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บทคัดยอ
จิตสํานึกสาธารณะเปนคุณลักษณะสําคัญทําใหบุคคลสามารถขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอ
สังคมไดอยางสมบูรณ ทหารกองประจําการเปนกําลังพลที่สําคัญของกองทัพ ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพือ่ พัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพือ่ เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจําการ โดย
ใชแนวคิดการเรียนรูผูใหญและการเรียนรูโดยการรับใชสังคม โดยมีกลุมตัวอยาง คือ กลุมทหารกองประจํา
การที่ผานการฝกอบรมและมีเวลาราชการเหลือกอนปลดประจําการไมเกิน 6 เดือน จากหนวยกองพัน
ทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ที่เขารวมการฝกอบรม จํานวน 30 นาย ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการฝก
อบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจําการ ประกอบดวย 1) การเตรียมความพรอม
2) ความรวมมือกับชุมชน 3) การสรางวัตถุประสงคการเรียนรู 4) การเตรียมความพรอมกอนใหบริการชุมชน
5) การใหบริการชุมชน 6) การสะทอนคิด และ 7) การประเมินผล สวนผลของระดับจิตสํานึกสาธารณะของ
ทหารกองประจําการ พบวา ทหารกองประจําการมีระดับจิตสํานึกสาธารณะเพิ่มขึ้น ภายหลังที่ไดรับ
การฝกอบรม โดยจํานวนกลุมตัวอยางที่มีจิตสํานึกสาธารณะดานการคํานึงถึงประโยชนของสังคมเพิ่มขึ้น
รอยละ 26.6 ทั้งนี้รูปแบบการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น สามารถนําไปสูการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของทหาร
กองประจําการได ซึ่งสามารถชวยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางยั่งยืน
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Abstract
Public Consciousness is a crucial characteristic for an individual to demonstrate
their responsibility to the community. Military conscripts are an important person in the
Army. This study is aimed at developing a training model to enhance public consciousness
of the in-service military conscripts by using adult learning and service learning. Total of
30 participants in the study were in-service military conscripts of 2nd Infantry Battalion 4th
Infantry Regiment who remain their positions in the military not exceeding 6 months at
the time of study. Results suggested that the training model to enhance public
consciousness of in-service military conscripts was inclusive of 7 steps. 1) The preparation
of in-service military conscripts 2) Provide in-service military conscripts with skills in
community collaboration 3) Establish learning objectives 4) Prepare in-service military
conscripts with the skills prior to the practice 5) Practical experience 6) Cognitive
reﬂection and 7) Evaluation. Moreover, the result suggested that in-service military
conscripts have increased their public consciousness after completing the training
model to enhance public consciousness (26.6%). By in-service military conscripts
developing their public consciousness characteristics, they will become a sustainable
community service provider, a service which beneﬁt the entire nation.
KEYWORDS: TRAINING MODEL / PUBLIC CONSCIOUSNESS / IN-SERVICE MILITARY CONSCRIPTS

