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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อถอดบทเรียนการด�ำเนินโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้างสื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในรายวิชา LTM 652 โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2) เพือ่ หา
คุณภาพของสือ่ และกิจกรรมการเรียนรูท้ ไี่ ด้จดั ท�ำขึน้ ในโครงการฯ 3) เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูแ้ ละ
ความพึงพอใจของเด็กในชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้จัดท�ำขึ้นในโครงการฯ
4) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ ตี อ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานในรายวิชา
LTM 652 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) การด�ำเนินโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้างสือ่ ส่งเสริม
กิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานในรายวิชา
*,** อาจารย์ประจ�ำ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
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LTM 652 โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและแบบประเมินคุณภาพ
ด้านสือ่ และกิจกรรม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างเรียนรูแ้ ละแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กในชุมชน
และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ ตี อ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานใน
รายวิชา LTM 652 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กในชุมชนใต้สะพานโซน 1 ประชาอุทิศ 76 โดย
คัดเลือกจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ของเด็กอายุระหว่าง 7 ถึง 18 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่
สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ จ�ำนวน 100 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ลงทะเบียนในรายวิชา LTM 652 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 จ�ำนวน 30 คน
ผลการวิจัยพบว่า
1) จากการถอดบทเรียนนักศึกษาสามารถด�ำเนินโครงการอย่างเป็นขั้นตอนอยู่ 3 ขั้นตอน โดยใช้
หลัก Plan Do Check Act ผ่านการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงและเครือข่ายสังคม
2) คุณภาพด้านเนือ้ หาของสือ่ และกิจกรรมการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับดีมาก ( = 4.68 S.D. = 0.72)
คุณภาพด้านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดี ( = 4.46 S.D. = 0.26)
3) คะแนนสอบหลังเรียนของกลุ่มเด็กที่เรียนผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนสอบ
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการประเมินความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมโครงการฯ
อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด ( = 4.62 S.D. = 0.61) และ
4) ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานในรายวิชา LTM 652 อยูใ่ นเกณฑ์พงึ พอใจมากทีส่ ดุ
( = 4.66 S.D. = 0.56) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การด�ำเนินโครงการฯ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานใน
รายวิชาสามารถน�ำไปใช้และพัฒนาต่อไปได้
ค�ำส�ำคัญ: ถอดบทเรียน, การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน, สื่อและกิจกรรม
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Abstract
The objectives of this research were 1) to examine the lessons learned from the
management of a project on a modern community to create media in support of Thai
cultural activities @ community under bridge zone 1 through community-based learning
in the course LTM 652 for graduate students, King Mongkut’s University of Technology
Thonburi, 2) to examine the quality of the media and the activities of the project, 3) to
examine the learning achievements and the satisfaction of children in the community under
the bridge zone 1 after learning with the media and the activities of the project, and 4) to
examine the satisfaction of the graduate students after learning in the course LTM 652.
The research tools consisted of (1) the project on a modern community to create media in
support of Thai cultural activities @ community under bridge zone 1 through communitybased learning in the course LTM 652 for graduate students, King Mongkut’s University
of Technology Thonburi, (2) the quality assessment forms for the contents and the media
as well as the activities, 3) the learning achievement test and the satisfaction survey
questionnaire for children in the community, 4) the satisfaction survey questionnaire for
