเหมาะสม สามารถปรับใชทํา
กิจกรรมไดหลายรูปแบบ ดังที่ ทิศนา แขมณี และธนาธิป พรกุล (2544) ทีกลาววา การเรียนรูเปน
กระบวนการที่ตองอาศัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เพื่อเอื้ออํานวยใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดดี
3.2 ปญหาอุปสรรคของการนําโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปใช
ในการวิจัยครั้งนี้ไมพบปญหาอุปสรรคของการนําโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโน
ทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไปใชกับกลุมตัวอยางที่เปนอาสาสมัครตํารวจ
กลุมทดลองในการวิจัย
ขอเสนอแนะ
1.การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะที่จะดําเนินการในกลุมเปาหมายอื่นๆ
ควรนํ า กระบวนการเสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ป
ประยุกตใชตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมายแตละกลุม โดยสามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้
การฝก
สมาธิ

การทํางาน
ชวยเหลือ
สังคม

การสนทนา

มโนทัศนเชิง
จิตสํานึก
สาธารณะ
การทําความ
กระจาง
คานิยม

การอาน
ชีวประวัติ
บุคคลสําคัญ
การดูละคร/
ภาพยนตร

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

แผนภาพที่ 16 กระบวนการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
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กระบวนการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
กิจกรรม ดังสามารถอธิบายเปนรายละเอียดในแตละกิจกรรมไดดังนี้

มีการดําเนินกิจกรรมใน 6

1. การฝกสมาธิ เปนการเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการทําสมาธิและวิปสสนาใน
รูปแบบตางเปนการจูงจิตเขาสู สภาวะอัลฟา การทําใหคลื่นสมองต่ํา อาทิเชน การเรียนรูผานการ
ฝกฝนทางกาย เชน การฝกโยคะ เตนเกาชิงกิ การเคลื่อนไหวรางกายแบบตางๆ การใครครวญทาง
ความคิดโดยอาศัยประสบการณที่ผานมาเปนบทเรียน
2. การสนทนา (Dialogue) เปนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนการดึงปญหา
สังคมมาขบคิดใหลึกลงไปใหถึงรากหรือสาเหตุของปญหา โดยการหยิบยกประเด็นปญหาขึ้นมา
เพื่อการเสวนาหรือการตั้งคําถามเพื่อใหกลุมมองเห็นปญหาจากประสบการณรอบตัวและจะนําไปสู
การคิดอยางวิพากษวิจารณ เรียกวา Problem-posing Method โดยผูประสานงานหยิบประเด็นที่
สมาชิกกลุมนําเสนอเพื่อใหกลุมอภิปรายและแสวงหาคําตอบ ผูประสานงานจะกระตุนใหสมาชิก
กลุมแสวงหาความเปนจริง ชวยใหผูเรียนมองเห็นปญหาไมใชยอมรับปญหาที่เกิดขึนโดยไมมีขอ
โตแยง โดยใหผูเรียนเปนผูคิด เปนผูกระทําเอง รูจักคิด รูจักถาม เพื่อสะทอนใหเห็นวา เขามอง
สภาพการณที่เปนอยูนี้อยางไร จนเกิดความตระหนัก และจนนําไปสูการคิดอยางวิพากษวิจารณ
และเกิดจิตสํานึกขั้นวิพากษ และเขาถึงกระบวนการจิตสํานึก
3. การทําความกระจางคานิยม (Value clarification) เปนการปลูกฝงคานิยม จริยธรรม
คือหลักการปฏิบัติตนตอสิ่งตางๆ ที่บุคคลถือวาดีงามถูกตองและควรคาแกการยึดถือ โดยการใช
คําถามเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการฉุกคิดดวยตนเองเกี่ยวกับคานิยมหรือจริยธรรมของตนเอง
โดยผูสอนยังสามารถนํากิจกรรมอื่น ๆ เชน การแสดงละคร สถานการณจําลอง การเลานิทาน การ
แสดงบทบาทสมมติ ไปใชในชั้นเรียน โดยใชกิจกรรมเปนเครื่องมือกระตุนใหผูเรียนแตละคน
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ออกมาเพื่อทําความกระจางใหผูเรียนไดเกิดการฉุก
คิด และเกิดความกระจางในคานิยมของตนเองและปฏิบัติตนตามคานิยมของตนที่ตั้งใจไว และเปน
การกระตุนใหผูเรียนแสวงหาคานิยมมาเปนหลักหรืออุดมการณในการคํารงชีวิตของตน และชวย
ใหผูเรียนเกิดความกระจางในคานิยมที่ตนเองเลือกยึดถือ ซึ่งถาบุคคลเกิดความกระจางแลว ก็อาจ
ปรับเปลี่ยนหรือยึดถือคานิยมนั้นอยางมั่นคงขึ้น
4. การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ (Biographical reading) การอานชีวประวัติบุคคล
สําคัญที่เกี่ยวกับการถายทอดความรูสึกหรือทัศนะของเขาออกมาเปนตัวอักษรอยางมีศิลปะ ไมวาจะ
จากประสบการณหรือแรงบันดาลใจ หรืออารมณสะเทือนใจก็ตาม หรือหนังสือเผยแพรกิจกรรม
คําสอน ถายทอดเรื่องราวการทําประโยชนเพื่อสังคม
5. การเรียนรูผานละคร (dramatization) การฉายภาพกิจกรรมหรือ การแสดงเพื่อสราง
ความตระหนักรู เปนการถายทอดเรื่องราวผาน การแสดงละคร โดยใชบทบาทสมมติ และการ
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สาธิต เปนกระบวนการที่เปนประสบการณตรงใหแกผูเรียน เชน เหตุการณและความรูสึกนึกคิด
ของผูคนในอดีต ทําใหผูเรียน มีการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆ อยางลึกซึ้ง
6. การทํางานชวยเหลือสังคม เปนการเรียนรูจากประสบการณ และการเรียนรูแบบ
รวมกัน โดยใชกระบวนการกลุม ที่มีการรวมกันทํากิจกรรมเพื่อสังคม บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
เชน การอาสาชวยเหลือสังคม และการแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนในชุมชน สังคม การดูแลสาธารณสมบัติและสิ่งของสวนรวม เปนตน
การดํ า เนิ น การตามกระบวนการเสริมสรา งมโนทั ศนเ ชิ งจิต สํ านึก สาธารณะ
เป น
กระบวนการที่บุคคลปรับเปลี่ยนกรอบความคิดที่เคยยึดถือมา เชน นิสัย สิ่งที่บุคคลยึดถือ ไปเปน
มโนทัศนใหมที่มีความครอบคลุมกวาเดิม เปดกวาง มีความชัดเจน กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ความรูสึกนึกคิดได เปนมโนทัศนที่เกิดจากการวิพากษอดีตโดยการเรียนรูจะเกิดขึ้นภายในตัว
ผูเรียนเอง การเรียนรูจากประสบการณตรงชวยให ผูเรียนเกิด การคิดวิเคราะห วิพากษ จนเกิดความ
เขาใจที่ลึกซึ้งขึ้น ทั้งในแงอารมณ ความคิด จิตใจ และความรู การใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง
การเผชิญกับสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองที่เหมือนจริง จะชวยใหผูเรียนเปลี่ยนแปลง
แบบองครวม คือ ทั้ง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม จนเกิดเปนสํานึกที่ดี จนนําไปสูการมีจิตสํานึก
สาธารณะและสามารถนําไปปฏิบัติไดในอนาคต
2. ผูจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่จะนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใชงาน ควรศึกษาแต
ละองคประกอบและแผนการเรียนรูของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นอยางลึกซึ้ง เพื่อใหสามารถนําไปใช
ประโยชน การนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใชใหเหมาะสม ควรจัดเวลาการเรียนรูใหสัมพันธกัน
ผู เ รี ย นต อ งพร อ มสะดวก ควรให ผู เ รี ย นสามารถพั ก ค า งได เพื่ อ สร า งสั ม พั น ธภาพทํ า ให มี ก าร
รวมกลุมเหนียวแนน ขึ้น ผูสอนควรมีคุ ณสมบัติทั้งด านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสราง
ความสุขในการเรียนรู การเตรียมความพรอมของผูสอน ตองไดรับการเตรียมเปนอยางดี ในบทบาท
ของผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ผูสอน ในแตละเนื้อหาสาระควรใหเวลากับผูเรียนอยาง
เต็มที่ ทั้งในชวงการเรียนรูและนอกเวลา เพื่อใหเกิดความกระจางในกรณีที่มีปญหา การไดลงมือ
ปฏิบัติจริงยอมสรางความเขาใจกับผูเรียน ดังนั้นผูจัดการศึกษานอกโรงเรียนควรเนนกิจกรรมที่ลง
มือปฏิบัติจริงนอกสถานที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ พัฒนาทั้ง จิตใจ สติปญญา และ
พฤติกรรม ของผูเรียน โดยมุงเนน ใหเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกในการกระทําเพื่อสวนรวม มีคุณธรรม
มีความรัก ความเมตตากรุณา มีปญญา สามารถคุมครองเพื่อนมนุษย สามารถปกปองคุมครอง
ธรรมชาติได
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3. การนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใช ควรคํานึงถึง องคประกอบสําคัญของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน คือ กําหนดพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะหสถานการณรวบรวมวิถีชีวิต
พิจารณาผลที่ พึง ประสงค การสร างแผนการเรี ย นรู สรางสื่อการเรี ย นการสอน การทดลองใช
โปรแกรมศึกษาและวิเคราะหผลการใชโปรแกรม และการประเมินผลของโปรแกรม องคประกอบ
ของโปรแกรมทั้งหมดที่กลาวมาสงผลใหการพัฒนาดานเนื้อหา สาระที่จะนํามาเรียนรูมีขั้นตอนที่
สมบูรณยิ่งขึ้น
เนื้ อ หาสาระที่ จ ะนํ า มาเรี ย นรู ควรมี ลั ก ษณะบู ร ณาการด า นการทํ า งานและวิ ถี ชี วิ ต
สถานการณที่เปนปญหาจะตองเปนสถานการณที่เปนจริง มีความเกี่ยวของกับกลุมผูเรียน เพื่อให
ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชกับเหตุการณจริง เนื้อหาสาระของโปรแกรมควรแบงเปนออกเปน
ทั้งดานการทํางานและวิถีชีวิต เพื่อนําไปสูการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะโดย
พัฒนาเปนองครวม (holistic) โดยเปนการพัฒนาทั้ง จิตใจ สติปญญา และพฤติกรรม ของบุคคล
โดยมุงเนน ใหเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกในการกระทําเพื่อสวนรวม มีคุณธรรม มีความรัก ความเมตตา
กรุณา มีปญญา สามารถคุมครองเพื่อนมนุษย ปกปองคุมครองธรรมชาติได
สื่อการเรียนรู หนังสือ ตํารา เอกสารอางอิง มีลักษณะที่หลากหลาย ควรมีการศึกษาดูงาน
ในสถานที่จริงตามเนื้อหาสาระที่กําหนด เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ควรเพิ่มสื่อการ
เรียนรูดาน ภาพยนตรและ การดูละครใหมากขึ้น เพราะจะชวยใหเขาใจ ทําใหผูเรียนเกิดความ
ตระหนักไดอยางรวดเร็ว
สภาพแวดลอมในการอบรม สถานที่ตอง มีสภาพแวดลอมที่เงียบสงบ อากาศปลอดโปรง
สบาย บรรยากาศผอนคลาย และเปนกันเอง จะชวยสงเสริมการเรียนรูไดดีขึ้น อาหารเชา กลางวัน
และอาหารว า ง ควรเป น อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได รู จั ก การใช ชี วิ ต อย า งพอเพี ย ง
ใชทรัพยากรอยางมีคุณคา
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยในเขตพื้นที่ เชนในอาสาสมัครตํารวจในจังหวัดอื่นๆ เพื่อจะไดทราบวา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้สามารถใชไดกับประชากรทุกกลุม และทุกพื้นที่ และเพื่อ
สร า งความน า สนใจให กั บ ผู เ รี ย น อาจเปลี่ ย นชื่ อ โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเพื่ อ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ เปน หลักสูตรผูนําหนวย โดยมี
วัตถุประสงคเดิม คือ การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
2. ควรทําการศึกษาเพื่อติดตามผลการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะใน
รูปแบบอื่นๆ เชน การศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study) หรือการศึกษากระบวนการพัฒนา
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จิตสํานึกสาธารณะในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research)
3. ควรมี ก ารวิ จั ย โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเพื่ อเสริ มสร า งมโนทัศน เ ชิ ง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจใหกวางขวางออกไปในทุกกลุมเปาหมาย โดยการปรับ
กิจกรรมเนื้อหาสาระใหเหมาะสมกับเพศ วัย และลักษณะเฉพาะ รวมทั้งความตองการและความ
สนใจของกลุมเปาหมายนั้นๆ และดวยแนวคิดการเรียนรูแบบอื่นๆ
4. ในการทํ า วิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปควรทํ า การเสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะใน
กลุมเปาหมายอื่นๆ เชน กํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัครประเภทอื่นๆ ขาราชการ และองคกรเอกชน
อื่นๆ จะเพิ่มความนาสนใจใหกับงานวิจัยไดมากขึ้น
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2.พ.ต.ท.ดร.ไกรวุฒิ วัฒนสิน
3.นาย ธนาวรรธน พรหมมานนท

4.นาย กฤษณะ ควรประเสริฐ
5.รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
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มหาวิทยาลัย
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
ประธานมูลนิธิตํารวจอาสาสมัคร
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
2. แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
3. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
4. แบบสั ม ภาษณ ค วามคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
5. แบบประเมินตนเองเพื่อใชประกอบคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
6. แบบสัมภาษณเพื่อใชประกอบคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
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เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสอบถาม เพื่อวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
คําชี้แจง
1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะนําเสนอในภาพรวมและใชประกอบการวิจยั ในเบือ้ งตน
เทานั้น อนึ่ง ขอมูลที่ไดจะไมสรางความเสียหายใดๆ กับผูตอบแบบสอบถามไมวาจะ
ทางตรง หรือทางออม
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 : ขอมูลที่เกี่ยวของกับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ตอนที่ 3 : ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน หนาขอความที่ทานเลือก
1.ชื่อ............................................................นามสกุล.........................................................................
ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที่ .................ซอย......................ถนน.........................................
แขวง...................เขต...............จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.........................................
หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได...........................................................................................
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ ..................... ป
4. อาชีพ .................................
5. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
6. ทานมีรายได ........................................ บาท/เดือน
7.ทานปฎิบัตหิ นาที่อาสาสมัครตํารวจ เปนระยะเวลาจนถึงปจจุบัน ................. ป .................. เดือน
8. ทานเคยผานการฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจมาแลวจํานวน ...................... ครั้ง
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ตอนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวของกับมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจโดยใชขอ
คําถามรวมกันประมาณ 40 ขอ ใหผูตอบเลือกตอบตามความคิดเห็นของตนเอง โดยมีคําถาม
ดังตอไปนี้
แบบสอบถาม ชุดที่ 1 แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
เห็น เห็น ไม ไม ไมเห็น
ดวย ดวย แนใจ เห็น ดวยอยาง
ขอคําถาม
ดวย
อยาง
ยิ่ง
ยิ่ง
1. ปจจุบันสถิติการเกิดอาชญากรรมมีแนวโนมสูงขึ้น
และมีความซับซอนและรุนแรงมากขึ้น
2.ความเติบโตทางดานวัตถุที่เจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็ว กอใหเกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยมวัตถุนิยม
แบบตัวใครตัวมันขาดจิตสํานึกสาธารณะ
3.ทานเห็นดวยวาการสนทนาหรือการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับปญหาของสังคมและชุมชนเปนสิ่งที่เปน
ประโยชน
4.ทานสนใจรับรูขาวสารดานที่เปนปญหาของสังคม
และชุมชนสม่าํ เสมอ
5.ปจจุบันอาชญากรรมที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆไมมี
ผลกระทบตอการดําเนินชีวติ ของทาน
6.ทานมักเขามีสวนรวมในการพูดคุยถึงปญหาใน
ชุมชนสังคมของทานอยางสม่ําเสมอ
7. การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรมทําใหอาชญากรรมในชุมชนลดลง
8.หลักการทําประโยชนตอสังคมที่สําคัญคือ การเรียนรู
รวมกันคิดรวมคิดรวมกันของคนในสังคมใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวมมากกวาประโยชนตอตนเอง
9. การปลูกฝงจิตสํานึกในการปองกันดูแลและมี
สวนรวม ตระหนักในสิทธิหนาที่และความ
รับผิดชอบของประชาชนทุกกลุมเปนสิ่งที่จําเปน
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10.เมื่อมีบอรดหรือโปสเตอรประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ทําประโยชนตอสังคม ทานสนใจที่จะ
เขาไปอานทุกครั้ง
11. เมื่อมีโอกาสทานจะติดตามรายการโทรทัศน
หนังสือพิมพิท์ ี่เกี่ยวกับการแกไขปญหา
อาชญากรรมอยางสม่ําเสมอ
12.การปองกันอาชญากรรมเปนหนาที่ของเจาหนาที่
ตํารวจเทานัน้
13.เมือทานประสบเหตุการกระทําผิดซึ่งหนาการเขา
ไปชวยเหลือผูประสบเหตุเปนสิ่งที่ควรกระทํา
14. การชวยเหลือผูประสบภัยอันตรายอันอาจถึงแก
ชีวิตเปนสิ่งทีท่ านพึงกระทํา
15. เมื่อพบผูประสบเหตุราย ทานจะเขาไปชวยเหลือ
โดยไมคํานึงถึงภัยอันตรายทีจ่ ะเกิดขึ้น
16. การชวยเหลือเจาหนาที่ตาํ รวจควบคุมตัวผูกระทํา
ผิดไปยังที่สถานีตํารวจเปนสิ่งที่ควรกระทํา
17. อาสาสมัครตํารวจควรมีอํานาจตรวจคนตัว
ผูกระทําผิดเชนเดียวกับเจาหนาที่ตํารวจ
18.ทานยินดีชว ยเหลือเจาพนักงานผูจับตามหมายจับ
เมื่อไดรับคํารองขอ
19.ทานเห็นดวยวาอาสาสมัครตํารวจควรมีอํานาจจับกุม
และ ควบคุมผูตองหาหรือจําเลยไดเองทุกกรณี
20. การปฏิบัติงานตามโครงการปองกันอาชญากรรม
และรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชนเปน
หนาที่ของอาสาสมัครตํารวจ

เห็น เห็น ไม ไม ไมเห็น
ดวย ดวย แนใจ เห็น ดวยอยาง
ยิ่ง
ดวย
อยาง
ยิ่ง
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21. ทานคิดวาไมจําเปนที่ตองเขาไปชวยเหลือผู
ประสบเหตุทกุ ครั้งเพราะไมใชหนาที่
22.ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจนั้นการ
ปองกันตนเองตองคํานึงถึงสิทธิของผูอื่นดวยเสมอ
23. การที่ทานเห็นความสําคัญของการทําประโยชน
ตอสังคมจะทําใหการทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนเกิดไดงาย
24.การที่ทา นเขาไปมีสว นรวมในการทําประโยชนตอ
สังคมเปนการชวยใหคนในชุมชนมีวิถีชีวติ ที่ดีขึ้น
25. การชวยเหลือผูยากไร การดูแลสาธารณสมบัติ
เปนการทํางานเพื่อสวนรวม เปนสิ่งที่ควรทํา
26. การทําประโยชนตอสังคมของทาน คือการที่ทาน
เขารวมในกิจกรรมการทําประโยชนตอสังคม
อยางสม่ําเสมอ
27. การรวมกิจกรรมที่ทําประโยชนตอสังคมไมได
ทําใหทานเกิดความรูสึกเสียสละเพื่อผูอื่นมากขึ้น
28. ทานมักเสียสละ แรงกาย เวลา ทรัพยสนิ เพื่อ
ชวยเหลือสังคมอยาสม่ําเสมอ
29. ทานมักรับอาสาทํางานใหสังคมโดยไมหวัง
ผลตอบแทน เชน การเปนอาสาสมัครสาธารณสุข
กรรมการหมูบ าน กรรมการชุมชน และอืน่ ๆ
30. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลวแลวทานจะจัดเก็บ
สิ่งของเครื่องใชเขาในที่เก็บใหเหมือนเดิมเสมอ
31. การเก็บสิ่งของเครื่องใชอยางมีระบบชวยใหคน
ในกลุมของทานปฏิบัติงานอยางมีความคลองตัวมาก
ขึ้น

เห็น เห็น ไม ไม ไมเห็น
ดวย ดวย แนใจ เห็น ดวยอยาง
ยิ่ง
ดวย
อยาง
ยิ่ง
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32.การใชอุปกรณอยางระมัดระวังเปนการยืดอายุการ
ใชงานอยางหนึ่ง
33. การปดไฟพัดลมหรือแอร กอนออกจากหอง
ประชุมเปนการการประหยัดพลังงานและลด
ภาวะโลกรอน
34. ทานคิดวาทุกคนมีหนาทีใ่ นการดูแลสิ่งของและ
สมบัติของสวนรวม
35. การแบงปนสิ่งของ เครื่องใช ใหกับผูอื่นในกลุม
เดียวกันเปนสิง่ ที่ทานทําอยาสม่ําเสมอ
36. การปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจเปนการ
ชวยเหลือชุมชนและสังคมในการปองกัน
อาชญากรรม
37. ทานสามารถจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ชุมชนของทานใหบรรลุตามจุดมุงหมายได
38. ทานยินดีเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ชุมชนของทานอยางตอเนื่อง
39. ทานเสียสละทรัพยสินสวนตัวชวยเหลือผูไดรับ
ความเดือดรอนในชุมชนอยางสม่ําเสมอ
40. ทานมีความรูสึกวาการชวยเหลือผูอื่น ในการ
ทํางานรวมกันเปนการเพิ่มภาระใหกับทาน

เห็น เห็น ไม ไม ไมเห็น
ดวย ดวย แนใจ เห็น ดวยอยาง
ยิ่ง
ดวย
อยาง
ยิ่ง
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เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสอบถาม เพื่อประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
คําชี้แจง
1. แบบสอบถาม ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น พฤติ ก รรมจิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะนําเสนอในภาพรวมและใชประกอบการ
วิจัยในเบื้องตนเทานั้น อนึ่งขอมูลที่ไดจะไมสรางความเสียหายใดๆ กับผูตอบ
2. แบบสอบถาม ( ผูควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ 2 ทาน เปนผูประเมินกลุม
ตัวอยาง ไดแก กลุมทดลองและกลุมควบคุม จํานวน 60 นาย)
แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 : ขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ตอนที่ 2 : ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ในการเลือกตอบแบบสอบถามนี้ ผูตอบเลือกตอบโดยอาศัยเกณฑตามความคิดเห็นของ
ตนเองดังรายละเอียดตอไปนี้
5 หมายความวา ผูถูกประเมินมีระดับ พฤติกรรม จิตสํานึกสาธารณะ มากที่สุด
4 หมายความวา ผูถูกประเมินมีระดับ พฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ มาก
3 หมายความวา ผูถูกประเมินมีระดับ พฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ ปานกลาง
2 หมายความวา ผูถูกประเมินมีระดับ พฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ นอย
1 หมายความวา ผูถูกประเมินมีระดับ พฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ นอยที่สุด
1.ผูประเมิน (......) เจาหนาที่ตํารวจ / (.....) หัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจ
ชื่อ............................................................นามสกุล.........................................................................
ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที่ .................ซอย......................ถนน ...................................
แขวง...................เขต...............จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.........................................
หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได...........................................................................................
2. ผูถูกประเมิน (......) อาสาสมัครตํารวจ
ชื่อ............................................................นามสกุล.........................................................................
ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที่ .................ซอย......................ถนน.........................................
แขวง...................เขต...............จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.........................................
หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได...........................................................................................
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แบบสอบถามเครื่องมือวิจัย ชุดที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของผูเรียน
มาก
มาก
ปาน
นอย นอย
ขอคําถาม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1.รับรูปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน
2. สนใจติดตามขาวสาร ที่เกิดขึ้นในสังคม
3. สนทนาถึงปญหาที่เกิดขึน้ ในสังคม
4. รับรูถึงปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
5. สนทนาถึงปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน
6. รับรูแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นวาควรทํา
อยางเพื่อแกปญ
 หานั้น
7. ยินดีเขารวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึน้
8. แนะนําผูอื่นถึงวิธีการแกปญหาที่เกิดขึน้ ใน
สังคม
9. รับรูแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรม
10. สามารถแนะนําผูอื่นถึงแนวทางปองกัน
อาชญากรรม
11. การชวยเหลือเจาหนาที่ตาํ รวจเมื่อไดรับ
การรองขอ
12. เขารวมทุกกิจกรรมของอาสาสมัครตํารวจ
13. ความพรอมในการชวยเหลือเจาพนักงาน
ตํารวจในการปฏิบัติงาน
14. การชวยเหลื่อเจาหนาที่ตาํ รวจในการจับกุม
ผูกระทําผิด
15. การใหความรวมมือปฏิบัติตามโครงการ
ปองกันอาชญากรรม
16. ความสามารถในการแจงเหตุเมื่อมี
อาชญากรรมเกิดขึ้น
17. ความสามารถในการเขาระงับเหตุดวน
เหตุรายเมื่อประสบเหตุ
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18. การชวยเหลื่ออยูประสบอันตรายเฉพาะ
หนาที่ตนสามารถชวยได
19. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนในชุมชน
20. เห็นความสําคัญและเขารวมในกิจกรรม
การทําประโยชนตอสังคม
21. มุงมั่นที่จะทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
สังคมใหคนในชุมชน
22. ชวยดูแลรักษารายงานสมบัติของสวนรวม
23. แนะนําใหคนในชุมชนดูแลทรัพย สมบัติ
ของสวนรวม
24. เมื่อใชสิ่งของตางๆแลวมีการเก็บรักษา
25. ทําความสะอาดเครื่อง เครื่องใชทุกครั้ง
หลังการปฏิบัติงาน
26. ดูแลสิ่งของที่เปนสาธารณะสมบัติของ
ชุมชน
27. เสียสละทรัพยสินสวนตัวชวยเหลือผูไดรับ
ความเดือดรอน
28. ชวยเหลือผูอื่น ในการทํางานรวมกัน
29. เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
30. แบงปนสิง่ ของเครื่องมือเครื่องใชใหเพื่อน
รวมงานเสมอ
31. เสียสละเวลาแรงกายในการชวยงานของ
กลุมงานอยางสม่ําเสมอ
32. ศึกษาหาความรูใหมๆ ในการเก็บรักษา
เครื่องมือเสมอ
33. หมั่นตรวจเช็กความสมบรูณของเครื่องมือ
เครื่องใชเปนประจํา

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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เครื่องมือชุดที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจในการเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทําเครื่องหมาย√ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดโดย
ขอมูลนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาปรับปรุงการจัดอบรมตอไป
5 หมายความวา ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายความวา ความพึงพอใจมาก
3 หมายความวา ความพึงพอใจ
2 หมายความวา ความพึงพอใจนอย
1 หมายความวา ความพึงพอใจนอยที่สุด
ลําดับ

ปจจัยที่ประเมิน

1

ดานหลักสูตร
เนื้อหาวิชาที่ฝกอบรมครอบคลุม
วัตถุประสงคของโครงการ
วิทยากรมีความรอบรูและสามารถถายทอดไดดี
ความเหมาะสมของเวลาในแตละหัวขอ
เอกสารประกอบบรรยายมีความสมบูรณและ
เหมาะสม
ความรูตอหลักสูตรเปนประโยชนตอการ
นําไปใช
ในภาพรวมทานพึงพอใจตอหลักสูตร
การใชสื่อมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ
เนื้อหา
ดานการฝกภาคปฎิบัติ
ความเหมาะสมของกิจกรรมตางๆในภาคปฎิบัติ
การฝกปฎิบัติกอใหเกิดการเรียนรู
ระยะเวลาที่ใชในการฝกภาคปฎิบัติ
ดานการจัดการ
ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัด
ความเหมาะสมของสถานที่และสิ่งแวดลอม
ความเหมาะสมอาหารเย็น,อาหารวาง
การตอนรับและการใหบริการ