บทนํา
มนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีศักยภาพสูงสุด การศึกษาถือเปนเครือ่ งมือสําคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อใหมนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุงพัฒนา
ทักษะที่เหมาะสมในแตละชวงวัยเพื่อวางรากฐานใหเปนคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนา
ทักษะสอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยทุกชวงวัยเปนคนดี
มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม
กระแสวัฒนธรรมตางชาติที่ผานเขามาทําใหคานิยมของไทยเปลี่ยนไปยึดติดกับ
กระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยม (จินตนา สุจจานันท, 2554) สงผลใหมนุษยในปจจุบัน
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ขาดจิตสํานึกทางสังคม ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมที่มนุษยเริ่มเห็นแกประโยชนของตนเอง
มากกวาสวนรวม เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน (เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ, 2551)
จิตสํานึกสาธารณะเปนคุณลักษณะที่ทําใหบุคคลสามารถขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอ
สั ง คมอย า งสมบู ร ณ ดั ง นั้ น จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง ต อ สั ง คมและต อ
ประเทศชาติโดยรวม
ทหารถือเปนประชาชนกลุมหนึ่งที่จําเปนตองพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ เนื่องจาก
ทหารมีภาระหนาที่อันใหญหลวงในการรักษาความมั่นคงของชาติและชวยเหลือบรรเทา
ความทุกขยากของประชาชน ทหารกองประจําการจัดเปนกําลังพลทีส่ าํ คัญของกองทัพ ในยามที่
ประเทศเผชิญกับวิกฤติการณตาง ๆ ทหารกองประจําการจะเปนกําลังหลักในการชวยเหลือ
ประชาชน และเคลื่อนยายประชาชนมายังพื้นที่ปลอดภัย ฉะนั้นเมื่อทหารกองประจําการ
เหลานี้ปลดประจําการไปแลว แตยังคงมีจิตใจที่รับผิดชอบตอบานเมืองรวมกันทหารกอง
ประจําการก็สามารถเปนกําลังหนุนที่กระจายอยูทั่วทั้งประเทศในยามที่ประเทศชาติตองการ
ความชวยเหลือ
รูปแบบการฝกทหารกองประจําการทีผ่ า นมา พบวา ทหารกองประจําการทีผ่ า นมาถูก
พั ฒ นาและเน น การเพิ่ ม เติ ม ความรู  ค วามสามารถในเรื่ อ งวิ ช าทหารมากกว า (ปรี ช า
แคลวปลอดทุกข, 2535) ในสวนของการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะนั้น ยังไมมีรูปแบบการฝก
อบรมดานจิตสํานึกสาธารณะที่ชัดเจน จะขึ้นอยูกับวิทยากรหรือผูฝกอบรมเทานั้นวาจะให
ความสําคัญหรือไม มากนอยเพียงใด การฝกอบรม เปนกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่ถูก
นํามาใชสาํ หรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ และทัศนคติในการปฏิบตั ิ
งานใหดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ อยูบ นพืน้ ฐานของการศึกษาตอเนือ่ ง ซึง่ วัยผูใ หญเนนการเรียนรูผ า นกิจกรรม
หรือผานประสบการณมากกวาการเรียนรูผานทฤษฎีปฏิบัติ เมื่อบุคคลไดลงมือกระทํา ไดเกิด
ประสบการณโดยตรง จะไดรูจักคิด สามารถสะทอนความคิด และไตรตรองอยางรอบคอบ
จะนําไปสูก ารเรียนรูอ ยางมีเปาหมายของแตละบุคคล (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551) และจิตสํานึก
สาธารณะนั้นเปนความรูสึกนึกถึงภายในบุคคลที่เกิดขึ้นไดจากการเรียนรู และเมื่อบุคคลนั้น ๆ
เกิดจิตสํานึกในดานดีขึ้นมาแลว ก็จะประพฤติปฏิบัติตนเพื่อประโยชนตอสิ่งแวดลอมรอบตัว
เสมอ (สมพงษ สิงหะพล, 2542)
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ดั ง นั้ น ผู  วิ จั ย จึ ง นํ า แนวคิ ด การศึ ก ษานอกระบบที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด รู ป แบบ
ประสบการณเรียนรูผูใหญของ Knowles และการเรียนรูแบบรับใชสังคม (Service learning)
มาผสมผสานกัน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบของ Knowles (1980)
ดังนี้ 1) เตรียมความพรอมใหผูเรียนสําหรับหลักสูตรการเรียนรู 2) สรางบรรยากาศความเปน
กันเองเปนการแสดงการยอมรับในเอกลักษณะของผูเ รียนผูใ หญในแตละบุคคล 3) จัดโครงสราง
ทางกายภาพใหเอือ้ ตอการสือ่ สารแบบสองทางและมุง กระตุน ใหมกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ
ที่ทหารกองประจําการสะสมติดตัวมา 4) ผูสอนอํานวยความสะดวกใหผูเรียนวิเคราะห
ความตองการของตนเองตามความเชื่อเบื้องตนของทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ (Andragogy)
5) ผูสอนชวยใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคที่เปนจริงได 6) การเปดโอกาสใหผูเรียนเลือก
วิธีการเรียนรู 7) การดําเนินการเรียนรู และ8) ประเมินความกาวหนาของการเรียนรู แนวคิด
การเรียนรูโดยการรับใชสังคม เปนรูปแบบการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับจิตสํานึกสาธารณะและ
มีประสิทธิผลมากที่สุดเพราะมีการลงมือปฏิบัติและเชื่อมโยงกับประสบการณที่มีจุดมุงหมาย
(จุรี ทัพวงษ, 2552) โดยองคประกอบที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูดวยการรับใชสังคม (Belisle
& Sullivan, 2007) มีดังนี้ 1) การยึดโยงใหมีสวนรวม 2) ความรวมมือ 3) การรวมเขาดวยกัน
4) การเตรียมความพรอม 5) การปฏิบัติ 6) การสะทอนคิด และ 7) การประเมินผล ทั้งนี้ผูวิจัย
ไดใชการเรียนรูโดยการรับใชสังคมเปนหลัก แลวนําการเรียนรูผูใหญมาแทรกอยูในทุก
กระบวนการ
ทั้งนี้ ทั้งสองแนวคิดที่ผูวิจัยนํามาใชในการพัฒนารูปแบบ จะสงผลถึงจิตสํานึก
สาธารณะของทหารกองประจําการ ซึง่ หมายถึง การทีท่ หารกองประจําการมีความรู ความเขาใจ
เกีย่ วกับความถูกผิดโดยเกิดจากความคิดอยางมีเหตุผล มีตระหนักรูแ ละคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน
รวมถึงมีความรูสึกและรับรูตอปญหาที่จะเกิดขึ้นในสังคม ทําใหสามารถวิเคราะหวาเหตุการณ
นั้นเปนปญหา แมเหตุการณนั้นจะไมมีผลกระทบตอตนเอง แตมีผลกระทบตอสวนรวมก็เกิด
ความรูสึกที่ตองการจะแกไขปญหานั้น โดยเชื่อมั่นความสามารถของตนเองและการมีสวนรวม
ของกลุมจะสามารถแกไขปญหาดวยการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 3 ระดับ
ไดแก 1) การคํานึงถึงประโยชนสวนตน หมายถึง ความรูและความรูสึกที่นึกถึงแตตนเองเปน
หลัก จนแสดงพฤติกรรมตามใจตนเอง โดยไมคํานึงถึงความถูกตองของสังคมของทหารกอง
ประจําการ 2) การคํานึงถึงประโยชนของกลุม หมายถึง ความรูและความรูสึกที่อยากเปน
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ที่ยอมรับของกลุม จนแสดงพฤติกรรมตามที่กลุมเห็นชอบ และปฏิบัติตามกฎของกลุมนั้น ๆ
เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีของกลุมไวของทหารกองประจําการ 3) การคํานึงถึงประโยชนของ
สังคม หมายถึง ความรูและความรูสึกที่เขาใจบุคคลอื่น สังคม และสาธารณะ ตลอดจนแสดง
พฤติกรรมที่เปนลักษณะของผูที่เจริญแลว โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความยุติธรรม และ
ประโยชนของคนหมูมาก โดยปราศจากการควบคุมจากบุคคลอื่น เนื่องจากเคารพในความ
เปนมนุษยของแตละบุคคลของทหารกองประจําการ
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวของ ยังไมพบรูปแบบการพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะของทหารกองประจําการ ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงเนนการนําแนวคิดการศึกษา
นอกระบบที่เกี่ยวของกับการจัดรูปแบบประสบการณเรียนรูผูใหญ และการเรียนรูแบบรับใช
สังคมมาผสมผสานกัน เพื่อจะทําใหทหารกองประจําการเรียนรูผานกิจกรรม การลงมือปฏิบัติ
การทบทวน ไตรตรอง สะทอนคิด และประเมินผล ซึง่ จะสงผลตอการปรับเปลีย่ นความรู ทักษะ
ของทหารกองประจําการ และสามารถนําไปใชประโยชนตอไปในอนาคต ทั้งนี้การพัฒนารูป
แบบการฝกอบรมเพือ่ เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจําการเปนสวนหนึง่ ของ
วิทยานิพนธเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมโดยใชแนวคิดการรับใชสังคมและแนวคิด
การเรียนรูผูใหญ เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะสําหรับทหารกองประจําการกองทัพไทย
วัตถุประสงค
เพือ่ พัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพือ่ เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจํา
การ โดยใชแนวคิดการรับใชสังคมและแนวคิดการเรียนรูผูใหญ
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก
(1) ประชากร คือ กลุมทหารกองประจําการที่ผานการฝกอบรมและมีเวลาราชการ
เหลือกอนปลดประจําการไมเกิน 6 เดือน จากหนวยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4
รวมทั้งสิ้น 121 นาย
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(2) กลุมตัวอยางที่เขารวมการฝกอบรม คือ กลุมทหารกองประจําการที่ผานการฝก
อบรมและมีเวลาราชการเหลือกอนปลดประจําการไมเกิน 6 เดือน จากหนวยกองพันทหารราบ
ที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 รวมทั้งสิ้น 30 นาย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ มุงพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ทหารกองประจําการ 3 ระดับ ไดแก
(1) การคํานึงถึงประโยชนสวนตน หมายถึง ความรูและความรูสึกที่นึกถึงแตตนเอง
เปนหลัก จนแสดงพฤติกรรมตามใจตนเอง โดยไมคํานึงถึงความถูกตองของสังคมของทหาร
กองประจําการ
(2) การคํานึงถึงประโยชนของกลุม หมายถึง ความรูและความรูสึกที่อยากเปนที่
ยอมรับของกลุม จนแสดงพฤติกรรมตามทีก่ ลุม เห็นชอบ และปฏิบตั ติ ามกฎของกลุม นัน้ ๆ เพือ่
รักษาสัมพันธภาพที่ดีของกลุมไวของทหารกองประจําการ
(3) การคํานึงถึงประโยชนของสังคม หมายถึง ความรูแ ละความรูส ึกทีเ่ ขาใจบุคคลอื่น
สังคม และสาธารณะ จนแสดงพฤติกรรมที่เปนลักษณะของผูที่เจริญแลว โดยคํานึงถึงความ
ถูกตอง ความยุติธรรม และประโยชนของคนหมูมาก โดยปราศจากการควบคุมจากบุคคลอื่น
เนื่องจากเคารพในความเปนมนุษยของแตละบุคคลของทหารกองประจําการ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพ 1