graduate students studying the course LTM 652. The sampling group in this study
consisted of (1) 100 willing-to participate children aged 7-18 in the community under the
bridge zone 1, chosen through purposive sampling method, and (2) 30 graduate students
studying the course LTM 652 in the first semester of the academic year 2016.
The research results showed that
1) From the lessons learned, the students were able to manage the project
systematically through the three stages by applying the principle of “Plan, Do, Check, Act”
while directly consulting with the supervisors and the social network.
2) The quality of the contents and the learning activities (were at a very good
level ( = 4.68 S.D. = 0.72) and the quality of the media and the learning activities were
at a good level ( = 4.46 S.D. = 0.26).
3) The post-test scores of the children who learned with the media were higher
than the pre-test scores at a statistically significant level of .01. The satisfaction towards
the media and the activities were at the highest level ( = 4.62 S.D. = 0.61).
4) Graduate students expressed the highest level of satisfaction towards the
community-based learning in the course LTM 652 ( = 4.66 S.D. = 0.56). It can be concluded
that the management of the project went well and that the project could be implemented
and developed further.
Keywords: Lessons Learned, Community based Learning, Media and Activities
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บทน�ำ
นายชยพล ธิตศิ กั ดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า
ตามที่รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระส�ำคัญแห่งชาติ และเห็นชอบการขับ
เคลื่อนนโยบายฯ โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และทีผ่ า่ นมากระทรวงมหาดไทยได้ดำ� เนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยา
เสพติด พ.ศ. 2559–2560 มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดย
การสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็ง มั่นคง ผ่านกลไก “ประชารัฐ” และมี “ชุดปฏิบัติการประจ�ำต�ำบล”
เป็นหน่วยขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ภายใต้การด�ำเนินงาน 9 ขั้นตอนกระบวนการ ในการ
แก้ไขปัญหาในพืน้ ทีเ่ พือ่ น�ำไปสูห่ มูบ่ า้ น/ชุมชนเข้มแข็ง ด�ำเนินการมาตัง้ แต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นมา
ซึง่ จะเน้นพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น/ชุมชนทีม่ สี ถานการณ์ปญ
ั หายาเสพติดรุนแรงเป็นล�ำดับแรก และจะขยายผลให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 81,905 หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศในปี 2560 (กระทรวงมหาดไทย,
2559)
สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุม่ ผูม้ โี อกาสเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด วัตถุประสงค์เพือ่
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ป้องกันครอบครัว ชุมชน สถาน
ศึกษา สถานประกอบการ และสังคมให้ปลอดภัยจากยาเสพติด รวมทั้งสร้างพลัง ความเข้มแข็ง และ
ความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมไปถึง สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ในกลุม่ ปฐมวัยและวัยเด็กด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) สร้างความภาคภูมใิ จ
ของตนเอง (Self-esteem) สติปัญญา (Intelligence) และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional
Quotient) สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นด้วยกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์
(Identity) และสร้างจริยธรรม (Moral Development) (ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด, 2559)
นพ.พรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. 2557 ว่า ทุกวันที่ 5 มิ.ย. ของทุกปี
ทั่วโลกได้ร่วมกันรณรงค์จัดกิจกรรมปลูกจิตส�ำนึกรักษ์โลกขึ้น เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง ซึง่ ปัจจุบนั ปัญหาขยะล้นเมืองทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการเจริญเติบโต
ของประเทศ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ขยายเป็นวงกว้างแล้ว ยังพร้อมที่จะคุกคาม
สุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ส�ำหรับประเทศไทย
ในแต่ละวัน มีขยะเกิดขึ้นประมาณ 41,532 ตันต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารและอินทรีย์สาร
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◆ ถอดบทเรียนการด�ำเนินโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้างสื่อส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย

@ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชา LTM 652
โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ร้อยละ 64 รองลงมาคือ ขยะมูลฝอยทีส่ ามารถน�ำไปรีไซเคิลได้ ร้อยละ 30 แต่กลับมีการน�ำไปใช้ประโยชน์
หรือรีไซเคิล เพียง 3.91 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 26 หรือแค่ 1 ใน 4 เท่านัน้ (ไทยรัฐออนไลน์, 2557)
อัตราการเกิดประชากรของประเทศไทยลดลงแต่การมีลกู ก่อนวัยอันควรกลับสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว 43%
ภายใน 10 ปีทผี่ า่ นมา อัตราของคุณแม่วยั รุน่ ในประเทศไทยสูงทีส่ ดุ ในทวีปเอเชียแปซิฟคิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มีหลายปัจจัยที่ส่งผลท�ำให้
คุณแม่วยั รุน่ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในประเทศไทย ปัจจัยทีส่ ง่ ผลหลักคือ วัฒนธรรมของคนไทยทีไ่ ม่เปิด
โอกาสให้เด็กพูดเรือ่ งเพศได้อย่างตรงไปตรงมา ถึงแม้วา่ การศึกษาเรือ่ งเพศจะถูกบัญญัตไิ ว้ในหลักสูตร
การศึกษาแห่งชาติ แต่การเรียนการสอนไม่เพียงพอด้วยกระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้เรียนเพศศึกษา
8 ชั่วโมงต่อปี (John Fernquest, 2013)
ชุ ม ชนใต้ ส ะพานเกิ ด จากการรวมตั ว ของคนเร่ ร ่ อ นที่ อ าศั ย อยู ่ ใ ต้ ส ะพานทั่ ว ไปในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับการเคหะแห่งชาติเร่งจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับคน
ใต้สะพานกว่า 700 ครอบครัว ซึ่งได้สถานที่รองรับ 3 แปลง ที่ไม่ไกลจากแหล่งงานเดิมของชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่ใต้สะพานมากนัก คือ ชุมชนใต้สะพานประชาอุทิศ 76 เขตทุ่งครุ (โซน 1) ชุมชนใต้สะพาน
พูนทรัพย์ เขตสายไหม (โซน 2) และชุมชนใต้สะพานอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ (โซน 3) โดยพื้นที่
ของชุมชนใต้สะพานโซน 1 ตั้งอยู่ในซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ซึ่งห่างจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 13 ไร่ ในปัจจุบนั
มีครอบครัวอยู่อาศัยจ�ำนวนประมาณ 200 ครอบครัว มีการจัดสรรเป็นพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ลานสนาม
กีฬา ลานสนามเด็กเล่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ซึ่งใช้เป็นที่ประชุมและท�ำกิจกรรมใน
ชุมชน สมาชิกในชมชุนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บของเก่าประมาณร้อยละ 70 ซึง่ มีทงั้ ประเภทอุปกรณ์
ไฟฟ้ามาแยกชิ้นส่วนแล้วขาย และการเก็บเศษพลาสติก ขวด ถุง กระดาษ ฯลฯ น�ำมาแยกประเภท
แล้วขาย ท�ำให้คนในชุมชนส่วนใหญ่มีความยากจน และมีระดับการศึกษาที่ไม่สูง และมีปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อม ปัญหาเรื่องเด็กและวัยรุ่น และยาเสพติดเป็นต้น (เฉลิมศักดิ์ ลีวังษี, 2559) ทั้งนี้
ผู้สอนได้ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ณ ชุมชนใต้สะดานโซน 1 โดยคณะผู้วิจัยได้
ศึกษาจากผลลัพธ์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อผู้เรียนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, 2557 พบว่า การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวท�ำให้ผู้เรียนเกิดความรู้โดย
สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทฤษฎีตามความต้องการของชุมชน และยังท�ำให้ชมุ ชนได้รบั สารสนเทศ
ตลอดจนโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท�ำงานกับนักศึกษา จึงได้ด�ำเนินการคัดเลือก
ชุมชน วางแผนกิจกรรม แลกเปลี่ยนในเวทีชาวบ้าน และประเมินผลในรายวิชาต่อไป โดยในที่นี้เลือก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ด�ำเนินโครงการ
จากการที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรายวิชา LTM 652 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
มวลชน มีความรู้และได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความส�ำคัญของสื่อที่มีต่อการรับรู้ตลอดจน
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมี
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ปัญหา พ่อแม่วัยใส นั้นคือ การตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ปัญหายาเสพติด และปัญหาสุขอนามัย
การแยกขยะทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในชุมชน ทางคณะนักศึกษาจึงมีดำ� ริในการจัดโครงการชุมชน
ยุคใหม่สรรค์สร้างสือ่ ส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานในรายวิชา LTM 652 ทัง้ นีโ้ ครงการดังกล่าวได้รบั ทุนสนับสนุนการด�ำเนิน
โครงการจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เพื่อให้เกิดการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในการสื่อสารผ่าน
ศิลปินเพื่อชีวิตในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ถอดบทเรียนการด�ำเนินโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้างสือ่ ส่งเสริมกิจกรรมต่อยอด
ศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานโดยนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. เพือ่ หาคุณภาพของสือ่ และกิจกรรมการเรียนรูท้ ไี่ ด้จดั ท�ำขึน้ ในโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์
สร้างสื่อส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1
3. เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูแ้ ละความพึงพอใจของเด็กในชุมชนใต้สะพานโซน 1
ผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จัดท�ำขึ้นในโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้างสื่อส่งเสริมกิจกรรม
ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานในรายวิชา LTM 652