2
3
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5
มาก
ที่สุด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
นอย

1
นอย
ที่สุด
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เครื่องมือชุดที่ 4 แบบสัมภาษณ เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ หลังการฝกอบรม สําหรับกลุมตัวอยาง
ที่อาสาเขารวมโปรแกรมฝกอบรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ
ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณจะนําเสนอในภาพรวมและใชประกอบการวิจัยในเบื้องตน
เทานั้น อนึ่งขอมูลที่ไดจะไมสรางความเสียหายใดๆ กับผูตอบแบบสอบถามไมวาจะทางตรง หรือ
ทางออม
1. วัตถุประสงคในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. กลุมเปาหมายในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. คุณสมบัติของผูสอน
เหมาะสม เพราะ ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ควรปรับปรุง เพราะ .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. เนื้อหาสาระในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. กิจกรรมการเรียนรูที่ใชในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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6. ระยะเวลา
เหมาะสม เพราะ ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. แหลงขอมูลและสื่อการเรียนการสอน
เหมาะสม เพราะ ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. การวัดและประเมินผลในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9. สภาพแวดลอมในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
10. ปญหาที่เกิดขึ้นพรอมขอเสนอแนะ
ปญหาที่พบ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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เครื่องมึอชุดที่ 5 แบบประเมินตนเองเพื่อใชประกอบคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ
แบบทดสอบพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ
(โปรดอานและพิ จารณาขอความตอไปนี้ ทานมีพฤติกรรมตอขอความในแต ละขอมากนอย
เพียงใด โดยทําเครื่องหมาย / ในชองวางที่ตรงกับพฤติกรรมที่เปนจริง)

คุณเปนคนมีจิตอาสาแคไหน
คุณเปนคนมีจิตอาสาแคไหน
1.ทานพูดคุยเกี่ยวกับปญหาและแนว
ทางแกไขในการปฏิบัติงาน ปญหาในชุมชน
กับกลุมของตน หรือบุคคลอื่นสม่ําเสมอ
2.ทานฝกสมาธิ โดยการฝกโยคะ เตนเกาชิงกิ
นอนตาย ทําคีรตาน และทําสมาธิ เปน
ประจํา
3.ทานปฏิบัติตามอุดมคติตํารวจ 9 ขอ อยาง
สม่ําเสมอ
4.ทานมีพฤติกรรม เชนนี้ สบตา ยิ้ม ชม
สัมผัส สวัสดี พูดบวก กับบุคคลอื่นอยาง
สม่ําเสมอ
5.ทานมักติดตามชมภาพกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาทีต่ ํารวจ และการ
ชวยเหลือสังคม อยางสม่ําเสมอ

ทุกครั้ง บอยครั้ง ทําบาง นอยครั้ง ไมได
ทํา
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คุณเปนคนมีจิตอาสาแคไหน
6.ทานชอบอานชีวประวัติ บุคคลที่ทํางาน
ชวยเหลือสังคม เปนประจํา
7.ทานมีพฤติกรรมที่ชอบทํางานชวยเหลือ
สังคมชุมชน เชน การชวยเหลือผูเจ็บปวย
การชวยเหลือผูยากไร และการชวยเหลือ
บริการนักทองเที่ยวอยางสม่ําเสมอ
8.เมื่อทํางานเสร็จทานจะเก็บสิ่งของเครื่องใช
เขาที่เสมอ
9.ทานมักเขาชวยเหลือการดูแลสาธารณะ
สมบัติสวนรวมเปนประจํา เชน รวมกันเก็บ
ขยะริมชายหาด เปนตน
10.ทานมักชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการ
ปฏิบัติงานเมื่อไดรับคารองขอเปนประจํา
(การตรวจคน,การจับกุม,การควบคุมตัว
ผูตองหา)
11.ทานมักชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณี
ที่พบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทาชีวิต ซึง่
ทานสามารถชวยไดเสมอ
12.เมื่อพบเห็นการกระทําผิดซึ่งหนาทานจะ
เขาไปชวยเหลือผูประสบเหตุทันที
13.เมื่อพบเห็นบุคคลตองสงสัย หรือ
เหตุการณผิดปกติทานจะแจงเจาหนาทีต่ ํารวจ
ทันที
14.เมื่อมีโครงการปองกันอาชญากรรมใน
ชุมชนของทานทานจะเขารวมทุกครั้ง

ทุกครั้ง บอยครั้ง ทําบาง นอยครั้ง ไมได
ทํา
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เครื่องมึอชุดที่ 6 แบบสัมภาษณเพื่อใชประกอบคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
สมุดบันทึกความดี
ทานคิดวากิจกรรมใดบางหลังที่ทานเขารับการฝกอบรมตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจแลวทานได
กระทํามากขึ้นกวากอนเขารับการฝกอบรม และอธิบายถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของท า นวามี สว นเกี่ ย วข องกับ เนื้อ หาในแต ล ะรายวิช าที่ไ ดรับ จากการเข า อบรมตามโครงการ
หรือไมอยางไร

1. การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนา

 ใช

 ไมใช

 ใช

 ไมใช

 ใช

 ไมใช

เหตุผล ................................................
2. การตรวจคนผูถูกจับกุม
เหตุผล ................................................
3.การควบคุมตัวผูกระทําผิด
เหตุผล ................................................
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4. การปองกันตนเองและผูอนื่

 ใช

 ไมใช

 ใช

 ไมใช

6.การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีทพี่ บเห็นผูอื่นตกอยู  ใช
ในอันตรายเทาชีวิต ซึ่งตนอาจชวยได ก็ตอ งชวยตามความ
จําเปน

 ไมใช

เหตุผล ................................................
5. การเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อไดรับคํารองขอ จาก
เจาพนักงานผูจ ับตามหมาย
เหตุผล ................................................

เหตุผล ................................................
7. การจับกุมในกรณีเมื่อประชาชนผูเปนนายประกัน
ผูตองหาหรือจําเลยที่ไดหลบหนีประกัน หรือจะหลบหนี

 ใช

 ไมใช

 ใช

 ไมใช

9. การรับอาสาทํางานเพื่อชวยเหลือสังคม เชน การพัฒนา  ใช
คุณภาพชีวิตชุมชน และการดูแลสาธารณสมบัติ

 ไมใช

เหตุผล ................................................
8.การชวยเหลือในการประสานงาน และการปฏิบัติตาม
โครงการปองกันอาชญากรรม
เหตุผล ................................................

เหตุผล ................................................
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10.การแบงปนสิ่งของและชวยเหลือผูอื่นในกลุม

 ใช

 ไมใช

11.การปฏิบัติตามอุดมคติตํารวจ 9 ขอ

 ใช

 ไมใช

เหตุผล ................................................
12.การดูแลสมบัติและสิ่งของสวนรวม

 ใช

 ไมใช

เหตุผล ................................................

เหตุผล ................................................
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความรวมมือ
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ภาคผนวก ค
คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ของเครื่องมือวิจัย
1. คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
2. คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) และคา Alpha Conbrach ของแบบวัดมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
3. คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) และคา Alpha Conbrach ของ แบบประเมินพฤติกรรม
จิตสํานึกสาธารณะ ของอาสาสมัครตํารวจ
4. คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ของแบบประเมินโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
5. คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ของแบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรมเพื่อ
เสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
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คาดัชนีความสอดคลอง IOC ของโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
ประเด็น
1. หลักการและเหตุผล
2. แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียน
3. องคประกอบของโปรแกรม
4. แผนการจัดการเรียนรู

คา IOC
1.0
1.0
1.0
0.8
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คา IOC แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คา IOC
1
0.8
1
1
1
1
0.8
1
0.8
1
1
1
0.8
1
0.8
1
0.8
0.8
0.8
1

ขอที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คา IOC
1
1
1
1
1
1
0.8
1
1
1
1
1
1
1
1
0.8
0.8
1
1
1
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คา Alpha Cronbach แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คา Alpha Cronbach
.8956
.8985
.8957
.8946
.8981
.8964
.8955
.8954
.8963
.8960
.8948
.8957
.8970
.9069
.9057
.8978
.8964
.8973
.8965
.8942

ขอที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คา Alpha Cronbach
.8934
.8947
.8952
.8940
.8940
.8978
.8945
.8956
.8977
.8971
.8964
.8942
.8956
.8957
.8938
.8940
.8943
.8951
.8983
.8969
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คา IOC แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

คา IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ขอที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

คา IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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คา Alpha Cronbach แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

คา Alpha Cronbach
.9514
.9508
.9515
.9509
.9498
.9525
.9508
.9514
.9523
.9515
.9515
.9527
.9519
.9523
.9511
.9517
.9517

ขอที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

คา Alpha Cronbach
.9525
.9516
.9519
.9517
.9528
.9523
.9523
.9534
.9531
.9526
.9527
.9527
.9530
.9531
.9526
.9530
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คา IOC แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอ โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7

คา IOC
1
1
1
1
1
1
1

ขอที่
8
9
10
11
12
13
14

คา IOC
1
1
1
1
1
1
1
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คา IOC แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอ โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ
ขอที่
1
2
3
4
5

คา IOC
1
1
1
1
1

ขอที่
6
7
8
9

คา IOC
1
1
1
1

337

ภาคผนวก ง
โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ
1.โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจประจําป 2553
2.โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ประจําป 2553
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โครงการฝกอบรมการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครตํารวจประจําป 2553
ชื่อโครงการ
โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจประจําป 2553
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 7 กําหนดใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สงเสริมใหทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจ เพื่อปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน
ตามความ เหมาะสม และความต อ งการของแต ล ะพื้น ที่ ซึ่ง สํานัก งานตํา รวจแหงชาติ ไ ด
กํา หนดระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวา ดวยการสงเสริมใหประชาชน ชุมชนและทองถิ่นมีสวน
รวมในกิจการตํารวจ พ.ศ.2551
สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยาไดจัดทํา โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ตํารวจประจําป 2553 เพื่อใหอาสาสมัครตํารวจ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานชวยเหลือ
สังคมในการปองกันอาชญากรรมเพื่อความสงบสุขของสังคมโดยรวม

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่ อส ง เสริมให ป ระชาชนในพื้ น ที่ ไ ดทํา กิจกรรมร ว มกัน
เปน การสร า งความ
สามั คคี และเปนการสรางความรวมมือระหวางเจาหนาที่ตํารวจกับประชาชน
2. เพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรมประเภทตางๆ เชน ยาเสพติด การโจรกรรมและ
อาชญากรรมอื่น ๆ
หัวขอในการเรียนรู
การปฏิ บัติงานของอาสาสมัครตํารวจ ตามภารกิจ และหน าที่ ของอาสาสมัครตํ า รวจที่
กําหนดไว ในระเบี ยบสํานั กงานตํารวจแหงชาติ 2551 วาดวยการสงเสริมใหประชาชน ชุ มชน
ทองถิ่น และองคก ร มีสวนรวมในกิจการตํารวจ เพื่อสงเสริมใหประชาชน ชุมชนทองถิ่นและ
องคกร มีสวนรวมในกิจการตํารวจ เพื่อสงเสริมใหประชาชน ชุมชน และทองถิ่น มีสวนรวมใน
กิจการตํารวจ ในการชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการปฏิบัติงาน และเพื่อใหเกิดความสงบสุขแก
สังคมโดยรวม โดยการจัดการเรียนรูในการปฎิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจมีดังนี้
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1. การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
79,80
2. การตรวจคนผูถูกจับ สืบเนื่องจากการจับกุมตัวผูกระทําผิดกรณีราษฎรเปนผูจับ
3.การควบคุ มตั วผูกระทําความผิดเมื่อราษฎรจับกุ มตัวผูถูก จั บกุม ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83, 84
4.การปอ งกั น ตนเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68) กฎหมายให สิท ธิ แ ก
ราษฎรในการปองกันตนเองตอการกระทําที่เกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย
5.ผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคํารองขอ จากเจาพนักงานผูจับตามหมาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368
6. การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทา
ชีวิต ซึ่งตนอาจชวยได ก็ตองชวยตามความจําเปน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374
7. การจั บกุมผู ตอ งหาหรื อจํา เลย ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความอาญา
มาตรา 117
8. เป น ผู ช ว ยเหลื อ เจ า พนั ก งานตํ า รวจในการประสานงาน และปฏิ บั ติ ง านตาม
โครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน เชน อาสาจราจร สายตรวจ
ชุมชน อาสามัครแจงขาวอาชญากรรม ตํารวจหมูบาน อาสาสมัครตํารวจ คณะกรรมการติตตาม
งานตํารวจระดับสถานีตํารวจ
คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ
1. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
2. สมัครใจเขารวมโปรแกรมการฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจ
ขั้นตอนทําแผนงาน
1. ประกาศรับสมัคร สรรหาและคัดเลือกผูม ีคุณสมบัติเหมาะสม เขารวมโครงการ โดย
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร พรอมหลักฐาน
2. จัดเตรียมสถานที่ที่ใชในการอบรม อาหาร เครื่องดื่ม
3. จัดทําตารางการบรรยาย
4. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณที่จําเปนตองใชในการบรรยาย
5. จัดเตรียมทําเอกสารขอมูลตางๆ ประกอบการบรรยาย
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วิธีการฝกอบรม
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจมีรายละเอียดในวิธีการจัดการฝกอบรม ดังนี้
1. บรรยายใหความรู
2. การสาธิต
3. ฝกฝนในการปฏิบัติจริง
วิทยากร
พ.ต.อ.นันทวุฒิ สุวรรณละออง พ.ต.ท กฤษกร ทงอินทร พ.ต.ท.เรืองยศ เสาวภา
พ.ต.ท.เสนาะ ขันเจริญ พ.ต.ท.เอกดิษฐ ศรีมูล
ระยะเวลาในการดําเนินการ
เขารวมโครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจประจําป 2553
ในระหวางวันที่ 26 ถึง 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
ผูเขารวมการฝกอบรม
อาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยา จํานวน 250 คน (กลุมทดลอง 30 คนและกลุมควบคุม 30 คน)
อาสาสมัครทัพพระยา จํานวน 50 คน
สื่อการเรียนรู เอกสารแนวทางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ คูมือประชาชน
วิดิทัศนภารกิจตํารวจ และอุปกรณการฝกภาคปฏิบัติ
สถานที่ที่ใชในการฝกอบรม
โรงแรมซีซารพาเลช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ผูรับผิดชอบโครงการ
สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนการสรางแนวรวมภาคประชาชนในการปองกันอาชญากรรม
2. ประชาชนในพื้นที่ มีความเขาใจในกิจการของตํารวจมากขึ้น
3.ประชาชนมี ค วามอบอุ น ใจ และมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า หน า ที่
บานเมือง
4. เปนการสรางภาพลักษณของตํารวจที่ดีในสายตาประชาชน และมีความสันพันธอันดี
ระหวางตํารวจกับประชาชน

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่ออาสาสมัครตํารวจที่ใชเปนกลุมควบคุม 30 คน เขารวมอบรมโครงการ
ฝกอบรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจประจําป 2553
ชื่อ
1. สุริยัน
2. มานพ
3. องอาจ
4. สีหนาท
5. อํานวย
6. อณัฐพล
7. กําพล
8. วิราษฎร
9. วิรัตน
10. พรชัย
11. อภิเชษฐ
12. มนัช
13. ไชยเชษฐ
14. อารุณ
15. พฤษภา

สกุล
แจมกระจาง
ทองมาก
ขวัญทอง
นามหนองออ
นพแจม
เหลาชนะภิญโญ
เรืองเกษม
กลาหาญ
ขวัญแตร
บุญพันธ
สีทอง
โตใจเย็น
เดชพละ
ฤทธิ์นาค
ถิระสกุลนารา

รหัส/สังกัด

ชื่อ

ชุมสาย 305
ชุมสาย 327
วัดชัย 408
ชุมสาย 505
รอยหลัง 205
ทัพพระยา 308
วัดบุณย 212
ชุมสาย 408
กอไผ 402
ชุมสาย 330
รอยหลัง 410
วัดบุณย 502
รอยหลัง 405
เทพประสิทธิ์ 503
วัดบุณย 507

16. ไพบูลย
17. สิทธิชัย
18. สุเมธ
19. ไพโรจน
20. สมศักดิ์
21. เพชรอัมฤทธิ์
22. รุงเรือง
23. สมภพ
24. วินัย
25. วรวุธ
26. พูสิทธิ์
27. ศักดา
28. สิทธิพงษ
29. ณัฐพงษ
30. กฤติเดช

สกุล
สังคบุตร
บุญจิตร
ยอดโพธิ์
จรรยาวัฒน
แชมมาลี
กาญจนอัตถ
จันทรลอย
ซื่อตรง
หงษเวียงจันทร
เอี่ยมโตรวงศ
พุกกะพูน
แกววิเศษ
นวกวงษ
พงศสารารักษ
อุยมี

รหัส/สังกัด
วัดบุณย 101
ชุมสาย 402
รอยหลัง 511
ชุมสาย 303
วัดบุณย 303
วัดชัย 308
ชุมสาย 501
ชุมสาย 328
ชุมสาย 515
ชุมสาย 324
ชุมสาย 203
ชุมสาย 334
รอยหลัง 404
ชุมสาย 204
ชุมสาย 506
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ตารางที่ 2 แสดงรายชื่ออาสาสมัครตํารวจที่ใชเปนกลุมทดลอง 30 คน เขารวมอบรมโครงการ
ฝกอบรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจประจําป 2553
ชื่อ

สกุล

รหัส/สังกัด

ชื่อ

สกุล

1.ไพทูรย
2. กฤษณะ
3. สุวิทย
4. วิชัย
5. สุชาติ
6. พัชราภรณ
7. ณัฐกร
8. สุรศักดิ์
9. สังวาลย
10. สุรพงษ
11. ทวีศักดิ์

ไกรชะนะ
ฉิวเฉื่อย
วันแกว
พูลสวัสดิ์
จันทรสายทอง
พุอิ่ม
แกวสวาง
ฆองทอง
นาคนวล
พงษพันธ
เกื้อกูล

ชุมสาย 204
ชุมสาย 406
เทพประสิทธิ์ 501
เทพประสิทธิ์ 102
เทพประสิทธิ์ 504
วัดบุณย 305
รอยหลัง 308
รอยหลัง 501
รอยหลัง 208
รอยหลัง 503
รอยหลัง 502

16. รัฐพล
17. สิทธิชัย
18. ธนัช
19. ฉัตรเพชร
20. ยุทธพล
21. อุดร
22. ธมนต
23. ทวี
24. สุรพล
25. ประสพ
26. จิรศักดิ์

รอดสอน
เฮาปาน
จิราธนสาร
อยูผาสุข
เพชรรวงมาคา
โปแอ
ยอดอิน
พาพันธ
เทศเอม
จันทรทอง
แซโคว

12. รังสรรค
13. เอกชัย
14. สันชัย
15. ชัชวาลย

แสงสินธุ
เพียรงาม
โตะมุดบํารุง
วราวณุชย

ชุมสาย 112
วัดชัย 404
รอยหลัง 207
วัดชัย 307

27. ทิวากร
28. ธนกฤต
29. วิชิต
30. พรรุง

ตรงเที่ยง
แกวศรีปราชญ
สายพงศ
ชาวสอน

รหัส/สังกัด
วัดบุณย 308
วัดชัย 507
วัดชัย 303
ชุมสาย 208
ชุมสาย 335
ชุมสาย 311
ชุมสาย 344
ชุมสาย 305
รอยหลัง 101
วัดบุณย 202
เทพประสิทธิ์
401
วัดชัย 501
ชุมสาย 306
ชุมสาย 205
ชุมสาย 106
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โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจประจําป 2553
ชื่อโครงการ
โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 7 กําหนดใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สงเสริมใหทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจ เพื่อปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน
ตามความเหมาะสม และความต อ งการของแต ล ะพื้ น ที่ ซึ่ ง สํา นั ก งานตํา รวจแห ง ชาติ ไ ด
กําหนดระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวา ดวยการสงเสริมใหประชาชน ชุมชนและทองถิ่นมีสวน
รวมในกิจการตํารวจ พ.ศ.2551
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตนไดนํามาสูการเปลี่ยนแปลงบริบท
ของสังคมไทย กอผลกระทบทั้งในดานเปนคุณและเปนโทษ ในระดับตางๆ โดยเฉพาะความเติบโต
ทางดานวัตถุที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว กอใหเกิดอิทธิพลของวัฒนธรรม บริโภคนิยม วัตถุนิยม
แบบตัวใครตัวมัน ขาดจิตสํานึกสาธารณะ (Public consciousness)
ในอดี ต การฝ ก อบรมอาสาสมั ค รตํ า รวจยั ง ไม มี ก ารจั ด การศึ ก ษาที่ เ ป น รู ป แบบที่ เ ป น
มาตรฐานที่แนนอน การฝกอบรมใชระยะเวลาสั้นและขาดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง
การจัดฝกอบรมขึ้นอยูกับความพรอมของบุคลากรของแตละสถานีตํารวจ รวมทั้งการฝกอบรม
อาสาสมัครตํารวจในอดีตที่ผานมายังขาดการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับอาสาสมัครตํารวจ
ในดานความสํานึกในหนาที่พลเมืองที่ดีในการชวยเหลือสังคม ใหมีความสงบเรียบรอยปลอดจาก
อาชญากรรม ดังนั้นการทํางานของอาสาสมัครตํารวจ จึงไมสามารถคาดหวังถึงผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฎิบัติงาน และบางครั้งอาจขาดความสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบโดยเปนผูกระทําผิดเสียเอง
ผูวิจัยจึงไดจัดทํา โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ เพื่อใหอาสาสมัครตํารวจ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานชวยเหลือ
สังคมในการปองกันอาชญากรรมเพื่อความสงบสุขของสังคมโดยรวม และใหอาสาสมัครตํารวจเกิด
จิตสํานึกในการทํางานชวยเหลือสังคม
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วัตถุประสงคของโครงการ
1.เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจไดเขามามีสวนรวม
ในรักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และรวมเฝาระวังภัย
รวมกันแกไขปญหาอาชญากรรมประเภทตางๆ ในชุมชนของตนเองและพื้นที่ใกลเคียง
2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ไดทํากิจกรรมรวมกัน เปนการสรางความสามัคคี และ
เปนการสรางความรวมมือระหวางเจาหนาที่ตํารวจกับประชาชน
3.เพื่อ ปอ งกัน ปราบปรามอาชญากรรมประเภทตา งๆ เชน ยาเสพติด การโจรกรรม
และอาชญากรรมอื่นๆ
หัวขอในการเรียนรู
การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ตามภารกิจและ
หนาที่ของอาสาสมัครตํารวจที่กําหนดไวในระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ 2551 วาดวยการ
สงเสริ มใหประชาชน ชุมชน ทองถิ่น และองคกร มีสวนรว มในกิจการตํ ารวจ เพื่ อส งเสริมให
ประชาชน ชุมชนทองถิ่นและองคกร มีสวนรวมในกิจการตํารวจ เพื่อสงเสริมใหประชาชน ชุมชน
และทองถิ่น มีสวนรวมในกิจการตํารวจ ในการชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการปฏิบัติงาน และ
เพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมโดยรวม โดยการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจสามารถดังนี้
เนื้อหาที่สอนเนนในเรื่อง การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํา รวจ โดยแบงเป น 2 ด าน ดานการสร างความตระหนั ก รู คือ การรับรูปญหา และ การรูแ นว
ทางแกไขปญหา ดานการคํานึงถึงประโยชนสวนรวม คือ การรับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอยางเพื่อ
สวนรวม โดยการอาสาชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน และการแบงปนชวยเหลือผูอื่น
ในสังคม โดยมีเนื้อหาการเรียนรูเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจมีดังนี้
1. การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
79,80
2. การตรวจคนผูถูกจับ สืบเนื่องจากการจับกุมตัวผูกระทําผิดกรณีราษฎรเปนผูจับ
3. การควบคุมตัวผูกระทําความผิดเมื่อราษฎรจับกุมตัวผูถูกจับกุม ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83, 84
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4.การปองกันตนเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68) กฎหมายใหสิทธิแกราษฎรในการ
ปองกันตนเองตอการกระทําที่เกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย
5.ผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคํารองขอ จากเจาพนักงานผูจับตามหมาย ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368
6. การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทาชีวิต ซึ่ง
ตนอาจชวยได ก็ตองชวยตามความจําเปน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374
7. การจับกุมผูตองหาหรือจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117
8. เปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงาน และปฏิบัติงานตามโครงการ
ปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน เชน อาสาจราจร สายตรวจชุมชน
อาสามัครแจงขาวอาชญากรรม ตํารวจหมูบาน อาสาสมัครตํารวจ คณะกรรมการติตตามงาน
ตํารวจระดับสถานีตํารวจ
9. การแบงปนและชวยเหลือผูอื่นในสังคม เปนการใหความรวมมือในการปฏิบัติ และ/หรือการ
สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติตามกิจกรรมเพื่อลดและแกไขปญหาของทองถิ่น และ
ชุมชน สังคม เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม การดูแลสาธารณสมบัติและ
สิ่งของสวนรวม เปนตน
คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ
1.
2.
3.
4.

มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
สมัครใจเขารวมโปรแกรมการฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจ
เคยผานการฝกอบรมมาอยางนอย 1 ครัง้
เคยปฏิบัติงานอาสาสมัครตํารวจมาไมนอ ยกวา 1 ป

ขั้นตอนทําแผนงาน
1. ประกาศรับสมัคร สรรหาและคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสม เขารวมโครงการ โดย
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร พรอมหลักฐาน
2. จัดใหมีการอบรมอาสาสมัครตํารวจ เพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะในการปฎิบิติงาน
จัดเตรียมสถานที่ที่ใชในการอบรม อาหาร เครื่องดื่ม
3. จัดทําตารางการบรรยาย
4. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณที่จําเปนตองใชในการบรรยาย
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5. จัดเตรียมทําเอกสารขอมูลตางๆ ประกอบการบรรยาย
6. จัดทําแผนปายผาประชาสัมพันธโครงการ
7. ดําเนินโครงการใหเปนไปตามหลักเกณฑ
8. ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ
9. จัดใหมีการประชุม เพื่อติดตามผล และประสานแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และ
ทัศนคติ ระหวางอาสาสมัครตํารวจ
วิธีการฝกอบรม
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจมีรายละเอียดในวิธีการจัดการฝกอบรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บรรยายใหความรู
อภิปรายเพือ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การสาธิต
ฝกฝนในการปฏิบัติจริง
การระดมสมอง
กิจกรรมสวนบุคคลและกิจกรรมกลุม
การนําเสนอผลงาน
การประเมินผล

วิทยากร
พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก คุณกฤษณะ ควรตระกูล ผูชวยศาสตราจารย รัศมี กฤษณมิษ
คุณณัชชานันท พงษศรีทอง คุณธนาวรรธน หรหมมานนท
ระยะเวลาในการดําเนินการ
1.ประชาสัมพันธพันธโครงการเปนระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแตพฤษภาคม-มิถุนายน 2553
โดยประชาสัมพันธทางเว็บไซดของสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา และแจงทางวิทยุสื่อสารของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองพัทยา
2.ระยะเวลาในการฝกอบรม แบงออกเปน 3 ระยะคือ
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ระยะที่ 1 การเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสราง
มโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึงวันที 5 เดือน
กรกฎาคมพ.ศ. 2553
ระยะที่ 2 การเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโน
ทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที 11 เดือน
กรกฎาคมพ.ศ. 2553
ระยะที่ 3 การปฎิบัติดวยตนเองเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 รวมเปน
ระยะเวลา 30 วัน
ผูเขารวมการฝกอบรม
อาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยา (กลุมทดลอง) จํานวน 30 คน
สถานที่ที่ใชในการฝกอบรม
บานพักตํารวจ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผูรับผิดชอบโครงการ
พันตํารวจเอก คมสัน สุขมาก และสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
สื่อการเรียนรู เอกสารประกอบการสอน หนังสือประวัติตํารวจกลา คูมือการฝกนีโอ-เอกซเซอร
ไซส คูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจึตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ คลิปวิดิโอ วิดิทัศน
กิจกรรมมูลนิธิฉือจี้
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. อาสาสมัครตํารวจมีมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะมากขึ้น
2. ประชาชนในพื้นที่ มีความเขาใจในกิจการของตํารวจมากขึ้น
3.ประชาชนมี ค วามอบอุ น ใจ และมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า หน า ที่
บานเมือง
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4. เปนการสรางภาพลักษณของตํารวจที่ดีในสายตาประชาชน และมีความสันพันธอันดี
ระหวางตํารวจกับประชาชน
ตารางที่ 1 แสดงรายชื่ออาสาสมัครตํารวจที่ใชเปนกลุมทดลอง
ชื่อ

สกุล

รหัส/สังกัด

ชื่อ

สกุล

1. ไพทูรย
2. กฤษณะ
3. สุวิทย
4. วิชัย
5. สุชาติ
6. พัชราภรณ
7. ณัฐกร
8. สุรศักดิ์
9. สังวาลย
10. สุรพงษ
11. ทวีศักดิ์

ไกรชะนะ
ฉิวเฉื่อย
วันแกว
พูลสวัสดิ์
จันทรสายทอง
พุอิ่ม
แกวสวาง
ฆองทอง
นาคนวล
พงษพันธ
เกื้อกูล

ชุมสาย 204
ชุมสาย 406
เทพประสิทธิ์ 501
เทพประสิทธิ์ 102
เทพประสิทธิ์ 504
วัดบุณย 305
รอยหลัง 308
รอยหลัง 501
รอยหลัง 208
รอยหลัง 503
รอยหลัง 502

16. รัฐพล
17. สิทธิชัย
18. ธนัช
19. ฉัตรเพชร
20. ยุทธพล
21. อุดร
22. ธมนต
23. ทวี
24. สุรพล
25. ประสพ
26. จิรศักดิ์

รอดสอน
เฮาปาน
จิราธนสาร
อยูผาสุข
เพชรรวงมาคา
โปแอ
ยอดอิน
พาพันธ
เทศเอม
จันทรทอง
แซโคว

12. รังสรรค
13. เอกชัย
14. สันชัย
15. ชัชวาลย

แสงสินธุ
เพียรงาม
โตะมุดบํารุง
วราวณุชย

ชุมสาย 112
วัดชัย 404
รอยหลัง 207
วัดชัย 307

27. ทิวากร
28. ธนกฤต
29. วิชิต
30. พรรุง

ตรงเที่ยง
แกวศรีปราชญ
สายพงศ
ชาวสอน

รหัส/สังกัด
วัดบุณย 308
วัดชัย 507
วัดชัย 303
ชุมสาย 208
ชุมสาย 335
ชุมสาย 311
ชุมสาย 344
ชุมสาย 305
รอยหลัง 101
วัดบุณย 202
เทพประสิทธิ์
401
วัดชัย 501
ชุมสาย 306
ชุมสาย 205
ชุมสาย 106

ผูประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะอาสาสมัครตํารวจ (หัวหนาชุดอาสาสมัครตํารวจ)
ชื่อ
1. มรกต
2. ธนายุทธ
3. ประสพ
4. ประสิทธิ์

สกุล
หนูหวง
ประเสริฐภพ
จันทรทอง
หนองใหญ

รหัส/สังกัด
รอยหลัง 301
วัดชัย 301
วัดบุณย 202
ชุมสาย 102

ชื่อ
5. ประยุทธ
6. ละมัย
7. สุนัย

สกุล
พึ่งสอน
เร็มศรีงาม
เกษบัวแกว

รหัส/สังกัด
กอไผ 301
เทพประสิทธิ์ 101
ทัพพระยา 101

ผูประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะอาสาสมัครตํารวจ (เจาหนาที่ตํารวจ)
1. ดต.ทรงธรรม นาคสวัสดิ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจในชุมชน
รอยหลัง ชุมสาย กอไผ วัดชัย
2. ดต.รัชพล ขุมทอง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอาสาสมัครตํารวจในชุมชนเทพ
ประสิทธิ์ วัดบุณย ทัพพระยา
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โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
DEVELOPMENT OF A PROGRAM TO ENHANCE PERSPECTIVE ON PUBLIC
CONSCIOUSNESS OF POLICE VOLUNTEERS
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมไทยในปจจุบันอยูภาวะวิกฤต โดยทั่วไปเชื่อวาเกิดจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง แตในความเปนจริงปญหามีรากลึกจากการเปลี่ยนแปลงตั้งแตในระดับพื้นฐานของ
สังคม การรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามา ทําใหประชาชนใหความสําคัญตอความเจริญทางดานวัตถุ
เทคโนโลยีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัย ในขณะเดียวกันลืมนึกถึงความสําคัญของจิตใจ
และความสามารถตางๆ ที่มีอยูในตัวมนุษย (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2551 )
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตนไดนํามาสูการเปลี่ยนแปลงบริบท
ของสังคมไทย กอผลกระทบทั้งในดานเปนคุณและเปนโทษ ในระดับตางๆ โดยเฉพาะความเติบโต
ทางดานวัตถุที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว กอใหเกิดอิทธิพลของวัฒนธรรม บริโภคนิยม วัตถุนิยม
แบบตัวใครตัวมัน ขาดจิตสํานึกสาธารณะ (Public consciousness) (สกุณา บัณฑุรัตน และคณะ,
2550) วิกฤตการขาดจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนในชาติ เกิดจากความยากจนและดอย
การศึกษาบุคคล แกนนําในสังคมถูกครอบงําทางความคิดการดําเนินนโยบายตามเสรีตะวันตกอยาง
ไรขอบเขต สรางใหเกิดความเห็นแกตัวของแตละคนเกิดปญหาสังคมอื่นๆ ตามมาอาทิ ปญหา
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของคนไทย การยอหยอนในศีลธรรม การขาดระเบียบวินัย ขาดการ
ชวยเหลือและพึ่งพากัน (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2546) และถาบุคคลมีจิตสํานึกสาธารณะ
บกพรอง มีนอยหรือขาดไปจะสงผลกระทบตอหลายระดับทั้งตอตนเองครอบครัว องคกร ชุมชน
ประเทศชาติ และมีผลตอระดับโลกตามมา (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, 2543; วิรุณ ตั้งเจริญ, 2547)
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ปญหาตางๆ ที่ปรากฏให
เห็นอยางชัดเจน อาทิ ปญหาความยากจน ความไมเทาเทียมกันในสังคม ทําใหเกิดชองวางดาน
รายไดเกิดชองวางระหวางวัฒนธรรมเดิมและวัฒนธรรมใหม ขาดคุณธรรมและจริยธรรม เกิดความ
ขัดแยงทางความคิด เกิดปญหาสังคมและอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีความซับซอนเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ ซึ่งนําไปสูการเอารัดเอาเปรียบ มีการแกงแยงทรัพยากร การละเมิดกฎหมายบานเมือง
กอปรกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ มี ค วามผั น ผวน ส ง ผลทํ า ให เ ศรษฐกิ จ ของโลกอยู ใ นขั้ น วิ ก ฤต จาก
สถานการณดังกลาว เปนสาเหตุใหเกิดปญหาอาชญากรรมขึ้นในสังคม โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับความ
ปลอดภั ยในชีวิ ตและทรัพ ยสินของประชาชน ประเภทคดีอุกฉกรรจ สะเทือนขวัญคดีเ กี่ยวกับ
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รางกายและเพศ และคดีประทุษรายตอทรัพย ที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีผลกระทบตอความ
สงบสุขของประชาชนเปนอยางมาก (เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, 2549)
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตนไดนํามาสูการเปลี่ยนแปลงบริบทของ
สัง คมไทย กอ ผลกระทบทั้ง ในดา นเปน คุณ และเปน โทษ ในระดับ ตา งๆ โดยเฉพาะความ
เติบ โตทางดานวัตถุที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว กอใหเกิดอิทธิพลของวัฒนธรรม บริโภคนิยม
วัตถุนิยม แบบตัวใครตัวมัน ขาดจิตสํานึกสาธารณะ (Public consciousness) (สกุณา บัณฑุรัตน
และคณะ, 2550) ดังบทสัมภาษณของ วันไชย เอกพรพิชญ (2551) ที่ใหความเห็นวาที่ผานมาใน
อดีตการฝก อบรมอาสาสมั ค รตํา รวจยัง ไมมี ก ารจัด การศึ ก ษาที่เ ปน รู ป แบบที่เ ปน มาตรฐานที่
แน น อน การฝกอบรมใชระยะเวลาสั้นและขาดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง การจัด
ฝ กอบรมขึ้นอยู ก ับ ความพรอ มของบุค ลากรของแตล ะสถานีตํ า รวจ รวมทั ้ง การฝก อบรม
อาสาสมั ครตํา รวจในอดี ตที่ ผานมายังขาดการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับอาสาสมัครตํารวจ
ในด า นความสํา นึก ในหน า ที่ พ ลเมื อ งที่ ดีใ นการช ว ยเหลื อ สัง คม ใหมี ค วามสงบเรีย บร อ ย
ปลอดจากอาชญากรรม ดังนั้นการทํางานของอาสาสมัครตํารวจ จึงไมสามารถคาดหวังถึงผลสัมฤทธิ์
ในการปฎิบัติงาน และบางครั้งอาจขาดความสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบโดยเปนผูกระทําผิดเสียเอง
การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งตองปลูกฝงหรือเสริมสราง
เพื่อใหบุคคลไดรับประสบการณที่เพียงพอเปนพื้นฐานที่สามารถนําไปพัฒนาตนเอง โดยในการ
ปลูกฝงนั้น ควรใหบุคคลไดมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของจิตสํานึกสาธารณะ
รวมทั้งมีการฝกฝนใหไดปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะอยางแทจริงจนเกิดเปนลักษณะ
นิสัย และควรทําใหเหมาะสมกับวัย เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เหมาะสมตามวัย และเกิดการพัฒนา
ตามลําดับ ซึ่งในการฝกอบรม ปลูกฝง หรือเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะใหแกบุคคลนั้น ควรมีครู
หรือผูสอนคอยดูแลชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง บุคคลไดยึดเปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง เหมาะสมวัย
ประสบการณ และลักษณะงานที่ปฎิบัติ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดทําโปรแกรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัค รตํ ารวจเพื่อ ใหอาสาสมัค รตํา รวจมีจิ ตสํานึ ก สาธารณะในการทํ า งาน
ชวยเหลือสังคมอันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการปองกันอาชญากรรมของ
เจาหนาที่ตํารวจและเพื่อความสงบสุขของสังคมโดยรวม
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วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาตามความผิดบัญชีทายประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ
อาญาราษฎรมีอํานาจ ราษฎรมีอํานาจจับกุมผูกระทําผิดได (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 79, 80)
2. การตรวจคนผูถูกจับ สืบเนื่องจากการจับกุมตัวผูกระทําผิดกรณีราษฎรเปนผูจับ โดย
หลักการราษฎรไมมีอํานาจในการตรวจคนบุคคล หากราษฎรเปนผูจับ ผูจับสามารถทําการตรวจ
คนได เพื่อพบและยึดอาวุธหรือสิ่งของที่ผูจับอาจใชเปนเครื่องมือในการตอสูทํารายราษฎรผูจับกุม
ได ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของราษฎรผูจับเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68)
3. การควบคุมตัวผูกระทําความผิด เมื่อราษฎรจับกุมตัวผูถูกจับกุมแลว ราษฎรมีอํานาจ
ควบคุมตัวผูถูกจับกุมไปยังที่ทําการพนักงานฝายปกครอง หรือเจาหนาที่ตํารวจ (ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83, 84)
4. การปองกันตนเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68) กฎหมายใหสิทธิแกราษฎรใน
การปองกันตนเองตอการกระทําที่เกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายถือวาเปนการปฏิบัติ
หนาที่ตอชุมชนอยางหนึ่งในการตอสูกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันในสังคม นอกจากนี้
ในทางแพง กฎหมายก็กําหนดใหราษฎรสามารถใชกําลังเพื่อปองกันสิทธิของตน ถาพฤติการณไม
สามารถขอใหศาลหรือเจาหนาที่ชวยเหลือไดทันทวงทีในทันใดได(ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 451)
5. ผู ช ว ยเหลื อเจ า พนั ก งานเมื่อราษฎรไดรั บคําร องขอ จากเจา พนั ก งานผูจับ ตามหมาย
ราษฎรก็มีห นาที่ ตามกฎหมายตองชวยเหลือเจ าพนัก งานผูจับตามสมควรเทาที่จะไมกอใหเกิด
อันตรายตอตนเอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 82 หรือกรณีที่เจาพนักงานไดสั่ง
การตามอํานาจหนาที่ชวยทํากิจการของเจาพนักงานตามกฎหมายก็ตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือคํา
บังคับนั้น (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368)
6. การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทาชีวิต ซึ่ง
ตนอาจชวยได ก็ตองชวยตามความจําเปน (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374)
7. การจับกุมผูตองหาหรือจําเลย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117)
กรณีที่ราษฎรเปนนายประกันเมื่อผูตองหาหรือจําเลยมีประกัน หนีหรือจะหลบหนี ราษฎรนั้นมี
อํานาจจับกุม ควบคุมผูตองหาหรือจําเลยไดเอง
8. เปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงาน และปฏิบัติงานตามโครงการ
ปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน เชน อาสาจราจร สายตรวจชุมชน
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อาสามัครแจงขาวอาชญากรรม ตํารวจหมูบาน อาสาสมัครตํารวจ คณะกรรมการติตตามงาน
ตํารวจระดับสถานีตํารวจ
9. การแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม เปนการใหความรวมมือในการปฏิบัติ และ/หรือการ
สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติตามกิจกรรมเพื่อลดและแกไขปญหาของทองถิ่น และ
ชุมชน สังคม เชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม การดูแลสาธารณสมบัติและ
สิ่งของสวนรวม เปนตน
แนวความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ ผูวิจัยไดนําหลักแนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนในเรื่อง การเรียนรู
ประสบการณ (Experiential Learning) และ การเรียนรูรวมกัน (Collaborative learning) มา
ผสมผสานในการถายทอดประสบการณและการทํากิจกรรมรวมกันโดยผานกิจกรรมรูปแบบการ
เรียนรู เพื่อใหเกิดการสะทอนกลับ ( Critical Reflection) เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ
การเรียนรูประสบการณ (Experiential Learning) เปนการศึกษาที่เนนใหผูเรียนเรียนรูจาก
ประสบการณตรง ผูสอนเปนผูจัดประสบการณและทําหนาที่เปนผูเอื้อใหเกิดการเรียนรูโดยให
ผู เ รี ย นมี ป ระสบการณ ต รงกั บ สิ่ งที่ เ รี ย นโดยเชื่ อ วา
การเรี ย นรู จ ะเกิ ด ขึ้น ภายในตั ว ผู เ รี ย น
ประสบการณตรงจะชวยใหผูเรียนเกิด การคิดวิเคราะห วิพากษ จนเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้น ทั้งใน
แงอารมณ ความคิด จิตใจ และความรู การใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง การเผชิญกับสถานการณ
จริงหรือสถานการณจําลองที่เหมือนจริง จะชวยใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงแบบองครวม คือ ทั้ง ความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรม
การเรียนรูรวมกัน (Collaborative learning) เปน การเปดโอกาสใหคนไดมาคิดรวมกันและ
ทํารวมกันโดยสงเสริมดวยการหากลวิธี อาทิเชน เวลาที่เรียนรูรวมกันก็ใหเรียนรูเกี่ยวกับชีวิต
เกี่ยวกับความเปนจริง และใหเห็นคุณประโยชนแลวจึงเอาสิ่งที่มีคุณคา สิ่งที่เปนธรรมะมาเปน
เครื่องมื อใหค นเหลานี้โดยสามัญสํานึก ของคนเมื่อไดมีโอกาสมาคิ ด ร ว มกัน ทํารว มกัน สิ่งที่ดี
ทั้งหลายมักจะปรากฎออกมาแตถาตางคนตางคิดตางคนตางทําโดยยึดตัวเองเปนหลักแลว สิ่งที่เลว
มักจะเกิดขึ้นไดงายเชน ความเห็นแตตัว การเอาแตใจตัว ฯลฯ แตพอไปคิดรวมกันทํารวมกันแลวจะ
ถูกปรากฎการณในสังคมทําใหตองคิดเผื่อแผไปถึงคนอื่น ไมใหเห็นแตตัวเองมากเกินไป เกิดการ
ปรับพฤติกรรม ปรับจิตสํานึกใหคอย ๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
กลไกหลักของการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ คือ การเรียนรูรวมกัน คิดรวมกัน ทํา
รวมกันของคนในสังคม ซึ่งมีอานุภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประเพณี วัฒนธรรม และ
มาตรฐานทางสังคมตางๆ ยิ่งถาไดเชื่อมโยงกันเปนเครือขายหลายๆ เครือขาย และดําเนินการอยาง
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ตอเนื่องก็จะมีการถวงดุลซึ่งกันและกัน มีการสํารวจตัวเองมีการพิสูจนวาผลลัพธในแตละชวงดี
เพี ย งพอแล ว หรื อ ยั ง และมี ค วามพยายามปรั บ ปรุ ง ให เ หมาะสมเพื่ อ นํ า สู ผ ลที่ ต อ งการ เป น
ปฏิสัมพันธในแนวราบระหวางสวนตางๆ ในชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมพัฒนาไปใน
แนวทางที่สมาชิกของชุมชนและสังคมเห็นรวมกันวาเปนสิ่งอันพึ่งปรารถนา
จิตสํานึกสาธารณะจึงถือเปนความงดงามที่ไดรับการเลือกสรรจากผูคนภายในสังคม และ
เมื่อสํานึกอันเปนสวนที่ละเอียด ออนผานการขัดเกลาและปลูกฝงใหลึกลงไปในจิตใจแลวสํานึกที่ดี
ที่อยูภายในก็จะสามารถเปนพลังขับเคลื่อนนําพาสังคมไทยไปสูความเจริญ ความสันติสุขจะดํารง
อยูกับสังคมไทยอยางยั่งยืน
แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะหลายๆ แนวคิด ที่นํามาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่องนี้ไม
วาจะเปน Socrates Thich Nhat Hanh ฉือจี้ สันติอโศก นีโอฮิวแมนนิส และ ประชาสังคม สิ่ง
สําคัญคือ เครื่องมือและวิธีการตางๆ ทั้งที่เปนศาสตรและศิลปที่ถูกตองเหมาะสม ควรมีการเลือกเอา
ออกมาใชเพื่อใหเปนกลไกในการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ วิธีการหลักที่ใช คือ กิจกรรม
รูปแบบการเรียนรู เพื่อใหเกิดการสะทอนกลับ ( Critical Reflection) เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายใน
ตนเอง มีการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆ ในสังคมอยางลึกซึ้ง เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้น
ภายในตนเอง จนนําไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ (Public consciousness) โดยวิธีการที่ทําให
ประชาชนมีการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆ ในสังคมอยางลึกซึ้ง มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ยอมรับฟงผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง รวมถึงการสรางความรูเชิง
ประจักษใหเกิดขึ้นกับผูเรียน (Friere, 1970) จากการเรียนรูจากประสบการณและการเรียนรูรวมกัน
โดยการเรียนรูผานรูปแบบของ การฝกสมาธิ การสนทนา (Dialouge), การทําความกระจางคานิยม
(Value clarification), การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ(Biographical reading), การเรียนรูผานละคร
(dramatization) และการทํางานชวยเหลือสังคม ในรูปแบบตางๆ ผูวิจัยสามารถนํามาสรุปได ดังนี้
1. การฝกสมาธิ เปนการเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการทําสมาธิและวิปสสนาใน
รูปแบบตางเปนการจูงจิตเขาสู สภาวะอัลฟา การทําใหคลื่นสมองต่ํา อาทิเชน การเรียนรูผานการ
ฝกฝนทางกาย เชน การฝกโยคะ เตนเกาชิงกิ การเคลื่อนไหวรางกายแบบตางๆ การใครครวญทาง
ความคิดโดยอาศัยประสบการณที่ผานมาเปนบทเรียน (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2542)
2. การสนทนา(Dialogue) เปนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนการให
อาสาสมัครตํารวจดึงปญหาสังคมมาขบคิดใหลึกลงไปใหถึงรากหรือสาเหตุของปญหา โดยการ
หยิ บ ยกประเด็น ป ญหาขึ้ น มาเพื่ อ การเสวนาหรื อ การตั้ งคํ า ถามเพื่ อ ให ก ลุ ม มองเห็น ป ญ หาจาก
ประสบการณรอบตัวและจะนําไปสูการคิดอยางวิพากษวิจารณ เรียกวา Problem-posing Method
โดยให อ าสาสมั ค รตํ า รวจผู ป ระสานงานกลุ ม หยิ บ ประเด็ น ที่ ส มาชิ ก กลุ ม นํ า เสนอเพื่ อ ให ก ลุ ม
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อภิปรายและแสวงหาคําตอบ ผูประสานงานจะกระตุนใหสมาชิกกลุมแสวงหาความเปนจริง ชวยให
คนมองเห็นปญหาไมใชยอมรับปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมมีขอโตแยง โดยใหอาสาสมัครตํารวจเปนผู
คิด เปนผูกระทําเอง รูจักคิด รูจักถาม เพื่อสะทอนใหเห็นวา เขามองสภาพการณที่เปนอยูนี้อยางไร
จนเกิดความตระหนัก และจนนําไปสูการคิดอยางวิพากษวิจารณ และเกิดจิตสํานึกขั้นวิพากษ และ
เขาถึงกระบวนการจิตสํานึก (Conscientization) (Friere, 1970)
3. การทําความกระจางคานิยม (Value clarification) เปนการปลูกฝงคานิยม จริยธรรม
คือหลักการปฏิบัติตนตอสิ่งตางๆ ที่บุคคลถือวาดีงามถูกตองและควรคาแกการยึดถือ โดยการใช
คําถามเปนการกระตุนใหอาสาสมัครตํารวจเกิดการฉุกคิดดวยตนเองเกี่ยวกับคานิยมหรือจริยธรรม
ของตนเองโดยผูสอนยังนํากิจกรรมอื่น ๆ เชน การแสดงละคร สถานการณจําลอง การเลานิทาน
การแสดงบทบาทสมมติ ไปใชในชั้นเรียน โดยใชกิจกรรมเปนเครื่องมือกระตุนใหอาสาสมัคร
ตํารวจแตละคนแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ออกมาเพื่อทําความกระจางให
อาสาสมัครตํารวจไดเกิดการฉุกคิด และเกิดความกระจางในคานิยมของตนเองและปฏิบัติตนตาม
คานิยมของตนที่ตั้งใจไว (Knowles, 1990)และเปนการกระตุนใหอาสาสมัครตํารวจแสวงหาคานิยม
มาเปนหลักหรืออุดมการณในการคํารงชีวิตของตน และชวยใหเกิดความกระจางในคานิยมที่ตนเอง
เลือกยึดถือ ซึ่งถาเกิดความกระจางแลว ก็อาจปรับเปลี่ยนหรือยึดถือคานิยมนั้นอยางมั่นคงขึ้น
4. การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ (Biographical reading) การอานชีวประวัติบุคคล
สําคัญที่เกี่ยวกับการถายทอดความรูสึกหรือทัศนะของเขาออกมาเปนตัวอักษรอยางมีศิลปะ ไมวาจะ
จากประสบการณหรือแรงบันดาลใจ หรืออารมณสะเทือนใจก็ตาม หรือหนังสือเผยแพรกิจกรรม คํา
สอน ถายทอดเรื่องราวการทําประโยชนเพื่อสังคม (Knowles, 1980)
5. การเรียนรูผานละคร (dramatization) การฉายภาพกิจกรรมหรือ การแสดงเพื่อสราง
ความตระหนักรู เปนการถายทอดเรื่องราวผาน การแสดงละคร โดยใชบทบาทสมมติ และการสาธิต
เปนกระบวนการที่เปนประสบการณตรงใหแกผูเรียน เชน เหตุการณและความรูสึกนึกคิดของผูคน
ในอดีต ทําใหผูเรียน มีการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาตางๆ อยางลึกซึ้ง (Knowles, 1980)
6. การทํา งานชว ยเหลือ สัง คม เปน การเรีย นรูจ ากประสบการณ และการเรีย นรู
แบบรวมกัน โดยใชกระบวนการกลุม ที่มีการรวมกันทํากิจกรรมเพื่อสังคม บําเพ็ญประโยชน
เพื่อ สัง คม เชน การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย และ การอาสาช ว ยเหลื อ สั ง คม
เช น การช ว ยเหลื อ ผู ย ากไร การดู แ ลสาธารณสมบั ติ เป น ต น (วิ ศั ล ย โฆษิ ต านนท , 2550;
พระเดิ ม แท ชาวหิ น ฟ า , 2552 )
จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะทั้ง 5 แนวคิด ประกอบดวย 1) Socrates
2) Thich Nhat Hanh 3) องคกรพุทธฉือจี้ 4)สันติอโศก 5) นีโอฮิวแมนนิส และ 6) ประชาสังคม
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พบว า เกื อ บทุ ก แนวคิ ด ล ว นให ค วามสํ า คั ญ กั บ จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะตามความหมายที่
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานได น ิย ามไวค รบทั้ง 2 องคป ระกอบ คือ การตระหนัก รู  การคํ า นึง ถึง
ส ว นรวมร ว มกั น (ราชบั ณ ฑิต ยสถาน, 2542) และเมื่ อ นํา มาพิจ ารณารว มกับ การปฎิบัติ ง าน
ของอาสาสมั ค รตํา รวจเพื่อ ให มี ค วามครอบคลุม ของเนื้อ หาสามารถจํา แนกองคป ระกอบของ
มโนทัศน เ ชิ งจิ ตสํานึ กสาธารณะของอาสาสมัครตํา รวจ ไดดังแสดงตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการจํา แนกองค ป ระกอบของมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํา นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมั ค รตํา รวจ
องคประกอบ
1.การตระหนักรู

ตัวชี้วัด
1.1 การรูปญหา
1.2 การรูแนวทางแกไขปญหา

2.การคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน

2.1 การรับอาสาที่จะทําบางสิ่ง
บางอยางเพื่อสังคม
2.2 การแบงปนชวยเหลือผูอื่นใน
สังคม

พฤติกรรมบงชี้
-การรับรูปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ชุมชน
-การรับรูแนวทางแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นวาควรทําอยางเพื่อ
แกปญหานั้น
-การอาสาชวยเหลือเจาหนาที่
ตํารวจในการปฏิบัติงาน
- การใหความรวมมือในการปฏิบตั ิ
และ/หรือการสนับสนุนทรัพยากร
ตางๆ เพิ่อแกไขปญหาตางๆ ใน
ชุมชน สังคม เชนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
สังคม การดูแลสาธารณะสมบัติ
และสิ่งของสวนรวม

แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณ
ของแนวคิ ด การเรี ย นรู จ ากประสบการณ แ ละขั้ น ตอนของแนวคิ ด การเรี ย นรู แ บบร ว มกั น ที่
สังเคราะห ขึ้น ใหม เสริมด ว ยการสะทอนความคิด เชิงวิ พ ากษ ที่ เหมาะสมกับการจัด การศึก ษา
เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะใหอาสาสมัครตํารวจ ซึ่งขั้นตอนการเรียนรูจาก
ประสบการณประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังนี้ คือ 1) ทบทวนประสบการณเดิม 2) การสังเกต
ไตรตรอง 3) การคิดวิเคราะหวิพากษ 4) การเรียนรูจากการลองทํา 5) การสรุป และ6) การ
ประยุกตใช แลวนําขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมกัน ที่มี 6 ขั้นตอน คือ 1) กําหนดขนาดกลุม
2) กําหนดงานและประเด็นปญหา 3) การวางแผนดําเนินงาน 4) โครงการและกิจกรรม 5) การ
นําเสนอผลงาน 6) การประเมินผล ใสในขั้นตอนที่ 4 ในขั้นของการเรียนรูจาการลองทํา ของ
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ขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณ แลวเสริมดวย การสะทอนความคิดเชิงวิพากษ (Critical
Reflection) ในขั้นตอนที่ 2 การสังเกตไตรตรอง และขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหวิพากษ ของ
ขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณ โดยสังเคราะหเปน 6 ขั้นตอนในการเรียนรู ดังนี้ 1) ทบทวน
ประสบการณเดิม 2) การสังเกตไตรตรอง 3) การคิดวิเคราะหวิพากษ 4) การเรียนรูจากการลองทํา
5) การสรุป และ 6) การประยุกตใช ในการสรางองคความรู ในโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ย นเชิงสถาบั น ของ Boyle (1981) ซึ่ง เนน ใหความรูแ กตั ว บุ คคลโดยเฉพาะ และเป น
สวนประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กําหนดการจัดการเรียนรู
องคประกอบจากแผนการเรียนรู 9 องคประกอบ ดังนี้ 1) วัตถุประสงค 2) กลุมผูเรียน
3) วิทยากร 4) เนื้อหาสาระ 5) กิจกรรมการเรียน 6) ระยะเวลา 7) แหลงความรูและสื่อการเรียนรู
8) สภาพแวดลอม 9) การประเมินผล ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
1) วั ต ถุ ป ระสงค คื อ เรื่ อ ง การเสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
2) กลุมผูเรียน คือ อาสาสมัครตํารวจ
3) วิทยากร คือ ผูที่อํานวยความสะดวกและกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ และเต็มใจ
เขารวมอบรมรวมทั้งสนับสนุนใหผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดจากการฝกปฏิบัติ
4) เนื้อหาสาระ คือ เนื้อหาที่สอนเนนในเรื่อง การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยแบงเปน 2 ดาน ดานการสรางความตระหนักรู คือ การรับรู
ปญหา และ การรูแนวทางแกไขปญหา ดานการคํานึงถึงประโยชนสวนรวม คือ การรับอาสาที่จะ
ทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสวนรวมโดยการอาสาชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน และการ
แบ ง ป น ช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ในสั ง คม โดยมี เ นื้อ หาการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า งมโนทั ศน เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะอาสาสมัครตํารวจในเรื่องดังนี้
1. การจั บกุ มผู กระทํ าผิ ดซึ่ งหน าตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา
มาตรา 79,80
2. การตรวจคนผูถูกจับ สืบเนื่องจากการจับกุมตัวผูกระทําผิดกรณีราษฎรเปนผูจับ
3. การควบคุมตัวผูกระทําความผิดเมื่อราษฎรจับกุมตัวผูถูกจับกุม ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83, 84
4. การปองกันตนเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68) กฎหมายใหสิทธิแก
ราษฎรในการปองกันตนเองตอการกระทําที่เกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย
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5. ผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคํารองขอ จากเจาพนักงานผูจับตาม
หมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368
6. การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทา
ชีวิต ซึ่งตนอาจชวยได ก็ตองชวยตามความจําเปน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374
7. การจับกุมผูตองหาหรือจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 117
8. เปนผู ชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงาน และปฏิบัติงานตาม
โครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน เชน อาสาจราจร สายตรวจ
ชุมชน อาสามัครแจงขาวอาชญากรรม คณะกรรมการติตตามงานตํารวจระดับสถานีตํารวจ
9. การแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม เปนการใหความรวมมือในการปฏิบัติ และ/
หรือการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติตามกิจกรรมเพื่อลดและแกไขปญหาของทองถิ่น
และชุมชน สังคม เชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม การดูแลสาธารณสมบัติและ
สิ่งของสวนรวม เปนตน
5) กิ จกรรมการเรี ย นรู ผูวิจั ย ไดนํ ามาประยุก ตใ ชกับ การเสริ มสรางมโนทัศน เ ชิง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยผานกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู การฝกสมาธิ การ
สนทนา (Dialouge) การทําความกระจางคานิยม(Value clarification) การศึกษาประวัติบุคคล
สําคัญ(Biographical reading) การเรียนรูผานละคร(dramatization) และการทํางานชวยเหลือสังคม
เปนกลไกในการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะผานกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู เพื่อใหเกิดการ
สะทอนกลับ (Critical Reflection) เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง มีการคิดใครครวญ
วิพากษวิจารณปญหาตางๆ ในสังคมอยางลึกซึ้ง เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง(Friere, 1970)
จนนําไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ (Public consciousness)
กระบวนการเสริ ม สร า งจิ ต สํ า นึ ก ต อ งผ า นกระบวนการสะท อ นความคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ
(Critical Reflection) ที่เปนการทําใหผูเรียนซึ่งเคยเปนแคผูฟง เริ่มตระหนักและมองเห็นปญหาใน
สังคมที่เขาดํารงอยู และจากกระบวนการนี้เอง ผูเรียนก็จะมีการคิดอยางใครครวญ วิพากษวิจารณ
ปญหาตางๆ ในสังคมไดอยางลีกซึ้ง เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ยอมรับฟงผูอื่นและไม
หลีกเลี่ยงภาวะหนาที่ของตนเอง เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง จนเขาถึงกระบวนการสราง
จิตสํานึก (Conscientization) (Friere, 1970) เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ ผูวิจัย จึงไดนํา
กระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ (Critical Reflection) มาเสริมเขากับขั้นตอนของการ
เรียนรูจากประสบการณและการเรียนรูแบบรวมกัน จนเกิดเปนขั้นตอนการเสริมสรางมโนทัศนเชิง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ไดดังนี้
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1.เริ่มตนดวยการนําแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ ในขั้นตอนประสบการณ
การเรียนรู เปนการทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ โดย
อาสาสมัครตํารวจเปนผูไดรับปญหาที่เกิดขึ้นหรือประสบอยู เปนการสรางความตระหนักในปญหา
หรือไดพบประสบการณใหม แลวนําประสบการเดิมมาพิจารณา ควบคูกับประสบการณ
2. ในขั้นตอน การสังเกตไตรตรอง เปนการรับรูขอมูลใหม ประสบการณใหม
เสริ ม ด ว ยการสั ง เกตผ า นกรอบแนวคิ ด ทํ า ความเข า ใจในรายละเอี ย ดของการสั ง เกต และให
ความหมายกับสิ่งที่ไดสังเกต
3. ในขั้นตอนการคิดวิเคราะห วิพากษ รวมแสดงความคิดเห็น ใหเสริมดวยการ
เพิ่มความลึกและกวาง ของความหมาย ดวยการตั้งคําถาม ที่เกี่ยวของกับความหมายความคิดเห็น
สวนตนและหนาที่ที่พึงปฏิบัติ สวนเหตุการณที่ไดรับการวิพากษแลวสามารถนํามาวิพากษใหม
หากมีเหตุการณหรือขอมูลใหมที่ทําใหตองมีกระบวนการสะทอนกลับเชิงวิพากษ
4. ในขั้นตอนการเรียนรูจากการลองทํา อาสาสมัครตํารวจจะลงมือทดลองปฏิบัติ
เพื่อเปนการทดสอบสมมุติฐานของตนเอง หรือพิจารณาผลดี ผลเสียตอการพัฒนาปรับปรุงการ
ปฎิบัติงานของตนเอง โดยใชบทเรียนในอดีต ประสบการณเดิมและแนวทางการปฎิบัติงานใหมๆ
เปนเครื่องมือชวยเสริมเปนแนวทางในการปฎิบัติงาน
5. ในขั้นตอนการสรุป ซึ่งเกิดจากทดลองปฏิบัติและไดผลแลว อาสาสมัครตํารวจ
จะวิเคราะหพิจารณา และตีความจากผลลัพธที่ได เพื่อลงความเห็นและสรุปเปนความรูใหม และ
ทัศนคติตอประสบการณใหม
6.ในขั้นตอนการประยุกตใช อาสาสมัครตํารวจจะนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
ในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปนประสบการณใหมสําหรับตนเอง
6) ระยะเวลา
การจัดโปรแกรมใชเวลา 110 ชั่วโมง แบงออกเปน 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 2 ถึงวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ระยะที่ 2 การเขารวมโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 9 ถึงวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ระยะที่ 3 การปฏิบัติดวยตนเองตามคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
รวมเปนระยะเวลา 30 วัน
7) แหลงความรูและสื่อการเรียนรู ไดแก ใบงาน, เอกสารเรื่องการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครตํารวจ เพลงบรรเลง, กระดาษ A4 รวมทั้งดินสอ และดินสอสี
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8) สภาพแวดลอม โดยจัดอบรมในหองโถง อากาศถายเทสะดวก ผูเขาอบรมนั่งเปนรูป
วงกลม สรางบรรยากาศที่เปนกันเองอบอุนและเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความยืดหยุน ไม
เครงครัด
9) การประเมินผล โดยใชวิธีการดังนี้ สังเกตความสนใจของผูเรียน รวมแสดงความ
คิดเห็น ความรูสึกในกลุมระดมสมอง และใหความรวมมือในกิจกรรม
วิทยากรในการฝกอบรมมีรายนามดังตอไปนี้
1. พันตํารวจเอก คมสัน สุขมาก
2. คุณกฤษณะ ควรตระกูล
3. ผูชวยศาสตราจารย รัศมี กฤษณมิษ
4. คุณณัชชานันท พงษศรีทอง
5. คุณธนาวรรธน หรหมมานนท
ตํารวจภูธรมาบตาพุด จว.ระยอง

ผูวิจัย
ผูเชี่ยวชาญดานจิตสํานึกสาธารณะ
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
ผูเชี่ยวชาญดานโยคะ
ประธานมูลนิธิตํารวจอาสาสถานี
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แผนภาพที่ 1 องคประกอบของแผนการเรียนรู (คูมือการสอนทักษะชีวิต กรมสุขภาพจิต, 2541)
1
วัตถุประสงค
2
กลุมผูเรียน

8
สภาพแวดลอม

7
การประเมินผล

6
แหลงความรู
และสื่อ

กระบวนการเรียนรูจ ากประสบการณ
ขั้นที่ 1 ทบทวนประสบการณเดิม
ขั้นที่ 2 การสังเกตไตรตรอง เสริมดวย กาสะทอน
ความคิดเชิงวิพากษ
ขั้นที่ 3 การวิเคราะหวิพากษ เสริมดวย กาสะทอน
ความคิดเชิงวิพากษ
ขั้นที่ 4 การเรียนรูจากการลองทํา
-กําหนดขนาดกลุม
-กําหนดงานและประเด็นปญหา
-การวางแผนดําเนินงาน
-โครงการและกิจกรรม
-การนําเสนอผลงาน
-การประเมินผล
ขั้นที่ 5 การสรุป
ขั้นที่ 6 การประยุกตใช

องคประกอบ
แผนการเรียนรู

5 กิจกรรม
การเรียนรู

3
วิทยากร

4
เนื้อหาสาระ

การเสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ
-การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนา
-การตรวจคนผูถูกจับ
-การควบคุมตัวผูกระทําความผิด
-การปองกันตนเอง
-การชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจเมื่อไดรับคารองขอ
-การชวยเหลือผูประสบอันตราย
-การจับกุมผูตองหาหรือจําเลย
-การชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการประสานงานและ
ปฏิบัติงานตามโครงการปองกันอาชญากรรม
- การแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม เปนการใหความ
รวมมือในการปฏิบัติ และ/หรือการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ
เพื่อแกไขปญหาตางๆในสังคม เชนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน สังคม และ การดูแลสาธารณะ
สมบัติ สิ่งของสวนรวม
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การประเมินโปรแกรม
โดยใชแบบทดสอบและแบบสัมภาษณในการประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจประกอบดวยแบบ
ประเมิน 4 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1) แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ (ผูเขารวมโปรแกรม
กลุมทดลองและกลุมควบคุมเปนผูตอบแบบสอบถาม กอนและหลังการเรียนรูตามโปรแกรม)
2) แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมั ครตํ ารวจ (หัวหนาชุด
อาสามัครตํารวจ และ เจาหนาที่ตํารวจ เปนผูประเมิน กลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลัง
การเรียนรูตามโปรแกรม )
3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ (ผูเขารวมโปรแกรมเปนผูตอบแบบสอบถาม หลังเสร็จสิ้น
โปรแกรม)
4) แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมั ค รตํ า รวจ (ผู เ ข า ร ว มโปรแกรมเป น ผู ต อบแบบสอบถาม หลั ง เสร็ จ สิ้ น
โปรแกรม)
การประเมินผล ประเมินกอนทดลอง ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
1. แบบวัดมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ลักษณะใหเลือก 5
ตัวเลือก เปน แบบ Likert scaleโดยใหกากบาทขอที่เห็นดวย จํานวน 40 ขอ
2.แบบประเมินพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ลักษณะใหเลือก 5
ตัวเลือก เปน แบบ Likert scaleโดยใหกากบาทขอที่เห็นดวย จํานวน 33 ขอ
3.แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรม ลักษณะใหเลือก 5 ตัวเลือก เปน แบบ
Likert scaleโดยใหกากบาทขอที่เห็นดวย จํานวน 14 ขอ
4. แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึก
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
การประชาสัมพันธกิจกรรม ลงเว็บไซตสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีกอนเริ่ม
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคลเขาอบรมในโปรแกรม
2. ประชาสัมพันธระหวางการจัดกิจกรรม (ภาพ/ขาว)
3. ประชาสัมพันธผลการจัดอบรมในโปรแกรม และลงสิ่งพิมพในขาวภูมิภาค
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กําหนดการของโปรแกรม ฝกอบรมรมระยะแรก
1.โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่
2 เดือน กรกฏาคม ถึง วันที 5 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2553
เวลา
07.00
07.30
08.00
08.30

กิจกรรม
พบกันที่ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองพัทยา
ออกเดินทางจาก อ.เมืองพัทยา
ถึงบานพักตํารวจ บางละมุง จ.ชลบุรี/เก็บของเขาที่พัก
ปฐมนิเทศ

09.30
10.30
10.45

กิจกรรมกลุมสัมพันธ
รับประทานอาหารวาง
กิจกรรมตามแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะ
- ฝกโยคะและสมาธิ
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมตามแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะ
-ทองอุดมคติตํารวจ 9 ขอ
-แบงกลุมๆละ 5 คน
- สนทนากลุมแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงาน
-บรรยาย เรื่อง จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในเรื่อง
การจับกุมซึ่งหนา, การตรวจคน, การควบคุม และ การปองกัน
ตนเอง
- ฉายภาพกิจกรรมจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ตาม
กิจกรรมที่ 1-4 (คลิปวิดีโอ)
รับประทานอาหารวาง
-แบงกลุมฝกปฏิบัติการ เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจตามกิจกรรมที่ 1-4
-สนทนากลุม
-สรุปและอภิปรายผล
ฝกโยคะ/สมาธิ
รับประทานอาหารเย็น
สนทนากลุมถึงโปรแกรมในวันนี้
นิทานกอนนอน
เขานอน

12.00
13.00

15.00
15.15

17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

หมายเหตุ

ฝกโยคะและสมาธิ
ตามลําดับ
ดังนี้
1) ฝกโยคะ 20 นาที
2) เตนเกาชิงกิ 5 นาที
3) นอนตาย 10 นาที
4) ทําคีรตาน 15 นาที
5) ทําสมาธิ 10 นาที

รับประทานอาหารเรียบงาย
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วันที่ 2
เวลา
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30

09.00
10.00
10.15

12.00
13.30

15.00
15.15
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

กิจกรรม
ตื่นนอน
ฝกโยคะ สมาธิ
พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเชา
กิจกรรมตามแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะ
-ทองอุดมคติตํารวจ9 ขอ
-แบงกลุมๆละ 5 คน
- สนทนากลุมแลกเปลี่ยนประสบการณในการรับอาสาชวยเหลือ
สังคม
บรรยายเรื่อง การทํางานชวยเหลือสังคมของมูลนิธิพุทธฉือจี้
รับประทานอาหารวาง
บรรยายเรื่อง การทํางานชวยเหลือสังคม
- ฉายภาพกิจกรรมการชวยเหลือสังคมขององคกรพุทธฉือจี้การ
ชวยเหลือผูเจ็บปวย,ผูยากไร, การใหการศึกษา
รับประทานอาหารกลางวัน
-แบงกลุมฝกปฏิบัติการ เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ ในการทํางานชวยเหลือสังคม
-สนทนากลุม
-สรุปและอภิปรายผล
รับประทานอาหารวาง
บรรยาย เรื่องจิตสํานึกสาธารณะ โดย คุณ กฤษณะ
ฝกโยคะ/สมาธิ
รับประทานอาหารเย็น
สนทนากลุมถึงโปรแกรมในวันนี้
นิทานกอนนอน
เขานอน

หมายเหตุ
ฝกโยคะและสมาธิตามลําดับ
ดังนี้
1) ฝกโยคะ 20 นาที
2) เตนเกาชิงกิ 5 นาที
3) นอนตาย 10 นาที
4) ทําคีรตาน 15 นาที
5) ทําสมาธิ 10 นาที

รับประทานอาหารเรียบงาย
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วันที่ 3
เวลา
06.00
06.30
07.30
08.00
09.00
12.00
13.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

กิจกรรม
ตื่นนอน
ฝกโยคะ สมาธิ
พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเชา
ดูแลผูเจ็บปวยในสถานสงเคราะหคนพิการบาน
การุณยเวช
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมชวยเหลือคนชรา ณ บานพักคนชราบางละมุง
กลับที่พัก
ฝกโยคะ/สมาธิ
รับประทานอาหารเย็น
สนทนากลุมถึงโปรแกรมในวันนี้
นิทานกอนนอน
เขานอน

หมายเหตุ
ฝกโยคะและสมาธิตามลําดับ
ดังนี้
1) ฝกโยคะ 20 นาที
2) เตนเกาชิงกิ 5 นาที
3) นอนตาย 10 นาที
4) ทําคีรตาน 15 นาที
5) ทําสมาธิ 10 นาที

รับประทานอาหารเรียบงาย
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วันที่ 4
เวลา
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30
09.00
10.30
10.15
12.00
13.00
15.00
17.00

กิจกรรม
ตื่นนอน
ฝกสมาธิ โยคะ
พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเชา
กิจกรรมตามแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะ
-ทองอุดมคติตํารวจ
-บรรยายพิเศษ จิตสํานึกสาธารณะ อ.รัศมี
รับประทานอาหารวาง
-บรรยายพิเศษ จิตสํานึกสาธารณะ อ.รัศมี
รับประทานอาหารกลางวัน
-สนทนากลุม
-สรุปและอภิปรายผล
สนทนากลุมถึงกิจกรรมสรุปกิจกรรมใน 3 วัน
เดินทางกลับ

หมายเหตุ
ฝกโยคะและสมาธิตามลําดับ
ดังนี้
1) ฝกโยคะ 20 นาที
2) เตนเกาชิงกิ 5 นาที
3) นอนตาย 10 นาที
4) ทําคีรตาน 15 นาที
5) ทําสมาธิ 10 นาที

รับประทานอาหารเรียบงาย
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กําหนดการของโปรแกรม ฝกอบรมระยะที่ 2
1.โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในวันที่
9 เดือน กรกฏาคม ถึง วันที 11 เดือนกรกฏาคม พ.ศ 2553
เวลา

กิจกรรม

07.00
08.00
08.30
09.30
10.30
10.45

พบกันที่ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองพัทยา/ออกเดินทาง
ถึงบานพักตํารวจ บางละมุง จ.ชลบุรี/เก็บของเขาที่พัก
เปดการอบรมระยะที่ 2
กิจกรรมกลุมสัมพันธ
รับประทานอาหารวาง
กิจกรรมตามแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะ
- ฝกโยคะและสมาธิ
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมตามแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะ
-ทองอุดมคติตํารวจ 9 ขอ
-แบงกลุมๆละ 5 คน
- สนทนากลุมแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงาน
-บรรยาย เรื่อง จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในเรื่อง
การชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจ, การชวยเหลือผูประสบอันตราย,
การจับกุมผูตองหา และ การปองกันอาชญากรรม
- ฉายภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ของอาสาสมัคร
ตํารวจ ตามกิจกรรมที่ 5-8 (คลิปวิดีโอ)
รับประทานอาหาร
-แบงกลุมฝกปฏิบัติ เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจตามกิจกรรมที่ 5-8
-สนทนากลุม
-สรุปและอภิปรายผล
ฝกโยคะและสมาธิ
รับประทานอาหารเย็น
สนทนากลุมถึงโปรแกรมในวันนี้
นิทานกอนนอน
เขานอน

12.00
13.00

15.00
15.15

17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

หมายเหตุ

ฝกโยคะและสมาธิ
ตามลําดับ ดังนี้
1) ฝกโยคะ 20 นาที
2) เตนเกาชิงกิ 5 นาที
3) นอนตาย 10 นาที
4) ทําคีรตาน 15 นาที
5) ทําสมาธิ 10 นาที

รับประทานอาหารเรียบงาย
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วันที่ 2
เวลา
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30

09.00

10.00
10.15

12.00
13.30

15.00
15.15
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

กิจกรรม
ตื่นนอน
ฝกโยคะ สมาธิ
พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเชา
กิจกรรมตามแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะ
-ทองอุดมคติตํารวจ9 ขอ
-แบงกลุมๆละ 5 คน
- สนทนากลุมแลกเปลี่ยนประสบการณในการรับอาสา
ชวยเหลือสังคม
บรรยายเรื่อง การทํางานชวยเหลือสังคมของอาสาสมัครตํารวจ
โดย ประธานมูลนิธิตํารวจอาสาสถานีตํารวจมาบตาพุด จว.
ระยอง
รับประทานอาหารวาง
บรรยายเรื่อง การทํางานชวยเหลือสังคมของอาสาสมัครตํารวจ
โดย ประธานมูลนิธิตํารวจอาสาสถานีตํารวจมาบตาพุด จว.
ระยอง
-ภาพกิจกรรมตํารวจอาสาชวยเหลือสังคม
รับประทานอาหารกลางวัน
-แบงกลุมฝกปฏิบัติการ เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ ในการทํางานชวยเหลือสังคม
-สนทนากลุม
-สรุปและอภิปรายผล
รับประทานอาหารวาง
บรรยายพิเศษ การจัดตั้งมูลนิธิอาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยา
ฝกโยคะ สมาธิ
รับประทานอาหารเย็น
สนทนากลุมถึงโปรแกรมในวันนี้
นิทานกอนนอน
เขานอน

หมายเหตุ
ฝกโยคะและสมาธิตามลําดับ
ดังนี้
1) ฝกโยคะ 20 นาที
2) เตนเกาชิงกิ 5 นาที
3) นอนตาย 10 นาที
4) ทําคีรตาน 15 นาที
5) ทําสมาธิ 10 นาที

รับประทานอาหารเรียบงาย
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วันที่ 3
เวลา
06.00
06.30
07.30
08.00
09.00

12.00
13.00

กิจกรรม
ตื่นนอน
ฝกโยคะ สมาธิ
พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเชา
กิจกรรมชวยเหลือเด็กเรรอน ณ สถานสงเคราะหเด็กชายบาน
บางละมุง
กิจกรรมพานองเก็บขยะริมชายหาด
รับประทานอาหารกลางวัน
ฝกยุทธวิธีตํารวจ (การตรวจคน การจับกุม และการปองกัน
ตัว)

16.00

สนทนากลุมถึงโปรแกรมในวันนี้

18.00

ปดการฝกอบรม

หมายเหตุ
ฝกโยคะและสมาธิตามลําดับ
ดังนี้
1) ฝกโยคะ 20 นาที
2) เตนเกาชิงกิ 5 นาที
3) นอนตาย 10 นาที
4) ทําคีรตาน 15 นาที
5) ทําสมาธิ 10 นาที

รับประทานอาหารเรียบงาย

ระยะที่ 3 การปฎิบตั ิดวยตนเองตามคูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ
การฝ ก ปฏิ บั ติ ด ว ยตนเองจากคู มื อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจ ในวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม ถึง วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 ระยะเวลา
30 วัน รวมระยะเวลาการฝกปฏิบัติอยางนอย 28 ชั่วโมง โดยผูเรียนนําความรูที่ไดจากการอบรม
ทั้ง 7 วัน มาฝกปฏิบัติรวมกับ คูมือเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
และจดบั น ทึ ก สิ่ ง ที่ ผู เ รี ย นปฎิ บั ติ ต ามแบบสอบถามท า ยเล ม ในคู มื อ เสริ ม สร า งมโนทั ศ น เ ชิ ง
จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ และผูเรียนจะตองสงบันทึกในคูมือฯใหผูสอน เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการอบรม
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กําหนดการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
หลักสูตร การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ระยะที่1
( 4 วัน)

ระยะที่ 2
( 3 วัน)

เวลา (ชม.)

กิจกรรม

6 ชม.

1.การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในการจับกุมผูกระทําผิด

6 ชม.

2. การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ

6 ชม.

อาสาสมัครตํารวจในการตรวจคนผูถูกจับ
3.การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครต
ในการควบคุมตัวผูกระทําผิด

6 ชม.

4.การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในการปองกันตนเอง

12 ชม.

6.การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะในเรื่องการ
แบงปนชวยเหลือสังคม

6 ชม.

5.การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในการชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจ

6 ชม.

1.การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในการชวยเหลือผูประสบอันตราย
2.การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในการจับกุมผูตองหา หรือจําเลย

6 ชม.
6 ชม.

3.การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในการประสานและปฏิบัติตามโครงการ
ปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน

12 ชม.

