
สรุปผลการส ารวจความต้องการของนักศึกษา 
ดคศท ๑๐๑ การออกแบบและพัฒนาชีวิต (CFGE 101 Life Design & Development) 

 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาใหม่ ดคศท ๑๐๑ 

ออกแบบและพัฒนาชีวิต (CFGE 101  Life Design & Development) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวด
วิชาเลือกเสรี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา (ยกเว้น
หลักสูตรนานาชาติ) ได้เลือกเรียนรายวิชาที่ตนเองสนใจได้มาก  

 
รายวิชาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ และ

คุณค่าของชีวิต พัฒนาการมนุษย์ บทบาทครอบครัว และสถานการณ์ปัญหาด้านเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว
ให้กับนักศึกษา ส่งเสริมการน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและรับมือกับสถานการณ์ปัญหาสังคม 
และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม และสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาและการปรับเปลี่ยน
ความรู้ กระบวนการเรียนรู้และกระบวนทัศน์ของตนเอง โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ
กระท าและใช้กระบวนการคิดกับสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้  (Active Learning)  อาทิเช่น การอภิปรายกลุ่ม การ
จัดท าแผนที่ความคิด การระดมสมอง การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ การศึกษาดูงานใน
สถานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว สังเกตการณ์และเก็บข้อมูล  
การวิเคราะห์กรณีศึกษา สะท้อนคิด (Reflection) และการสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน 
 

สถาบันฯ จึงส ารวจความสนใจและความต้องการเรียนรายวิชาดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ กับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาท่ีสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3  
และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.7   รวมทั้งสิ้น 272 คน  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม 2562  แบบส ารวจออนไลน์แบ่งเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัญหาสังคมและความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อวิธีการจัดการเรียนการสอน และความ
สนใจในรายวิชา ซึ่งสามารถสรุปผลการส ารวจได้ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 



ผลการส ารวจกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม และวิธีการจัดการ
เรียนการสอน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 
107 คน พบว่า กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมให้ความส าคัญกับปัญหาสังคมในระดับมากถึงมากที่สุด จ านวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ   82.2 โดยมีความต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมในระดับมากถึงมากที่สุด
จ านวน 87  คน คิดเป็นร้อยละ   82.3  

 
ปัญหาสังคมทีก่ลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้ความส าคัญมากที่สุดสามอันดับ ได้แก่ 1) ปัญหาด้าน

สังคม เช่น ยาเสพติด อาชญากร การว่างงาน ความเหลื่อมล้ าในสังคม จ านวน   32  คน คิดเป็นร้อยละ   

29.9   2) ปัญหาด้านการศึกษา และการกลั่นแกล้งในโรงเรียน จ านวน  19  คน คิดเป็นร้อยละ  17.7   และ 

3) ปัญหาด้านเด็กและครอบครัว เช่น ความอบอุ่นในครอบครัว ความก้าวร้าวในเด็กและความรุนแรงใน

ครอบครัว ท้องก่อนวัยอันควร การท าร้ายหรือทอดทิ้งเด็ก ผู้หญิงและผู้ชรา จ านวน  16  คน คิดเป็นร้อยละ   

15    

 

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาพึงพอใจมากถึงมากที่สุดสามอันดับ ได้แก่ 

1) การเรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น คลิปวิดีโอ ภาพยนตร์ จ านวน   90 คน คิดเป็นร้อยละ  84.1 2) การศึกษาดูงาน

นอกสถานที่  จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ    83.1  และ 3) การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา  จ านวน  85  คน คิด

เป็นร้อยละ 79.5 ในขณะที่พึงพอใจน้อยถึงน้อยที่สุดกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการอภิปรายกลุ่ม 

จ านวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ  37.4   การส ารวจข้อมูลด้วยตนเอง จ านวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 29   และ

การบรรยายในห้องเรียน จ านวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ    26.2   

 

กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเสนอแนะให้พัฒนารายวิขาที่มีความน่าสนใจ  มีการสอนที่ครอบคลุม

ทุกด้าน จัดให้มีการเรียนที่สนุกสนาน ให้นักศึกษามีส่วนร่วม จัดให้มีการลงภาคสนาม มีการปฏิบัติจริงเพ่ือที่จะ