สมมติฐานของการศึกษา
1. บทเรียนที่ได้มีลักษณะการด�ำเนินงานเป็นขั้นตอนในการจัดโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์
สร้างสือ่ ส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้
ชุมชนเป็นฐานโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. คุณภาพของสือ่ และกิจกรรมการเรียนรูท้ ไี่ ด้จดั ท�ำขึน้ ในโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้าง
สื่อส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 อยู่ในระดับดี
3. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูข้ องเด็กในชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านสือ่ และกิจกรรมการเรียน
รู้ที่ได้จัดท�ำขึ้นในโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้างสื่อส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @
ชุมชนใต้สะพานโซน 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเด็กใน
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จัดท�ำขึ้นในโครงการในระดับมาก
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@ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชา LTM 652
โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานใน
รายวิชา LTM 652 อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กในชุมชนได้รับความรู้และความพึงพอใจจากการด�ำเนินโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์
สร้างสือ่ ส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้
ชุมชนเป็นฐานโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. บทเรียนที่ถอดมาสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกต่อไปได้
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้ประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับชุมชนท้องถิ่น โดยน�ำความรู้ทางวิชาการที่ได้รับจากการเรียนใน
ห้องเรียนไปบริการแก่ชุมชน

ขอบเขตของการศึกษา

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. เด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวนประมาณ 200 คน
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรที ลี่ งทะเบียนในภาคการศึกษา
ที่ 1/ 2559 จ�ำนวนประมาณ 120 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. เด็กในชุมชนใต้สะพานโซน 1 ประชาอุทิศ 76 โดยคัดเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ของเด็กอายุระหว่าง 7 ถึง 18 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการฯ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และยินดีตอบแบบประเมินจ�ำนวน 100 คน
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีล่ งทะเบียนในรายวิชา LTM 652 ภาคการศึกษาที่ 1/2559
โดยคัดเลือกจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากรายวิชาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ซึง่ เป็นผูส้ มัครใจในการด�ำเนินกิจกรรมของโครงการและยินดีตอบแบบประเมิน จ�ำนวน
30 คน

ผู้เชี่ยวชาญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละความช�ำนาญเพือ่ ประเมินคุณภาพของ
การด�ำเนินโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้างสือ่ ส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชน
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ใต้สะพานโซน 1 ผ่านการเรียนรูด้ ว้ ยการบริการสังคมโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ ได้มาจากวิธกี าร
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒอิ ย่างแท้จริง และยินดีรบั เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ดังนี้
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา คือ ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ประสบการณ์ และมีความช�ำนาญในเรื่องการด�ำเนินโครงการผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน มาเป็นเวลาไม่ต�่ำกว่า 5 ปี เพื่อประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา จ�ำนวน 3 ท่าน
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและกิจกรรม คือ ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือ
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความช�ำนาญในเรื่องการด�ำเนินโครงการผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน มาเป็นเวลาไม่ต�่ำกว่า 5 ปี เพื่อประเมินคุณภาพด้านสื่อและกิจกรรม จ�ำนวน 3 ท่าน
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล คือ ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ำกว่าระดับปริญญาโท
หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานไม่ต�่ำกว่า 5 ปี เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความ
ช�ำนาญในด้านการหาค่าความเที่ยงตรง (IOC) ของแบบประเมิน แบบทดสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
1. การด�ำเนินโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้างสื่อส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรม
ไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. แบบประเมินคุณภาพด้านเนือ้ หาและแบบประเมินคุณภาพด้านสือ่ และกิจกรรมการเรียน
รู้ ซึ่งเป็นแบบประเมินมาตรวัดค่า 5 ระดับ ยึดเกณฑ์ของ ลิเคิร์ท (Likert) คือ ดีมาก ดี ปานกลาง
พอใช้ ควรปรับปรุง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กในชุมชน
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ�ำนวน 20 ข้อ
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการ
บริการสังคม ซึง่ เป็นแบบประเมินมาตรวัดค่า 5 ระดับ ยึดเกณฑ์ของ ลิเคิรท์ (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด,
2553) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติต่อไปนี้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Dependent