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของทหาร
กองประจําการ แบงวิธีการดําเนินการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหเอกสาร ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหเอกสาร บทความ และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
เกี่ยวกับ แนวคิดการฝกอบรม แนวคิดการเรียนรูผูใหญ แนวคิดการเรียนรูโดยการรับใชสังคม
และจิตสํานึกสาธารณะ ที่เผยแพรในชวง 20 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2559
2. สัมภาษณขอ มูลสภาพการฝกปญหากองประจําการจากผูบ งั คับบัญชากองพันระวัง
ปองกัน กองบัญชาการกองทัพไทยในขณะนั้นและครูฝกทหารกองประจําการ รวมจํานวน
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7 คนมาเปนประเด็นวิเคราะหเพิม่ เติม ซึง่ ในปจจุบนั การฝกทหารกองประจําการเนนเฉพาะทาง
ทหาร และยังไมมีรูปแบบการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงนําสภาพและปญหา
ที่ไดมาพัฒนารูปแบบการฝกอบรมตอไป
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ทหารกองประจําการ
พัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจํา
การ โดยใชขั้นตอนแนวคิดการเรียนรูโดยการรับใชสังคมเปนหลัก และนําแนวคิดการเรียนรู
ผูใ หญมาผสมผสานกันทุกขัน้ ตอน โดยนํารูปแบบการฝกอบรมเพือ่ เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ใหผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content-validity) จากนั้นแกไข
รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 การนํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ทหารกองประจําการไปทดลองใช
ประสานงานเพื่อจัดการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ สําหรับทหาร
กองประจําการจํานวน 30 นาย โดยที่ ท หารกองประจํ า การกลุ  ม นี้ จะต อ งอยู  ต ลอดทั้ ง
การฝกอบรม ระยะเวลารวม 120 ชั่วโมง ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม–5 สิงหาคม 2559
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ขั้นเตรียมความพรอมและสรางความคุนเคยรวมกันใหกลุมผูเรียน ขั้นนี้จะเปน
การเริม่ ตนโดยการใชแนวคิดของการเรียนรูผ ใู หญ เนือ่ งจากผูใ หญจะเรียนรูไ ดตอ งมีความพรอม
และสรางบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสม จากนั้นกลุมผูเรียนเลือกบรรยากาศที่จะทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และเริ่มดําเนินกิจกรรมเพื่อเรียนรูและเขาใจตนเองและผูอื่น รวมถึง
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบรวมกัน และสามารถทํางานเปนทีม
ได โดยใชกิจกรรมเกม 7 กิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงใหเกิดการเรียนรู (รวม 8 ชั่วโมง)
2. ขั้นการยึดโยงการมีสวนรวม ขั้นนี้เปนการดําเนินการตามแนวคิดการเรียนรู
โดยการรับใชสังคมที่ผูเรียนตองเริ่มเชื่อมโยงตัวเองกับชุมชน แตก็ยังผสมผสานการเรียนรู
ผูใหญวาผูเรียนควรเปนผูเลือกสิ่งที่สนใจดวยตนเอง ผูวิจัยจึงใหทหารกองประจําการเลือก
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ชุมชนทีก่ ลุม ของตนสนใจและตองการมีสว นรวมในการเขาไปชวยเหลือแกไขปญหาชุมชนนัน้ ๆ
(รวม 8 ชั่วโมง)
3. ขั้นความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานในชุมชน ขั้นนี้ดําเนินการตามแนวคิด
การเรียนรูโดยการรับใชสังคมโดยทหารกองประจําการโดยเขาหาชุมชนและรับรูปญหาของ
ชุมชนอยางแทจริง รวมถึงการประสานงานและสรางสัมพันธภาพกับชุมชนทีต่ นเองตองการทีจ่ ะ
เขาไปใหบริการ ซึง่ เปนสิง่ ทีท่ หารกองประจําการวางแผนและกําหนดเองทัง้ สิน้ (รวม 16 ชัว่ โมง)
4. ขัน้ การสรางวัตถุประสงคการเรียนรู ตามแนวคิดการเรียนรูโ ดยการรับใชสงั คมและ
การเรียนรูผูใหญ ผูเรียนตองสรางวัตถุประสงคการเรียนรูของตัวเองเชื่อมโยงกับความตองการ
ของชุมชน กลุม ทหารกองประจําการจะตองตัดสินใจวาทหารกองประจําการตองการจะเรียนรู
อะไรโดยการเชื่อมโยงกับโครงการนั้นทั้งนี้จะตองเชื่อมโยงและสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนที่กลุมเลือก (รวม 8 ชั่วโมง)
5. ขัน้ การเตรียมความพรอมของเครือ่ งมือกอนใหบริการชุมชน ตามแนวคิดการเรียนรู
โดยการรับใชสังคมและการเรียนรูผูใหญ ผูเรียนควรเตรียมความพรอมในทุกอยาง รวมทั้ง
ความพรอมทั้งรางกายและจิตใจดวย พรอมทั้งจัดเตรียมเนื้อหา กิจกรรม และอุปกรณที่จะใช
ในการใหบริการชุมชนซึ่งควรจะสอดรับกับความตองการและความคาดหวังของชุมชน (รวม
8 ชั่วโมง)
6. ขั้นการใหบริการชุมชน ขั้นตอนนี้เปนการผสมของการเรียนรูโดยการรับใชสังคม
และการเรียนรูผ ใู หญ โดยทหารกองประจําการดําเนินกิจกรรมตามโครงการทีว่ างแผนไว ทหาร
กองประจําการเกิดประสบการณการเรียนรูใหม รวมถึงเปดโอกาสใหไดใชประสบการณเดิม
มาใชในการเรียนรูอยางเต็มที่ (รวม 48 ชั่วโมง)
7. ขั้นการสะทอนคิด เปนการผสมของการเรียนรูโดยการรับใชสังคมและการเรียนรู
ผูใหญ โดยดําเนินการใหบริการชุมชน โดยทหารกองประจําการทบทวน ไตรตรอง ตระหนักรู
ถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ผานการพิจารณาอยางละเอียดทุกขัน้ ตอนตัง้ แตเริม่ การฝกอบรม
จนกระทั่งดําเนินการใหบริการชุมชนเสร็จสิ้นแลว เชื่อมโยงกับประสบการณเดิมของแตละ
บุคคล (รวม 16 ชั่วโมง)
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8. ขั้นการประเมินผล เปนการผสมของการเรียนรูโดยการรับใชสังคมและการเรียนรู
ผูใหญ โดยใหทหารกองประจําการพิจารณา ตระหนักรูถึงการเรียนรูของตนเองผานการให
บริการชุมชน และประเมินความคิด ความตองการของตัวเองในอนาคตในการใหบริการชุมชน