4.การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจในเรื่องการแบงปนชวยเหลือสังคม
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แผนการสอน หนวยที่ 1 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจใน
การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนา
( ชั่วโมงที่ 1-6)
สาระการเรียนรู
การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาตามความผิดบัญชีทายประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ
อาญาราษฎรมีอํานาจ ราษฎรมีอํานาจจับกุมผูกระทําผิดได (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 79, 80)
โดยปกติ แ ล ว การจั บ กุ ม ผู ก ระทํ า ผิ ด นั้ น เป น อํ า นาจของเจ า หน า ที่ พ นั ก งาน ซึ่ ง คํ า ว า
เจาพนักงานที่วานี้มีความหมายกวางขวาง ขึ้นอยูกับกฎหมายในแตละเรื่องนั้นจะบัญญัติใหใครเปน
เจาพนักงาน เชน เจาหนาที่ศุลกากร เปนเจาพนักงานตามกฎหมายศุลกากร มีอํานาจหนาที่ในการ
จับกุมความผิดเกี่ยวกับการขนสินคาหนีภาษี เจาหนาที่สรรพสามิต เปนเจาพนักงานตามกฎหมาย
สรรพสามิต มีอํานาจหนาที่จับกุมความผิดเกี่ยวกับสรรพสามิต ฯลฯ เปนตน สวนตํารวจ นายอําเภอ
ปลัดอําเภอนั้น จัดอยูในประเภทพนักงานฝายปกครอง มีอํานาจหนาที่จับกุมความผิดไดทุกประเภท
แมวาความผิดนั้นจะมีพนักงานโดยเฉพาะแลวก็ตาม เชน ความผิดตามกฎหมายศุลกากร กฎหมาย
สรรพสามิต ตํารวจ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ก็ยังมีอํานาจหนาที่ในการจับกุมได สําหรับประชาชน
หรือที่เรียกวาราษฎรธรรมดานั้น โดยปกติไมมีอํานาจหนาที่ในการจับกุมผูใดได เพราะประชาชน
ธรรมดาไมไดเปนพนักงาน แตอยางไรก็ดีกฎหมายไมไดหามเด็ดขาดตายตัววามิใหประชาชน
ธรรมดาจับกุมผูกระทําผิดโดยสิ้นเชิง บทบัญญัติที่เปนขอยกเวนไวใหประชาชนธรรมดามีอํานาจ
หนาที่จับกุมผูกระทําผิดไดเฉพาะบางกรณีดังตอไปนี้เทานั้น คําวา"ความผิดซึ่งหนา" ไดแกความผิด
ซึ่งเห็นกําลังกระทําหรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไมมีความสงสัยเลยวาคนนั้นไดทําความผิด
มาแลวสดๆ กรณีนี้คนธรรมดาผูพบการกระทําผิดนั้นสามารถเขาทําการจับกุมไดทันทีโดยไมตอง
คอยใหเจาพนักงานรองขอ อยางไรก็ดีอํานาจในการจับกุมของคนธรรมดาคอนขางจะมีขอบเขต
จํากัดอยูเฉพาะแตความผิดประเภทที่ระบุไวในทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเทานั้น
และตองเปนกรณีที่พบการกระทําผิดซึงหนาอีกดวย ความผิดซึ่งหนาที่ระบุอยูในบัญชีทายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีดังนี้ 1) ประทุษรายตอพระบรมราชตระกูล 2) ขบถภายในพระ
ราชอาณาจักร 3) ขบถภายนอกพระราชอาณาจักร 4) ความผิดตอทางพระราชไมตรีกับตางประเทศ
5) ทําอันตรายแกธงหรือเครื่องหมายของตางประเทศ 6) ความผิดตอเจาพนักงาน 7) ความผิดฐาน
หลบหนีจากที่คุมขัง 8)ความผิดตอศาสนา 9) การกอการจลาจล 10) กระทําใหเกิดภยันตรายแก
สาธารณชน 11) ปลอมแปลงเงินตรา 12) ขมขืนกระทําชําเรา 13) ประทุษรายแกชีวิต
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14) ประทุษรายแกรางกาย 15) ความผิดฐานกระทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 16) ลักทรัพย 17) วิ่งราว
ชิงทรัพย ปลนทรัพย และโจรสลัด 18) กรรโชกทรัพยความผิดเหลานี้ถือเปนความผิดซึ่งหนาซึ่ง
ราษฎรมีอํานาจจับไดโดยไมตองมีหมาย
วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เพื่อทบทวนความรูเกี่ยวกับการจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาของอาสาสมัครตํารวจ
2. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของอาสาสมัครตํารวจในการชวยเหลือผูประสบเหตุ
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
ผู เ รี ยนสามารถอธิ บ ายถึ งปญ หาและแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติ ง านในการจับกุม
ผูกระทําผิดซึ่งหนาตามความผิดบัญชีทายประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาราษฎรมีอํานาจ
ราษฎรมีอํานาจจับกุมผูกระทําผิดได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 79, 80
ประกอบดวย
1) ประทุษรายตอพระบรมราชตระกูล 2) ขบถภายในพระราชอาณาจักร 3) ขบถภายนอก
พระราชอาณาจักร 4) ความผิดตอทางพระราชไมตรีกับตางประเทศ 5) ทําอันตรายแกธงหรือ
เครื่องหมายของตางประเทศ 6) ความผิดตอเจาพนักงาน 7) ความผิดฐานหลบหนีจากที่คุมขัง
8) ความผิดตอศาสนา 9) การกอการจลาจล 10) กระทําใหเกิดภยันตรายแกสาธารณชน 11) ปลอม
แปลงเงินตรา 12) ขมขืนกระทําชําเรา 13) ประทุษรายแกชีวิต 14) ประทุษรายแกรางกาย
15) ความผิดฐานกระทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 16) ลักทรัพย 17) วิ่งราว ชิงทรัพย ปลนทรัพย และ
โจรสลัด 18) กรรโชกทรัพย
กิจกรรมการเรียนการสอนเนน : ขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณและขั้นตอนการเรียนรูแบบ
รวมกันโดยเสริมการสะทอนความคิดเชิงวิพากษที่สังเคราะหขึ้น
ผูดําเนินการ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก
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กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นที่1 ทบทวนประสบการณเดิม ผูสอน สรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนการจัดกิจกรรม
ที่เนนใหผูเขารับการอบรมมีคลื่นสมองต่ํา จิตใจจะสงบเยือกเย็น เกิดความสมดุล อารมณดี มีการ
ผอนคลายสูง มีสมาธิสูง มีพลังความคิดดานบวกสูง มีสวนรวมในการทํางาน และสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี ไดแก กิจกรรมฝกสมาธิ กิจกรรมพลังคําพูด กิจกรรมเตนเกาชิงกิ และกิจกรรมโยคะอาสนะ
จนจิตเขาสูสภาวะอัลฟา และนําเขาสูบทเรียนดวยการพูดคุยซักถามประสบการณสวนตัวของผูเรียน
ในเรื่อง การจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนา ที่เคยประสบพบ และวิธีการปฏิบัติ โดยผูสอนสรางความ
ตระหนั ก ให ผู  เ รี ย นปฏิ บ ั ต ิ ง านโดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ส  ว นรวม โดยให ผู  เ รี ย นชมคลิ ป
การปฏิ บั ติ ก ารจั บ กุ ม คนรายซึ่งหนา
ขั้นที่ 2 การสังเกตไตรตรอง เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ เลือกตัวแทนผูเรียน
ออกมา 2 คน หนาชั้นเรียน เพื่อเลาประสบการณการจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนา ที่ผานมา พรอมทั้ง
วิธีการปฎิบัติตน เมื่อประสบเหตุ ผูสอนมีบทบาทในการเปนผูเตรียมประเด็นตางๆ จากปญหาใน
การปฏิ บั ติ ง านของผู เ รี ย นในขั้ น ตอนแรกและนํ า เสนอแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ งตามประมวล
กฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา มาตรา 79, 80 พร อ มทั้ง ให แ นวทางการเรี ย นรู ใ นการจั บกุ ม
ผูกระทําผิดซึ่งหนา ที่สอดคลองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะโดยเรียนรูผานการฉายภาพกิจกรรม
(dramatization)โดยใหผูเรียน ชมคลิป แท็กซี่ชวยจับคนรายปลนธนาคาร โดยใหผูเรียนทําความ
เขาใจในรายละเอียดของการสังเกต และใหความหมายกับสิ่งที่ไดสังเกต โดยการสนทนากลุม ถึง
ความรูสึกหลังจากไดชมคลิปวาผูเรียนรูสึกอยางไร และในประสบการณที่ผานมาเคยทําเชนนั้นหรือไม
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห วิพากษ เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ ใหผูเรียนแบงกลุม
อภิปราย กลุมละ 4 คน ใหสมาชิกภายในกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะหเหตุการณที่
เกิดขึ้นจากการจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาจากกรณีศึกษาการที่แท็กซี่สามารถ
ชวยจับกุมคนรายปลนธนาคารโดยมีอาวุธปนและใชรถยนตในการหลบหนี ในมุมมองของกลุม โดย
ผานกิจกรรม การสนทนากลุม เพื่อนําไปสูการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณแนวทางการจับกุม
ผูกระทําผิดซึ่งหนา อยางลึกซึ้ง เสริมดวยการเพิ่มความลึกและกวาง ของความหมาย ดวยการตั้ง
คําถาม ที่เกี่ยวของกับ ความคิดเห็นสวนตน ถาเปนตนเองจะทําหรือไม หลังจากไดชมคลิป และ
หนาที่ที่พึงปฏิบัติในการจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาในกรณีเชนนี้จะทําอยางไร โดยขั้นตอนนี้ผูสอนมี
บทบาทในการแนะนําและชวยเหลือใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในกาวิเคราะห
วิพากษ ประสบการณที่มีตอการเรียนรูในการปฏิบัติงาน ทั้งประสบการณเดิม และ องคความรูใหม
โดยผูสอนสนับสนุนใหมกี ารชวยเหลือกัน ใหกําลังใจ ใหเกียรติ รับฟง มีความเปนมิตร และยอมรับ
ในความคิดซึ่งกันและกันของสมาชิกกลุม
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ขั้นที่ 4 การเรียนรูจากการลองทํา
ขั้นตอนแรก ใหผูเรียน ทองอุดมคติตํารวจ 9 ขอ เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือประชาชนและสังคม แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 4 คน
ขั้นตอนที่สอง กําหนดงานและประเด็นปญหา เรื่องการจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนา
ขั้นตอนที่สาม ใหมีการวางแผนดําเนินงาน โดยใช การสอนแบบ สถานการณจําลอง
คือ ใหสถานการณวา มีคนรายเปนชายรูปรางสันทัดกระชากสรอยคอ ผูหญิงสูงอายุตอหนา แลววิ่ง
หนี ผานหนาตนเองสังเกตในมือไมมีอาวุธปน โดยวิ่งไปตามถนนเพื่อขึ้นรถมอเตอรไซดที่เพื่อน
จอดรออยู ขณะที่ตนเองเห็นเหตุการณและอยูในบริเวณใกลเคียงจะทําอยางไร
ขั้นตอนที่สี่ ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติโดยรวมกันแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ
จําลองที่เกิดขึ้น โดยเปนการรวมกันแสดงความอภิปรายวาหากสถานการณนี้เกิดขึ้นวาจะทําอยางไร
เพื่อแสดงความรูสึกที่มีตอสถานการณ คือจะเขาไปชวยหรือไมหรือชวยเหลือโดยวิธีใด โดยให
ผูเรียนแสดงความเชื่อจุดยืนของตัวเอง ผานการตั้งคําถาม ผูเรียนเห็นดวยหรือไมตอการกระทํา
นั้น ถาเห็นดวยมีเหตุมีผลอยางไรถาไมเห็นดวยมีเหตุผลอยางไร ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นโดย
การประเมินดวยเหตุผล โดยระหวางกิจกรรมใชกิจกรรมพลังคําพูด คิดบวก พูดบวก ทําบวก ยิ้ม
ชม สบตา สัมผัส สวัสดี เสริมในการทํากิจกรรม
ขั้น ตอนที่ หา ใหแ ตละกลุ มการนํา เสนอ แลกเปลี่ย นความคิดเห็นตามสถานการณ
จําลอง
ขั้นตอนที่หก ใหมีประเมินผลชิ้นงาน โดยตนเอง และกลุม
ขั้นที่ 5 การสรุป วิทยากรกลาวสรุป ผลงานของแตละกลุม พรอมทั้งบรรยายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะในเรื่องการจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนา เพื่อใหผูเรียนลงความเห็นและ
สรุปเปนความรูใหม และทัศนคติตอประสบการณใหม
ขั้นที่ 6 การประยุกตใช เปนการประยุกตใชในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปน
ประสบการณใหมสําหรับตนเอง
สื่อการสอน 1.ใบงาน
2.คลิปวิดีโอ
3. เอกสารคําแนะนําการปฏิบัติในการจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนา
การประเมินผล สังเกตความสนใจ แสดงความรูสึกในกลุมระดมสมอง รวมมือในกิจกรรม
ระยะเวลาเรียนรู 6 ชั่วโมง
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(สําหรับผูเรียน)
ใบงาน 1/1
ขณะที่ทานและบุตรชายอายุประมาณ 15 ป กําลังยืนรอรถประจําทางอยูที่ปายรถโดยสาร
ประจําทางบริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิฝงโรงพยาบาลราชวิถี ขณะที่ทานกําลังมองดูรถโดยสาร
ประจําทางที่เขามาเทียบปาย ทานไดยินเสียงผูหญิงรองตะโกนขอความชวยเหลือ ทานจึงหันไปตาม
ทิศทางของเสียงและพบวา มีคนรายซึ่งเปนชายรูปรางสันทัด ไดกระชากสรอยคอทองคําของผูหญิง
สูงอายุ จากนั้นไดวิ่งหนีผานหนาของทานไป ทันใดนั้นทานไดสังเกตเห็นวามือขวาของคนรายกํา
สรอยคอทองคําเอาไว ในขณะที่มืออีกขางของคนรายไมไดมีอาวุธปนใดๆ โดยคนรายไดวิ่งไปตาม
ถนนมุงหนาไปทางถนนราชวิถีเพื่อขึ้นรถมอเตอรไซดไมติดปายทะเบียนที่เพื่อนของคนรายไดจอด
รออยูโดยติดเครื่องรถไวพรอมแลว เนื่องจากขณะนั้นเปนชวงเวลาตอนเชาจึงมีผูคนจํานวนมาก
แตทุกคนตางอยูในภาวะตกตะลึงกับสถานการณที่เกิดขึ้น และดูเหมือนวาจะไมมีใครกลาที่จะ
ติดตามคนรายไป ในกรณีนี้เมื่อทานไดพบเห็นเหตุการณและอยูในบริเวณใกลเคียงกับเหตุการณ
ดังกลาวทานจะทําอยางไร และเพราะเหตุใดทานจึงตัดสินใจเชนนั้น
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(สําหรับผูเรียน)
ใบงาน 1/2
แผนการสอน ความรูเกี่ยวกับการจับกุมผูก ระทําผิดซึ่งหนา
คําแนะนํา

ใหผูเรียนทุกคนศึกษาเอกสารคําแนะนําการปฏิบัติในการจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนา
ใหผูเรียนในกลุมจับคู รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อไดขอสรุปตามประเด็น
ที่วิทยากรมอบหมาย (ใชเวลา 15 นาที)
ใหผูเรียนทุกคนรวมกันเสนอ ความคิดเห็น (ใชเวลาคนละ 10 นาที ) ตามขอคําถาม

คําถาม

1.ทานรูสึกอยางไรกับการจับกุมคนรายปลนธนาคารโดยมีอาวุธปนของโชเฟอร
แท็กซี่ ใหแตละกลุมอภิปรายผลการการกระทําที่เกิดขึ้น
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2.จากการปฏิบัติงานที่ผานมาในการจับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนาทานปฏิบัติอยางไร
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3.ทานจะทําอยางไรในการปฏิบัติงานถามีกรณีคนรายวิ่งราวทรัพยแลวหลบหนีตอ
หนาทาน ใหแตละกลุมอภิปรายถึงแนวทางการปฏิบัติงานและสรุปผล
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...............................................................................................................................
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แผนการสอน หนวยที่ 2 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจใน
การตรวจคนผูถ ูกจับกุม
( ชั่วโมงที่ 7-12 )
สาระการเรียนรู
การตรวจค น ผู ถู ก จั บ สื บ เนื่ อ งจากการจั บ กุม ตั ว ผูก ระทํา ผิ ด กรณี ร าษฎรเป น ผู จับ โดย
หลักการราษฎรไมมีอํานาจในการตรวจคนบุคคล หากราษฎรเปนผูจับ ผูจับสามารถทําการตรวจ
คนได เพื่อพบและยึดอาวุธหรือสิ่งของที่ผูจับอาจใชเปนเครื่องมือในการตอสูทํารายราษฎรผูจับกุม
ได ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของราษฎรผูจับเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68)
วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เพื่อทบทวนความรูในการตรวจคนผูกระทําผิดที่อาสาสมัครตํารวจไดจับกุม
2. เพื่อใหอาสาสมัครตํารวจไดรับรูและคํานีงถึงสิทธิของประชาชนในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานชวยเหลือสังคม
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
ผูเรียนสามารถอธิบายการถึงปญหาและแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานการตรวจคนผู
ถูกจับ สืบเนื่องจากการจับกุมตัวผูกระทําผิดกรณีราษฎรเปนผูจับ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68
ประกอบดวย
กิจกรรมการเรียนการสอนเนน : ขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณและขั้นตอนการเรียนรูแบบ
รวมกันโดยเสริมการสะทอนความคิดเชิงวิพากษที่สังเคราะหขึ้น

ผูดําเนินการ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก
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กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นที่1 ทบทวนประสบการณเดิม ผูสอน สรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนการจัดกิจกรรม
ที่เนนใหผูเขารับการอบรมมีคลื่นสมองต่ํา จิตใจจะสงบเยือกเย็น เกิดความสมดุล อารมณดี มีการ
ผอนคลายสูง มีสมาธิสูง มีพลังความคิดดานบวกสูง มีสวนรวมในการทํางาน และสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี ไดแก กิจกรรมฝกสมาธิ กิจกรรมพลังคําพูด กิจกรรมเตนเกาชิงกิ และกิจกรรมโยคะอาสนะ จน
จิตเขาสูสภาวะอัลฟา และนําเขาสูบทเรียนดวยการพูดคุยซักถามประสบการณสวนตัวของผูเรียน
ในเรื่อง การตรวจคนผูถูกจับกุม ที่เคยประสบพบ และวิธีการปฏิบัติ โดยผูสอนสรางความตระหนัก
ใหผูเรียนปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม โดยใหผูเรียนชม ชมคลิป การตรวจคนผูถูก
จับกุมโดยทั่วไป
ขั้นที่ 2 การสังเกตไตรตรอง เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ เลือกตัวแทนผูเรียน
ออกมา 2 คน หนาชั้นเรียน เพื่อเลาประสบการณการตรวจคนผูถูกจับกุมที่ผานมา พรอมทั้งวิธีการ
ปฎิบัติตน เมื่อประสบเหตุ ผูสอนมีบทบาทในการเปนผูเตรียมประเด็นตาง ๆ จากปญหาในการ
ปฏิบัติงานของผูเรียนในขั้นตอนแรกและนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 68พร อ มทั้ งให แ นวทางการเรี ย นรู ใ นการตรวจค น ผู ถู ก จั บกุ ม ในรู ป แบบใหม ที่
สอดคลองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะโดยเรียนรูผานการฉายภาพกิจกรรม(dramatization) โดยให
ผูเรียนชม ชมคลิป การตรวจคนผูถูกจับกุมของเจาหนาที่ตํารวจโดยใชความรุนแรงกับผูตองหาคายา
เสพติด โดยใหผูเรียน ทําความเขาใจในรายละเอียดของการสังเกต และใหความหมายกับสิ่งที่ได
สังเกต โดยการสนทนากลุม ถึงความรูสึกหลังจากไดชมคลิปวาผูเรียนรูสึกอยางไร และใน
ประสบการณที่ผานมาเคยทําเชนนั้นหรือไม
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห วิพากษ เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ ใหผูเรียนแบงกลุม
อภิปราย กลุมละ 4 คน ใหสมาชิกภายในกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห เกี่ยวกับ
ปญหาการตรวจคนผูถูกจับกุมของเจาหนาที่ตํารวจโดยใชความรุนแรงกับผูตองหาคายาเสพติด ใน
มุมมองของกลุม โดยผานการสนทนากลุม เพื่อนําไปสูการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาการ
ตรวจคนผูถูกจับกุม อยางลึกซึ้ง เสริมดวยการเพิ่มความลึกและกวาง ของความหมาย ดวยการตั้ง
คําถาม ที่เกี่ยวของกับ ความคิดเห็นสวนตนหลังจากไดชมคลิป ถาเปนตนจะกระทําเชนนี้หรือไม
และหนาที่ที่พึงปฏิบัติ ในการตรวจคนผูถูกจับกุมในกรณีผูตองหาคายาเสพติดจะปฏิบัติอยางไร ใน
ขั้นตอนนี้ผูสอนมีบทบาทในการแนะนําและชวยเหลือใหผูเรียน ไดแสดงความคิดเห็นและมีสวน
รวมในการวิเคราะห วิพากษ ประสบการณที่มีตอการเรียนรูในการปฏิบัติงาน ทั้งประสบการณเดิม
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และ องคความรูใหม โดยผูสอนสนับสนุนใหมีการชวยเหลือกัน ใหกําลังใจ ใหเกียรติ รับฟง มี
ความเปนมิตร และยอมรับในความคิดซึ่งกันและกันของสมาชิกกลุม ผานกิจกรรม
ขั้นที่ 4 การเรียนรูจากการลองทํา
ขั้นตอนแรก ใหผูเรียน ทองอุดมคติตํารวจ 9 ขอ เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือประชาชนและสังคม (Value clarification) แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 4 คน
ขั้นตอนที่สอง กําหนดงานและประเด็นปญหา เรื่องการตรวจคนผูถูกจับกุม
ขั้นตอนที่สาม ใหมีการวางแผนดําเนินงาน โดยใช การสอนแบบ สถานการณจําลอง
คือ ใหสถานการณวา ทานไดจับกุมคนรายได 1 คน ที่เพิ่งกระทําผิดโดยการขมขืนเด็กแลวฆาเด็ก
อายุ 13 ขวบ เพื่อนอาสาสมัครไดตรวจคนตัวคนรายและไดทําการซอมคนรายเพื่อใหมอบอาวุธที่ได
ใชในการกระทําผิด กอนที่จะแจงจาหนาที่ตํารวจเนื่องจากเกรงคนรายจะทําลายหลักฐานเสียกอน
ขณะที่ทานอยูในเหตุการณทานจะทําอยางไร
ขั้นตอนที่สี่ ให ผูเ รียนไดฝกปฏิบัติ โดยรวมกันแสดงความคิ ดเห็ นจากสถานการณ
จําลองที่เกิดขึ้น โดยเปนการรวมกันแสดงความอภิปรายวาหากสถานการณนี้เกิดขึ้นวาจะทําอยางไร
เพื่อแสดงความรูสึกที่มีตอสถานการณ คือจะเขาไปชวยหรือไมหรือจะกระทําการอยางใด โดยให
ผูเรียนแสดงความเชื่อจุดยืนของตัวเอง ผานการตั้งคําถาม ผูเรียนเห็นดวยหรือไมตอการกระทํานั้น
ถาเห็นดวยมีเหตุมีผลอยางไรถาไมเห็นดวยมีเหตุผลอยางไร ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นโดยการ
ประเมินดวยเหตุผล โดยระหวางกิจกรรมใชกิจกรรมพลังคําพูด คิดบวก พูดบวก ทําบวก ยิ้ม ชม
สบตา สัมผัส สวัสดี เสริมในการทํากิจกรรม
ขั้นตอนที่หา ใหแตละกลุมการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามสถานการณจําลอง
ขั้นตอนที่หก ใหมีประเมินผลชิ้นงาน โดยตนเอง และกลุม
ขั้นที่ 5 การสรุป วิทยากรกลาวสรุป ผลงานของแตละกลุม พรอมทั้งบรรยายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะในเรื่องการตรวจคนผูถูกจับกุม เพื่อใหผูเรียนลงความเห็นและสรุปเปน
ความรูใหม และทัศนคติตอประสบการณใหม
ขั้นที่ 6 การประยุกตใช เปนการประยุกตใชในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปน
ประสบการณใหมสําหรับตนเอง
สื่อการสอน 1.ใบงาน
2.คลิปวิดีโอ
3. เอกสารคําแนะนําการปฏิบัติในการตรวจคนผูถูกจับกุม
การประเมินผล สังเกตความสนใจ แสดงความรูสึกในกลุมระดมสมอง รวมมือในกิจกรรม
ระยะเวลาเรียนรู 6 ชั่วโมง
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(สําหรับผูเรียน)
ใบงาน 2/1
ขณะที่ทานกําลังออกปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครตํารวจรวมกับเพื่อนอาสาสมัครตํารวจ
อีก 1 คน ในบริเวณเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบในจังหวัดชลบุรี ทานไดติดตามจับกุมจับกุม
คนรายได 1 คน จากบริเวณที่เกิดเหตุในบานรางแหงหนี่ง ในอําเภอเมืองชลบุรี เนื่องจากไดยินเสียง
รองขอความชวยเหลือจากชาวบานแถวนั้น เมื่อทานเขาไปถึงบริเวณดังกลาว ทานพบวาชาวบาน
กําลังลอมจับคนรายซึ่งเปนชายวัยกลางคน และเพิ่งกระทําผิดโดยการขมขืนแลวฆาเด็กอายุเพียง 13
ขวบ มาอยางสดๆรอนๆ ทานและเพื่อนอาสาสมัครของทานไดเขาไปชวยเหลือชาวบาน โดยได
ชวยกันตรวจคนตัวคนรายเพื่อหาอาวุธที่ใชในการกระทําความผิดและพูดโนมนาวใหคนรายยอม
มอบอาวุ ธ ที่ ใ ช ใ นการกระทํ า ความผิ ด แต ค นร า ยดั ง กล า วปฏิ เ สธว า ไม มี อ าวุ ธ อยู กั บ ตั ว เพื่ อ น
อาสาสมัครของทานเกรงวาคนรายจะทําลายหลักฐานที่ใชในการกระทําความผิด จึงไดทําการซอม
คนร า ยกอ นที่จ ะแจ งจาหนาที่ ตํารวจให เ ขามาดําเนิน การตอ เนื่ องจากเกรงว าคนรา ยจะทําลาย
หลักฐานที่ใชในการกระทําความผิดเสียกอน ขณะที่ทานอยูในเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น ทานจะ
ปฏิบัติอยางไร
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(สําหรับผูเรียน)
ใบงาน 2/2
แผนการสอน ความรูเกี่ยวกับการตรวจคนผูถูกจับกุม
คําแนะนํา

ใหผูเรียนทุกคนศึกษาเอกสารคําแนะนําการปฏิบัติในการตรวจคนผูถูกจับกุม
ใหผูเรียนจับคูใ นกลุม รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อไดขอสรุปตามประเด็น
ที่วิทยากรมอบหมาย (ใชเวลา 15 นาที)
ใหผูเรียนทุกคนรวมกันเสนอ ความคิดเห็น (ใชเวลาคนละ 10 นาที ) ตามขอคําถาม