ผลการวิจัย

1. บทเรียนที่ได้มีลักษณะการด�ำเนินงานเป็นขั้นตอนในการจัดโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์
สร้างสือ่ ส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้
ชุมชนเป็นฐานโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดังนี้
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ลักษณะการปฏิบัติงาน
คณะผู้จัดท�ำโครงการฯ ได้ด�ำเนินโครงการโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
ก. ขั้นตอนการเตรียมการปฏิบัติโครงการ ระหว่างวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง วันที่
9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้แก่ การประชุมเตรียมจัดท�ำสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ในการร่วมแก้ไข
3 ปัญหา ได้แก่ ปัญหาพ่อแม่วยั ใส ปัญหายาเสพติด และปัญหาสุขอนามัยการแยกขยะ ทัง้ นีใ้ นรายวิชา
ได้สื่อสารกันในห้องเรียนและผ่านเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก LTM 6
ข. ขั้นตอนการปฏิบัติโครงการฯ ในพื้นที่ชุมชน ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ชุมชน
ใต้สะพานโซน 1 โดยเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. และประสานกับเครือข่ายได้แก่ ต�ำรวจ
ทหารในพื้นที่ นักร้อง นักดนตรีเพลงเพื่อชีวิต เพื่อจัดกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ โดยข้อดีของการมี
ศิลปินมาร่วม ท�ำให้บรรยากาศการถ่ายทอดเนื้อหาที่มีสาระหนักแก่เด็ก มีความผ่อนคลาย น่าฟังเพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งได้รับความร่วมมือในการเก็บผลการประเมินดี
ค. ขั้นตอนการหลังปฏิบัติโครงการฯ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 10
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้แก่การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งเสียง การจัดท�ำรายงานสรุปผลโครงการ
ทั้งนี้มีปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินโครงการเรื่อง สถานที่ด�ำเนินกิจกรรม มีความคับแคบ
เนื่องจากมีเด็กเข้าร่วมโครงการจ�ำนวนมาก ท�ำให้ต้องแบ่งฐานกิจกรรมย่อย 3 ฐาน แล้วแก้ปัญหาโดย
ใช้การเวียนฐานภายในอาคาร 2 ชั้นของชุมชน คือ อาคารดุจดาว
โดยใช้หลัก Plan Do Check Act ในการด�ำเนินโครงการผ่านการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยตรงและเครือข่ายสังคม ดังภาพต่อไปนี้

ภาพแสดงการสื่อสารของผู้สอนและผู้เรียนผ่านเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก LTM 6
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ภาพแสดงสื่อและกิจกรรมในการจัดโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้างสื่อส่งเสริมกิจกรรมต่อยอด
ศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1
2. คุณภาพของสือ่ และกิจกรรมการเรียนรูท้ ไี่ ด้จดั ท�ำขึน้ ในโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้าง
สื่อส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลสรุประดับคุณภาพที่ได้จากการประเมินสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จัดท�ำขึ้น
โดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความหมาย

1. ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา

4.68

0.72

ดีมาก

2. ผลประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อและ
กิจกรรมการเรียนรู้

4.46

0.26

ดี

ผลการประเมินรวมการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนือ้ หา ผลออกมา
อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ( = 4.68 S.D. = 0.72) และผลการประเมินรวมการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี ( = 4.46 S.D. = 0.26)
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษา
3. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูข้ องเด็กในชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านสือ่ และกิจกรรมการเรียน
รู้ที่ได้จัดท�ำขึ้นในโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้างสื่อส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @
ชุมชนใต้สะพานโซน 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ซึง่ สอดคล้อง
กับสมมติฐานของการศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้จัดท�ำขึ้น
ในโครงการในระดับมากที่สุด ( = 4.62 S.D. = 0.61) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษา
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชา LTM 652
หัวข้อในการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาการจัดกิจกรรมที่ชุมชน

ผลการวิเคราะห์
S.D.
ระดับ
ความพึงพอใจ
4.62
0.75
มากที่สุด

ความพึงพอใจที่มีต่อการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจร่วมกับ
ชุมชน

4.59

0.53

มากที่สุด

ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการวิชาการต่อสังคมที่ชุมชน

4.78

0.42

มากที่สุด

4.66

0.56

มากที่สุด

เฉลี่ย

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ทีม่ ตี อ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานในรายวิชา LTM 652 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
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( = 4.66 S.D. = 0.56) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษา ทั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจที่มีต่อการบริการวิชาการต่อสังคมที่ชุมชนเป็นล�ำดับแรก ( = 4.78 S.D. = 0.42)