ตอไปหรือไม (รวม 8 ชั่วโมง)
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินผลรูปแบบการฝกอบรมเพือ่ เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ของทหารกองประจําการ
เครื่องมือวิจัยที่ใชในขั้นตอนนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อวัดระดับจิตสํานึกสาธารณะของ
ทหารกองประจําการประกอบดวยการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม การตระหนักรูทางสังคม และ
การปฏิบัติเพื่อสังคมโดยวัดผลกอนและหลังฝกอบรม เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
(Multiple choice) ชนิด 3 ตัวเลือก ทีแ่ ตละตัวมีคา นํา้ หนักคะแนนไมเทากัน ประเมินคุณภาพ
โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหใชการหาคาความถี่ และรอยละ แลวนําผล
การวิเคราะหมาใช พัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของทหาร
กองประจําการที่สมบูรณ
ผลการวิจัย
ผลของการนํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของทหาร
กองประจําการไปใชตามแผนการเรียนรูในระยะเวลารวม 120 ชั่วโมง โดยแบงกลุมทหาร
กองประจําการออกเปนกลุมละ 10 คน จํานวน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 2 และ 3 ทั้งนี้แตละ
คนจะจับกลุมกันเอง รวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทุกขั้นตอนตลอด
ระยะเวลาการฝกอบรม โดยผูว จิ ยั จะเปนผูอ าํ นวยความสะดวกในการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมความพรอม: กลุมทหารกองประจําการใหความรวมมือและ
ความตั้งใจกับกิจกรรมเปนอยางดี พบวา กลุมทหารกองประจําการสวนใหญรูสึกประทับใจ
ชอบกิจกรรม กิจกรรมมีความสนุกสนาน รูจักเพื่อนมากขึ้น กิจกรรมมีสาระและทําใหผูเรียน
มีความรูเ พิม่ ขึน้ ดังที่ ผูเ ขารวมคนที่ 11 ระบุวา “ประทับใจ ไดใชสติ มีความรูเ พิม่ ขึน้ ” นอกจากนี้
ยังพบวา กลุมทหารกองประจําการสวนใหญเห็นวา กลุมทหารกองประจําการไดเรียนรูเพื่อน
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รูจักคิด และความสามัคคี ดังที่ พลทหาร ผูเขารวมคนที่ 3 ระบุวา “สิ่งที่ได การจะทําอะไร
เปนกลุมก็จะตองวางแผน ปรึกษา และสามัคคีกัน”
ขั้นที่ 2 การยึดโยงการมีสวนรวม: ผูวิจัยใหกลุมทหารกองประจําการคนหาและเลือก
ชุมชนที่กลุมทหารกองประจําการสนใจมากลุมละ 1 ชุมชน รวมถึงบอกวิธีที่จะเขาถึงชุมชน
ทหารกองประจําการแตละกลุมไดเรียนรูอะไรจากการทํากิจกรรมในวันนี้ โดยกลุม 1 ระบุวา
“กลุมไดการวางแผนในกลุม การคนหาขอมูลเรื่องที่จะทํา ไดแลกแนวทางความคิด และ
การจัดระบบวางแผนในกลุม” สวนกลุม 2 ระบุวา “ไดเห็นเพื่อน ๆ รวมมือกัน ไดเห็นถึง
ความสามัคคีของเพื่อนในกลุม ไดรูจักชวยกันออกความคิดเห็น ไดการวางแผนการทํางาน
ไดรกู ารแบงหนาทีก่ นั ไดใชความคิด และไดเห็นความคิดของเพือ่ นในกลุม ” และกลุม 3 ระบุวา
“การทํางานแบบเปนทีม ไดวางแผนงานทีจ่ ะมีการเปนสวนหนึง่ ในสังคมและสวนรวม ทําใหรจู กั
คิดกอนทําอะไร ไดมสี ว นรวมกันเปนหมูค ณะ” จากนัน้ ผูว จิ ยั ไดถามทหารกองประจําการแตละ
บุคคลเพิม่ วา ทําอยางไรเราถึงจะมีสว นรวมกับชุมชน พบวา กลุม ทหารกองประจําการสวนใหญ
ระบุวา การมีสวนรวมกับชุมชน จะเริ่มจากการรวมมือกันคนในชุมชนในการทํางานรวมกัน ดัง
ที่ ผูเขารวมคนที่ 6 ระบุวา “พูดคุยและทําความรูจักกับชาวบาน ชวยคนในชุมชนทํากิจกรรม
รวม และรวมกลุมคิดหาทางออกหรือแกไขเรื่องเดือดรอนตาง ๆ ในชุมชน”
ขัน้ ที่ 3 ความรวมมือกับชุมชน: ขัน้ นีย้ งั คงเปนขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญ เนือ่ งจากสามารถทําให
ทหารกองประจําการเขาถึงชุมชนและรับรูปญหาของชุมชนไดอยางแทจริง ทั้งนี้กลุม 1 และ 2
ไดรับความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี แตกลุม 3 เปนหมูบานขนาดใหญเลยมีลักษณะ
เปนชุมชนเมืองมากกวา จึงไมคอ ยไดรบั ความรวมมือจากชาวบานมากนัก จากการทีก่ ลุม ทหาร
กองประจําการไดเขาไปลงพื้นที่และพูดคุยเรื่องสภาพและปญหาของชุมชน กลุม 1 ระบุวา
“รูสึกพึงพอใจที่ลงพื้นที่บานหนองเขและไดรับความรวมมือจากชาวบานอยางดี” กลุม 2
ระบุวา “จากการไดลงพื้นที่หมูบานหนองโพธิ์ไดเห็นถึงปญหาและอุปสรรค ความเดือดรอน
ความตองการทีอ่ ยากใหหนวยงานเขาไปชวยเหลือ ซึง่ เปนปญหาจริงทีห่ มูบ า นแหงนีไ้ ดรบั ความ
ลําบาก” และกลุม 3 ระบุวา “มีความพึงพอใจที่ไดรับคําแนะนําจากผูใหญบานและ อ.บ.ต.
ที่ใหความรวมมือกับการลงพื้นที่ครั้งนี้”
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ขั้นที่ 4 การสรางวัตถุประสงคการเรียนรู: การสรางวัตถุประสงคการเรียนรูของ
กลุม และขั้นตอนของกิจกรรมการใหบริการชุมชนทําเพื่ออะไร พบวา กลุม 1 ระบุวา “เพื่อ
การศึกษาและนําไปใชในอนาคต นําความสามารถทีม่ อี ยูเ ผือ่ แพรใหคนในชุมชนหนองเขได และ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งใจไวใหสําเร็จ” กลุม 2 ระบุวา “อยากใหชาวบานหนองโพธิ์มี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น ใหมีความรวมมือในการทํางานกับพวกเราอยางสามัคคี ใหชาวบานมี
ความเปนอยูอยางพอเพียง เกิดจิตสํานึกพัฒนาชวยเหลือชุมชนที่เกิดปญหา และเพื่อให
ชาวบานรูจักการรักษาแหลงตนนํ้า” และกลุม 3 ระบุวา “ใหคนในชุมชนมีความสามัคคีและ
อยูอยางพอเพียง มีสภาพความเปนอยูแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน”
ขัน้ ที่ 5 การเตรียมความพรอมกอนใหบริการชุมชน: สิง่ ทีแ่ สดงถึงการเตรียมความพรอม
กอนลงพืน้ ทีช่ ว ยเหลือชุมชนคืออะไร พบวา กลุม 1 ระบุวา “สิง่ ทีแ่ สดงถึงการเตรียมความพรอม