ได้มีประสบการณ์ 

 

 

 
 



ผลการส ารวจกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม และวิธีการจัดการ
เรียนการสอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 165 คน พบว่า นักศึกษาให้
ความส าคัญกับปัญหาสังคมในระดับมากถึงมากที่สุด จ านวน 130     คน คิดเป็นร้อยละ   78.8 และมีความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมในระดับมากถึงมากที่สุด จ านวน 127    คน คิดเป็นร้อยละ     77   

 
ปัญหาสังคมที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีให้ความส าคัญมากที่สุดสามอันดับ ได้แก่ 1) ปัญหาสังคม 

เช่น ปัญหาการสูบบุหรี่และยาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาผู้พิการ ปัญหาโรคซึมเศร้าอันเกิดมาจาก

ความกดดันทางสังคม การเหยียดเพศ การเหมารวม (stereotype) ความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

การเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น จ านวน   68  คน คิดเป็นร้อยละ   41.2  2) 

ปัญหาด้านการศึกษา เช่น ความเครียดในการเรียน การรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน  จ านวน  27  คน คิด

เป็นร้อยละ  16.4และ 3) ปัญหาด้านเด็กและครอบครัว เช่น ท้องก่อนวัยอันควร ความปลอดภัยของผู้สูงอายุ 

การยอมรับเพศที่สามในครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิตและความรุนแรงในครอบครัวจ านวน  24  คน คิดเป็น

ร้อยละ   14.5   

 
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีพึงพอใจมากถึงมากที่สุดสามอันดับ ได้แก่ 1) 

การเรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น คลิปวิดีโอ ภาพยนตร์ จ านวน   109 คน คิดเป็นร้อยละ  66  2) การเรียนรู้ผ่าน

กรณีศึกษา  จ านวน  99  คน คิดเป็นร้อยละ   60  และ 3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่  จ านวน 80 คน คิด

เป็นร้อยละ    48.5  นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์

ตรงและการมีส่วนร่วมได้ดีที่สุด 3 อันดับได้แก่  1)  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน  123 คน คิดเป็นร้อย

ละ  74.5 2) การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา จ านวน 103 คน ร้อยละ 62.4 และ 3)  การเรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น คลิป

วิดีโอภาพยนตร์ จ านวน  99 คน คิดเป็นร้อยละ  60  ในขณะที่พึงพอใจน้อยถึงน้อยที่สุดกับวิธีการจัดการเรียน

การสอนแบบการอภิปรายกลุ่ม จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ   69 การบรรยายในห้องเรียน จ านวน  110 

คน คิดเป็นร้อยละ   66.7  และการส ารวจข้อมูลด้วยตนเอง จ านวน  97  คน คิดเป็นร้อยละ   59   

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันให้โอกาสนักศึกษาได้มี

ส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด จ านวน  120 คน คิดเป็นร้อยละ  72.7  ซึ่งปัญหาด้านเด็ก

และครอบครัวที่นักศึกษาต้องการศึกษาดูงานนอกสถานที่มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1) ปัญหาด้านสื่อและ



เทคโนโลยี เช่น การเสพติดสื่อ ผลกระทบสื่อ  จ านวน  51 คน คิดเป็นร้อยละ  31  2) ปัญหายาเสพติด 

จ านวน  42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4   3) ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า จ านวน  30 

คน คิดเป็นร้อยละ   18.2  

 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความสนใจลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกที่มีการศึกษาดูงานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม  นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสนใจลงทะเบียนเรียนวิชาลักษณะ

ดังกล่าว จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ   57  ยังไม่สนใจ  จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ   36.3  รู้สึกว่า

ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ   3.7 และไม่แสดงความเห็น จ านวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ   3 อย่างไรก็ตาม นักศึกษาตระหนักถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากวิชาเลือกในลักษณะ

ดังกล่าว โดยมีความเห็นว่าจะช่วยให้ทราบสถานการณ์ปัญหาที่แท้จริง และเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

และครอบครัว  จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้และแก้ปัญหาสังคม 

จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25   ช่วยเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาสังคมของหน่วยงาน 

จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ  4.8 

 