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องถอดบทเรียนการด�ำเนินโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้างสื่อส่งเสริม
กิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินโครงการ
ตามที่ได้วางไว้โดยใช้หลัก Plan Do Check Act ผ่านการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงและ
เครือข่ายสังคม ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และยึดหลักของ ADDIE MODEL
(ฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล, 2559) มาใช้ในการด�ำเนินงานตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ทัง้ ยังใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตามขั้นตอนที่เสนอแนะโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ์, 2557 ว่า ควรเริ่มต้นจากการคัดเลือกชุมชน วางแผนกิจกรรม แลกเปลี่ยนในเวที
ชาวบ้าน และประเมินผลในรายวิชา โดยผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและผลการประเมิน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดสามารถอภิปรายได้ดังนี้
การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการประเมินในส่วนของ
เนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( = 4.68 S.D. = 0.72) และดี ( = 4.46 S.D. = 0.26) ซึ่งสอดคล้อง
สมมติฐานของการศึกษา โดยสอดคล้องกับผลการวิจยั ของกุลธิดา ธรรมวิภชั น์ พรปภัสสร ปริญชาญกล
กิติพัฒน์ พิมพ์เกษมโสภณ ธันยาการย์ ธิตินิติวงศ์ วรรณกานต์ ภาศักดี ไปวิทย์ กรอนันต์ศิลป์ และ
เมธาวี ค�ำสวาสดิ์ (2558) ทีไ่ ด้ทำ� วิจยั เรือ่ ง ถอดบทเรียนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนโครงการครูชา่ ง
จับกล้อง สอนน้องสร้างหนังสั้นส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและ
สื่อกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาเช่นเดียวกัน
ในส่วนของผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จัดท�ำขึ้นพบว่า ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องสมมติฐาน
ของการศึกษา โดยสอดคล้องกับผลการวิจยั ของกูณฑ์ กลับแสง และพรปภัสสร ปริญชาญกล (2559)
ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง การพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นสถาบันการศึกษาโดยใช้สอื่ ประสม เรือ่ งหลักสูตรระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาเช่นเดียวกัน
ในส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้
จัดท�ำขึ้นในโครงการในระดับมากที่สุด ( = 4.66 S.D. = 0.56) และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย
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◆ ถอดบทเรียนการด�ำเนินโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้างสื่อส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย

@ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชา LTM 652
โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

การบริการวิชาการต่อสังคมที่ชุมชนในรายวิชา LTM 652 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78 S.D. =
0.42) ซึ่งสอดคล้องสมมติฐานของการศึกษา โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของวุฒิพงษ์ แผนสท้าน
และพรปภัสสร ปริญชาญกล (2558) ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง การสร้างแหล่งการเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กชุมชน
ใต้สะพานโซน 1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง หุ่นยนต์คุณธรรมจากขยะ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุดและเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาเช่น
เดียวกัน

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาสือ่ และกิจกรรมสร้างสรรค์เพือ่ สนับสนุนการเรียนรูข้ องเด็กใน
ชุมชนด้อยโอกาส ให้สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐโดยเน้นเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันดีงามผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาในลักษณะการบูรณาการ จะท�ำให้
เกิดประโยชน์ทงั้ ต่อเด็กในชุมชนและผูเ้ รียนในรายวิชาด้วย ทัง้ นีใ้ นการจัดกิจกรรมควรมีความยืดหยุน่
เรื่องเวลา สถานที่ ตลอดจนก�ำหนดการ ทั้งนี้เป็นไปตามจ�ำนวนคนที่มาร่วมงาน ณ วันนั้นเป็นหลัก
2. จากการถอดบทเรียนพบว่ากระบวนการท�ำงานโดยใช้หลัก Plan Do Check Act มีความ
ส�ำคัญมาก เพราะท�ำให้ผดู้ ำ� เนินโครงการเกิดความรอบคอบ เกิดการตรวจสอบข้อผิดพลาดก่อน ระหว่าง
และหลังด�ำเนินโครงการตลอดเวลา นอกจากนีก้ ารด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกโดยใช้กจิ กรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรี ศิลปินในการสื่อสารเรื่องราวที่เป็นปัญหาของชุมชน สามารถท�ำให้กลุ่ม
เป้าหมายที่เป็นเด็กเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความพึงพอใจมาก

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ชุมชนหมู่ 3 บางมด เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย และ
อยู่ในพื้นที่รัศมีที่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกิน 10 กิโลเมตร จึงควร
ด�ำเนิน โครงการส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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