คือ การประสานหาอุปกรณ การตรวจสถานทีท่ จี่ ะปฏิบตั งิ าน การเตรียมอุปกรณเครือ่ งใชแตละคน
ภายในกลุม การบริหารเวลาใหถกู ตอง การตรวจเช็คเครือ่ งมือเครือ่ งใชวา ครบตามทีต่ อ งการ และ
การเคลื่อนยายเขาสูพื้นที่ ” กลุม 2 ระบุวา “การเตรียมตัว การวางแผนการทํางานโดยแบ
งการรับผิดชอบ การประสานงานกับชุมชน การเตรียมอุปกรณและเครือ่ งมือ การทําจิตใจใหพรอม
กับการชวยเหลือประชาชน และการสรางจิตสํานึกในการชวยเหลือ” และกลุม 3 ระบุวา “สภาพ
ชุมชน ความรวมมือของชุมชน วัสดุอปุ กรณทเี่ พียงพอ ความสามัคคี และหนาทีข่ องแตละคนใน
กลุม ”
ขั้นที่ 6 การใหบริการชุมชน: ขั้นการใหบริการชุมชนเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด พบวา
กลุม 1 ระบุวา “รูสึกประทับใจ ที่ชาวบานหนองเข ประมาณ 10 คนมารวมทํากิจกรรมกัน
สนุกทีไ่ ดทาํ กิจกรรมกับเพือ่ น ชวยเหลือซึง่ กันและกัน รูส กึ ดีทไี่ ดพฒ
ั นาโครงการยุวเกษตรของ
โรงเรียนหนองเข ไดทําตามเปาหมายที่วางไว” กลุม 2 ระบุวา “สมาชิกในกลุมทํางานเปนทีม
และการวางแผนเพือ่ ผลสําเร็จของงาน รูส กึ ดีในความรวมมือกันของกลุม และชาวบาน การทีจ่ ะ
ทําอะไรลวนแตมีปญหาและอุปสรรคใหแกไขเสมอ แตก็สามารถสอนความรูและทักษะในการ
ทํางานได และเห็นถึงการวางแผนงานในกลุมที่ทํากิจกรรมใหเห็นเปนระบบการทํางาน” และ
กลุม 3 ระบุวา “สมาชิกกลุมปาดํามีความรูสึกดีใจที่ไดรวมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน และ
ไดทาํ อะไรใหกบั สวนรวม ไดเรียนรูก ารทํางานเปนกลุม ใหญ ไดเห็นงานทีต่ วั เองทํา มีความสนุก
กับงาน และดีใจที่ไดรวมมือกับคนในพื้นที่เพียง 2 คน แตกลุมก็ไมยอทอที่จะทําใหประชาชน”
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ขั้นที่ 7 การสะทอนคิด: ผูวิจัยใหกลุมทหารกองประจําการสรุปการเรียนรู พบวา
กลุม 1 ระบุวา “ไดเรียนรูความเปนมิตร วิถีชีวิตชุมชน จิตอาสา และจิตสํานึก” กลุม 2 ระบุวา
“ไดเรียนรูการมีสวนรวมชวยเหลือสังคม การปลูกจิตสํานึกการเปนผูใหและการแสดงออกถึง
การชวยเหลือทางดานสังคม การเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขในชุมชน ความรูสึกรักที่
เราใหชุมชนและชุมชนก็มีใหเรา แนวคิดหรือขอคิดแตละคนในกลุม ความรูประสบการณ สนุก
กับการทํางานเปนทีม การเปนผูเสียสละ และการไดเห็นรอยยิ้มของคนในชุมชน” และกลุม 3
ระบุวา “ไดเห็นสิ่งตาง ๆ จากคนในพื้นที่มีทั้งขอดีและขอเสียของชุมชน ซึ่งเปนเพราะวาเปน
ชุมชนกลุมใหญ จึงไดความรวมมือไดไมเต็มที่ ดวยความไมสะดวก การสื่อสารไมถึง พวกเรา
ไดเรียนรูวา ถึงมีความรวมมือนอย พวกผมก็ยังมีแรงบันดาลใจที่จะทํางานเพื่อสวนรวมโดย
ความหมาย เราจัดทําแปลงผักเพื่อสวนรวม อยากใหคนในพื้นที่มีความสามัคคีและให
ความรวมมือกับชุมชนของตัวเอง สิง่ ทีเ่ ปนหัวใจสําคัญของการทํางานนีค้ อื การเสียสละ เสียสละ
ความสะดวกสบาย และมีทั้งใจที่พรอมจะทํางาน” นอกจากนี้ ผูวิจัยถามเพิ่มวา ประสบการณ
ใหมที่ทานไดรับหลังจากทํากิจกรรมลงชุมชนที่ผานมาคืออะไร พบวา ทหารกองประจําการ
สวนใหญมีประสบการณในการวางแผนการทํางาน การแกปญหาเฉพาะหนา ไดทําสิ่งที่ไมเคย
ทํา ไดเรียนรูและมีประสบการณกับการรวมมือกับหมูบาน และความสามัคคีในหมูคณะ และ
ในประเด็นทหารกองประจําการเรียนรูอะไรจากการใหบริการชุมชน พบวา สวนใหญไดเรียนรู
วิถีชีวิตและสภาพความเปนอยูของชุมชน ไดเรียนรูการมีสวนรวมของชุมชน การพัฒนาชุมชน
การชวยเหลือผูอื่นโดยไมหวังผล
ขั้นที่ 8 การประเมินผล: ผูวิจัยใหทหารกองประจําการแตละคนทบทวนกิจกรรมที่ทํา
มาทุกขัน้ ตอน พบวา ทหารกองประจําการสวนใหญประทับใจขัน้ ตอนที่ 6 การใหบริการชุมชน
มากทีส่ ดุ ดังที่ ผูเ ขารวมคนที่ 7 ระบุวา “ชอบกิจกรรมลงพืน้ ทีม่ ากทีส่ ดุ เพราะไดลงมือทําจริง ๆ
”ผูเ ขารวมคนที่ 5 ระบุวา “กิจกรรมใหบริการชุมชนเพราะทําใหผมมีจติ ใจออนโยน รูจ กั การให
มีจิตใจที่ดีงาม” การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากลงพื้นที่ใหบริการชุมชน พบวา ทหาร
กองประจําการมีการเปลี่ยนแปลงในดานการกระทํา ที่อยากทําเพื่อผูอื่น หรือสวนรวมมากขึ้น
ดังที่ผูเขารวมคนที่ 2 ระบุวา “เหมือนปลุกจิตสํานึกในตัวใหมีเพิ่มขึ้นกวาเดิม” ผูเขารวมคนที่
13 ระบุวา “6 วันทีไ่ ดไปอยูก บั ชาวบาน การเปลีย่ นแปลงในตัวเรา ไดมคี วามรับผิดชอบมากขึน้
รูจักหนาที่ตัวเอง รูจักทําอะไรใหผูอื่นโดยไมหวังสิ่งตอบแทน” และผูเขารวมคนที่ 25 ระบุวา
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“ไดมคี วามรูด ขี น้ึ การทําประโยชนเพือ่ คนอืน่ และชุมชน และความสบายใจทีไ่ ดทาํ เพือ่ สวนรวม”
นอกจากนี้ ผลของระดับจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจําการ พบวา ทหาร
กองประจําการมีระดับจิตสํานึกสาธารณะเพิ่มขึ้น ภายหลังที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
จิตสํานึกสาธารณะแลว โดยมีจติ สํานึกสาธารณะดานการคํานึงถึงประโยชนเพือ่ สังคมหลังการฝก
อบรม รอยละ 56.6 แตกตางจากจิตสํานึกสาธารณะดานดานการคํานึงถึงประโยชนเพื่อสังคม
กอนการฝกอบรม รอยละ 30.0 จะเห็นวา ทหารกองประจําการมีจิตสํานึกสาธารณะดาน
การนึกถึงประโยชนเพือ่ สังคมเพิม่ ขึน้ คิดเปนรอยละ 26.6 ดังตาราง 1 และจากตารางการเปรียบ
เทียบคาคะแนนระดับจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจําการกอนและหลังการฝกอบรม
แสดงวา ทหารกองประจําการมีระดับจิตสํานึกสาธารณะหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 2
ตาราง 1 การเปรียบเทียบจํานวนของกลุมตัวอยางแยกตามระดับจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจํา
การโดยรวม กอนและหลังฝกอบรม
ระดับจิตสํานึกสาธารณะ