นอกจากนีน้ักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนในวิชาเลือกหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปว่า ควรมีเทคนิคการสอนที่ดึงดูดความสนใจ เน้นการวิเคราะห์ปัญหา มีการอภิปราย เน้น

กระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติ ไม่ยึดติดกับกรอบหลักวิชาการและกรอบแนวคิดแก้ปัญหาในเชิงอุดมคติ 

รวมถึงต้องการให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจได้อย่างแท้จริง  และมี

การใช้เวลาเรียนน้อย เนื้องานไม่เยอะเกินไป นักศึกษามีภาระงานจากวิชาของคณะท าให้เกิดความเครียด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการส ารวจกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (N=107) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย  14 13.1  

หญิง 93 86.9  

รวม 107 100 

 

2. อายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 18 ปี  76  71 

18  ปี- 25 ปี 31 29 

รวม 107 100 

 

3. ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที ่1-3  4 3.7  

มัธยมศึกษาปีที ่4-6 103 96.3 

รวม 107 100 

 

4. สายการศึกษา 

สายการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

สายวิทย์ คณิต  88 82.2  

สายศิลป 18 16.8  

English Program 1 1  

รวม 107 100 

 



5. สถานศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน 

สถานศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

โรงเรียนมัธยมวัดปุรณาวาส 6 5.6 

โรงเรียนสตรีภูเก็ต 6 5.6 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 6 5.6 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 6 5.6 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 5 4.7 

โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 4 3.7 

โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 4 3.7 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 4 3.7 

โรงเรียนสตรีวิทยา 3 4 3.7 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 4 3.7 

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 4 3.7 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 3 2.8 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 2.8 

โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 3 2.8 

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3 2.8 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 3 2.8 

โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 3  2.8 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 3  2.8 

โรงเรียนมหรรณพาราม 2  1.9 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี 2  1.9 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 2  1.9 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 2  1.9 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 2  1.9 

โรงเรียนจภ.ม. 2  1.9 

โรงเรียนสระแก้ว 2  1.9 



โรงเรียนวันทามารีอา 2  1.9 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 2  1.9 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  0.9 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1  0.9 

โรงเรียนสาธิตมหาสารคาม 1  0.9 

โรงเรียนสตรีศึกษา 1 คน 1  0.9 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1  0.9 

โรงเรียน บัวเชดวิทยา 1  0.9 

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1  0.9 

โรงเรียนหอวัง 1  0.9 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 1  0.9 

 ไม่ระบุ 6  5.6 

รวม 107 100 

 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัญหาสังคมและความต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม  
6. การให้ความส าคัญกับปัญหาสังคม  

การให้ความส าคัญ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 ให้ความส าคัญน้อย-น้อยที่สุด 19    17.8 

 ให้ความส าคัญมาก-มากที่สุด 88      82.2 

รวม 107 100 

 

7. ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคม  

ความต้องการมีส่วนร่วม จ านวน (คน) ร้อยละ 

 ต้องการมีส่วนร่วมน้อย-น้อยที่สุด 20 17.7 

 ต้องการมีส่วนมาก-มากที่สุด 87     82.3 

รวม 107 100 

 

 



8. ปัญหาสังคมที่นักศึกษาให้ความส าคัญมากที่สุดในปัจจุบัน  

ประเภทปัญหา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด อาชญากร การว่างงาน 

ความเหลื่อมล้ าในสังคม การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

ปัญหาคนไร้บ้าน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รถติด 

 32 29.9  

ปัญหาด้านการศึกษา และการกลั่นแกล้งในโรงเรียน 19 17.7 

ปัญหาด้านเด็กและครอบครัว เช่น การขาดความรัก

จากครอบครัว ความก้าวร้าวในเด็กและความรุนแรง

ในครอบครัว ท้องก่อนวัยอันควร การท าร้ายเด็ก การ

ทอดทิ้งเด็ก ผู้หญิงและผู้ชรา 

16 15 

ปัญหาการเมือง เช่น การเลือกตั้ง คอรัปชั่น  12   11.2 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น น้ าเน่า/ขยะ  3 2.8 

ไมแ่สดงความเห็น 25  23.4 

รวม 107 100 

 

9. ความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนการสอน  

รูปแบบการเรียนการสอน พึงพอใจมาก  

ถึงมากที่สุด 

จ านวน (คน) 

พึงพอใจน้อย  

ถึงน้อยที่สุด 

จ านวน (คน) 

รวม 

การเรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น คลิปวิดีโอ ภาพยนตร์ 90 

ร้อยละ 84.1 

17 

ร้อยละ 15.9 

107 

ร้อยละ 100 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 89 

ร้อยละ 83.1 

18 

ร้อยละ 16.9 

107 

ร้อยละ 100 

การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 85 

ร้อยละ 79.5 

22 

ร้อยละ 20.5 

107 

ร้อยละ 100 

การบรรยายในห้องเรียน 79 

ร้อยละ 73.8 

28 

ร้อยละ 26.2 

107 

 ร้อยละ 100 

การส ารวจข้อมูลด้วยตนเอง 76 31 107 



ร้อยละ 71 ร้อยละ 29 ร้อยละ 100 

การอภิปรายกลุ่ม 67 

ร้อยละ 62.6 

40 

ร้อยละ 37.4 

107 

ร้อยละ 100 

 

10. ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนในวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

สร้างรายวิชาที่มีความน่าสนใจ   3 2.8 

มีการสอนทีค่รอบคลุมทุกด้าน 1 0.9 

จัดให้มีการเรียนที่สนุกสนาน ให้นักศึกษามีส่วนร่วม  1 0.9 
จัดให้มีการลงภาคสนาม มีการปฏิบัติจริงเพ่ือที่จะได้มี
ประสบการณ ์

1 0.9 

ไม่ระบุ 101 94.5 

รวม 107 100 

 

11. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ    

การรับข้อมูลข่าวสาร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่รู้จัก ไม่เคยได้รับข้อมูลจากสถาบันเลย 34 31.8 

ได้รับการบอกต่อจากคนที่รู้จัก 25 23.4 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 15 14 

เฟสบุ๊คสถาบัน 14 13 

แผ่นพับโปสเตอร์ 13 12.2 

เว็บไซต์สถาบัน 5 4.7 

เว็บไซต์อ่ืนๆ เช่น Camphub 1 0.9 

รวม 107 100 

 
 
 
 
 



ผลการส ารวจกลุ่มนักเรียนระดับปริญญาตรี (N=165) 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย  54 32.7 

หญิง 111 67.3 

รวม 165 100 

 

2. อายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 18 ปี  2 1.2 

18 – 25 ปี 163 98.8 

รวม 165 100 

 

3. ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตรี  165 100  

รวม 165 100 

 
4. คณะทีก่ าลังศึกษา  

คณะ/สาขาวิชา จ านวน (คน) ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 28 17 

คณะวิทยาศาสตร์ 16 9.7 

คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี 16 9.7 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช 13 8 

วิทยาเขตกาญจนบุรี 14 8.5 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 7.2 



คณะพยาบาลศาสตร์ 12 7.2 

คณะเทคนิคการแพทย์ 12 7.2 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 9 5.4 

คณะเภสัชศาสตร์ 7 4.2 

วิทยาเขตนครสวรรค์ 6 3.6 

วิทยาเขตอ านาจเจริญ 5 3.0 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 2.4 

คณะกายภาพบ าบัด 3 1.8 

วิทยาลัยศาสนศึกษา 3 1.8 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2 1.2 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 0.6 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 0.6 

วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ 1 0.6 

รวม 165 100 

 

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัญหาสังคมและความต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม  

5. การให้ความส าคัญกับปัญหาสังคม  

การให้ความส าคัญ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 ให้ความส าคัญน้อย-น้อยที่สุด 35  21.2 

 ให้ความส าคัญมาก-มากที่สุด 130       78.8 

รวม 165 100 

 

6. ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคม  

ความต้องการมีส่วนร่วม จ านวน (คน) ร้อยละ 

 ต้องการมีส่วนร่วมน้อย-น้อยที่สุด 38 23 

 ต้องการมีส่วนมาก-มากที่สุด 127   77 

รวม 165 100 



 

7. ปัญหาสังคมทีน่ักศึกษาให้ความส าคัญมากที่สุดในปัจจุบัน  

ประเภทปัญหา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการสูบบุหรี่และยาเสพติด  

ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาผู้พิการ ปัญหาโรคซึมเศร้า

อันเกิดมาจากความกดดันทางสังคม การเหยียดเพศ 

การเหมารวม (stereotype) ความไม่เป็นธรรม ความ

เหลื่อมล้ าในสังคม การเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น  ค่านิยมในสังคม 

จิตส านึกสาธารณะ ปัญหาการจราจร    

68 41.2 

ปัญหาด้านการศึกษา เช่น ความเครียดในการเรียน 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน  

27 16.4 

ปัญหาด้านเด็กและครอบครัว เช่น ท้องก่อนวัยอันควร 

ความปลอดภัยของผู้สูงอายุ การยอมรับเพศที่สามใน

ครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิตและความรุนแรงใน

ครอบครัว 

24 14.5 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ มลพิษทางอากาศ โลก

ร้อน 

14 8.5 

ปัญหาเศรษฐกิจ และความยากจน  11 6.7 

ปัญหาการเมือง เช่น การเลือกตั้ง คอรัปชั่น  4 2.4 

ปัญหาด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี 3 1.8 

ไม่แสดงความเห็น 14 8.5 

รวม 165 100 

 

 

 

 

 



8. ความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนการสอน  

รูปแบบการเรียนการสอน พึงพอใจมาก 

ถึงมากที่สุด 

จ านวน (คน) 

พึงพอใจน้อย 

ถึงน้อยที่สุด 

จ านวน (คน) 

รวม 

การเรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น คลิปวิดีโอ ภาพยนตร์ 109 

ร้อยละ 66 

56 

ร้อยละ 34 

165 

ร้อยละ 100 

การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 99 

ร้อยละ 60 

66 

ร้อยละ 40 

165 

ร้อยละ 100 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 80 

ร้อยละ 48.5 

85 

ร้อยละ 51.5 

165 

ร้อยละ 100 

การส ารวจข้อมูลด้วยตนเอง 68 

ร้อยละ 41 

97 

ร้อยละ 59 

165 

ร้อยละ 100 

การบรรยายในห้องเรียน 55 

ร้อยละ 33.3 

110 

ร้อยละ 66.7 

165 

ร้อยละ 100 

การอภิปรายกลุ่ม 51 

ร้อยละ 31 

114 

ร้อยละ 69 

165 

ร้อยละ 100 

 
9. ความคิดเห็นต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและการมีส่วนร่วม  

รูปแบบการเรียนการสอน มาก – มากที่สุด น้อย – น้อยที่สุด รวม 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 123 

ร้อยละ 74.5 

42 

ร้อยละ 25.5 

165 

ร้อยละ 100 

การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 103 

ร้อยละ 62.4 

62 

ร้อยละ 37.6 

165 

ร้อยละ 100 

การเรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น คลิปวิดีโอ ภาพยนตร์ 99 

ร้อยละ 60 

66 

ร้อยละ 40 

165 

ร้อยละ 100 

การส ารวจข้อมูลด้วยตนเอง 82 

ร้อยละ 49.7 

83 

ร้อยละ 50.3 

165 

ร้อยละ 100 

การอภิปรายกลุ่ม 77 88 165 



ร้อยละ 46.7 ร้อยละ 53.3 ร้อยละ 100 

การบรรยายในห้องเรียน 36 

ร้อยละ 22 

129 

ร้อยละ 78 

165 

ร้อยละ 100 

 
10. โอกาสที่นักศึกษามีส่วนร่วมช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ตามวิธีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 

โอกาสในการร่วมแก้ไขปัญหาสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 

 โอกาสในการมสี่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมน้อย-น้อยที่สุด 120 72.7 

 โอกาสในการมสี่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมมาก-มากที่สุด 45  27.3 

รวม 165 100 

 

11. ปัญหาด้านเด็กและครอบครัวที่นักศึกษาต้องการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ปัญหาสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปัญหาด้านสื่อและเทคโนลยี เช่น การเสพติดสื่อ ผลกระทบสื่อ 51 31 