คําถาม

1.ทานรูสึกอยางไรกับการตรวจคนผูถูกจับกุมผูตองหาคายาเสพติดโดยใชความ
รุนแรง ใหแตละกลุมอภิปรายผลการการกระทําที่เกิดขึน้
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2.จากการปฏิบัติงานที่ผานมาในการตรวจคนผูถูกจับกุมทานปฏิบัติอยางไร
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3.ทานจะทําอยางไรในการปฏิบัติงานกรณีการตรวจคนผูถูกจับกุมคนรายขมขืน
แลวฆาเด็ก อายุ 13 ป ใหแตละกลุมอภิปรายแนวทางการปฏิบัติงานและสรุปผล
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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แผนการสอน หนวยที่ 3 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจใน
การควบคุมตัวผูกระทําความผิด
( ชั่วโมงที่ 13-18 )
สาระการเรียนรู
การควบคุ ม ตั ว ผู ก ระทํ า ความผิ ด เมื่ อ ราษฎรจั บ กุ ม ตั ว ผู ถู ก จั บ กุ ม แล ว ราษฎรมี อํ า นาจ
ควบคุมตัวผูถูกจับกุมไปยังที่ทําการพนักงานฝายปกครอง หรือเจาหนาที่ตํารวจ (ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83, 84)
วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เพื่อทบทวนความรูในเรื่องวิธีการการควบคุมตัวผูกระทําความผิดของอาสาสมัคร
ตํารวจ
2. เพื่อใหอาสาสมัครตํารวจไดรับรูและคํานึงถึงสิทธิของของประชาชนการปฏิบัติงาน
3. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานชวยเหลือสังคม
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
ผูเรียนสามารถอธิบายการถึงปญหาและแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานการควบคุม
ตัวผูกระทําความผิด เมื่อราษฎรจับกุมตัวผูถูกจับกุมแลว ราษฎรมีอํานาจควบคุมตัวผูถูกจับกุมไปยัง
ที่ทําการพนักงานฝายปกครอง หรือเจาหนาที่ตํารวจ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 83, 84)
กิจกรรมการเรียนการสอนเนน : ขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณและขั้นตอนการเรียนรูแบบ
รวมกันโดยเสริมการสะทอนความคิดเชิงวิพากษที่สังเคราะหขึ้น
ผูดําเนินการ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก
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กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นที่ 1 ทบทวนประสบการณเดิม ผูสอน สรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนการจัดกิจกรรม
ที่เนนใหผูเขารับการอบรมมีคลื่นสมองต่ํา จิตใจจะสงบเยือกเย็น เกิดความสมดุล อารมณดี มีการ
ผอนคลายสูง มีสมาธิสูง มีพลังความคิดดานบวกสูง มีสวนรวมในการทํางาน และสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี ไดแก กิจกรรมฝกสมาธิ กิจกรรมพลังคําพูด กิจกรรมเตนเกาชิงกิ และกิจกรรมโยคะอาสนะ จน
จิตเขาสูสภาวะอัลฟา และนําเขาสูบทเรียนดวยการพูดคุยซักถามประสบการณสวนตัวของผูเรียน
ในเรื่อง การตรวจคนผูถูกจับกุม ที่เคยประสบพบ และวิธีการปฏิบัติ โดยผูสอนสรางความตระหนัก
ใหผูเรียนปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม โดยใหผูเรียนชม ชมคลิป การควบคุมตัว
ผูกระทําผิดที่ถูกตอง
ขั้นที่ 2 การสังเกตไตรตรอง เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ เลือกตัวแทนผูเรียน
ออกมา 2 คน หนาชั้นเรียน เพื่อเลาประสบการณการควบคุมตัวผูกระทําความผิด ที่ผานมา พรอมทั้ง
วิธีการปฎิบัติตน เมื่อประสบเหตุ ผูสอนมีบทบาทในการเปนผูเตรียมประเด็นตาง ๆ จากปญหาใน
การปฏิบัติงานของผูเรียนในขั้นตอนแรกและนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 83, 84 พร อมทั้ง ให แ นวทางการเรีย นรู ใ นการควบคุ มตั ว ผูก ระทํา
ความผิ ด ในรูปแบบใหม ที่ สอดคลองกับการมีจิตสํานึก สาธารณะโดยเรียนรูผานการฉายภาพ
กิจกรรม(dramatization) โดยใหผูเรียนชม ชมคลิป การควบคุมตัวผูกระทําความผิด และทําใหมี
ผูเสียชีวิต กรณี ผูกอความไมสงบในอําเภอตากใบ จังหวัด นราธิวาส โดยใหผูเรียน ทําความเขาใจ
ในรายละเอียดของการสังเกต และใหความหมายกับสิ่งที่ไดสังเกต โดยการสนทนากลุม ถึง
ความรูสึกหลังจากไดชมคลิปวาผูเรียนรูสึกอยางไร และในประสบการณที่ผานมาเคยทําเชนนั้นหรือไม
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห วิพากษ เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ ใหผูเรียนแบงกลุม
อภิปราย กลุมละ 4 คน ใหสมาชิกภายในกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห เกี่ยวกับ
ปญหาการควบคุมตัวผูกระทําความผิดและทําใหมีผูเสียชีวิต กรณี ผูกอความไมสงบในอําเภอตาก
ใบ จังหวัด นราธิวาส ในมุมมองของกลุม โดยผานกิจกรรมการสนทนากลุม เพื่อนําไปสูการคิด
ใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาการควบคุมตัวผูกระทําความผิดอยางลึกซึ้ง เสริมดวยการเพิ่มความ
ลึกและกวางของความหมายดวยการตั้งคําถาม ที่เกี่ยวของกับ ความคิดเห็นสวนตนวาจะปฏิบัติ
เชนเดียวกันหรือไม หลังจากไดชมคลิป และหนาที่ที่พึงปฏิบัติ ในการควบคุมตัวผูกระทําความผิด
ในการกอความไมสงบโดยไมใชความรุนแรง ผูสอนมีบทบาทในการแนะนําและชวยเหลือให
ผูเรียน ไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการวิเคราะห วิพากษ ประสบการณที่มีตอการเรียนรู
ในการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ประสบการณ เ ดิ ม และ องค ค วามรู ใ หม โดยผู ส อนสนั บ สนุ น ให มี ก าร
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ชวยเหลือกัน ใหกําลังใจ ใหเกียรติ รับฟง มีความเปนมิตร และยอมรับในความคิดซึ่งกันและกันของ
สมาชิกกลุม ผานกิจกรรม
ขั้นที่ 4 การเรียนรูจากการลองทํา
ขั้นตอนแรก ใหผูเรียน ทองอุดมคติตํารวจ 9 ขอ เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือประชาชนและสังคม แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 4 คน
ขั้นตอนที่สอง กําหนดงานและประเด็นปญหา เรื่องการควบคุมตัวผูกระทําความผิด
ขั้นตอนที่สาม ใหมีการวางแผนดําเนินงาน โดยใช การสอนแบบ สถานการณจําลอง
คือ ใหสถานการณวา ทานและเพื่อนอาสาสมัครตํารวจไดจับกุมตัวผูกระทําความผิดกรณี ชิงทรัพย
ภรรยาของเพื่อนอาสาสมัครตํารวจของทานโดยผูเสียหายไดรับบาดเจ็บสาหัสและอยูที่โรงพยาบาล
ระหวางควบคุมตัวคนรายไปสงเจาหนาที่ตํารวจ ไดทํารายผูตองหาเพื่อใหสํานึกผิด ทานจะทํา
อยางไร
ขั้นตอนที่สี ให ผูเ รี ยนไดฝกปฏิบัติ โดยร วมกันแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ
จําลองที่เกิดขึ้น โดยเปนการรวมกันแสดงความอภิปรายวาหากสถานการณนี้เกิดขึ้นวาจะทําอยางไร
เพื่อแสดงความรูสึกที่มีตอสถานการณ คือจะเขาไปชวยหรือไมหรือจะกระทําการอยางใด โดยให
ผูเรียนแสดงความเชื่อจุดยืนของตัวเอง ผานการตั้งคําถาม ผูเรียนเห็นดวยหรือไมตอการกระทํานั้น
ถาเห็นดวยมีเหตุมีผลอยางไรถาไมเห็นดวยมีเหตุผลอยางไร ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นโดยการ
ประเมินดวยเหตุผล โดยระหวางกิจกรรมใชกิจกรรมพลังคําพูด คิดบวก พูดบวก ทําบวก ยิ้ม ชม
สบตา สัมผัส สวัสดี เสริมในการทํากิจกรรม
ขั้น ตอนที่ หา ให แ ตละกลุมการนํา เสนอ แลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ นตามสถานการณ
จําลอง ขั้นตอนที่หก ใหมีประเมินผลชิ้นงาน โดยตนเอง และกลุม
ขั้นที่ 5 การสรุป วิทยากรกลาวสรุป ผลงานของแตละกลุม พรอมทั้งบรรยายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะในเรื่องการควบคุมตัวผูกระทําความผิด เพื่อใหผูเรียนลงความเห็นและ
สรุปเปนความรูใหม และทัศนคติตอประสบการณใหม
ขั้นที่ 6 การประยุกตใช เปนการประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปน
ประสบการณใหมสําหรับตนเอง
สื่อการสอน 1.ใบงาน
2.วิดีโอ
3. เอกสารคําแนะนําการปฏิบัติในการควบคุมตัวผูกระทําความผิด
การประเมินผล สังเกตความสนใจ แสดงความรูสึกในกลุมระดมสมอง รวมมือในกิจกรรม
ระยะเวลาเรียนรู 6 ชั่วโมง
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(สําหรับผูเรียน)
ใบงาน 3/1
ขณะที่ ท า นออกปฏิ บั ติ ง านในฐานะอาสาสมั ค รตํ า รวจ ในบริ เ วณเขตพื้ น ที่ ใ นความ
รับผิดชอบในจังหวัดชลบุรี ทานและเพื่อนอาสาสมัครตํารวจไดจับกุมตัวผูกระทําความผิดกรณีชิง
ทรัพยซึ่งคนรายรายนี้เปนคนรายที่ทางเจาหนาที่ตํารวจไดออกหมายจับ และไดดําเนินการติดตาม
จับตัวผูตองหามาเปนเวลา 3 เดือนแลว ทานและเพื่อนอาสาสมัครสามารถจับกุมตัวคนรายรายนี้ได
ที่บานของผูตองหาในจังหวัดชลบุรี โดยในกรณีชิงทรัพยที่คนรายรายนี้ไดกระทํา ผูเสียหายเปน
ภรรยาของเพื่อนอาสาสมัครตํารวจของทานโดยที่ผูเสียหายไดรับบาดเจ็บสาหัสและกําลังเขารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล ในระหวางที่ทานและเพื่อนอาสาสมัครกําลังควบคุมตัวคนรายไปสงเจาหนาที่
ตํารวจที่สถานีตํารวจ เพื่อนอาสาสมัครตํารวจของทานซึ่งเปนสามีของผูเสียหาย ไดทํารายรางกาย
ผูตองหาเพื่อใหสํานึกผิดในสถานการณนี้ทานจะทําอยางไร
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(สําหรับผูเรียน)
ใบงาน 3/2
แผนการสอน ความรูเกี่ยวกับการควบคุมตัวผูกระทําความผิด
คําแนะนํา

ใหผูเรียนทุกคนศึกษาเอกสารคําแนะนําการปฏิบัติในการควบคุมตัวผูก ระทํา
ความผิด
ใหผูเรียนตรวจสอบอุปกรณในการฝก กระบอง และกุญแจมือ
ใหผูเรียนจับคูใ นกลุม รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อไดขอสรุปตามประเด็น
ที่วิทยากรมอบหมาย(ใชเวลา 15 นาที)
ใหผูเรียนทุกคนรวมกันเสนอ ความคิดเห็น (ใชเวลาคนละ 10 นาที )ตามขอคําถาม

คําถาม

1.ทุกคนรูสึกอยางไรกับคลิป การควบคุมตัวผูกระทําความผิด และทําใหมี
ผูเสียชีวิต กรณี ผูกอความไมสงบในอําเภอตากใบ จังหวัด นราธิวาส ใหแตละกลุม
อภิปรายผลการการกระทําที่เกิดขึ้น
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2.จากการปฏิบัติงานที่ผานมาในการควบคุมตัวผูกระทําความผิดทานปฏิบัติ
อยางไร
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3.ทานจะทําอยางไรในการปฏิบัติงานกรณีเพื่อนอาสาสมัครตํารวจไดจับกุมตัว
ผูกระทําความผิดกรณี ชิงทรัพยภรรยาของเพื่อนอาสาสมัครตํารวจของทานโดย
ผูเสียหายไดรบั บาดเจ็บสาหัสและอยูที่โรงพยาบาล ระหวางควบคุมตัวคนรายไป
สงเจาหนาที่ตาํ รวจ ไดทํารายผูตองหาเพื่อใหสํานึกผิดใหแตละกลุมอภิปรายแนว
ทางการปฏิบัติงานและสรุปผล
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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แผนการสอน หนวยที่ 4 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจใน
การปองกันตนเอง
( ชั่วโมงที่ 19-24 )
สาระการเรียนรู
การปองกันตนเอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68) กฎหมายใหสิทธิแกราษฎรในการ
ปองกันตนเองตอการกระทําที่เกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายถือวาเปนการปฏิบัติ
หนาที่ตอชุมชนอยางหนึ่งในการตอสูกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันในสังคม นอกจากนี้
ในทางแพง กฎหมายก็กําหนดใหราษฎรสามารถใชกําลังเพื่อปองกันสิทธิของตน ถาพฤติการณไม
สามารถขอใหศาลหรือเจาหนาที่ชวยเหลือไดทันทวงทีในทันใดได(ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 451)
วัตถุประสงคการเรียนรู
1.เพื่อทบทวนความรูเรื่องการปองกันตนเองหรือผูอื่นในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครตํารวจ
2. เพื่อใหอาสาสมัครตํารวจไดรับทราบถึงสิทธิในการปองกันตนเองและผูอื่นใหพน
จากภัยอันตราย
3. เพื่อใหอาสาสมัครตํารวจไดเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ในการทํางาน
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
ผูเ รียนสามารถอธิ บายการถึงปญหาและแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติ งานเรื่อง การ
ปองกันตนเอง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68
กิจกรรมการเรียนการสอนเนน : ขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณและขั้นตอนการเรียนรูแบบ
รวมกันโดยเสริมการสะทอนความคิดเชิงวิพากษที่สังเคราะหขึ้น
ผูดําเนินการ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก
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กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นที่1 ทบทวนประสบการณเดิม ผูสอน สรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนการจัดกิจกรรม
ที่เนนใหผูเขารับการอบรมมีคลื่นสมองต่ํา จิตใจจะสงบเยือกเย็น เกิดความสมดุล อารมณดี มีการ
ผอนคลายสูง มีสมาธิสูง มีพลังความคิดดานบวกสูง มีสวนรวมในการทํางาน และสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี ไดแก กิจกรรมฝกสมาธิ กิจกรรมพลังคําพูด กิจกรรมเตนเกาชิงกิ และกิจกรรมโยคะอาสนะ จน
จิตเขาสูสภาวะอัลฟา และนําเขาสูบทเรียนดวยการพูดคุยซักถามประสบการณสวนตัวของผูเรียน
ในเรื่อง การปองกันตนเอง ที่เคยประสบพบ และวิธีการปฏิบัติ โดยผูสอนสรางความตระหนักให
ผูเรียนปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม โดยใหผูเรียนชม ชมคลิป การปองกันตนเองใน
การปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 2 การสังเกตไตรตรอง เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ เลือกตัวแทนผูเรียน
ออกมา 2 คน หนาชั้นเรียน เพื่อเลาประสบการณ การปองกันตนเอง ที่ผานมา พรอมทั้งวิธีการ
ปฎิบัติตน เมื่อประสบเหตุ โดยเรียนรูผานการฉายภาพกิจกรรม (dramatization) การปองกันตนเอง
โดยตํารวจไลยิงคนรายคายาเสพติดในที่สาธารณะ โดยใหผูเรียน ทําความเขาใจในรายละเอียดของ
การสังเกต และใหความหมายกับสิ่งที่ไดสังเกต โดยการสนทนากลุม ถึงความรูสึกหลังจากไดชม
คลิปวาผูเรียนรูสึกอยางไร และในประสบการณที่ผานมาเคยทําเชนนั้นหรือไม ผูสอนมีบทบาทใน
การเปนผูเตรียมประเด็นตาง ๆ จากปญหาในการปฏิบัติงานของผูเรียนในขั้นตอนแรกและนําเสนอ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68และประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 451 พรอมทั้งใหแนวทางการเรียนรูในการปองกันตนเอง ที่สอดคลองกับการมี
จิตสํานึกสาธารณะ
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห วิพากษ เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ ใหผูเรียนแบงกลุม
อภิปราย กลุมละ 4 คน ใหสมาชิกภายในกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห เกี่ยวกับการ
ปองกันตนเองโดยตํารวจไลยิงคนรายคายาเสพติดในที่สาธารณะ ในมุมมองของกลุม โดยผาน
กิจกรรม การสนทนากลุม เพื่อนําไปสูการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาการปองกันตนเอง
อยางลึกซึ้ง เสริมดวยการเพิ่มความลึกและกวาง ของความหมาย ดวยการตั้งคําถาม ที่เกี่ยวของกับ
ความคิดเห็นสวนตนวาจะปฏิบัติเชนเดียวกันหรือไม หลังจากไดชมคลิป และหนาที่ที่พึงปฏิบัติ ใน
การการปองกันตนเองที่พอสมควรแกหตุในการปฏิบัติงาน ผูสอนมีบทบาทในการแนะนําและ
ชวยเหลือใหผูเรียน ไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการวิเคราะห วิพากษ ประสบการณที่มี
ตอการเรียนรูในการปฏิบัติงาน ทั้งประสบการณเดิม และ องคความรูใหม โดยผูสอนสนับสนุนใหมี

389
การชวยเหลือกัน ใหกําลังใจ ใหเกียรติ รับฟง มีความเปนมิตร และยอมรับในความคิดซึ่งกันและกัน
ของสมาชิกกลุม
ขั้นที่ 4 การเรียนรูจากการลองทํา
ขั้นตอนแรก ใหผูเรียน ทองอุดมคติตํารวจ 9 ขอ เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือประชาชนและสังคม แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 4 คน
ขั้นตอนที่สอง กําหนดงานและประเด็นปญหา เรื่องการปองกันตนเอง
ขั้นตอนที่สามใหมีการวางแผนดําเนินงาน โดยใช การสอนแบบ สถานการณจําลอง
คือ ใหสถานการณวา ทานและเพื่อนอาสาสมัครตํารวจได ติดตามจับกุมพอคายาเสพติดรายใหญ
โดยขับรถไลตามไปอยางกระชั้นชิด บนพัทยาเหนือมุงยังไปยังถนนพัทยากลาง ที่มีปริมาณรถ
หนาแนน คนรายไดยิงสวนกลัมายังรถของทาน เพื่อนอาสาสมัครของทานจะยิงปนกลับไป ทานจะ
ทําอยางไร
ขั้นตอนที่สี่ ให ผูเ รี ยนไดฝกปฏิบัติ โดยร วมกันแสดงความคิดเห็ นจากสถานการณ
จําลองที่เกิดขึ้น โดยเปนการรวมกันแสดงความอภิปรายวาหากสถานการณนี้เกิดขึ้นวาจะทําอยางไร
เพื่อแสดงความรูสึกที่มีตอสถานการณ คือจะเขาไปชวยหรือไมหรือจะกระทําการอยางใด โดยให
ผูเรียนแสดงความเชื่อจุดยืนของตัวเอง ผานการตั้งคําถาม ผูเรียนเห็นดวยหรือไมตอการกระทํานั้น
ถาเห็นดวยมีเหตุมีผลอยางไรถาไมเห็นดวยมีเหตุผลอยางไร ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นโดยการ
ประเมินดวยเหตุผล โดยระหวางกิจกรรมใชกิจกรรมพลังคําพูด คิดบวก พูดบวก ทําบวก ยิ้ม ชม
สบตา สัมผัส สวัสดี เสริมในการทํากิจกรรม
ขั้นตอนที่หา ใหแตละกลุมการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามสถานการณจําลอง
ขั้นตอนที่หก ใหมีประเมินผลชิ้นงาน โดยตนเอง และกลุม
ขั้นที่ 5 การสรุป วิทยากรกลาวสรุป ผลงานของแตละกลุม พรอมทั้งบรรยายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะในเรื่องการปองกันตนเอง เพื่อใหผูเรียนลงความเห็นและสรุปเปน
ความรูใหม และทัศนคติตอประสบการณใหม
ขั้นที่ 6 การประยุกตใช เปนการประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปน
ประสบการณใหมสําหรับตนเอง
สื่อการสอน 1.ใบงาน
2.วิดีโอ
3. เอกสารคําแนะนําการปฏิบัติในการปองกันตนเอง
การประเมินผล สังเกตความสนใจ แสดงความรูสึกในกลุมระดมสมอง รวมมือในกิจกรรม
ระยะเวลาเรียนรู 6 ชั่วโมง
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(สําหรับผูเรียน)
ใบงาน ที่ 4/1
ในขณะที่ทานกําลังปฏิบัติงานในฐานะสายตรวจชุมชนรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ ในเวลา
ประมาณ สองทุม ของคืนวันศุกร ทานและเพื่อนอาสาสมัครตํารวจไดชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจใน
การติดตามจับกุมพอคายาเสพติดรายใหญ ผูคายาเสพติดรายนี้มีเครือขายยาเสพติดที่ใหญที่สุดใน
ประเทศรองจากขุนสา กอนหนานี้โดยเจาหนาที่ไดพยายามติดตามตัวพอคายาเสพติดรายนี้มาเปน
เวลานับป ขณะที่ทาน เพื่อนอาสาสมัครและเจาหนาตํารวจกําลังติดตามคนรายโดยขับรถไลตาม
คนรายไปอยางกระชั้นชิด บนเสนทางถนนพัทยาเหนือมุงหนาไปยังถนนสายพัทยากลาง ชวงเวลา
ดังกลาวเปนชวงเวลาที่มีปริมาณรถเคลื่อนตัวบนถนนคอนขางหนาแนน และระหวางที่กําลังขับรถ
ติดตามคนรายไปนั้น คนรายไดยิงสวนกลับมายังรถของทาน เพื่อนอาสาสมัครของทานจะยิงปน
สวนกลับในฐานะที่ทานอยูในเหตุการณดังกลาว ทานจะทําอยางไร
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(สําหรับผูเรียน)
ใบงาน ที่ 4/2
แผนการสอน ความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเอง
คําแนะนํา
ใหผูเรียนทุกคนศึกษาเอกสารคําแนะนําการปฏิบัติในการปองกันตนเอง
ใหผูเรียนจับคูใ นกลุม รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อไดขอสรุปตามประเด็น
ที่วิทยากรมอบหมาย(ใชเวลา 15 นาที)
ใหผูเรียนทุกคนรวมกันเสนอ ความคิดเห็น (ใชเวลาคนละ 10 นาที )ตามขอคําถาม
คําถาม

1.ทานรูสึกอยางไรกับการปองกันตนเองโดยตํารวจไลยงิ คนรายคายาเสพติดในที่
สาธารณะ ใหแตละกลุมอภิปรายผลการการกระทําที่เกิดขึ้น
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2.จากการปฏิบัติงานที่ผานมาในการปองกันตนเองทานปฏิบัติอยางไร
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3.ท า นจะทํา อยา งไรในสถานการณที่วา ท า นและเพื่ อ นอาสาสมัค รตํา รวจได
ติด ตามจั บกุ ม พอค า ยาเสพติ ด รายใหญ โดยขับ รถไล ต ามไปอยา งกระชั้ น ชิด
บนถนนวิภาวดีขาออกไปยังรังสิต ที่มีปริมาณรถหนาแนน คนรายไดยงิ สวนกลัมา
ยังรถของทาน เพื่อนอาสาสมัครของทานจะยิงปนสวนกลับไป ทานจะทําอยางไร
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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แผนการสอน หนวยที่ 5 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจใน
การเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคารองขอ จากเจาพนักงานผูจับตามหมาย
( ชั่วโมงที่ 25-31 )
สาระการเรียนรู
ผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคารองขอ จากเจาพนักงานผูจับตามหมาย ราษฎรก็
มีหนาที่ตามกฎหมายตองชวยเหลือเจาพนักงานผูจับตามสมควรเทาที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอ
ตนเอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 82 หรือกรณีที่เจาพนักงานไดสั่งการตาม
อํานาจหนาที่ชวยทํากิจการของเจาพนักงานตามกฎหมายก็ตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําบังคับนั้น
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368)
กรณี นี้ จ ะต อ งเป น เรื่ อ งที่ ก ฎหมายจั บ อยู แ ล ว ไม ว า จะเป น ความผิ ด ฐานใดก็ ต าม และ
เจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตามกฎหมายหรือจับตามหมายจับนั้นไดขอรองใหประชาชนธรรมดา
ชวยจับกุมผูกระทําผิดตามที่กฎหมายระบุไว ขอนี้ตองพึงระวังใหดีวาถาเปนกรณีที่เจาพนักงานจะ
จับกุมโดยไมมีหมายจับแมเจาพนักงานจะขอรองใหประชาชนธรรมดาชวยจับ ประชาชนธรรมดาก็
ไมมีอํานาจในการจับกุม มีขอสังเกตวาคํารองขอของเจาพนักงานเชนนี้ไมถือวาเปนคําสั่งของ
เจาพนักงาน ดังนั้น ประชาชนที่ไดรับรองขอจะปฏิบัติตามคํารองขอนั้นหรือไมก็ได
วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เพื่อทบทวนความรูในการชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงานการจับกุม
2. เพื่อใหอาสาสมัครตํารวจรับทราบและคํานึงถึงของประชาชนในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานชวยเหลือสังคม
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
ผูเรียนสามารถอธิบายการถึงปญหาและแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานผูชวยเหลือ
เจ า พนั ก งานเมื่ อ ราษฎรได รับ ค า ร อ งขอ จากเจา พนั ก งานผู จั บ ตามหมาย ราษฎรก็มี ห น า ที่ ต าม
กฎหมายต อ งช ว ยเหลื อ เจ า พนั ก งานผู จั บ ตามสมควรเท า ที่ จ ะไม ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ ตนเอง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 82 หรือกรณีที่เจาพนักงานไดสั่งการตามอํานาจ
หนาที่ชวยทํากิจการของเจาพนักงานตามกฎหมายก็ตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําบังคับนั้น (ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 368)
กิจกรรมการเรียนการสอนเนน : ขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณและขั้นตอนการเรียนรูแบบ
รวมกันโดยเสริมการสะทอนความคิดเชิงวิพากษที่สังเคราะหขึ้น
ผูดําเนินการ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก
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กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นที่1 ทบทวนประสบการณเดิม ผูสอน สรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนการจัดกิจกรรม
ที่เนนใหผูเขารับการอบรมมีคลื่นสมองต่ํา จิตใจจะสงบเยือกเย็น เกิดความสมดุล อารมณดี มีการ
ผอนคลายสูง มีสมาธิสูง มีพลังความคิดดานบวกสูง มีสวนรวมในการทํางาน และสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี ไดแก กิจกรรมฝกสมาธิ กิจกรรมพลังคําพูด กิจกรรมเตนเกาชิงกิ และกิจกรรมโยคะอาสนะ จน
จิตเขาสูสภาวะอัลฟา และนําเขาสูบทเรียนดวยการพูดคุยซักถามประสบการณสวนตัวของผูเรียน
ในเรื่อง การเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคารองขอ จากเจาพนักงานผูจับตามหมาย
ที่เคยประสบพบ และวิธีการปฏิบัติ โดยผูสอนสรางความตระหนักใหผูเรียนปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม โดยใหผูเรียนชมคลิป การชวยเหลือจับกุมคนรายอยางถูกวิธี
ขั้นที่ 2 การสังเกตไตรตรอง เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ เลือกตัวแทนผูเรียน
ออกมา 2 คน หนาชั้นเรียน เพื่อเลาประสบการณ การเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับ
คารองขอ จากเจาพนักงานผูจับตามหมาย ที่ผานมา พรอมทั้งวิธีการปฎิบัติตน เมื่อประสบเหตุ โดย
เรียนรูผานการฉายภาพกิจกรรม(dramatization) การอาสารวมกับเจาหนาที่ตํารวจเขาไปจับกุม
คนรายที่หนีคดีมีอาวุธปน แลวถูกยิงไดรับบาดเจ็บ โดยผานการสนทนากลุม ถึงความรูสึกหลังจาก
ไดชมคลิปวาผูเรียนรูสึกอยางไร และในประสบการณที่ผานมาเคยทําเชนนั้นหรือไม ผูสอนมี
บทบาทในการเปนผูเตรียมประเด็นตางๆ จากปญหาในการปฏิบัติงานของผูเรียนในขั้นตอนแรก
และนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 82 และ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 พรอมทั้งใหแนวทางการเรียนรูในการเปนผูชวยเหลือเจา
พนักงานเมื่อราษฎรไดรับคํารองขอ จากเจาพนักงานผูจับตามหมาย ที่สอดคลองกับการมีจิตสํานึก
สาธารณะในการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห วิพากษ เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ ใหผูเรียนแบงกลุม
อภิปราย กลุมละ 4 คน ใหสมาชิกภายในกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห เกี่ยวกับ
ปญหาการเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคํารองขอ การอาสารวมกับเจาหนาที่ตํารวจ
เขาไปจับกุมคนรายที่หนีคดีมีอาวุธปน โดยผานกิจกรรม การสนทนากลุม เพื่อนําไปสูการคิด
ใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาการปฏิบัติงาน อยางลึกซึ้ง เสริมดวยการเพิ่มความลึกและกวาง
ของความหมาย ดวยการตั้งคําถาม ที่เกี่ยวของกับ ความคิดเห็นสวนตน วาจะปฏิบัติเชนเดียวกัน
หรือไม หลังจากไดชมคลิป และหนาที่ที่พึงปฏิบัติ ในการเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎร
ไดรับคารองขอ ผูสอนมีบทบาทในการแนะนําและชวยเหลือใหผูเรียน ไดแสดงความคิดเห็นและมี
สวนรวมในการวิเคราะห วิพากษ ประสบการณที่มีตอการเรียนรูในการปฏิบัติงาน ทั้งประสบการณ
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เดิม และ องคความรูใหม โดยผูสอนสนับสนุนใหมีการชวยเหลือกัน ใหกําลังใจ ใหเกียรติ รับฟง มี
ความเปนมิตร และยอมรับในความคิดซึ่งกันและกันของสมาชิกกลุม
ขั้นที่ 4 การเรียนรูจากการลองทํา
ขั้นตอนแรก ใหผูเรียน ทองอุดมคติตํารวจ 9 ขอ เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือประชาชนและสังคม แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 4 คน
ขั้นตอนที่สอง กําหนดงานและประเด็นปญหา เรื่องการผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อ
ราษฎรไดรับคารองขอ
ขั้นตอนที่สาม ใหมีการวางแผนดําเนินงานโดยใช การสอนแบบ สถานการณจําลอง
คือ ใหสถานการณวา เจาหนาที่ตํารวจไดขอใหทานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจเขาไปจับกุมคนรายที่
หนีคดีและในมือมีอาวุธปน ยืนคลุมคลั่งอยูกลางตลาดที่มีคนจํานวนมาก ทานจะทําอยางไร
ขั้นตอนที่สี่ ใหมีการวางแผนดําเนินงานใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติโดยรวมกันแสดงความ
คิดเห็นจากสถานการณจําลองที่เกิดขึ้น โดยเปนการรวมกันแสดงความอภิปรายวาหากสถานการณ
นี้เกิดขึ้นวาจะทําอยางไร เพื่อแสดงความรูสึกที่มีตอสถานการณ คือจะเขาไปชวยหรือไมหรือจะ
กระทําการอยางใด โดยใหผูเรียนแสดงความเชื่อจุดยืนของตัวเอง ผานการตั้งคําถาม ผูเรียนเห็นดวย
หรือไมตอการกระทํานั้น ถาเห็นดวยมีเหตุมีผลอยางไรถาไมเห็นดวยมีเหตุผลอยางไร ใหผูเรียน
แสดงความคิดเห็นโดยการประเมินดวยเหตุผล โดยระหวางกิจกรรมใชกิจกรรมพลังคําพูด คิดบวก
พูดบวก ทําบวก ยิ้ม ชม สบตา สัมผัส สวัสดี เสริมในการทํากิจกรรม
ขั้นตอนที่หา ใหแตละกลุมการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามสถานการณจําลอง
ขั้นตอนที่หก ใหมีประเมินผลชิ้นงานโดยตนเอง และกลุม
ขั้นที่ 5 การสรุป วิทยากรกลาวสรุป ผลงานของแตละกลุม พรอมทั้งบรรยายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะในเรื่องการเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคํารองขอ จาก
เจาพนักงานผูจับตามหมาย เพื่อใหผูเรียนลงความเห็นและสรุปเปนความรูใหม และทัศนคติตอ
ประสบการณใหม
ขั้นที่ 6 การประยุกตใช เปนการประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปน
ประสบการณใหมสําหรับตนเอง
สื่อการสอน 1.ใบงาน
2.วิดีโอ
การประเมินผล สังเกตความสนใจ แสดงความรูสึกในกลุมระดมสมอง รวมมือในกิจกรรม
ระยะเวลาเรียนรู 6 ชั่วโมง
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(สําหรับผูเรียน)
ใบงานที่5/1
ในขณะที่ ท า นกํ า ลั ง ปฏิ บั ติ ง านสายตรวจอาสาร ว มกั บ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไดมีผูแจงวามีเหตุรายเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของทาน
ขณะที่ทานไปถึงที่เกิดเหตุ พบคนรายมีอาวุธปน ยืนถือปนสายไปมา อยูบริเวณกลางตลาดซึ่งมีผูคน
จํานวนมาก เมื่อไดตรวจสอบขอมูลการกระทําความผิดของคนรายพบวา คนรายเคยกระทําความผิด
ในคดีฆาคนตายและไดหนีคดีมาจากพื้นที่อื่น เจาหนาที่ตํารวจไดขอใหทานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ
เขาไปจับกุมคนรายที่หนีคดีซึ่งในมือมีอาวุธปน และยืนคลุมคลั่งอยูกลางตลาดที่มีคนจํานวนมาก
ทานจะทําอยางไร
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(สําหรับผูเรียน)
ใบงานที่5/2
แผนการสอน ความรูเกี่ยวกับผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคารองขอ จากเจาพนักงาน
ผูจับตามหมาย
คําแนะนํา
ใหผูเรียนทุกคนศึกษาเอกสารคําแนะนําการปฏิบัติในผูชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อ
ราษฎรไดรับคารองขอ จากเจาพนักงานผูจับตามหมาย
ใหผูเรียนจับคูใ นกลุม รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อไดขอสรุปตามประเด็น
ที่วิทยากรมอบหมาย(ใชเวลา 15 นาที)
ใหผูเรียนทุกคนรวมกันเสนอ ความคิดเห็น (ใชเวลาคนละ 10 นาที )ตามขอคําถาม
คําถาม