กอนการฝกอบรม
จํานวน (รอยละ)
2 (6.7)
19 (63.3)
9 (30.0)
30 (100)

การคํานึงถึงประโยชนสวนตน
การคํานึงถึงประโยชนของกลุม
การคํานึงถึงประโยชนของสังคม
รวม

หลังการฝกอบรม
จํานวน (รอยละ)
1 (3.3)
12 (40.0)
17 (56.6)
30 (100)

ตาราง 2 การเปรียบเทียบคาคะแนนรวมระดับจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจําการกอนและหลัง
ฝกอบรม
ระดับจิตสํานึกสาธารณะ
หลังฝกอบรม
กอนฝกอบรม

n
30
30

M
36.3667
30.7000

SD
5.22912
4.37981

t
7.123

p
.000

หมายเหตุ: p <0.05

ผลของการนํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของทหารกอง
ประจําการไปใชตามแผนการเรียนรูในระยะเวลา 120 ชั่วโมง พบวา ทหารกองประจํา
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การเรียนรูและเขาใจในทุก ๆ ขั้นตอนของการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ
จนไดผลลัพธตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม แตหากพิจารณารายละเอียดแตละขัน้ ตอนของ
การฝกอบรมแลว ผูวิจัยเห็นวา สามารถรวมขั้นตอนที่ 2 และ 3 เขาดวยกันได เนื่องจากเปน
ขั้นตอนการเลือกชุมชนและสรางความรวมมือกับชุมชน ซึ่งสามารถกระทําในขั้นตอนเดียวกัน
ได ผูวิจัยจึงสรุปรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจํา
การที่พัฒนาแลว ดังภาพ 2