ปัญหายาเสพติด 42 25.4 

ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า 30 18.2 

ปัญหาด้านพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง 28 17 

ปัญหาเกี่ยวกับความอบอุ่นในครอบครัว การเลี้ยงดู 5 3 

ปัญหาด้านการพนัน การพนันออนไลน์ 5 3 

ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 4 2.4 

รวม 165 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อวิธีการจัดการเรียนการสอน และความสนใจในรายวิชา   
12. ความสนใจในวิชาเลือกที่มีการศึกษาดูงานและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

สังคม   

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

สนใจ 94 57 

ยังไม่สนใจ 60 36.3 

ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ 6  3.7 

ไมแ่สดงความเห็น 5 3 

รวม 165 100 

 
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากวิชาเลือกที่มีการศึกษาดูงานและเปิดโอกาสให้นักมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาสังคม   

ประโยชน์ในด้าน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ช่วยให้ทราบสถานการณ์ปัญหาที่แท้จริง และเพ่ิมความรู้

เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

91 55.1 

 

เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้และแก้ปัญหาสังคม 41 25 

ช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาสังคมของ

หน่วยงาน 

8 4.8 

สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการท างานได้ใน

อนาคต 

7 4.2 

ช่วยขยายองค์ความรู้เพ่ิมเติม ที่นอกเหนือจากคณะ/สาขาวิชา

ของตนเอง 

6 3.6 

ไม่ตอบ 12  7.3 

รวม 165 100 

 

 

 

 



14. เหตุผลในการตัดสินใจลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

เหตุผลในการตัดสินใจลงทะเบียน จ านวน (คน) ร้อยละ 

เป็นวิชาบังคับเลือก  15 9.1  

ต้องการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ือดูแลตนเอง คนรอบตัวและ

แก้ปัญหาสังคม  

11  6.7 

ความน่าสนใจในรายวิชา 9 5.5 

เพ่ือน าไปใช้ได้จริงในอนาคต 7 4.2 

อยากลองท าอะไรใหม่ๆ ลงตามเพ่ือน 2 1.2 

ความสนใจส่วนบุคคล  3 1.8 

ไม่แสดงความคิดเห็น 118 71.5  

รวม 165 100 

 

15. ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนในวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ควรมีเทคนิคการสอนที่ดึงดูดความสนใจ เน้นการวิเคราะห์ปัญหา 

มีการอภิปราย เน้นกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติ ไม่ยึดติด

กับกรอบหลักวิชาการและกรอบแนวคิดแก้ปัญหาในเชิงอุดมคติ 

8 4.8  

พัฒนาทัศนคติและคุณภาพของผู้สอน  ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ

สามารถอธิบายให้ผูููเรียนสนใจและเข้าใจได้อย่างแท้จริง 

5 3  

ใช้เวลาน้อย เนื้องานไม่เยอะเกินไป นักศึกษามีภาระงานจากวิชา

ของคณะท าให้เกิดความเครียด  

4 2.4 

 

จัดรูปแบบการท างานที่ปฏิบัติร่วมกันในห้องเรียนได้เลย ไม่ใช่งาน

กลุ่ม หรือมีการกระจายงานที่เหมาะสม   

3 1.8 

พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง     2 1.1 

มีการพาออกไปศึกษานอกพ้ืนที่  2 1.1 

อยากให้มีวิชาให้เลือกเยอะๆ และไม่ออกจากวิชาชีพ (เช่น มมศท.

102 มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ)   

5  3 

อยากให้ยกเลิกรายวิชามมศท.  10 6 



ไม่อยากให้มกีารจัดท าโครงงาน   9  5.3 

ไมแ่สดงความเห็น 118 71.5 

รวม 165 100 

 

16. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ    

แหล่งข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ไม่รู้จัก ไม่เคยได้รับข้อมูลจากสถาบัน 87 52.7 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 24 14.6 

ได้รับการบอกต่อจากคนที่รู้จัก 23 13.9 

เฟสบุ๊คสถาบัน 13 7.9 

แผ่นพับ โปสเตอร์ 8 4.9 

เว็บไซต์สถาบัน 5 3.0 

มาท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วพบสถาบัน 3 1.8 

ไม่ได้รับข้อมูล แต่รู้จักสถาบัน 2 1.2 

รวม 165 100 

 

 