1.ทุกคนรูสึกอยางไรในการการอาสารวมกับเจาหนาทีต่ ํารวจเขาไปจับกุมคนรายที่
หนีคดีมีอาวุธปน แลวถูกยิงไดรับบาดเจ็บ ใหแตละ กลุม อภิปรายผลการการ
กระทําที่เกิดขึน้
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2.จากการปฏิบัติงานที่ผานมาในการชวยเหลือเจาพนักงานเมื่อราษฎรไดรับคารอง
ขอจากเจาพนักงาน ผูจับตามหมาย ทานปฏิบัติอยางไร
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3.ทุกคนจะทําอยางไรเพื่อหาแนวทางในการจัดการถามีกรณีเจาหนาที่ตาํ รวจได
ขอใหทานรวมกับเจาหนาทีต่ ํารวจเขาไปจับกุมคนรายทีห่ นีคดีมีอาวุธปน ยืนคลุม
คลั่งอยูกลางตลาดที่มีคนจํานวนมาก ทานจะทําอยางไร ใหแตละกลุม อภิปราย
แนวทางการปฏิบัติงานและสรุปผล
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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แผนการสอน หนวยที่ 6 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจใน
การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูใ นอันตรายเทาชีวติ
( ชั่วโมงที่ 33-37 )
สาระการเรียนรู
การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทาชีวิต ซึ่งตน
อาจชวยได ก็ตองชวยตามความจําเปน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374
วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เพื่อทบทวนความรูในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจในการชวยเหลือผู
ประสบอันตราย
2. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของอาสาสมัครตํารวจในการทํางานชวยเหลือผูอื่น
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนสามารถอธิบายการถึงปญหาและแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานการชวยเหลือผู
ประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทาชีวิต ซึ่งตนอาจชวยได ก็ตองชวย
ตามความจําเปน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374
กิจกรรมการเรียนการสอนเนน : ขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณและขั้นตอนการเรียนรูแบบ
รวมกันโดยเสริมการสะทอนความคิดเชิงวิพากษที่สังเคราะหขึ้น
ผูดําเนินการ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก
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กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นที่1 ทบทวนประสบการณเดิม ผูสอน สรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนการจัดกิจกรรม
ที่เนนใหผูเขารับการอบรมมีคลื่นสมองต่ํา จิตใจจะสงบเยือกเย็น เกิดความสมดุล อารมณดี มีการ
ผอนคลายสูง มีสมาธิสูง มีพลังความคิดดานบวกสูง มีสวนรวมในการทํางาน และสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี ไดแก กิจกรรมฝกสมาธิ กิจกรรมพลังคําพูด กิจกรรมเตนเกาชิงกิ และกิจกรรมโยคะอาสนะ จน
จิตเขาสูสภาวะอัลฟา และนําเขาสูบทเรียนดวยการพูดคุยซักถามประสบการณสวนตัวของผูเรียน
ในเรื่อง การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทาชีวิต ที่เคย
ประสบพบ และวิธีการปฏิบัติ โดยผูสอนสรางความตระหนักใหผูเรียนปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม โดยใหผูเรียนชมคลิป กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทาชีวิต ซึ่ง
ตนอาจชวยได ก็ตองชวยตามความจําเปน
ขั้นที่ 2 การสังเกตไตรตรอง เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ เลือกตัวแทนผูเรียน
ออกมา 2 คน หนาชั้นเรียน เพื่อเลาประสบการณ การชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบ
เห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทาชีวิต โดยผานการฉายภาพกิจกรรม(dramatization) การอาสาเขาไป
เจรจากับคนรายที่หนีคดีใชมีดจี้ตัวประกันอยู ผานการสนทนากลุม ถึงความรูสึกหลังจากไดชม
คลิปวาผูเรียนรูสึกอยางไร และในประสบการณที่ผานมาเคยทําเชนนั้นหรือไม ผูสอนมีบทบาทใน
การเปนผูเตรียมประเด็นตางๆ จากปญหาในการปฏิบัติงานของผูเรียนในขั้นตอนแรกและนําเสนอ
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ งการช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบอั น ตราย กรณี ที่ ร าษฎรพบเห็ น ผู อื่ น ตกอยู ใ น
อันตรายเทาชีวิต ซึ่งตนอาจชวยได ก็ตองชวยตามความจําเปน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
374 พรอมทั้งใหแนวทางการเรียนรูกรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทาชีวิต ซึ่งตนอาจ
ชวยไดที่สอดคลองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะในการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห วิพากษ เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ ขั้นตอนแรก ให
ผูเรียนแบงกลุมอภิปราย กลุมละ 4 คน ขั้นตอนแรก ใหสมาชิกภายในกลุมรวมกันแสดงความ
คิดเห็นและวิเคราะห เกี่ยวกับกรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทาชีวิต ซึ่งตนอาจชวยได
ก็ตองชวยตามความจําเปนโดยการชมคลิป การอาสาเขาไปเจรจากับคนรายที่หนีคดีใชมีดจี้ตัว
ประกันอยู โดยผานกิจกรรม การสนทนากลุม เพื่อนําไปสูการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหา
การปองกันตนเอง อยางลึกซึ้ง เสริมดวยการเพิ่มความลึกและกวาง ของความหมาย ดวยการตั้ง
คําถาม ที่เกี่ยวของกับ ความคิดเห็นสวนตนหลังจากไดชมคลิป ในการอาสาเขาไปเจรจากับคนราย
ที่หนีคดีใชมีดจี้คอตัวประกันอยู ผูสอนมีบทบาทในการแนะนําและชวยเหลือใหผูเรียน ไดแสดง
ความคิ ด เห็ น และมี ส ว นร ว มในการวิ เ คราะห วิ พ ากษ ประสบการณ ที่ มี ต อ การเรี ย นรู ใ นการ
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ปฏิบัติงาน ทั้งประสบการณเดิม และ องคความรูใหม โดยผูสอนสนับสนุนใหมีการชวยเหลือกัน
ใหกําลังใจ ใหเกียรติ รับฟง มีความเปนมิตร และยอมรับในความคิดซึ่งกันและกันของสมาชิกกลุม
ขั้นที่ 4 การเรียนรูจากการลองทํา
ขั้นตอนแรกใหผูเรียน ทองอุดมคติตํารวจ 9 ขอ เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือประชาชนและสังคม แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 4 คน
ขั้นตอนที่สอง กําหนดงานและประเด็นปญหา เรื่องการการชวยเหลือผูประสบอันตราย
กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทาชีวิต
ขั้นตอนที่สาม ใหมีการวางแผนดําเนินงานโดยใช การสอนแบบ สถานการณจําลอง
คือ ใหสถานการณวา เจาหนาที่ตํารวจไดขอใหทานที่เปนญาติของคนรายที่หลบหนีคดีเขาไปเจรจา
เพื่อชวยเหลือตัวประกันที่ถูกคนรายใชมีดจี้คออยู ทานจะทําอยางไร
ขั้นตอนที่สี่ ใหมีการวางแผนดําเนินงานใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติโดยรวมกันแสดงความ
คิดเห็นจากสถานการณจําลองที่เกิดขึ้น โดยเปนการรวมกันแสดงความอภิปรายวาหากสถานการณ
นี้เกิดขึ้นวาจะทําอยางไร เพื่อแสดงความรูสึกที่มีตอสถานการณ คือจะเขาไปชวยหรือไมหรือจะ
กระทําการอยางใด โดยใหผูเรียนแสดงความเชื่อจุดยืนของตัวเอง ผานการตั้งคําถาม ผูเรียนเห็น
ดวยหรือไมตอการกระทํานั้น ถาเห็นดวยมีเหตุมีผลอยางไรถาไมเห็นดวยมีเหตุผลอยางไร ใหผูเรียน
แสดงความคิดเห็นโดยการประเมินดวยเหตุผล โดยระหวางกิจกรรมใชกิจกรรมพลังคําพูด คิดบวก
พูดบวก ทําบวก ยิ้ม ชม สบตา สัมผัส สวัสดี เสริมในการทํากิจกรรม
ขั้น ตอนที่ หา ให แ ตละกลุ มการนํา เสนอ แลกเปลี่ย นความคิดเห็ นตามสถานการณ
จําลอง
ขั้นตอนที่หก ใหมีประเมินผลชิ้นงาน โดยตนเอง และกลุม
ขั้นที่ 5 การสรุป วิทยากรกลาวสรุป ผลงานของแตละกลุม พรอมทั้งบรรยายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะในเรื่องการการชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่น
ตกอยู ใ นอั นตรายเท าชี วิ ต เพื่ อให ผู เรี ยนลงความเห็ นและสรุ ปเป นความรู ใหม และทั ศนคติ ต อ
ประสบการณใหม
ขั้นที่ 6 การประยุกตใช เปนการประยุกตใชในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปน
ประสบการณใหมสําหรับตนเอง
สื่อการสอน 1.ใบงาน
2.วิดีโอ
การประเมินผล สังเกตความสนใจ แสดงความรูสึกในกลุมระดมสมอง รวมมือในกิจกรรม
ระยะเวลาเรียนรู 6 ชั่วโมง

400
(สําหรับผูเรียน)
ใบงานที่ 6/1
ในขณะที่ทานปฏิบัติงานในฐานะสายตรวจชุมชนรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไดมีผูแจงเหตุ มีคนรายหลบหนีคดีชิงทรัพยมาจากราน
ทองแหงหนึ่งเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผานมา และกําลังใชมีดจี้คอตัวประกันที่เปนผูหญิงอยูกลาง
ตลาด และขู จ ะฆ า ตั ว ประกั น หากเจ า หน า ที่ ตํ า รวจไม นํ า รถยนต ม าให เ พื่ อ ใช ใ นการหลบหนี
เจ าหนา ที่ ตํ า รวจไดข อให ท า นที่ เ ป น ญาติ ข องคนรา ยที่ ห ลบหนีค ดี เ ข า ไปเจรจากั บ คนร าย เพื่ อ
ชวยเหลือตัวประกันที่กําลังถูกคนรายใชมีดจี้คออยู เพื่อใหคนรายปลอยตัวประกัน ในสถานการณ
เชนนี้ทานจะทําอยางไร

401
(สําหรับผูเรียน)
ใบงานที่ 6/2
แผนการสอน ความรูเกี่ยวกับการชวยเหลือผูประสบอันตราย กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูใน
อันตรายเทาชีวิต
คําแนะนํา ใหผูเรียนทุกคนศึกษาเอกสารคําแนะนําการปฏิบัติในการชวยเหลือผูประสบอันตราย
กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูในอันตรายเทาชีวิต
ใหผูเรียนจับคูใ นกลุม รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อไดขอสรุปตามประเด็น
ที่วิทยากรมอบหมาย (ใชเวลา 15 นาที)
ใหผูเรียนทุกคนรวมกันเสนอ ความคิดเห็น (ใชเวลาคนละ 10 นาที ) ตามขอคําถาม
คําถาม

1.ทานรูสึกอยางไรกับการชวยเหลือผูประสบอันตรายโดยการอาสาเขาไปเจรจากับ
คนรายที่หนีคดีใชมีดจี้ตัวประกันอยูใหแตละกลุมอภิปรายผลการกระทําที่เกิดขึ้น
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2.จากการปฏิบัติงานที่ผานมาในการชวยเหลือผูประสบอันตราย
กรณีที่ราษฎรพบเห็นผูอื่นตกอยูใ นอันตรายเทาชีวติ ทานปฏิบัติอยางไร
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3.ทานจะทําอยางไรสถานการณวา เจาหนาที่ตํารวจไดขอใหทานที่เปนญาติของ
คนรายที่หลบหนีคดีเขาไปเจรจา เพื่อชวยเหลือตัวประกันที่ถูกคนรายใชมีดจี้คออยู
ทานจะทําอยางไรใหแตละ กลุมอภิปรายแนวทางการปฏิบัติงานและสรุปผล
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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แผนการสอน หนวยที่ 7 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจใน
การจับกุมผูตองหาหรือจําเลย
( ชั่วโมงที่ 38-43 )
สาระการเรียนรู
การจับกุมผูตองหาหรือจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117
กรณีที่ราษฎรเปนนายประกันเมื่อผูตองหาหรือจําเลยมีประกัน หนีหรือจะหลบหนี ราษฎรนั้นมี
อํ า นาจจั บ กุ ม ควบคุ ม ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยได เ อง การจั บ กุ ม โดยราษฏรจะทํ า ได ใ นกรณี เ มื่ อ

ประชาชนผูเปนนายประกันผูตองหาหรือจําเลยที่ไดหลบหนีประกัน หรือจะหลบหนี
ประกัน โดยเฉพาะเมื่อไมสามารถจะขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานใหจับกุมได
ทันทวงทีเทานั้น
วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เพื่อทบทวนความรูในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจในการการจับกุม
ผูตองหาหรือจําเลยกรณีที่ราษฎรเปนนายประกันเมื่อผูตองหาหรือจําเลยมีประกัน
2. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของอาสาสมัครตํารวจในการทํางานเพื่อสวนรวม
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
ผูเรียนสามารถอธิบายการถึงปญหาและแนวทางแกไขปญหาการการจับกุมผูตองหาหรือ
จําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117 กรณีที่ราษฎรเปนนายประกันเมื่อ
ผูตองหาหรือจําเลยมีประกัน หนีหรือจะหลบหนี
กิจกรรมการเรียนการสอนเนน : ขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณและขั้นตอนการเรียนรูแบบ
รวมกันโดยเสริมการสะทอนความคิดเชิงวิพากษที่สังเคราะหขึ้น
ผูดําเนินการ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก
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กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นที่1 ทบทวนประสบการณเดิม ผูสอน สรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนการจัดกิจกรรม
ที่เนนใหผูเขารับการอบรมมีคลื่นสมองต่ํา จิตใจจะสงบเยือกเย็น เกิดความสมดุล อารมณดี มีการ
ผอนคลายสูง มีสมาธิสูง มีพลังความคิดดานบวกสูง มีสวนรวมในการทํางาน และสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี ไดแก กิจกรรมฝกสมาธิ กิจกรรมพลังคําพูด กิจกรรมเตนเกาชิงกิ และกิจกรรมโยคะอาสนะ จน
จิตเขาสูสภาวะอัลฟา และนําเขาสูบทเรียนดวยการพูดคุยซักถามประสบการณสวนตัวของผูเรียน
ในเรื่อง การจับกุมผูตองหาหรือจําเลยกรณีที่ราษฎรเปนนายประกันเมื่อผูตองหาหรือจําเลยมีประกัน
หนีหรือจะหลบหนี ที่เคยประสบพบ และวิธีการปฏิบัติ โดยผูสอนสรางความตระหนักใหผูเรียน
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม โดยใหผูเรียนชมคลิป การจับกุมผูตองหาที่จะหลบหนีที่
ถูกวิธี
ขั้นที่ 2 การสังเกตไตรตรอง เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ เลือกตัวแทนผูเรียน
ออกมา 2 คน หนาชั้นเรียน เพื่อเลาประสบการณ การจับกุมผูตองหาหรือจําเลยกรณีที่ราษฎรเปน
นายประกันเมื่อผูตองหาหรือจําเลยมีประกัน หนีหรือจะหลบหนี ที่ผานมา พรอมทั้งวิธีการปฎิบัติ
ตน เมื่อประสบเหตุ โดยเรียนรูผานการฉายภาพกิจกรรม(dramatization) การจับกุมผูตองหาหรือ
จําเลยโดยใชความรุนแรงโดยเจาหนาที่ตํารวจ โดยใหผูเรียน ทําความเขาใจในรายละเอียดของการ
สังเกต และใหความหมายกับสิ่งที่ไดสังเกต โดยการสนทนากลุม ถึงความรูสึกหลังจากไดชมคลิป
วาผูเรียนรูสึกอยางไร และในประสบการณที่ผานมาเคยทําเชนนั้นหรือไม ผูสอนมีบทบาทในการ
เปนผูเตรียมประเด็นตาง ๆ จากปญหาในการปฏิบัติงานของผูเรียนในขั้นตอนแรกและนําเสนอ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117 พรอมทั้งใหแนว
ทางการเรียนรูในการการการจับกุมผูตองหาหรือจําเลยกรณีที่ราษฎรเปนนายประกันเมื่อผูตองหา
หรือจําเลยมีประกัน หนีหรือจะหลบหนีที่สอดคลองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะ
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห วิพากษ เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ ใหผูเรียนแบงกลุม
อภิปราย กลุมละ 4 คน ใหสมาชิกภายในกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห หลังจากการ
ชมคลิป เกี่ยวกับปญหาการการจับกุมผูตองหาหรือจําเลยโดยใชความรุนแรง โดยผานกิจกรรม การ
สนทนากลุม เพื่อนําไปสูการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาการปองกันตนเอง อยางลึกซึ้ง
เสริมดวยการเพิ่มความลึกและกวาง ของความหมาย ดวยการตั้งคําถาม ที่เกี่ยวของกับ ความ
คิ ด เห็ น ส ว นตนหลั ง จากได ช มคลิ ป ในการจั บ กุ ม ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยโดยใช ค วามรุ น แรงโดย
เจาหนาที่ตํารวจ ผูสอนมีบทบาทในการแนะนําและชวยเหลือใหผูเรียน ไดแสดงความคิดเห็นและมี
สวนรวมในการวิเคราะห วิพากษ ประสบการณที่มีตอการเรียนรูในการปฏิบัติงาน ทั้งประสบการณ
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เดิม และ องคความรูใหม โดยผูสอนสนับสนุนใหมีการชวยเหลือกัน ใหกําลังใจ ใหเกียรติ รับฟง มี
ความเปนมิตร และยอมรับในความคิดซึ่งกันและกันของสมาชิกกลุม
ขั้นที่ 4 การเรียนรูจากการลองทํา
ขั้นตอนแรก ใหผูเรียน ทองอุดมคติตํารวจ 9 ขอ เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือประชาชนและสังคม แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 4 คน
ขั้ น ตอนที่ ส อง กํ า หนดงานและประเด็น ป ญ หา การจับ กุ มผู ต อ งหาหรื อ จํา เลยเมื่ อ
ผูตองหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนี
ขั้นตอนที่สาม ใหมีการวางแผนดําเนินงานโดยใช การสอนแบบ สถานการณจําลอง
คือ เมื่อพบผูตองหาหรือจําเลยเมื่อผูตองหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนีกรณีที่ทานเปนญาติกับ
ผูตองหาและเปนนายประกัน ทานจะทําอยางไร โดยผานการสนทนากลุม
ขั้นตอนที่สี่ ใหผูเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเห็นจากสถานการณจําลองที่เกิดขึ้น
โดยเปนการรวมกันแสดงความเห็นอภิปรายวาหากสถานการณนี้เกิดขึ้นวาจะทําอยางไร เพื่อแสดง
ความรูสึกที่มีตอสถานการณ คือจะกระทําหรือไมกระทําการอยางใด โดยใหผูเรียนแสดงความเชื่อ
จุดยืนของตัวเอง ผานการตั้งคําถาม ผูเรียนเห็นดวยหรือไมตอการกระทํานั้น ถาเห็นดวยมีเหตุมีผล
อยางไรถาไมเห็นดวยมีเหตุผลอยางไร ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นโดยการประเมินดวยเหตุผล โดย
ใชกิจกรรมพลังคําพูด คิดบวก พูดบวก ทําบวก ยิ้ม ชม สบตา สัมผัส สวัสดี เสริมในการทํากิจกรรม
ขั้น ตอนที่ หา ใหแ ตละกลุ มการนํา เสนอ แลกเปลี่ย นความคิดเห็นตามสถานการณ
จําลอง
ขั้นตอนที่หก ใหมีประเมินผลชิ้นงาน โดยตนเอง และกลุม
ขั้นที่ 5 การสรุป วิทยากรกลาวสรุป ผลงานของแตละกลุม พรอมทั้งบรรยายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหนาที่จิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ ในเรื่องการจับกุมผูตองหาหรือจําเลยกรณี
ที่ราษฎรเปนนายประกันเมื่อผูตองหาหรือจําเลยมีประกันหนีหรือจะหลบหนีเพื่อใหผูเรียนลง
ความเห็นและสรุปเปนความรูใหม และทัศนคติตอประสบการณใหม
ขั้นที่ 6 การประยุกตใช เปนการประยุกตใชในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปน
ประสบการณใหมสําหรับตนเอง
สื่อการสอน 1.ใบงาน
2.วิดีโอ
3. เอกสารคําแนะนําการปฏิบัติในการจับกุมผูตองหาหรือจําเลย
การประเมินผล สังเกตความสนใจ แสดงความรูสึกในกลุมระดมสมอง รวมมือในกิจกรรม
ระยะเวลาเรียนรู 6 ชั่วโมง
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(สําหรับผูเรียน)
ใบงานที่ 7/1
ในขณะที่ทานกําลังปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครตํารวจรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได มีพลเมืองดีแจงเหตุตอเจาหนาที่ตํารวจวา มี
ผูตองหาในคดีลักทรัพยในเคหสถาน ที่อยูในระหวางประกันตัวกําลังจะหลบหนีการประกันตัว ซึ่ง
ปรากฏวาผูตองหารายดังกลาวเปนญาติกับทานและในการประกันตัวผูตองหานั้น ทานไดเปนนาย
ประกันดวย ในขณะที่ทานไดไปปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครตํารวจรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ
ตามที่ไดรับแจงเหตุ ทานไดพบผูตองหารายดังกลาว ทานในฐานะอาสาสมัครตํารวจซึ่งเปนญาติกับ
ผูตองหาและในฐานะที่เปนนายประกันดวย ทานจะทําอยางไร

406
(สําหรับผูเรียน)
ใบงานที่ 7/2
แผนการสอน ความรูเกี่ยวกับการจับกุมผูตองหาหรือจําเลยกรณีที่ราษฎรเปน
นายประกันเมื่อผูตองหาหรือจําเลยมีประกัน หนีหรือจะหลบหนี
คําแนะนํา
ใหผูเรียนทุกคนศึกษาเอกสารคําแนะนําการปฏิบัติในการจับกุมผูตองหาหรือ
จําเลยกรณีที่ราษฎรเปน นายประกันเมือ่ ผูตองหาหรือจําเลยมีประกัน หนีหรือจะ
หลบหนี
ใหผูเรียนจับคูใ นกลุม รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อไดขอสรุปตามประเด็น
ที่วิทยากรมอบหมาย (ใชเวลา 15 นาที)
ใหผูเรียนทุกคนรวมกันเสนอ ความคิดเห็น (ใชเวลาคนละ 10 นาที ) ตามขอคําถาม
คําถาม