ภาพ 2 รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจําการ

อภิปรายผล
1. รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะที่เหมาะสมสําหรับทหารกอง
ประจําการทีป่ รับปรุงแลวประกอบไปดวย 7 ขัน้ ตอน ไดแก ขัน้ การสรางความคุน เคย ขัน้ การสราง
ความรวมมือกับชุมชน ขั้นการสรางเปาหมายการเรียนรู ขั้นการเตรียมความพรอมกอนลง
ชุมชน ขั้นการใหบริการชุมชน ขั้นสะทอนคิด และขั้นประเมินผล ลักษณะเดนของรูปแบบ
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การฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะคือการใหทหารกองประจําการเกิดกระบวน
การคิดและการปฏิบตั ดิ ว ยตัวเองทุกขัน้ ตอน โดยเริม่ ตัง้ แตขนั้ ตอนการสรางความคุน เคย ทหารกอง
ประจําการแตละคนจะตัดสินใจวาตัวเองเหมาะกับกิจกรรมใด อยางไร รวมทัง้ บทบาทตัวเองตอ
กิจกรรมนัน้ ๆ ซึง่ ทหารกองประจําการแตละคนไมเพียงแตเรียนรูต วั เองมากยิง่ ขึน้ แตยงั เรียนรู
ทหารกองประจําการคนอื่น ๆ ในการเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นดวย
ในขั้นตอนการสรางความรวมมือกับชุมชน ทหารกองประจําการตองเปนผูเลือก
ชุมชนเปาหมายดวยตัวเอง และตองหาวิธีดําเนินการสอบถามใหไดมาซึ่งการเขาถึงปญหา
ชุมชนอยางแทจริง ซึ่งทหารกองประจําการตองนําขอมูลเหลานั้นมาสรางเปาหมายการเรียนรู
ในขัน้ ตอนที่ 3 เพือ่ ใหทหารกองประจําการกําหนดเปาหมายการเรียนรูข องตัวเองใหตอบสนอง
กับความตองการของชุมชน แลวก็จะเตรียมความพรอมของตัวเอง ในการทบทวนบทบาท
สิ่งที่จะตองปฏิบัติ รวมถึงอุปกรณใหพรอมกอนในขั้นตอนที่ 4
ในขั้นตอนการใหบริการชุมชน ทหารกองประจําการจะใชเวลามากที่สุดในขั้นตอนนี้
เพื่อเรียนรูทุกจังหวะ ทุกขั้นตอน ทุกการลงมือกระทํากิจกรรมใหกับชุมชน ซึ่งบางคนอาจ
ต อ งการทํ า กิ จ กรรมเพิ่ ม ให ชุ ม ชนมากกว า ที่ เ ตรี ย มมาก็ ไ ด ต อ มาในขั้ น ตอนสะท อ นคิ ด
ทหารกองประจําการไดมีเวลาอยูกับกลุม อยูกับตัวเองเพื่อพิจารณา ไตรตรอง ทบทวนสิ่งที่ตัว
เองลงมือปฏิบตั ทิ งั้ หมด เพือ่ พิจารณาการเรียนรูแ ละการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ด จนถึงขัน้ ประเมินผล
ตัวผูเ รียนซึง่ เปนขัน้ สุดทายวา ทหารกองประจําการภูมใิ จในการใหบริการชุมชนของตนเองหรือ
ไม แลวทหารกองประจําการจะสามารถคิดและวางแผนการกระทําของตัวเองในอนาคตได
ตอไป ทัง้ นี้ การทํากิจกรรมทุก ๆ ขัน้ ตอนจะมีการสะทอนคิดและการแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวาง
ตัวผูเ รียนและกลุม อยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ใหผเู รียนไดตระหนักและใสใจในทุกขัน้ ตอนกิจกรรมทีจ่ ะ
ทําใหกบั ชุมชน จะเห็นวา การฝกใหทหารกองประจําการรูจ กั คิด ตระหนักรูป ญ
 หาชุมชนแทจริง
จนกระทัง่ เกิดความตองการในการชวยเหลือชุมชนตามศักยภาพของตัวเอง รวมถึงไดสะทอนคิด
และประเมินผลการกระทําทั้งหมด สงผลใหทหารกองประจําการมีจิตสํานึกสาธารณะเพิ่ม
มากขึน้ เห็นไดจากการเปรียบเทียบระดับจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจําการกอนและ
หลังการฝกอบรม พบวา ทหารกองประจําการมีระดับจิตสํานึกสาธารณะหลังฝกอบรมสูงกวา
กอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2. ทหารกองประจําการที่เขารับการอบรมนั้นมีอายุระหวาง 20-22 ป ซึ่งถือเปน
วัยผูใ หญ การเรียนรูข องผูใ หญจะเรียนรูด ว ยการกระทําในสิง่ ทีต่ นสนใจ และไตรตรอง ทบทวน
กับประสบการณที่มีในอดีต แลวประเมินผลวาจะกระทําตอเนื่องหรือไม ซึ่งสอดคลองกับ
Knowles, (1980) เงื่อนไขการเรียนรูของผูใหญ ไดแก 1) ผูเรียนรูสึกวาจําเปนตองเรียน
2) สรางบรรยากาศการเรียนรูที่สบาย ใหเกียรติ และยอมรับในความแตกตาง 3) ผูเรียนทราบ
เปาหมายในการเรียนรูและวิธีการไปใหถึงเปาหมาย 4) ผูเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผน
การเรียนรูแ ละสรางความรับผิดชอบรวมกัน 5) เนนกิจกรรมทีผ่ เู รียนมีสว นรวม 6) เนนกระบวน
การเรียนรูท เี่ ชือ่ งโยงกับประสบการณของผูเ รียน และ7) ผูเ รียนรูส กึ ถึงความกาวหนาในการเรียน
อันจะนําไปสูเปาหมายการเรียนรู
นอกจากนี้ Brookﬁeld (1986) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูผูใหญ พบวา ผูใหญ
จะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อกระบวนการเรียนรูมีปจจัย ดังนี้ 1) ความสนใจ ตองเปนไปตาม
ความตองการของผูใหญ เพราะผูใหญไมชอบความอึดอัดและการบังคับ 2) ความไววางใจ
คื อ ยอมใหผูเรียนมีสวนรวม เปดเผยตนเอง ให ถ ามคํ า ถาม 3) ความร วมมื อ โดยให
ตั้งแตการออกแบบการเรียน เลือกวิชา และการประเมินการเรียนรู 4) การปฏิบัติ เนื่องจาก
เกิดการทดลองอยางตอเนื่องและไดสะทอนกลับสิ่งที่เรียนรู เพื่อสรางประสบการณการเรียนรู
ใหม และ5) การคิดอยางมีจิตวิญญาณ ผูใหญตองการคิดดวยตนเอง วิเคราะหวิพากษจาก
คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรม สอดคลองกับ อาชัญญา รัตนอุบล (2542) ที่กลาววา
การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางความรู ความคิด ทักษะ
ทัศนคติ คานิยมของตนเองขึ้น โดยผูเรียนไดคิดแกไขปญหา คิดคําถามของตนเอง แสวงหา
คําตอบดวยการลงมือปฏิบัติกระทําจริงทั้งในสถานการณจริงและสถานการณจําลอง และ
มีการวิพากษวิจารณ การอภิปราย การพิจารณา การไตรตรอง การทบทวน และการสะทอน
คิดของตนออกมา
3. การเรียนรูโดยการรับใชสังคมเปนการเรียนรูที่เนนการลงมือปฏิบัติ ผูวิจัยเห็นได
ชัดเจนวา ทหารกองประจําการเกิดการเรียนรูไดชัดเจนเมื่อไดปฏิบัติในพื้นที่จริง นอกจากนี้
ทหารกองประจําการสวนใหญยังเกิดจิตสํานึกสาธารณะในขั้นการใหบริการชุมชนดวย