1.ทานรูสึกอยางไรกับการจับกุมผูตองหาหรือจําเลยรุนแรงเกินกวาเหตุ ใหแตละ
กลุม อภิปรายผลการการกระทําที่เกิดขึน้
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2.จากการปฏิบัติงานที่ผานมาในการจับกุมผูตองหาหรือจําเลยกรณีทรี่ าษฎรเปน
นายประกันเมื่อผูตองหาหรือจําเลยมีประกัน หนีหรือจะหลบหนี ทานปฏิบัติ
อยางไร
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3.ทานจะทําอยางไรเมื่อพบผูตองหาหรือจําเลยเมื่อผูตองหาหรือจําเลยหนีหรือจะ
หลบหนีกรณีที่ทานเปนญาติกับผูตองหาและเปนนายประกัน ใหแตละกลุม
อภิปรายแนวทางการปฏิบัติงานและสรุปผล
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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แผนการสอน หนวยที่ 8 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจเปนผู
ชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงาน และปฏิบัติตามโครงการปองกันอาชญากรรมและ
รักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน
( ชั่วโมงที่ 44-49 )
สาระการเรียนรู
การเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงาน และปฏิบัติงานตามโครงการ
ปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน เชน อาสาจราจร สายตรวจชุมชน
อาสามัครแจงขาวอาชญากรรม ตํารวจหมูบาน อาสาสมัครตํารวจ คณะกรรมการติตตามงาน
ตํารวจระดับสถานีตํารวจ
วัตถุประสงคการเรียนรู
1.เพื่อทบทวนความรูของอาสาสมัครตํารวจในเองการปฏิบัติงานตามโครงการปองกัน
ปองกันอาชญากรรมในชุมชน
2. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของอาสาสมัครตํารวจในการทํางานชวยเหลือสวนรวม
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
ผูเรี ยนสามารถอธิ บายการถึงปญหาและแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานการเปน ผู
ชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงาน และปฏิบัติงานตามโครงการปองกันอาชญากรรม
และรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน เชน อาสาจราจร สายตรวจชุมชน อาสาสมัครแจงขาว
อาชญากรรม คณะกรรมการติตตามงานตํารวจระดับสถานีตํารวจ

กิจกรรมการเรียนการสอนเนน : ขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณและขั้นตอนการเรียนรูแบบ
รวมกันโดยเสริมการสะทอนความคิดเชิงวิพากษที่สังเคราะหขึ้น
ผูดําเนินการ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก
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กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นที่1 ทบทวนประสบการณเดิม ผูสอน สรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนการจัดกิจกรรม
ที่เนนใหผูเขารับการอบรมมีคลื่นสมองต่ํา จิตใจจะสงบเยือกเย็น เกิดความสมดุล อารมณดี มีการ
ผอนคลายสูง มีสมาธิสูง มีพลังความคิดดานบวกสูง มีสวนรวมในการทํางาน และสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี ไดแก กิจกรรมฝกสมาธิ กิจกรรมพลังคําพูด กิจกรรมเตนเกาชิงกิ และกิจกรรมโยคะอาสนะ จน
จิตเขาสูสภาวะอัลฟา และนําเขาสูบทเรียนดวยการพูดคุยซักถามประสบการณสวนตัวของผูเรียน
ในเรื่อง การเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงาน และปฏิบัติตามโครงการปองกัน
อาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน ที่เคยประสบพบ และวิธีการปฏิบัติ โดย
ผูสอนสรางความตระหนักใหผูเรียนปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม โดยใหผูเรียนชม
คลิป เทคนิคการแจงขาวอาชญากรรม
ขั้นที่ 2 การสังเกตไตรตรอง เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ เลือกตัวแทนผูเรียน
ออกมา 2 คน หนาชั้นเรียน เพื่อเลาประสบการณ การเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการ
ประสานงาน และปฏิบัติตามโครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน ที่
ผานมา พรอมทั้งวิธีการปฎิบัติตน เมื่อประสบเหตุ โดยเรียนรูผานการฉายภาพกิจกรรม(dramatization)
การใหขาวเกี่ยวกับการกระทําผิดของคนรายที่คายาเสพติดอยูในหมูบานของตนเอง และผูใหขาวถูก
ขมขูฆา โดยใหผูเรียน เรียนรู โดยผานการสนทนากลุม ถึงความรูสึกหลังจากไดชมคลิปวาผูเรียนรูสึก
อยางไร และในประสบการณที่ผานมาเคยทําเชนนั้นหรือไม ผูสอนมีบทบาทในการเปนผูเตรียม
ประเด็นตางๆ จากปญหาในการปฏิบัติงานของผูเรียนในขั้นตอนแรกและนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตอง พรอมทั้งใหแนวทางการเรียนรูในการเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงาน
และปฏิบัติตามโครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน ในรูปแบบใหม
ที่สอดคลองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะ
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห วิพากษเสริมดวย การสะทอนความคิดเชิงวิพากษ ใหผูเรียนแบงกลุมอภิปราย
กลุมละ 4 คน ใหสมาชิกภายในกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห เกี่ยวกับการใหขาวเกี่ยวกับการ
กระทําผิดของคนรายที่คายาเสพติดอยูในหมูบานของตนเอง โดยไมเกรงกลัวอันตรายจากผูกระทําผิด ผาน
กิจกรรม การสนทนากลุม เพื่อนําไปสูการคิดใครครวญ วิพากษวิจารณปญหาการปองกันตนเอง อยางลึกซึ้ง
เสริมดวยการเพิ่มความลึกและกวาง ของความหมาย ดวยการตั้งคําถาม ที่เกี่ยวของกับ ความคิดเห็นสวนตน
หลังจากไดชมคลิป ในการใหขาวเกี่ยวกับการกระทําผิดของคนรายที่คายาเสพติดอยูในหมูบานของตนเอง
ผูสอนมีบทบาทในการแนะนําและชวยเหลือใหผูเรียน ไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการวิเคราะห
วิพากษ ประสบการณที่มีตอการเรียนรูในการปฏิบัติงาน ทั้งประสบการณเดิม และ องคความรูใหม โดยผูสอน
สนับสนุนใหมีการชวยเหลือกัน ใหกําลังใจ ใหเกียรติ รับฟง มีความเปนมิตร และยอมรับในความคิดซึ่งกัน
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ขั้นที่ 4 การเรียนรูจากการลองทํา
ขั้นตอนแรก ใหผูเรียน ทองอุดมคติตํารวจ 9 ขอ เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือประชาชนและสังคม แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 4 คน
ขั้นตอนที่สอง กําหนดงานและประเด็นปญหา การเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจ
ในการประสานงานและปฏิบัติตามโครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน
ขั้นตอนที่สาม ใหมีการวางแผนดําเนินงานโดยใช การสอนแบบ สถานการณจําลอง
คือ ถาทานพบการกระทําผิดของคนรายโดยทราบวามีการคายาเสพติดอยูในหมูบานของทานใกลๆ
กับบานของทานซึ่งเปนผูคารายใหญ ทานจะแจงไปยังเจาหนาที่ตํารวจหรือไม
ขั้นตอนที่สี่ ใหแตละกลุม สงตัวแทนออกมาเสนอผลงานความคิดเห็น และแนวทาง
การแกไขปญหา โดยผาน การสนทนากลุม โดยใหผูเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเห็นจาก
สถานการณจําลองที่เกิดขึ้น โดยเปนการรวมกันแสดงความเห็นอภิปรายวาหากสถานการณนี้
เกิดขึ้นวาจะทําอยางไร เพื่อแสดงความรูสึกที่มีตอสถานการณ คือจะแจงเจาหนาที่หรือไมหรือจะ
กระทําการอยางใด โดยใหผูเรียนแสดงความเชื่อจุดยืนของตัวเอง ผานการตั้งคําถาม ผูเรียนเห็นดวย
หรือไมตอการกระทํานั้น ถาเห็นดวยมีเหตุมีผลอยางไรถาไมเห็นดวยมีเหตุผลอยางไร ใหผูเรียน
แสดงความคิดเห็นโดยการประเมินดวยเหตุผล โดยใชกิจกรรมพลังคําพูด คิดบวก พูดบวก ทําบวก
ยิ้ม ชม สบตา สัมผัส สวัสดี เสริมในการทํากิจกรรม
ขั้นตอนที่หา ใหแตละกลุมการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามสถานการณจําลอง
ขั้นตอนที่หก ใหมีประเมินผลชิ้นงาน โดยตนเอง และกลุม
ขั้นที่ 5 การสรุป วิทยากรกลาวสรุป ผลงานของแตละกลุม พรอมทั้งบรรยายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหนาที่ของอาสาสมัครตํารวจ ที่ถูกตอง เพื่อใหผูเรียนลงความเห็นและสรุปเปนความรูใหม
และทัศนคติตอประสบการณใหม
ขั้นที่ 6 การประยุกตใช เปนการประยุกตใชในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปน
ประสบการณใหมสําหรับตนเอง
สื่อการสอน 1.ใบงาน
2.วิดีโอ
3. เอกสารคําแนะนําการปฏิบัติในการประสานงานและปฏิบัติตามโครงการปองกัน
อาชญากรรม
การประเมินผล สังเกตความสนใจ แสดงความรูสึกในกลุมระดมสมอง รวมมือในกิจกรรม
ระยะเวลาเรียนรู 6 ชั่วโมง
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(สําหรับผูเรียน)
ใบงานที่ 8/1
ในฐานะที่ทานเปนอาสาสมัครตํารวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ถาทานเพิ่งทราบขอมูลจากเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติด วาเพื่อนบานคนสนิทของทาน ซึ่งรูจักกัน
มานานกวา 10 ป เปนผูมีพฤติการณเกี่ยวของกับการคายาเสพติด โดยเปนผูคาและจําหนายยาเสพ
ติดรายใหญ อีกทั้งยังเปนเอเยนตสงยาเสพติดไปจําหนายในหลายพื้นที่ ซึ่งเพื่อนบานของทานรายนี้
อาศัยอยูในหมูบานเดียวกันกับทาน โดยที่บานของเพื่อนบานตั้งอยูถัดจากบานของทานไปประมาณ
สองหลังเทานั้น นอกจากนี้ลูกชายของทานและลูกชายของเพื่อนบานรายดังกลาวที่มีอายุประมาณ
10 ป ก็ยังมีความสนิทสนมและเปนเพื่อนสนิทกันดวย ในสถานการเชนนี้ทานจะทําอยางไร

411
(สําหรับผูเรียน)
ใบงานที่8/2
แผนการสอน ความรูเกี่ยวกับการเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการประสานงานและปฏิบตั ิ
ตามโครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน
คําแนะนํา ใหผูเรียนทุกคนศึกษาเอกสารคําแนะนําการปฏิบัติในการเปนผูชวยเหลือเจาพนักงาน
ใหผูเรียนจับคูใ นกลุม รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อไดขอสรุปตามประเด็น
ที่วิทยากรมอบหมาย (ใชเวลา 15 นาที)
ใหผูเรียนทุกคนรวมกันเสนอ ความคิดเห็น (ใชเวลา 20 นาที ) ตามขอคําถาม
คําถาม

1.ทานรูสึกอยางไรกับการใหขาวเกี่ยวกับการกระทําผิดของคนรายที่คายาเสพติด
อยูในหมูบานของตนเอง และผูใหขาวถูกขมขูฆา ใหแตละกลุมอภิปรายผลการการ
กระทําที่เกิดขึน้
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2.จากการปฏิบัตงิ านที่ผานมาในการเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการ
ประสานงานและปฏิบัติ ตามโครงการปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบ
เรียบรอยของชุมชนทานปฏิบัติอยางไร
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3.ถาทานพบการกระทําผิดของคนรายโดยทราบวามีการคายาเสพติดอยูในหมูบาน
ของทานใกลๆกับบานของทาน ซึ่งเปนผูคารายใหญ ทานจะแจงไปยังเจาหนาที่
ตํารวจหรือไม ใหแตละกลุม อภิปรายแนวทางการปฏิบตั ิงานและสรุปผล
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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แผนการสอน หนวยที่ 9 การเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจใน
การแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และ การดูแลสาธารณสมบัติ
( ชั่วโมงที่ 50-73 )
สาระการเรียนรู
การสรางความตระหนักในคุณคาของการชวยเหลือสังคมใหกับอาสาสมัครตํารวจ ใหมุงมั่น
การทําประโยชนตอสังคม บําเพ็ญสาธารณะประโยชนและสรางความสามัคคี เอื้ออาทร ชวยเหลือ
กั น ในหมู ค ณะ สรา งความตระหนัก ในภารกิจ อาสาสมัค รตํา รวจ ในการปฏิบัติ ก ารแก ไ ข
ปญ หาในสังคมชุมชน โดยรูป แบบของการเรีย นรู เปน กระบวนการที่อ อกมาในรูป แบบของ
การรวมตัว ของกลุมกิจกรรมทางสังคม ในรูปแบบการทํากิจกรรมเพื่อสังคม หรือการสรางสรรค
ประโยชนแกสวนรวม โดยการสรางกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมจะเปนแรงดึงดูดใหปจเจกบุคคล
ไดมารวมตัวกัน มีสวนรวมในกิจกรรมดวยกัน สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันสําหรับกิจกรรม
เพื่ อชว ยเหลือสั งคม เพื่อเปนการเสริมสร างจิตสํานึกสาธารณะ โดยมีการดํา เนิน กิจกรรมรวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 24 ชั่วโมงดังนี้
1. กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ เชน กิจกรรมฝกสมาธิ โดยผานกิจกรรมจูงจิตเขา
สูสภาวะอัลฟา กิจกรรมเตนเกาชิงกิ และกิจกรรมโยคะอาสนะและการสนทนา (Dialouge), กิจกรรม
การทําความกระจางคานิยม (Value clarification), การศึกษาชีวประวัติบุคคลสําคัญที่ทําประโยชนเพื่อ
สังคม (Biographical reading), กิจกรรมการเรียนรูผานละคร (dramatization) จํานวน 3 ชั่วโมง
2. ศึกษาดูงานกิจการของคณะกรรมการชุมชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของ โดย
การเขารวมกิจกรรมชวยเหลือสังคม ตัวอยางเชน การชวยเหลือ คนพิการ เด็กเรรอน คนชราและการ
เก็บขยะริมชายหาด เปนตน จํานวน 16 ชั่วโมง
3.รายงานสรุปผลการฝกอาสาสมัครตํารวจรับใชประชาชนในชุมชนโดยจัดใหอาสาสมัคร
ตํารวจนําเสนองานในรูปแบบการสัมมนา จํานวน 5 ชั่วโมง
วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
2. เพื่อปลูกฝงใหอาสาสมัครตํารวจ เกิดจิตสํานึกในการแบงปนชวยเหลือสังคม
3. เพื่อเสริมสรางใหอาสาสมัครตํารวจมีความคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและมี
สวนรวมในการพัฒนาหมูบานและชุมชนของอาสาสมัครตํารวจเอง
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ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
ผูเรียนตระหนักในคุณคาของการชวยเหลือสังคม มุงมั่นการทําประโยชนตอสังคมและ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน
กิจกรรมการเรียนการสอนเนน : ขั้นตอนการเรียนรูจากประสบการณและขั้นตอนการเรียนรูแบบ
รวมกันโดยเสริมการสะทอนความคิดเชิงวิพากษที่สังเคราะหขึ้น
ผูดําเนินการ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก
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กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นที่1 ทบทวนประสบการณเดิม ผูสอน สรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนการจัดกิจกรรม
ที่เนนใหผูเขารับการอบรมมีคลื่นสมองต่ํา จิตใจจะสงบเยือกเย็น เกิดความสมดุล อารมณดี มีการ
ผอนคลายสูง มีสมาธิสูง มีพลังความคิดดานบวกสูง มีสวนรวมในการทํางาน และสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี ไดแก กิจกรรมฝกสมาธิ กิจกรรมพลังคําพูด กิจกรรมเตนเกาชิงกิ และกิจกรรมโยคะอาสนะ จน
จิตเขาสูสภาวะอัลฟา และนําเขาสูบทเรียนดวยการพูดคุยซักถามประสบการณสวนตัวของผูเรียน
ในเรื่อง การแบงปนชวยเหลือสังคม ที่เคยประสบพบ และวิธีการปฏิบัติ โดยผูสอนสรางความ
ตระหนักใหผูเรียนปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม โดยใหผูเรียนชมคลิป ผูอดอยาก
ยากไร และผูเจ็บปวยในประเทศโลกที่สาม
ขั้นที่ 2 การสังเกตไตรตรอง เสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ เลือกตัวแทนผูเรียน
ออกมา 2 คน หนาชั้นเรียน เพื่อเลาประสบการณ การแบงปนชวยเหลือสังคม ในรูปแบบตางๆ
ผูสอนมีบทบาทในการเปนผูเตรียมประเด็นตาง ๆ จากปญหาในการการแบงปนชวยเหลือสังคม ใน
ขั้น ตอนแรกและนํา เสนอแนวทางปฏิบัติ ที่ถู ก ต อง พร อ มทั้ง ให แ นวทางการเรี ย นรูใ นการการ
แบ ง ป น ช ว ยเหลื อ สั ง คม ที่ ส อดคลอ งกั บ การมี จิต สํ า นึ ก สาธารณะโดยเรี ย นรู ผ า นการฉายภาพ
กิจกรรม(dramatization) เกี่ยวกับปญหาของชุมชนเขตเมืองพัทยา ในเรื่องเด็กเรรอน คนพิการ
คนชรา และขยะที่มีจํานวนมากตามชายหาด โดยใหผูเรียน ทําความเขาใจในรายละเอียดของการ
สังเกต และใหความหมายกับสิ่งที่ไดสังเกต โดยการสนทนากลุม ถึงความรูสึกหลังจากไดชมคลิป
วาผูเรียนรูสึกอยางไร และในประสบการณที่ผานมาเคยทําเชนนั้นหรือไม
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห วิพากษเสริมดวยการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ ใหผูเรียนแบงกลุม
อภิปราย กลุมละ 4 คน ใหสมาชิกภายในกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะหเกี่ยวกับปญหา
ของชุมชนเขตเมืองพัทยา ในเรื่องเด็กเรรอน คนพิการ คนขรา การใหบริการกับนักทองเที่ยวและ
ขยะที่มีจํานวนมากามชายหาด โดยผานกิจกรรม การสนทนากลุม เพื่อนําไปสูการคิดใครครวญ
วิ พ ากษ วิจ ารณ ป ญ หาการป อ งกัน ตนเอง อยา งลึก ซึ้ง เสริม ดว ยการเพิ่ ม ความลึก และกวา ง
ของความหมาย ดวยการตั้งคําถาม ที่เกี่ยวของกับ ความคิดเห็นสวนตนหลังจากไดชมคลิป ปญหา
ของชุม ชนเขตเมือ งพัท ยา ในเรื่อ งเด็ก เรรอ น ผูดอ ยโอกาสในสัง คม และขยะที่มีจํา นวนมา
กามชายหาด โดยผู ส อนมี บ ทบาทในการแนะนํา และช ว ยเหลือ ใหผู เ รีย น ไดแ สดงความ
คิด เห็น และมี ส ว นร ว มในการวิเ คราะห วิพ ากษ ประสบการณที ่ม ีต  อ การเรี ย นรู  ใ นการ
ปฏิบั ติง าน ทั้ ง ประสบการณเดิม และ องคความรูใหม โดยผูสอนสนับสนุนใหมีการชวยเหลือกัน
ใหกําลังใจ ใหเกียรติ รับฟง มีความเปนมิตร และยอมรับในความคิดซึ่งกันและกันของสมาชิกกลุม
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ขั้นที่ 4 การเรียนรูจากการลองทํา
ขั้นตอนแรก ใหผูเรียน ทองอุดมคติตํารวจ 9 ขอ เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือประชาชนและสังคม (Value clarification) แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 4 คน
ขั้นตอนที่สอง กําหนดงานและประเด็นปญหา การแบงปนชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ
ขั้นตอนที่สาม ใหมีการวางแผนดําเนินงานโดยใช การสอนแบบ ลงมือปฎิบัติคือ เชน
การชวยเหลือ คนพิการ เด็กเรรอน คนชราและการเก็บขยะริมชายหาด โดยผาน การลงมือปฏิบัติจริง
ขั้นตอนที่สี่ ใหผูเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเห็นจากสถานการณที่ประสบการณจริง
โดยเปนการรวมกันแสดงความเห็นอภิปรายวาจะแกไขสถานการณที่เกิดนี้อยางไร เพื่อแสดง
ความรูสึกที่มีตอสถานการณ โดยใหผูเรียนแสดงความเชื่อจุดยืนของตัวเอง ผานการตั้งคําถาม
ผูเรียนเห็นดวยหรือไมตอการแกปญหานั้น ถาเห็นดวยมีเหตุมีผลอยางไรถาไมเห็นดวยมีเหตุผล
อยางไร ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นโดยการประเมินดวยเหตุผล โดยใชกิจกรรมพลังคําพูด คิด
บวก พูดบวก ทําบวก ยิ้ม ชม สบตา สัมผัส สวัสดี เสริมในการทํากิจกรรม
ขั้นตอนที่หา ใหแตละกลุมการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามสถานการณที่
เกิดขึ้น ขั้นตอนที่หก ใหมีประเมินผลชิ้นงาน โดยตนเอง และกลุม
ขั้นที่ 5 การสรุป วิทยากรกลาวสรุป ผลงานของแตละกลุม พรอมทั้งบรรยายเพิ่มเติม
เกี่ ย วกั บ การแบ ง ป น ชว ยเหลื อสั ง คม เพื่อใหผูเ รีย นลงความเห็ นและสรุปเป น ความรูใ หม และ
ทัศนคติตอประสบการณใหม
ขั้นที่ 6 การประยุกตใช เปนการประยุกตใชในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของและสรางเปน
ประสบการณใหมสําหรับตนเอง
สื่อการสอน 1.ใบงาน
2.วิดีโอ
3. เอกสารคําแนะนําการแบงปนชวยเหลือสังคม
การประเมินผล สังเกตความสนใจ แสดงความรูสึกในกลุมระดมสมอง รวมมือในกิจกรรม
ระยะเวลาเรียนรู 12 ชั่วโมง
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(สําหรับผูเรียน)
ใบงาน 9/1
ในปจจุบันเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีกําลังประสบปญหาดานมาตรฐานการทองเที่ยว ทั้ง
ปญหาสิ่งแวดลอม สาธารณูปโภคไมเพียงพอ แหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม ปญหาอาชญากรรมความ
เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอยางกําลังเกิดขึ้นกับ เมืองพัทยา โฉมหนาเดิมของเมืองที่เต็มไปดวย
ความวุนวาย ชายหาดสกปรกที่ผานมาจํานวนนักทองเที่ยวจํานวนมากหลั่งไหลมาจังหวัดชลบุรีไม
ต่ํากวาปละ 5 ลานคน โดยแบงเปนคนไทย 30% และตางชาติ 70% รวมถึงคนไทยตางถิ่นที่มีมาทํา
มาหากินที่นี่ เปนธรรมดาที่คนจํานวนมากมากระจุกตัวกัน สงผลกระทบตอปญหาสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะปญหาขยะที่มีใหจัดเก็บถึงวันละ 350 ตัน ใชงบฝงกลบถึงปละ 10 ลานบาท
เนื่องจากเมืองพัทยา เปนเมืองของทุกคน จึงตองอาศัยประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน เอากลุมที่เปนประชากรแฝง อาทิ วินมอเตอรไซต พอคาหาบเร ฯลฯ ที่หลายคนอาจ
มองวาเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย เอาพวกเขามาเปนคนของเมือง ตั้ง
หนวยเฉพาะกิจ “อาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยา” ขึ้นมา จัดหาวิทยุสื่อสาร หารถสายตรวจ ซุมสาย
ตรวจประจําจุดตางๆ ใหเขาชวยเปนหูเปนตาชวยเจาหนาที่ตํารวจ และยังมีอาสาสมัคร Expat ทั้ง
อังกฤษ เยอรมัน รัสเซีย และชาวไทย มาเปนอาสาตํารวจทองเที่ยวดวย ใหเขามาชวยในเรื่องภาษา
ในการบริการใหความสะดวกและคอยชวยเหลือนักทองเที่ยวเวลาประสบเหตุ เมืองตองพยายาม
ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดลอม ดวยการปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชน และพยายามทําใหผูมีสวน
เกี่ยวของเขามามีสวนรวม ดวยกิจกรรมรณรงคอยางตอเนื่อง จัดระเบียบการทิ้งขยะ โดยการรณรงค
และกระตุนเตือนใหทุ กคนหันมามีจิ ตสํานึกในการชวยกัน อนุรักษสิ่งแวดลอม การใหบริการ
ชวยเหลือนักทองเที่ยวในรูปแบบของอาสาสมัคร การดูแลสงเคราะหผูดอยโอกาสและคนเจ็บปวย
ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวสําคัญแหงหนึ่งของเมืองไทย และใหเปน
เมืองทองเที่ยวที่นาอยูของคนไทยและชาวตางชาติตลอด
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(สําหรับผูเรียน)
ใบงาน 9/2
แผนการสอน ความรูเกี่ยวกับการรับอาสาชวยเหลือสังคม
คําแนะนํา

ใหผูเรียนทุกคนศึกษาเอกสารคําแนะนําการแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคม
ใหผูเรียนจับคูใ นกลุม รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อไดขอสรุปตามประเด็น
ที่วิทยากรมอบหมาย(ใชเวลา 15 นาที)
ใหผูเรียนทุกคนรวมกันเสนอ ความคิดเห็น (ใชเวลาคนละ 10 นาที )ตามขอคําถาม

คําถาม

1.ทานรูสึกอยางไรกับการแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคมใหแตละกลุม อภิปรายผล
การการกระทําที่เกิดขึ้น
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2.จากการปฏิบัติที่ผานมาในการแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคมทานปฏิบัติอยางไร
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3.ทานจะทําอยางไรเพื่อหาแนวทางในการแบงปนชวยเหลือผูอื่นในสังคมใหแตละ
กลุมอภิปรายแนวทางการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติ
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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ภาคผนวก ฉ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
1. หนังสือขออนุมัติโครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ประจําป 2553
2. หนังสืออนุมัติงบประมาณโครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจประจําป 2553
3. ภาพประกอบการฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจประจําป 2553
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424
ภาพประกอบการฝกอบรม
การชี้แจงผูเขารวมโครงการกอนฝกอบรม

โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตํารวจ ประจําป 2553
ฝกอบรม ณ โรงแรมซีซารพาเลช พัทยา

425
โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ
ฝกสมาธิ
ชมละคร

สนทนากลุม

ชวยเหลือคนพิการบานการุณยเวช

426
สรุปกิจกรรมประจําวัน

กิจกรรม โยตะ

กิจกรรม ยิ้ม ชม สัมผัส สวัสดี

ฟง บรรยายและอภิปราย

427
ปอนขาวเด็กพิการ

กิจกรรม ณ บานพักคนชราบางละมุง

พานองเก็บขยะริมหาด

สรุปประเมินผล

428
โครงการอบรมอาสาสมัครตํารวจประจําป

ประเมินผลโครงการ

โครงการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ

พิธีปดการฝกอบรม

429

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
พันตํารวจเอก คมสัน สุขมาก สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนตคาเบียรล
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต สาขารั ฐ ประศาสนศาสตร คณะรั ฐ ศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และปริญญาบัณฑิตสาขานิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอมา
สําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และ มหาบัณฑิต สาขากฏหมายอาญา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชานโยบาย การ
จัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา
2550 ปจจุบันรับราชการในตําแหนง ผูกํากับการกองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และเปนอาจารยพิเศษสอน วิชา สืบสวนสอบสวนคดีอาญา ของ มหาวิทยาลัยบูรพา