จากการประมวลผลการสะทอนคิดของผูเ รียน พบวา การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในการใหบริการ
ชุมชนคือการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรูสึก มุมมองในแงบวกที่มีตอชาวบานในชุมชน
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เชน การมองเห็นปญหาและอยากทีจ่ ะเขาไปชวยเหลือจากเมือ่ กอนทีจ่ ะเขาไปชวยเหลือชุมชน
จะตองมีการขอความชวยเหลือ แตตอนนี้มีความคิดวาอยากจะเขาไปชวยโดยความรูสึก
จริง เนื่องจากการเรียนรูโดยการรับใชสังคมไมไดเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อสังคม
อยางเดียว แตทหารกองประจําการเริ่มเรียนรูตั้งแตขั้นตอนการสรางความรวมมือกับชุมชน
การสรางเปาหมายการเรียนรู การเตรียมความพรอม การปฏิบตั เิ พือ่ สังคม การสะทอนคิด และ
การประเมินผล ขั้นตอนเหลานี้เปนขั้นตอนสงผลใหการเรียนรูมีความหมาย และชัดเจนเปน
รูปธรรมมากขึน้ จนเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ซึง่ สอดคลองกับ Erickson and Anderson (1997)
กลาวถึง การเรียนรูดวยการรับใชสังคมวาเปนวิธีการเชื่อมโยงการเรียนรูทางวิชาการ และ
การรับใชสงั คมหรือการชวยเหลือชุมชนอยางแทจริงเขาดวยกัน การเรียนรูด ว ยการรับใชสงั คม
เกิดมาจากทฤษฎีการเรียนรูผานประสบการณ แตผูเรียนจะสังเคราะหความรูใหมจากการฝก
ปฏิบัติในชีวิตของผูเรียน ผูเรียนจะไดรับประสบการณที่เปนรูปธรรมและสะทอนคิดจาก
การสังเกต สรุปเปนความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรมและนําไปทดลองใช
ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยหลายงานที่สนับสนุนวา การเรียนรูโดยการรับใชสังคมนั้นสามารถ
ชวยเสริมสรางใหผูเรียนเกิดจิตสํานึกสาธารณะทั้งระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับ
การตระหนักรูท างสังคม และระดับการปฏิบัติเพื่อสังคมได ดังงานวิจยั ของ จุรี ทัพวงษ (2552)
พบวา สวนการเรียนรูโดยการรับใชสังคม เปนรูปแบบการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับจิตสํานึก
สาธารณะและมีประสิทธิผลมากทีส่ ดุ เพราะมีการลงมือปฏิบตั แิ ละเชือ่ มโยงกับประสบการณที่
มีจดุ มุง หมาย ซึง่ สอดคลองกับหลักการของ Vygotsky (1978) ทีพ่ บวา การเรียนรูด ว ยการรับใช
สังคม คือ รูปแบบหนึ่งของการเรียนรูผานประสบการณที่ผูเรียนผูกมัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ความตองการของมนุษยและชุมชนไวรวมโครงสรางรูปแบบการสะทอนคิด เพื่อทําใหประสบ
ความสําเร็จตามผลลัพธการเรียนรูที่ตองการ กอปรกับงานวิจัย Alt and Medrich (1994)
พบวา การเรียนรูดวยการรับใชสังคมทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาดานตาง ๆ เชน การสราง
นิสัยการคิดอยางไตรตรองตอสถานการณและประสบการณ ตลอดจนพัฒนาความรับผิดชอบ
ตอการเปนพลเมืองดีหรือรับผิดชอบตอสังคม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่คนพบจากการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. การนําตัวรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของทหารกอง
ประจําการไปใชสามารถนําไปใชได 2 หวง ไดแก หวงการฝกทหารใหมกอนที่ทหารกองประจํา
การจะไปอยูที่หนวยปฏิบัติ หรือหวงที่ประจําอยูที่หนวยปฏิบัติแลว เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก
สาธารณะใหทหารกองประจําการกอนและระหวางไปปฏิบัติงานรวมกับชุมชน
2. รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจําการ
ตองเริ่มตนจากการที่ทหารกองประจําการไดตระหนักรูถึงปญหาของชุมชนอยางแทจริง
ซึง่ เปนการยึดโยงผูเ รียนกับชุมชนและเปนตัวแปรสําคัญทีจ่ ะทําใหทหารกองประจําการไดเกิด
กระบวนการคิด วาตัวของทหารกองประจําการตองการจะแกไขหรือบรรเทาปญหาใหคนใน
ชุมชนหรือไม ถาตองการ ทหารกองประจําการจะตองชวยเหลือ ดําเนินการอยางไร ทั้งนี้
จะเปนจุดเริ่มตนที่จะชวยพัฒนาความคิดตัวเองจนไปถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได
3. ทหารกองประจําการที่จะเขารวมในการฝกอบรมควรตองแบงเปนกลุมเล็ก ๆ ไม
เกิน 5-10 คน เพื่อใหทหารกองประจําการทุกคนสามารถชวยกันคิด แสดงความคิดเห็น
แลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกัน และลงมือปฏิบตั ริ ว มกันอยางทัว่ ถึง ซึง่ จะทําใหเกิดการพัฒนาตนเอง
ทั้งรางกายและจิตใจที่จะสงผลไปยังการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางหลากหลายในปจจุบัน มีความจําเปนอยางยิ่ง
ทีท่ หารกองประจําการจะตองไดรบั การปลูกฝงและเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ จากการศึกษา
พบวารูปแบบการฝกอบรมเพือ่ เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจําการกองทัพ
ไทยโดยใชแนวคิดการเรียนรูผูใหญและการเรียนรูโดยการรับใชสังคม ประกอบดวย 7 ขั้นตอน
ไดแก ขั้นการสรางความคุนเคย ขั้นการสรางความรวมมือกับชุมชน ขั้นการสรางเปาหมาย
การเรียนรู ขัน้ การเตรียมความพรอมกอนลงชุมชน ขัน้ การใหบริการชุมชน ขัน้ สะทอนคิด และ
ขั้นประเมินผล ทั้งนี้การนําแนวคิดการเรียนผูใหญมาใชชวยสนับสนุนวา ผูเรียนที่เปนผูใหญจะ
ถนัดในการเรียนรูโดยการลงมือทําหรือการเรียนรูผานประสบการณ ซึ่งเมื่อนําการเรียนรู
โดยการรับใชสังคมมาชวยใหผูเรียนที่เปนผูใหญตระหนักรูและสะทอนคิดในทุกขั้นตอนแลว
จะชวยทําใหผูเรียนที่เปนผูใหญหรือทหารกองประจําการเกิดจิตสํานึกสาธารณะระดับ
การปฏิบัติเพื่อสังคมไดเปนอยางดี ทั้งนี้หากทหารกองประจําการไดถูกปลูกฝงจิตสํานึก
สาธารณะแลว ก็เปรียบเสมือนประเทศชาติจะมีกําลังคนทุกหนทุกแหงที่มีความพรอมทั้งดาน
รางกายและจิตใจในการชวยเหลือหรือบรรเทาวิกฤตการณของประเทศไดอยางยั่งยืน
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